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 املقدمة
كاف وما زاؿ القرآف زلط نظػر وثػم مػب  اػف ادلن ػرحملب وا ققػُت 

حىت غػَت ادلسػلمُت ك كهنػمل ادلاػُت الػين ال حمل  ػ  ك   ادلسلمُت بف
كيف ال وهه كبلـ هللا ادلطلق ك ل ب ال ثَت مػ م    حمل ػب حملااامػف 
ماػػػمل  لػػػك انػػػمل كػػػبلـ هللا جتاػػػبلد ك لػػػيلا ًػػػ ه   ػػػ  ا اػػػ و  رلػػػاالد 

 إلجاماداهت  وآراءه  اخلاصة .
لػػيلا ًػػ  اف آراء هػػبالء ذهاػػو رػػر اد وغػػراد ك ل ػػب اف ال ثػػَت 

احلقػػػااق القرآنيػػػة بقيػػػو نػػػ  ال سػػػياف أو الا ييػػػ  ال ػػػااب  مػػػب  
كثػَتة م مػػا صػاهبة  قاػػف مثػف هػػي  احلقػااق أو رجتػػ  ا امػ  ذلػػي  
احلقااق ك ول ب هػي  اال ػااب ال ن ػب ا ااارهػا ا ػااب  قبلنيػة 

 لرجت    ااي ه  رمبا زل  احلق .
 وليلا ن ب ا ايكار  هؿ امَت ادلبم ُت ) ليمل السبلـ( : 

 ر احلق جتيما    روف ( .) أكث
 . (ٔ)َأْكثَػرَُكْ  لِْلَحقِّ َكارُِههَف{و هؿ هللا  ااىل }

 . (ٔ)}َوَما َأْكثَػُر ال َّاِس َوَلْه َحَرْصَو مبُْبِمِ َُت{و هلمل  ااىل 
                                                 

ٔ
 . ٛٚ الزخرؼ - 



 [ٙ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

 . (ٕ)}َوَما حملُػْبِمُب َأْكثَػُرُهْ  ِاّللِّ ِإالَّ َوُه  مُّْشرُِكهَف{ و هلمل  ااىل
وحملقيجتمل هللا يف  ل  مب حيػ  " جتنن ػا مبػب مػب ودلا كاف " الال  نهر 

هللا  اػػاىل نطػػرح هػػيا الاحػػم ادله ػػـه ) نظرحملػػة ًػػ د القػػرآف ( مػػ  
األدلػػػػة القرآنيػػػػة واحل حملثيػػػػة بشػػػػ ء مػػػػب الان ػػػػيف ماػػػػهخُت الل ػػػػة 
الهاضػػحة والطػػرح ادلاسػػط بايػػ اد  ػػب الا لػػف وال مػػهض  ػػاالُت 

 ادلهىل اف حملاقاف هيا اجلم  .
نالػػ  للحػػق واحػػم  ػػب الالػػ  ك مػػهجمُت واف  اػػ  النااػػ ة كػػف 

رػػ رل ل ػػاح  هػػيا الن ػػر الػػين اجتػػاض  لي ػػا شلػػا رز ػػمل هللا مػػب 
  ل  وهه السي  أبه  ا   هللا احلسُت القحطاين )حنظمل هللا ( .

وضلب ال ن    ال ماؿ يف ما كاا ا  ك ولػيا نسػ ؿ الاػارن اف حمل نػر 
ء اف ل ا مػا رػاب الاحػم مػب نقػا وه ػات ك ونرجػها مػب القػارن

حملقػػػرأ  ػػػراءة الػػػ ارس وال ا ػػػ  واف حملنيػػػ ل مػػػا  ػػػ   مػػػب أخطػػػاء أو 
 زالت .

 حسُت احلل 
 

 

                                                                                           
ٔ
 . ٖٓٔ حمله ف - 

ٕ
 . ٙٓٔحمله ف - 
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ال رػػػا يف أف القػػػرآف ك وحػػػ  السػػػماء اىل ر ػػػهؿ هللا )صػػػلك هللا 
اأْلَِمػػُُت نَػػػَزَؿ بِػػمِل الػػرُّوُح  ليػػمل وآلػػمل و ػػل ( وكمػػا  ػػ    ػػمل يف ا حملػػة }

{ هػػه ماةػػزة السػػماء اخلالػػ ة احليػػة  لػػك مػػر الزمػػاف َ لَػػك  َػْلاِػػاَ 
 حملاقك إ ةازها  ااماد  لك كف صاي   .

جتمػػػه  لػػػك صػػػاي  الل ػػػة والابلغػػػة يف م امػػػك الابلغػػػة ك ولػػػيا جتقػػػ  
حتػػ ف جت ػػحاء وبل ػػاء الاػػرب اف ر ػػها بسػػهرة مػػب مثلػػمل أو باشػػر 

َّػػا نَػزَّْل َػػا }َوإِ  منػػًتايت ك يف إرػػارة اىل  هلػػمل  اػػاىل ف ُك ػػُاْ  يف رحملْػػ م شلِّ
ػػب ُدوِف اّللِّ  ْثِلػػمِل َواْد ُػػهْا ُرػػَمَ اءُك  مِّ ػػب مِّ َ لَػػك َ ْاػػِ َل جتَػػْ  ُهْا ِبُسػػهرَةم مِّ

ُاْ  َصاِدِ َُت{  . (ٔ)ِإْف ُك ػْ
ْثِلػػػمِل ُمْناَػػػػَراَيتم و هلػػػمل  ـْ حملَػُقهلُػػػهَف اجتْػاَػػػػَراُ   ُػػػْف جتَػػػْ  ُهْا بَِاْشػػػِر ُ ػػػَهرم مِّ }َأ

 .   (ٕ)ُ هْا َمِب اْ َاطَْاُا  مِّب ُدوِف اّللِّ ِإف ُك ُاْ  َصاِدِ َُت{َوادْ 
}جتَػػػػِنف  َّْ جت ػػػػاف أف القػػػػـه  ػػػػب كػػػػف ذلػػػػا وو مػػػػ  القػػػػرآف و ػػػػاؿ 

َا أُنِزِؿ بِِاْلِ  اّللِّ َوَأف الَّ ِإلَػمَل ِإالَّ ُهَه جتَػَمػْف  حمَلْسَاِةيُاهْا َلُ ْ  جتَاْ َلُمهْا َأَّنَّ
 . (ٖ)َأنُا  مُّْسِلُمهَف{

                                                 
ٔ
 . ٖٕ الاقرة - 

ٕ
 . ٖٔ ههد - 

ٖ
 . ٗٔ ههد - 



 [ٓٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

ودلا كانو ادلااجز اليت جػاء اػا األنايػاء السػابقُت  لػك ر ػهؿ هللا 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( زمػػػالد  ػػػ  ل ػػػاو الالػػػـه الػػػيت ألنمػػػا و مػػػف اػػػا أ ػػػهامم  

 ورا و بي م  .
كما راع السحر يف   ر مه ػك كلػي  هللا ) ليػمل السػبلـ( ورػاع 

يف   ر ادلسػي  الط  ورواج ا اامالمل بُت أهف جتلسطُت و هراي 
 ) ليمل السبلـ( .

وكانػو ماةػزة مه ػك الػيت إحػاه  لػيم  اػا إال وهػ  الا ػا الػػيت 
صػػارت بقػػ رة هللا انااػػالد حمللقػػف مػػا رجت ػػهف وماةػػزة  يسػػك ) ليػػمل 

 السبلـ( مب إحياء ادله ك ورناء األ مك واألكممل واألبرص .
ة جت اف مب ادل ا    ام  حملسػهد جتيػمل مػب الشػار والابلغػة وادلاػارا

يف ادلها ػػػػػ  واأل ػػػػػهاؽ األدبيػػػػػة ك وإ اػػػػػزاز أهػػػػػف ذلػػػػػا ا امػػػػػ  
بشػػػػػاراءه  ك حػػػػػىت ا ػػػػػ  إخاػػػػػاروا  ػػػػػاااد مػػػػػب أرػػػػػمر الق ػػػػػاا  ك 
جت ااههػػػػػا مبػػػػػاء الػػػػػيه  و لقههػػػػػا  لػػػػػك جػػػػػ ار ال ااػػػػػة و ههػػػػػا 

 ادلالقات السا  .
إ ا ػػاء ) احل مػػة اإلذليػػة ( وة احل مػػة الاال ػػة اف حمل ػػهف القػػرآف 

ا ػػهف والػػين  ليػػمل ادلػػ ار يف احلةػػة لر ػػالة ال ػػره هػػه ادلاةػػز ادل
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خػػػػػاب ال ايػػػػػُت وصػػػػػنهة ادلر ػػػػػلُت )صػػػػػلهات هللا و ػػػػػبلممل  لػػػػػيم  
 أمجاُت( .

جتننػػػمل حمل ػػػهف حةػػػة  لػػػك الاػػػرب ع ةػػػاز  بابلغػػػة وحملاةػػػزه   ػػػب 
اإل يػػػػاف مبثلػػػػمل أو بسػػػػهرة مػػػػب مثلػػػػمل ك و  ػػػػه م  إل ةػػػػاز  وهػػػػ  

 . (ٔ)اخل اء يف ذلا 
}بِِلَسػافم الػين جػاء بػمل القػرآف  وإذا كاف الارب أهف هيا اللسػاف

 ػػػػػ   ةػػػػػزوا  ػػػػػب  رلارا ػػػػػمل جت ػػػػػَته  أوىل الاةػػػػػػز  َ ػػػػػَرِمّم مُّاِػػػػػُتم{
 واال ًتاؼ باظمامل .

ولق  حت اه  جف و بل وأمر ر ػهلمل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يف أف حملاحػ اه  يف أف 
ر ها مبثف هيا القػرآف واف حملسػااي ها مبػب رػاءوا مػب اإلنػ  واجلػب 

} ُػػف لَّػػِ ِب اْجَاَمَاػػِو اإِلنػػُ  َواجْلِػػبُّ َ لَػػك َأف رَْ ُػػهْا مبِثْػػِف   ػػاؿ  اػػاىل
 . (ٕ)َهػَيا اْلُقْرآِف الَ رَْ ُهَف مبِْثِلمِل َوَلْه َكاَف بَػْاُ ُمْ  لِاَػْا م َظِمَتاد{

وواضػػػ  مػػػب هػػػي  ا حملػػػة اف ال نا ػػػة الحػػػ  يف اف ر  مبثػػػف هػػػيا 
الرجػػػاؿ وال سػػػاء  القػػػرآف ولػػػه أحتػػػ ت اجلمػػػهد و ظػػػاجترت  قػػػهؿ

                                                 
ٔ
 مق مة  نسَت ا ء الرمحب للشيخ دمحم جهاد الابلغ  ال ةن  . - 

ٕ
 . ٛٛ اإل راء - 
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واجلػػػب وكػػػف ادل له ػػػات ك وأذ ذلػػػ  مبثػػػف ذلػػػا ك وهػػػه كػػػبلـ هللا 
 ادللطق الين ال ر يمل الاانف مب بُت حمل حململ ومب خلنمل . 

 ولق  ورد يف احل حملم : 
 ) اف هللا ًلك خللقمل ب اابمل ول ب ال حملا روف ( .

وورد  ػػػ م  ) لػػػيم  السػػػبلـ( : ) النػػػرؽ بػػػُت كػػػبلـ اخلػػػالق وكػػػبلـ 
 ُت كالنرؽ بُت اخلػالق وادل لػه ُت ( ك أو ) جت ػف كػبلـ هللا ادل له 

 . (ٔ) لك  اار ال بلـ  ن ف هللا  لك خلقمل (
واذاد جتمػػػب اال ػػػاحالة مب ػػػاف اف ر  أحػػػ  مبثلػػػمل واألمػػػر يف ذلػػػا  
كن ػػاحالة أف حمل ػػهف مػػ  هللا رػػرحملا أو مثيػػف  ػػاحانمل و اػػاىل  مػػا 

ُ الَّػػػػػِين اَل ِإلَػػػػػملَ حمل ػػػػػف الظػػػػػادلهف  ِإالَّ ُهػػػػػَه َ ػػػػػاِ ُ اْل َْيػػػػػِ   }ُهػػػػػَه اّللَّ
 . (ٕ)َوالشََّماَدِة ُهَه الرَّمْحَُب الرَِّحيُ {

ودلػػا أذ ػػب الاػػرب  مهمػػاد واهػػف م ػػة خ هصػػاد إل ةػػاز  القػػرآف 
و  ـ إم اف اإل ياف مبثلمل راحها ن هف ال ن  ب زولمل  لػك  ػادهت   

                                                 
1
ك أبهاب جت ااف  ٚٗص ٔٔك صحي  الًتمين ج ٙٔص ٜٔثار األنهار ج  - 

 . ٕٗالقرآف ك الاياف يف  نسَت القرآف ص
ٕ
 . ٕٕ احلشر - 
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ْرآُف َ لَػػػك }َو َػػػاُلها لَػػْهاَل نػُػػزَِّؿ َهػػػَيا اْلُقػػكمػػا ذكػػر ذلػػػا يف القػػرآف 
} َب اْلَقْرحملَػاَػُْتِ َ ِظي م  .( ٔ)رَُجفم مِّ

 ػػاؿ صػػاح   نسػػَت ال ػػايف : )  لػػك رجػػف مػػب احػػ ف القػػرحملاُت 
مب ة والطااف  ظي  اجلاؿ وادلػاؿ كالهليػ  بػب م ػَتة مب ػة و ػروة 
بػػب مسػػاهد الثقنػػ  الطػػااف جتػػاف الر ػػالة م  ػػ   ظػػي  ال حملليػػق 

انيػة  سػا    الػ ن  الاحلػ  اال الاظي  و  حملالمها ا ا ر اػة روح
الن ػػااف وال مػػاالت الق  ػػية ال الازخػػرؼ الزخرجتػػات ال نيهحملػػة 

)(ٕ) . 
ليح ػػػػك بشػػػػرؼ ا ػػػػاقااؿ ا ػػػػاقااؿ الػػػػهح  ك ومػػػػا دروا إف : ) 
القلػػهب أو يػػة أجت ػػلما أو اهػػا ( وأف  لػػ  ر ػػهؿ هللا )صػػلك هللا 
 ليػػمل وآلػػمل و ػػل ( هػػه أجت ػػف وأرػػرؼ وأو ػػك القلػػهب جتػػبل ن ػػب 

ؿ القرآف إال  لك  لامل ػ يف مقاـ الا زحملف ػ ولهال وجهد  لػ م  اف حمل ز 
 كقل  ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ما نزؿ القرآف .

و ػػ  ذهػػ  ا ققػػهف وأصػػحاب الا ػػانيف وادله ػػه ات القرآنيػػة 
مػػػياه  رػػػىت يف حت حملػػػ  وجػػػمل اإل ةػػػاز القػػػرآين جتاا ػػػم  ح ػػػر 

                                                 
ٔ
 . ٖٔ الزخرؼ - 

ٕ
 . ٖٛٛص ٗ نسَت ال ايف ج - 
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ة الااليػػة ك كاجلػػاح  يف إ ةػػاز القػػرآف يف الابلغػػة واحلا ػػة الل هحملػػ
)ر ػالامل( واجلرجػاين يف كاابػػمل )دالاػف اإل ةػاز( ومػػب ا انػك أانػػره  

 يف هيا الرأن .
وحملقهؿ الزسلشرن يف  نسػَت  ) ال شػاؼ ( : ) اف مظػاف اال ةػاز 
يف القػػرآف هػػ  مػػا ضػػ   ليػػمل نظمػػمل بػػُت ر يػػق ادلاػػاين ولطينمػػا ومػػا 

ف اال دلب أو  حظػاد حتململ ألناظمل يف كيا ا مب أ رار زلةهبة ال  ر 
 . (ٔ)مب ذوؽ ال بلـ وم م  مرام   الاياف (

وحملػػػرف غػػػَت  أف للقػػػرآف إ ةػػػازاد مػػػب وجػػػمل آخػػػر وهػػػه : ) صػػػ امل 
القلهب واتانػَت  يف ال نػهس جتننػا ال  سػم   كبلمػاد غػَت القػرآف : 

 . (ٕ)م ظهماد أو م ثهراد إذا  رع السم  خلا لمل اىل القل  (
كاابمل ) مبلم  الاظمة ( با  ذكر  وحمليه  السي  ثر الالـه يف  

 آراء الالماء يف وجمل اإل ةاز القرآين اىل القهؿ : 
) اف اال ةػػاز لػػي  و نػػاد  لػػك جمػػة خاصػػة ووجػػمل واحػػ  ماميػػز 
وإَّنا ه  جمات كثَتة ووجه  ماا دة ك إجاماو جت هنو للقػرآف  

                                                 
ٔ
 للسي  حسُت ثر الالـه . ٖٚمبلم  الاظمة  ص - 

ٕ
 . ٖٛنن  ادل  ر السابق ص - 
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كيػػالد ماةػػزاد خار ػػاد للةالػػة الاشػػرحملة يف مقػػاـ الػػ  هف والاحػػ ن 
)(ٔ) . 
حملقػػػػهؿ : ) واجلملػػػػة جتػػػػالقرآف ماةػػػػز ماحػػػػ م  ػػػػاـ اإل ةػػػػاز ك  مث

والاحػػ ن مػػب جمػػات ووجػػه  ك  ػػ  ال ال ػػ  لاػػ م وال   ح ػػر يف 
 نه ية ( .

واحلػػػػق اف القػػػػرآف هػػػػه ماةػػػػز يف الل ػػػػة ك ويف احلقػػػػااق الالميػػػػة ك 
واألخاػػار بخاػػار االمػػ  السػػابقة واألناػػاء ادل ياػػات ومػػا حيػػ ث يف 

َيالد لُِّ فِّ َرْ ءم سمل }ادلساقاف وهه كما وصف نن  { . ِاػْ
 { .َلْه َكاَف ِمْب ِ  ِ  َغَْتِ اّللِّ َلَهَجُ وْا جِتيمِل اْخِابَلجتاد َكِثَتاد وانمل }

وانمل جاء ال ثَت مب احلةه الساناة  لك أهػ  ادلاػارؼ وأرػرجتما 
ب ػػلهب حمل قػػاد لػػمل الاػػا  وحملنممػػمل اجلاهػػف ك ووضػػ  حقانيػػة  قيػػ ة 

اةمػػة لل ػ) دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ك ووضػػ  ادلاػػاد الاهحيػ  وصػػ ؽ الر ػالة اخل
واحلسػػاب والثػػهاب والاقػػاب ك ونثػػف القػػرآف يف جانػػ  اإلررػػاد 
والًتبية أر ك ما ن ب اف حملسػالمممل القػادة وادلربػهف يف  ربيػة أشلمػ  

 وراها  وهه القااف : 
 . (ٔ){احلََْسَ ةِ  }ادُْع ِإىِل َ ِايِف رَبَِّا ِاحلِْْ َمِة َواْلَمْهِ ظَةِ 

                                                 
ٔ
 . ٖٗنن  ادل  ر السابق ص - 
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 . (ٕ){َوَلْه ُك َو جَتظّاد َغِليَ  اْلَقْلِ  الَنَن ُّهْا ِمْب َحْهِلاَ و هلمل }
 . (ٖ){َوَجاِدذْلُ  ِالَّيِت ِهَ  َأْحَسبُ و هلمل  ااىل }

كمػػا نػػػرح القػػػرآف م مةػػاد  شػػػرحملاياد كػػػامبلد نثػػف اإلنروحػػػة اإلذليػػػة 
مة وأنظمػة ماقهلػة الاادلة جت  طك ررحملاة حقه ية  ادلة و هانُت  ي

جارحملة  لك ما هػه ال ػال للاشػر يف ادل حمل ػة واالجامػاع والسيا ػة 
 واحلرب ومق ماهتا وناااةما .

وأمػػا مػػب وجمػػة األخػػبلؽ جتاالنروحػػة القرآنيػػة ةمثػػف اخللػػق الػػراين 
ادلطلق الين حملرحمل  لئلنسػانية أف  ر ػك اىل مسػاهف السػَت ماػمل جتػبل 

  اق ممل جتاملا وال  ا خر   مل جتاظف .
ولقػػػ  كػػػاف ر ػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( الاةسػػػي  الاملػػػ  ال ػػػادؽ لل لػػػق 

}َوِإنَّػَا َلَالػك ُخلُػقم القرآين الاظي  ك وليا خاناػمل جػف و ػبل  ػاابلد 
} . ووصػنمل احلػ حملم : ) كػاف خلقػمل القػرآف ( إذاد جتػاخللق  (ٗ)َ ِظػي م

 القرآين هه خلق  ظي  .

                                                                                           
ٔ
 . ٕ٘ٔ ال حف - 

ٕ
 . ٜ٘ٔ آؿ  مراف - 

ٖ
 . ٕ٘ٔ ال حف - 

ٗ
 . ٗ القل  - 
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 قػػهؿ ال ػػاس وأجت ػػاره   وه ػػيا أخػػي القػػرآف ال ػػره يف إصػػبلح
الها نة إىل الاحرؾ ضله احلرحملة ادلرنة جتم   مب اإلكػرا  واالضػطماد 

 حىت يف ال  هة إىل اإل بلـ وااللازاـ ال حملب .
حملِب َ    ػَّاَػُتََّ الرُّْرُ  ِمَب اْلَ  ِّ جتقاؿ  ااىل   . (ٔ){}الَ ِإْكَراَ  يف ال ِّ
َا َأنَو ُميَكِّر  و اؿ  ااىل   .( ٖ) ك(ٕ)َ َلْيِم  مبَُ ْيِطرم{ لَّْسوَ  }ِإَّنَّ

ومػػ  كػػف أوجػػمل اال ةػػاز الػػيت ب اإلرػػارة إليمػػا والػػيت رمبػػا    ػػيكر 
جتم الا وجمل ا ةازن آخر أال وهه دنهمة وحيهحملة وًػ د القػرآف 
مباٌت أنمل حملااجل كف مساة ات  احلياة وحمل ػ  ذلػا احللػهؿ ال اجحػة 

{ يَػالد لُِّ ػفِّ َرػْ ءم  ِاػْ وحملقهؿ جتيما القهؿ الن ف ايا حمل ػهف حقيقػة }
. 

 . (ٗ){ِذْكرُُكْ  َأجَتبَل  َػْاِقُلهفَ  }َلَقْ  َأنَزْلَ ا ِإلَْيُ ْ  ِكَاااد جِتيملِ و هلمل 
 و   وصنمل ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : 

                                                 
ٔ
 . ٕٙ٘الاقرة  - 

ٕ
 . ٕٕ ال ارية - 
 . ٗ٘مبلم  الاظمة ص - ٖ
 . ٓٔ األناياء - ٗ
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) كااب هللا جتيمل نا  ما  ال   وخ  ما با ك  وح   مػا بيػ    هػه 
مػب جاػار   ػممل هللا ومػب الن ف لي  اذلزؿ هػه الػين مػب  ركػمل 

ابا ػػك اذلػػ ف يف غػػَت  أضػػلمل هللا جتمػػه حاػػف هللا ادلاػػُت وهػػه الػػيكر 
احل ي  وهه ال راط ادلسػاقي  وهػه الػين ال  زحملػ  بػمل األهػهاء وال 
 لاا  بمل األلس ة وال  شا  م ػمل الالمػاء وال فلػف  ػب كثػرة الػرد 

لها وال   ق ػػ   ةاااػػمل ك وهػػه الػػين   حمل اػػمل اجلػػب إذ  ااػػمل اف  ػػا
ْاَ ا  ُػْرآلد َ َةااد } ك هه الين مب  اؿ بمل صػ ؽ ومػب ح ػ  { ِإلَّ  َِ

صػػػراط  إىلهػػػ ف  إليػػػملبػػػمل  ػػػ ؿ ومػػػب  مػػػف بػػػمل أجػػػر ومػػػب د ػػػا 
 . (ٔ)مساقي  (

 جتمف با  هيا مب إ ةاز جتساحاف هللا الين أنزؿ ال ااب احلق.
و   وصنمل أمَت ادلبم ُت بقهلمل : ) جتيمل نا  مػب كػاف  ػال   واحل ػ  

 . (ٕ)بي    وخ  ما با ك  ( جتيما
 
 

                                                 
ك  ٖ٘ٗص ٕ ػػػػب  نسػػػػَت الايارػػػػ  ك  ػػػػ ب الػػػػ ارم  ج ٚص ٜثػػػار األنػػػػهار ج - ٔ

 أبهاب جت ااف القرآف . ٖٓص ٔٔصحي  الًتمين ج
 . ٙٔص ٜٔثار االنهار ج - ٕ
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 انفصم انثاوي

 انقرآن وانكتب انطماويت انطابقت
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اف ة يف خلقػػػػمل  ػػػػ  اد أجراهػػػػا  ػػػػ  الزمػػػػاف جتمػػػػ  ًػػػػرن األجيػػػػاؿ 
واحل ػػػارات ك و ػػػ  أرػػػار القػػػرآف اىل ذلػػػا يف أكثػػػر مػػػب مهضػػػ  
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ًَِػ }ُ  ََّة اّللَِّ يف الَّػِيحملبَ م ما  هلمل  ااىل  َ  ِلُسػ َِّة َخلَػْها ِمػب  َػْاػُف َولَػب 
 . (ٔ){اّللَِّ  َػْاِ حملبلد 

ًَِػَ  ِلُسػػ َِّو اّللَِّ و هلػمل  اػاىل }َ  َهػْف حملَ ظُػُروَف ِإالَّ ُ ػػ ََّو اأْلَوَّلِػَُت جتَػلَػب 
 ًَِ  . (ٕ){َ  ِلُس َِّو اّللَِّ حَتِْهحملبلد  َػْاِ حملبلد َوَلب 

 ػب حتهحمللمػا ك ومػب هػي  جتس ب هللا يف خلقمل جارحملػة ال  ااػ ؿ وال ن
الس ب اجلارحملة م ي اخللػق األوؿ  ػ ة الاػ رج والاطػهر جتالاشػرحملة يف 
 طهر و  رج ضله الا امف ك والر االت السماوحملة جػاءت ما ا ػاة 

 م  هيا الاطهر والا رج .
جت انػػػو ناػػػهة آدـ ) ليػػػمل السػػػبلـ( مث وصػػػف األمػػػر اىل ناػػػهة نػػػهح 

مل السػبلـ( مث مه ػك ) ليػمل ) ليمل السبلـ( ور الامل مث إبراهي  ) لي
السػػػبلـ( مث  يسػػػك ) ليػػػمل السػػػبلـ( ومػػػا كػػػاف بيػػػ م  مػػػب األنايػػػاء 

 والر ف حىت خا  هللا  ااىل ر الامل مبحم  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .
و ػػ   بشػػر األنايػػاء والر ػػف السػػابقُت ال ػػ) اخلػػاب  )صػػلهات هللا 

 ػػػهامم  ك و ػػػبلممل  ليػػػمل و لػػػك آلػػػمل الطياػػػُت الطػػػاهرحملب ( أشلمػػػ  وأ
و ػػػ  صػػػرح بػػػيلا القػػػرآف ا يػػػ  يف مجلػػػة مػػػب آاي ػػػمل ال رنػػػة أف 

                                                 
 . ٕٙ األحزاب - ٔ
 . ٖٗ جتانر - ٕ



 [ٕٕ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

مه ك و يسك ) ليمما السبلـ(    بشروا بر الة دمحم )صػلك هللا 
 ليػػمل وآلػػمل و ػػل ( وأف هػػي  الاشػػارة مػػيكهرة يف الاػػهراة واإلصليػػف 

 جتق   اؿ  ااىل :
ػ َّ الَّػ ِين  َُِ ونَػمُل َمْ اُػهاد ِ  ػَ ُهْ  }الَِّيحملَب حملَػاَِّاُاهَف الرَُّ هَؿ ال َّػِ)َّ األُمِّ

َمػاُهْ  َ ػِب اْلُم َ ػِر َوحيُِػفُّ  يف الاػَّْهرَاِة َواإِلصْلِيِف رَُْمُرُه  ِاْلَمْاػُروِؼ َوحملَػ ػْ
ُمْ  ِإْصػػػػػَرُهْ   ـُ َ لَػػػػػْيِمُ  اخْلََاهاِػػػػػَم َوحمَلَ ػػػػػُ  َ ػػػػػ ػْ ذَلُػػػػػُ  الطَّيِّاَػػػػػاِت َوحُيَػػػػػرِّ

ْيِمْ  جتَالَّػػػِيحملَب آَم ُػػػهْا بِػػػمِل َوَ ػػػزَُّروُ  َوَنَ ػػػُروُ  َواأَلْغػػػبَلَؿ الَّػػػيِت َكانَػػػْو َ لَػػػ
 . (ٔ){ُأْولَػِ َا ُهُ  اْلُمْنِلُحهفَ َوا ػَّاَػُاهْا ال ُّهَر الَِّيَن أُنِزَؿ َمَامُل 

}َوِإْذ  َػاَؿ ِ يَسػك ابْػُب َمػْرَهَ اَي بَػٍِت ِإْ ػَرااِيَف ِإيّنِ َرُ ػهُؿ و هلمل  اػاىل 
ػػراد ِبَرُ ػػهؿم رَِْ  اّللَِّ ِإلَػػْيُ   مَُّ ػػ ِّ    اد لَِّمػػا بَػػػُْتَ حملَػػَ نَّ ِمػػَب الاػَّػػْهرَاِة َوُمَاشِّ

 . (ٖ)ك  (ٕ){ِمب بَػْاِ ن اْ مُُل َأمْحَ ُ 
مػػػػ  هػػػػيا الاػػػػ رج كانػػػػو   ػػػػزؿ ال اػػػػ  السػػػػماوحملة  لػػػػك األنايػػػػاء 
والر ػػػػػف حسػػػػػ  ادلقا ػػػػػك واال ػػػػػاحقاؽ ك جتمػػػػػ  آدـ وإبػػػػػراهي  

                                                 
 . ٚ٘ٔ األ راؼ - ٔ
 . ٙ ال ف - ٕ
 . ٖٓٔالاياف يف  نسَت القرآف ص  - ٖ
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صػػػحف كمػػػا يف ومه ػػػك كانػػػو ه ػػػاؾ ألػػػهاح مث صػػػار األمػػػر اىل 
 القرآف  ب مه ك ) ليمل السبلـ( :

َ ا َلمُل يف األَْلَهاِح ِمػب ُكػفِّ َرػْ ءم مَّْهِ ظَػةد َو َػْنِ ػيبلد لُِّ ػفِّ َرػْ ءم  }وََكاَػاػْ
ةم َوْأُمْر  َػهْ   . (ٔ){َمَا رَُْخُيوْا بَِْحَسِ َماجَتُ ْيَها بُِقهَّ

ػػا َ ػػَ َو َ ػػب مُّهَ ػػك اْلَ َ ػػُ  أَ و ػػاؿ  اػػاىل  َخػػَي األَلْػػَهاَح َويف }َوَلمَّ
 . (ٕ){َب ُهْ  ِلَراِِّْ  حملَػْرَهُاهفَ ُنْسَ ِاَما ُه دف َوَرمْحَة  لِّلَِّيحمل

 . (ٖ)}ُصُحِف ِإبْػَراِهيَ  َوُمهَ ك {و اؿ  ااىل 
مث  ػػػػ رج األمػػػػر جت ػػػػار  الػػػػهح  كااػػػػاد كمػػػػا هػػػػه احلػػػػاؿ يف الاػػػػهراة 

ال اػػ  واإلصليػف والزبػهر ك مث خػػا  األمػر القػرآف الػػين هػه خػاب 
 السماوحملة .

يَػػالد لُِّ ػػفِّ َرػػْ ءم }والػػين هػػه  {  ليػػمل ِكاَػػابم مُّاِػػُتم { والػػين هػػه } ِاػْ
السػػػابقة  ليػػػمل ومهضػػػ   ذلػػػا جتمػػػه ماػػػُت ل ػػػف ال اػػػ   السػػػماوحملة 

وحاون دلا ورد جتيما وآن القرآف الازحملز حتنف ال ثَت شلا حملشػَت اىل 
 -هيا ادلاٌت وإليا أخ  يف هللا نرؼ م ما :

                                                 
 . ٘ٗٔ األ راؼ - ٔ
 . ٗ٘ٔ األ راؼ - ٕ
 . ٜٔ األ لك - ٖ



 [ٕٗ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

حملْػػمِل َوَهػػػَيا ِكاَػػاب  َأنَزْل َػػاُ  ُماَػػاَرؾ  مَُّ ػػ ُِّؽ الَّػػِين بَػػػُْتَ حملَ َ } ػػاؿ  اػػاىل 
َـّ اْلُقَرف  . (ٔ){َولِاُ ِيَر ُأ

ػْب ِ  ػِ  اّللِّ ُمَ ػ ِّؽ  لَِّمػا َمَاُمػْ  وََكػانُهْا و هلمل  }َوَلمَّا َجاءُهْ  ِكاَػاب  مِّ
ا َجػػػاءُه  مَّػػا َ َرجتُػػػهْا  ِمػػب  َػْاػػػُف حمَلْسػػاَػْنِاُحهَف َ لَػػػك الَّػػِيحملَب َكَنػػػُروْا جتَػَلمَّػػ

 . (ٕ){رحملبَ َكَنُروْا بمِِل جتَػَلْاَ ُة اّللَّ َ َلك اْلَ اجتِ 
}َوِمػب  َػْاِلػمِل ِكاَػاُب ُمهَ ػك ِإَمامػاد َوَرمْحَػةد َوَهػَيا ِكاَػاب  مَُّ ػ ِّؽ  و هلمل 

 .(ٖ){ُمها َوُبْشَرف لِْلُمْحِسِ ُتَ لَِّسالد َ َربِّياد لِّيُ ِيَر الَِّيحملَب ظَلَ 
}َوَمػػا َكػػاَف َهػػػَيا اْلُقػػْرآُف َأف حملُػْناَػػػَرف ِمػػب ُدوِف اّللِّ جػػف و ػػبل  و هلػػمل

جِتيػمِل ِمػب  َولَػِ ب َ ْ ِ حملَق الَِّين بَػػُْتَ حملََ حملْػمِل َو َػْنِ ػيَف اْلِ اَػاِب اَل رحملْػ َ 
 . (ٗ){رَّبِّ اْلَااَلِمُتَ 
ُْوِب األَْلاَػػابِ و ػػاؿ أحمل ػػاد  ػػَرة  ألِّ َمػػا َكػػاَف  }َلَقػػْ  َكػػاَف يف َ َ ِ ػػِمْ  ِ اػْ

َحػِ حملثاد حملُػْناَػػَرف َولَػػػِ ب َ ْ ػِ حملَق الَّػػِين بَػػُْتَ حملََ حملْػمِل َو َػْنِ ػػيَف ُكػفَّ َرػػْ ءم 
 . (٘){َرمْحَةد لَِّقْهـم حملُػْبِمُ هفَ َوُه دف وَ 

                                                 
 . ٕٜ األنااـ - 1
 . ٜٛ الاقرة - ٕ
 . ٕٔاألحقاؼ - ٖ
 . ٖٚ حملهن  - ٗ
 . ٔٔٔ حمله ف - ٘



 [ٕ٘ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

القػػػرآف م ػػػ ؽ  أفمػػػب كػػػف مػػػا  ػػػاق حملااػػػُت ل ػػػا وبػػػبل أدذ رػػػا 
لل اػػػػ  السػػػػماوحملة السػػػػابقة  ليػػػػمل وماػػػػُت ذلػػػػا بػػػػف وحػػػػاون  لػػػػك 

 .م امي ما 
وم   ليػف مػب الاػ بر يف  ػهر القػرآف وآاي ػمل جتنن ػا  ػهؼ ن شػف 
ال ثػػػَت مػػػب ال  ػػػهص والنقػػػرات الػػػيت نقلمػػػا القػػػرآف مػػػب الاػػػهراة 

 والزبهر وغَتها ك جتمثبلد  اؿ  ااىل : واإلصليف
رانُػَمػػػا ِ اَػػػاِدَن }َوَلَقػػْ  َكاَػاػْ َػػػا يف الزَّبُػػهِر ِمػػػب بَػْاػػػِ  الػػيِّْكِر َأفَّ اأْلَْرَض حملَ 

 . (ٔ){هفَ ال َّاحلُِ 
ِإلَّ َأنَزْل َػػا الاػَّػػْهرَاَة جِتيَمػػا ُهػػ دف َونُػػهر  حَيُْ ػػُ  ِاَػػا ال َِّايُّػػهَف }و ػػاؿ  اػػاىل 

نِيُّهَف َواأَلْحَااُر مبَا اْ ػُاْحِنظُهْا ِمػب   الَِّيحملَب َأْ َلُمهْا لِلَِّيحملَب َهاُدوْا َوالرَّاَّ
اَلَْشػػػُهْا ال َّػػػاَس َواْخَشػػػْهِف َوالَ  ِكاَػػػاِب اّللِّ وََكػػػانُهْا َ َلْيػػػمِل ُرػػػَمَ اء جتَػػػبلَ 

َ ْشػػػاَػُروْا ِااَيِ  َنَ ػػػاد  َِلػػػيبلد َوَمػػػب  َّْ حَيُْ ػػػ  مبَػػػا َأنػػػَزَؿ اّلّلُ جتَُ ْولَػػػػِ َا ُهػػػُ  
اْلَ ػػػاجِتُروَف وََكاَػاػْ َػػػا َ لَػػػْيِمْ  جِتيَمػػػا َأفَّ الػػػ ػَّْنَ  ِالػػػ ػَّْنِ  َواْلَاػػػُْتَ ِاْلَاػػػُْتِ 

ػػػبِّ َواجْلُػػُروَح ِ َ ػػػاص  َواألَنػػَف ِاألَنػػػِف وَ  ػػبَّ ِالسِّ اأُلُذَف ِاأُلُذِف َوالسِّ

                                                 
 . ٘ٓٔ األناياء - ٔ



 [ٕٙ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

جَتَمب َ َ ػ ََّؽ بِػمِل جتَػُمػَه َكنَّػارَة  لَّػمُل َوَمػب  َّْ حَيُْ ػ  مبَػا أنػَزَؿ اّلّلُ جتَُ ْولَػػِ َا 
 . (ٔ){ُهُ  الظَّاِلُمهفَ 

مػػػا باػػػ  ذلػػػا هػػػ  مهجػػػهد يف  إفوواضػػػ  مػػػب ورود  هلػػػمل )جتيمػػػا( 
 رؼ )جتيما( داؿ  لك الظراجتية و هلمل  ااىل :احل أف إذالاهراة 

ػػ َػُمْ   }زلَُّمَّػػ   رَُّ ػػهُؿ اّللَِّ َوالَّػػِيحملَب َمَاػػمُل َأِرػػ َّاء َ لَػػك اْلُ نَّػػاِر ُرمَحَػػاء بَػيػْ
ػػػَب اّللَِّ َوِرْضػػػَهالد ِ ػػػيَماُهْ  يف  اَػ ُػػػهَف جَتْ ػػػبلد مِّ  َػػػػَراُهْ  رُكَّاػػػاد ُ ػػػةَّ اد حملَػاػْ

ػػػْب َأانَػػػِر السُّػػػ ُةهِد َذلِػػػَا َمػػػثَػُلُمْ  يف الاػَّػػػْهرَاِة َوَمػػػثَػُلُمْ  يف ُوُجػػػهِهِم  مِّ
صِليػػِف َكػػَزرْعم َأْخػػَرَج َرػػْطَ ُ  جتَػػهَزرَُ  جتَاْ ػػاَػْ َلَ  جتَاْ ػػاَػَهف َ لَػػك ُ ػػهِ مِل  اإْلِ
ُ الَّػػِيحملَب آَم ُػػها َوَ ِملُػػها  حملُػْاِةػػُ  الػػزُّرَّاَع لَِيِ ػػيَ  ِاِػػُ  اْلُ نَّػػاَر َوَ ػػَ  اّللَّ

ُم ال َّاحِلَاِت مِ   . (ٕ){مَّْ ِنَرةد َوَأْجراد َ ِظيماد   ػْ
جت وصاؼ الر هؿ )صلك هللا  ليمل وآلمل وحملل ( واليحملب ماػمل مػيكهرة 

 ويف كف م مما ةمثيف لهصنم  .يف الاهراة واإلصليف 

                                                 
 . ٘ٗك  ٗٗا ة ادلا - ٔ
 . ٜٕ النا  - ٕ



 [ٕٚ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

ػػ َّ الَّػػِين  َُِ ونَػػمُل و ػػاؿ  اػػاىل :  }الَّػػِيحملَب حملَػاَِّااُػػهَف الرَُّ ػػهَؿ ال َّػػِ)َّ األُمِّ
ك إذف جتػػػالاهراة واإلصليػػػف  (ٔ)ْ  يف الاػَّػػػْهرَاِة َواإِلصْلِيػػػِف{َمْ اُػػػهاد ِ  ػػػَ هُ 

 حتاهن  لك وصف الر هؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ك و هلمل  ااىل :
}ِإفَّ اّلّلَ اْرػػػػاَػَرف ِمػػػػَب اْلُمػػػػْبِمِ َُت َأنُنَسػػػػُمْ  َوَأْمػػػػَهاذَلُ  بَِفَّ ذَلُػػػػُ  اجلَ َّػػػػَة 

ْقاُػلُػػػػهَف َوحملُػْقاَػلُػػػػهَف َوْ ػػػػ اد َ َلْيػػػػمِل َحّقػػػػاد يف حملُػَقػػػػا ُِلهَف يف َ ػػػػِايِف اّللِّ جتَػيػَ 
ك جتنف هيا اله      ذكػر يف الاػهراة  (ٕ){الاػَّْهرَاِة َواإِلصِليِف َواْلُقْرآفِ 

 واإلصليف كما ذكر يف القرآف .
}ِمػػْب َأْجػػِف َذلِػػَا َكاَػاػْ َػػا َ لَػػك بَػػٍِت ِإْ ػػَرااِيَف َأنَّػػمُل َمػػب لػػمل  اػػاىل : ه و 

َػػػا  َػاَػػػَف ال َّػػػاَس  َػاَػػػَف نَػْنسػػػاد بِ   َػػػَْتِ نَػْنػػػ م َأْو جَتَسػػػادم يف اأَلْرِض جَتَ َ َّنَّ
يااد  َا َأْحَيا ال َّاَس مجَِ يااد َوَمْب َأْحَياَها جَتَ َ َّنَّ  . (ٖ){مجَِ

جتُ اػػِ  هللا حمل ػػ ؽ با ػػمل با ػػاد وحمل مػػف با ػػمل با ػػاد ك كيػػف ال 
اَب }نَػػػزََّؿ َ َلْيػػَا اْلِ اَػػوهػ  مػػب   ػػ  الهاحػػ  األحػػ  الػين  ػػاؿ : 

 . (ٗ){َواإِلصِليفَ  ِاحْلَقِّ ُمَ  ِّ اد لَِّما بَػُْتَ حملََ حمْلمِل َوَأنَزَؿ الاػَّْهرَاةَ 

                                                 
1

 . ٚ٘ٔ األ راؼ -
2

 . ٔٔٔالاهبة  -
3

 . ٕٖ ادلاا ة -
4

 . ٖ آؿ  مراف -



 [ٕٛ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

وإذا كانػػو ر ػػالة دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( خاةمػػة ل ػػف الر ػػاالت واحلاوحملػػة ذلػػا 
وادل ػػ ؽ لقػػرآف آخػػر ال اػػ  السػػماوحملة اك جتػػنف وادلشػػاملة  ليمػػا 

 ليمػػا كمػػا ورد يف  هلػػمل  اػػاىل :  ذلػػا وادلشػػامف  ليمػػا بػػف وادلمػػيمب
}َوَأنَزْل َػػا ِإلَْيػػَا اْلِ اَػػاَب ِاحْلَػػقِّ ُمَ ػػ ِّ اد لَِّمػػا بَػػػُْتَ حملََ حملْػػمِل ِمػػَب اْلِ اَػػاِب 

 . (ٔ){َوُمَمْيِم اد 
وهيا هه دحمل ف الر االت السماوحملة با ما حمل  ؽ با اد وحمل مػف 

 با   لك با  وحملميمب الااب  لك السابق .
نَّيػْ َػػا َ لَػػك آَهرِِهػػ  بَِايَسػػك ابْػػِب َمػػْرَهَ ُمَ ػػ ِّ اد لَِّمػػا }َو ػَ  ػػاؿ  اػػاىل : 

َ اُ  اإِلصِليَف جِتيػمِل ُهػ دف َونُػهر  َوُمَ ػ ِّ اد لَِّمػا  بَػُْتَ حملََ حمْلمِل ِمَب الاػَّْهرَاِة َوآ َػيػْ
 . (ٕ){ف َوَمْهِ ظَةد لِّْلُماَِّقُتَ بَػُْتَ حملََ حمْلمِل ِمَب الاػَّْهرَاِة َوُه د 

جتميا هه مقا ػك ح مػة هللا يف الاػ رج والًت ػ  يف وبطاياة احلاؿ 
 ربية اخللق إلحمل ػاذل  إىل مسػاهف اخلبلجتػة يف أرضػمل ك  ػاؿ  اػاىل : 

َماجػػػاد َولَػػػْه َرػػػاء اّلّلُ جَلََاَلُ ػػػْ  أُمَّػػػةد } ُكػػػفّم َجَاْل َػػػا ِمػػػ ُ ْ  ِرػػػْرَ ةد َوِم ػْ
ُلهَُكْ  يف َما آاَتُك  جتَاْ َاِاُقه  َراتِ َواِحَ ةد َولَػِ ب لِّيَػاػْ (ٖ){ا اخلَيػْ

 . 

                                                 
1

 . ٛٗ ادلاا ة -
2

 . ٙٗ ادلاا ة -
3

 . ٛٗ ادلاا ة -



 [ٜٕ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

ولقػػ  دلػػو األخاػػار الػػهاردة  ػػب أهػػف الايػػو ) لػػيم  السػػبلـ( يف 
أف القػػرآف حػػاون  لػػك ال اػػ  السػػماوحملة السػػابقة  ليػػمل وممػػيمب 

  ليما ك م ما  هؿ الر هؿ دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( :
) أ طيػػػو السػػػهر الطػػػهاؿ م ػػػاف الاػػػهراة وأ طيػػػو ادل ػػػُت 

دلثػػػاين م ػػػاف الزبػػػهر وجت ػػػلو م ػػػاف اإلصليػػػف وأ طيػػػو ا
ادلن ػػػف ك نػػػاف و ػػػاهف  ػػػهرة وهػػػه ممػػػيمب  لػػػك  ػػػاار 

 . (ٔ)ال ا  .....(
جتػػنف يف القػػرآف بيػػاف كػػف رػػ ء ) و ػػ م  ) لػػيم  السػػبلـ( : 

وجتيمل  ل  األولُت وا خرحملب وإف القرآف   حمل ع لقااف مقاالد 
)(ٕ) . 

ك جػػػػاء برحملمػػػػة ومهػػػػا كػػػػيلا   ػػػػ  أهػػػػف الايػػػػو ) لػػػػيم  السػػػػبلـ( 
جالػػػو : انليق ال  ػػػارف جتقػػػاؿ ألم احلسػػػب ) ليػػػمل السػػػبلـ( جػػػا

 جت اؾ أذ ل   الاهراة واإلصليف وكا  األناياء .

                                                 
1

 . ٖٕٖص ٕال ايف ج -
2

 . ٜٔٗص كااب  لي  بب  ي  -



 [ٖٓ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

 ػػاؿ : هػػ    ػػ ل وراانػػة مػػب   ػػ ه  نقرؤهػػا كمػػا  رءوهػػا 
ونقهذلا كما  الهها ك إف هللا ال  اف حةػة يف أرضػمل حملسػ ؿ 

 . (ٔ) ب ر ء جتيقهؿ ال أدرن (
سػػػ هف صػػػػ ااد وحملقهلػػػػهف إف والاةػػػ  مػػػػب الػػػيحملب حيسػػػػاهف أ ػػػػ  حي

ادلػػ وناُت ا ف زلػػرجتُت جتػػبل حمل ػػ  الرجػػهع إليممػػا الاػػهراة واإلصليػػف 
واالحاةاج اما ك مباذا حملردوف  لك القرآف الين حيػاه  لػك أهػف  
كػػف دحملػػب ب اػػاا  وحمل ػػف الاػػهراة ب ػػا جتيمػػا هػػ ف ورمحػػة وحمل ػػف 
اإلصليػػػف بنػػػمل جتيػػػمل هػػػ ف ونػػػهر ومه ظػػػة للماقػػػُت وهػػػه حملاػػػرؼ أف 

كيػػػػػف وهػػػػػه حملاػػػػُت وحمل ػػػػػرح آلء الليػػػػػف ك  رحملػػػػػف جتيممػػػػا ه الػػػػا حت
و  (ٕ){حُيَّرجتُػػػػػهَف اْلَ ِلػػػػػَ  َ ػػػػػب مََّهاِضػػػػػِاملِ }وأنػػػػػراؼ ال مػػػػػار ب ػػػػػ  : 

ُمْ  َلَنرحملقػاد حملَػْلػُهوَف و  (ٖ){ْلَ ِلَ  ِمب بَػْاِ  َمَهاِضػِاملِ حُيَّرجُِتهَف ا} }َوِإفَّ ِمػ ػْ
اِب َوَمػػػا ُهػػَه ِمػػػَب اْلِ اَػػػاِب َأْلِسػػ َػاَػُم  ِاْلِ اَػػػاِب لَِاْحَسػػػُاهُ  ِمػػَب اْلِ اَػػػ

                                                 
1

 . ٛٛٔص ٕٙثار األنهار ج -
2

 . (ٙٗ) ال ساء -
3

 . ٔٗ ادلاا ة -
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 َوحملَػُقهُلهَف ُهَه ِمػْب ِ  ػِ  اّللِّ َوَمػا ُهػَه ِمػْب ِ  ػِ  اّللِّ َوحملَػُقهلُػهَف َ لَػك اّللِّ 
 . (ٔ){اْلَ ِيَب َوُهْ  حملَػْاَلُمهفَ 

جتمف اكاشنها أمراد غاب  ب كااب هللا الين جتيمل  اياف ل ف رػ ء 
أف هػبالء ك واحلقيقػة وال ر يمل الاانػف مػب بػُت حمل حملػمل وال مػب خلنػمل 

بقهذل  هيا إَّنا حمل يبهف القرآف وحملردوف  ليمل وحملسػقطهف آاي ػمل  ػب 
احلةيػػػػة ك وحمل ػػػػيبهف حةػػػػه هللا وأامػػػػة اذلػػػػ ف ) لػػػػيم  السػػػػبلـ( 

 وحملردوف  هذل  : 
هػػػػف الاػػػػهراة باػػػػهراهت  )لػػػػه ان يػػػػو ب اله ػػػػادة حل مػػػػو أل

وحملػػردوف  لػػك اإلمػػاـ  (هػػف اإلصليػػف عصلػػيلم ....وحل مػػو أل
)مػػب حػػاجٍت  ليػػمل السػػبلـ( إذا  ػػاـ وخطػػ  ال ػػاس : ادلمػػ ن )

الاهراة جت ل أوىل ال اس الاهراة ومػب حػاجٍت اإلصليػف جتػ ل 
 . أوىل ال اس اإلصليف .....(

 

 
                                                 

1
 . ٛٚ مرافآؿ   -
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 انفصم انثانث

 حديث انثقهني
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إف اإلمامػة هػ  مػب السػ ب اإلذليػة الػيت جترضػما هللا  ػز وجػف  لػك 
الطرحملػق  لػك الشػيطاف ومػب حمل قػاد لػمل يف الان ػَت  كػ  حملقطػ الاااد  

 اجللهس يف مقاـ  يادة الاشرحملة .
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}َوِإِذ ابْػاَػلَػػك ِإبْػػػَراِهيَ  سلاناػػاد إبػػراهي  ) ليػػمل السػػبلـ( :  ػػاؿ  اػػاىل 
رَبُّمُل ِبَ ِلَماتم جتََ ةمَُّمبَّ  َاَؿ ِإيّنِ َجاِ ُلَا لِل َّاِس ِإَماماد  َاَؿ َوِمب ُذرحملَّػيِت 

 . (ٔ){ِ ن الظَّاِلِمُتَ  حملَػَ اُؿ َ مْ  َاَؿ الَ 
و ػػػ  ا ػػػامرت هػػػي  الر اػػػة اإلذليػػػة حػػػىت  ػػػاـ ب ااامػػػا ر ػػػهؿ هللا 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( نايػػػاد ور ػػػهالد وإمامػػػاد ك حػػػىت إذا الاحػػػق الرجتيػػػق األ لػػػك ك 
أوصك اإلمامػة مػب باػ   إىل أخيػمل وابػب  مػمل أمػَت ادلػبم ُت ) ليػمل 

ة ال ن ػػػب إح ػػػااما ك ومػػػهانب  ػػػ ة ك  السػػػبلـ( يف ن ػػػهص كثػػػَت 
كح حملم اإلنيار حملـه ال ار ك وح حملم ادل ػزلة ك وحػ حملم ال ػ حملر ك 
وحػػ حملم الثقلػػُت ادلشػػمهر بػػُت ادلسػػلمُت والػػين حملػػربط بػػُت القػػرآف 

 واألامة مب الاًتة الطاهرة ربطاد كامبلد ومطلقاد .
دلاػها ر والػين أخرجػمل جتق  ورد  ب ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يف احلػ حملم ا

أصػػػحاب السػػػ ب وال ػػػحاح أو ادلسػػػاني  لطػػػرؽ سلالنػػػة وبهجػػػه  

                                                 
1

 . ٕٗٔ الاقرة -
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)إين اترؾ جتػػػي   الثقلػػػُت كاػػػاب هللا و ػػػًت  سلالنػػػة ك  هلػػػمل : 
 . (ٔ)أهف بييت ما إف ةمس ا  اما لب   لها با ن أب اد (

) إين اترؾ جتػػػػي   مػػػػا إف ةمسػػػػ ا  بػػػػمل جتلػػػػب و هلػػػػمل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : 
باػػ ن ك الثقػػف األكػػ  حاػػف شلػػ ود نرجتػػمل بيػػ  هللا    ػػلها

ونرجتمل بحمل ك  كااب هللا ك والثقف األص ر  ًت  أهػف بيػيت 
 . (ٕ)....( - اذلا انبلهد  -أذكرك  هللا يف أهف بييت 

)إين أورػػػػػا أف اد ػػػػػك جت جيػػػػػ  وإين اترؾ و ػػػػػاؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : 
ماء إىل جتػػػػي   الثقلػػػػُت كاػػػػاب هللا حاػػػػف شلػػػػ ود مػػػػب السػػػػ

األرض و ػػػًت  أهػػػف بيػػػيت ك وإف اللطيػػػف اخلاػػػَت أخػػػػ ين 

                                                 
للسػي   ٖٖٗأخرجمل الًتمين واحلاك  بب حةر يف صها قمل ؛ ال ا واالجاماد ص -ٔ

 ٙٔررؼ ال حملب ادله هن ؛ إ ااؼ الراغاُت البب ال اابة ادلال   ؛ ا   الطػ ن ص
. 
روا  مسل  يف صحيحمل واإلماـ أمح  وذكر ابب الايالة ادلال   احل حملم با ة صػي   -ٕ

 . ٜٕٔص ٔ مل يف إ ااؼ الراغاُت ؛ الط اين وادلاة  ال اَت جوذكر نر 
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أ مػػا لػػب حملنًت ػػا حػػىت حملػػردا  لػػّ  احلػػهض ك جتػػانظروا كيػػف 
 . (ٔ)اللنهين جتيمما (

وهػػػػي  ال  ػػػػهص صػػػػػرحية وواضػػػػحة ال اللػػػػػة يف الػػػػًتابط ادلطلػػػػػق 
ك وإ مػػػا لػػػب حملنًت ػػػا أبػػػ اد مػػػا والهانيػػػق بػػػُت كاػػػاب والاػػػًتة ادلطمػػػرة 

 ألرض .دامو السماوات وا
ك وكيػف وحملنم  مب ذلا أحمل اد أنمل ال ةمسػا ال اػاب دوف الاػًتة 

}اَي َأحملػَُّمػػا الَّػػِيحملَب آَم ُػػهْا َأِنياُػػهْا اّلّلَ حمل ػػهف ذلػػا وال اػػاب حملقػػهؿ : 
َوَأِنياُػػهْا الرَُّ ػػهَؿ َوُأْوِب اأَلْمػػِر ِمػػ ُ ْ  جتَػػِنف  َػ َػػاَزْ ُاْ  يف َرػػْ ءم جتَػػػُردُّوُ  

ػػر  ِإف ُك ػػُاْ   ُػْبِم ُػػهَف ِاّللِّ َواْليَػػػْهـِ ا ِخػػِر َذلِػػ ِإىَل اّللِّ َوالرَُّ ػػهؿِ  َا َخيػْ
 . (ٕ){َوَأْحَسُب َتَِْوحملبلد 

هػ   ػًتت  هػ  احػ  الثقلػُت أليسػها أوب األمػر   أليسػها  جتمب هػ
 ( : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)م  ر هؿ هللا ب  اؿ جتياليحمل   ادل طنك

ركاما صلك ومػب اللػف ) مثف أهف بييت جتي   كمثف  ني ة نهح مب 
   ما غرؽ وههف ( .

                                                 
 . ٖٛٛٚاحل حملم ٕٕٙ: ٘؛  ب الًتمين  ٜٗٗاحل حملم ٙٛٔ: ٔك ز الاماؿ -ٔ
 . ٜ٘ ال ساء -ٕ
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ُ لِيُػػْيِهَ  َ ػػ ُ ُ  الػػّرِْجَ  }والػػيحملب  ػػاؿ جتػػيم  القػػرآف  َػػا حملُرحملػػُ  اّللَّ ِإَّنَّ
رَُكْ  َ ْطِمَتاد َأْهَف اْلاػَ   .  (ٔ){ْيِو َوحملَُطمِّ
َا َولِيُُّ ُ  اّلّلُ َوَرُ هلمُُل َوالَِّيحملَب آَمُ هْا الَِّيحملَب حملُِقيُمهَف الو اؿ   َّػبَلَة }ِإَّنَّ
 . (ٕ){َف الزََّكاَة َوُهْ  رَاِكُاهفَ َوحملُػْب ُه 

و    اؿ و اظ السػبلنُت وجتقمػاء الػابلط ومساشػارن الق ػر أف 
أوب األمػػػػػر هػػػػػ  احل ػػػػػاـ ولػػػػػػه القمػػػػػر واالرهػػػػػاب واالنقػػػػػػبلات 

 الاس رحملة والسقااف وادلبامرات .
وهػػيا ننػػم مػػب الشػػيطاف  لػػك السػػ ام  َتحمليػػ اد لل مػػرود وجتر ػػهف 

وحملزحمل  وأضراا  حرصاد  لك  طاءه  وه ااي ادللػهؾ ذلػ  ك  ومااوحملة
 :أول ا ه  ك وا راضاد  ب احلق و  اءد ألهلمل 

ػػػػػَب ال ُّػػػػػهِر ِإىَل } َوالَّػػػػِيحملَب َكَنػػػػػُروْا َأْولِيَػػػػهُؤُهُ  الطَّػػػػػاُغهُت ُفْرُِجػػػػهنَػُم  مِّ
 . (ٖ){ال َّاِر ُهْ  جِتيَما َخاِلُ وفَ الظُُّلَماِت ُأْولَػِ َا َأْصَحاُب 

                                                 
 . ٖٖ األحزاب - ٔ
 . ٘٘ ادلاا ة - ٕ
 . ٕٚ٘ الاقرة - ٖ
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جتالاًتة ه    رمجاف القػرآف ولسػانمل ال ػانطق ك وهػ  الرا ػ هف يف 
 ُػػْف َكَنػػك ِاّللِّ الالػػ  ك وهػػ  الػػيحملب   ػػ ه  ال اػػاب ك  ػػاؿ  اػػاىل }

َ ُ ْ  وَ   . (ٔ){َمْب ِ  َ ُ  ِ ْلُ  اْلِ َاابِ َرِمي اد بَػْيٍِت َوبَػيػْ
ذكػػػر الايارػػػ  يف  نسػػػَت   ػػػب  مػػػر بػػػب ح ظلػػػة  ػػػب أم  اػػػ  هللا 

 ُػػْف َكَنػػك ِاّللِّ َرػػِمي اد ـ(  ػػ لمل  ػػب  ػػهؿ هللا  اػػاىل }) ليػػمل السػػبل
َ ُ ْ  وَ   . {َمْب ِ  َ ُ  ِ ْلُ  اْلِ َاابِ بَػْيٍِت َوبَػيػْ

 ػػػػاؿ : جتلمػػػػا رآين أ ااػػػػ  ذلػػػػا وأرػػػػااهمل مػػػػب ال اػػػػاب ك  ػػػػاؿ : 
حسػػاا ك كػػف رػػ ء يف ال اػػاب مػػب جتاحتاػػمل إىل خاةماػػمل مثػػف هػػيا 

 . (ٕ)جتمه يف األامة   ها بمل (
حلػػػ حملم )حػػػ حملم الثقلػػػُت(  ػػػ  حػػػ د الاامػػػف اال ػػػاس كمػػػا اف ا

للم ػ  مػب ال ػبللة هػه الامسػا امػا ػ أن ال اػاب والاػًتة ماػاد ػ 
ك جت ػػف مػػب حملقػػهؿ )حسػػا ا كاػػاب( جتمػػه راد   لػػك هللا ال بحػػ مها 

 م يب لر هؿ هللا .

                                                 
 . ٖٗ الر   - ٔ
 . ٕ٘ص ٔ نسَت ال ايف ج - ٕ
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ومثػػػف هػػػيا جتم ػػػَت  كم ػػػَت أبلػػػي  الػػػين ا ػػػًتض  لػػػك أمػػػر هللا 
ْ ػػػػػمُل َخَلْقاَػػػػػٍِت ِمػػػػػأَ  اػػػػػاىل السػػػػػةهد  دـ ك جتقػػػػػاؿ } ػػػػػر  مِّ رم لَْ َخيػْ ب لَّ

 . (ٔ){َوَخَلْقَامُل ِمب ِنُتم 
إذا كبلمها حملرحمل  اف حملاا  هللا كمػا حملرحملػ  هػه ال كمػا حملرحملػ  هللا ك وكمػا 

 : ) ال حملُطاع هللا مب حيم حملاطك ( .ورد يف احل حملم 
ومػػػػب أغػػػػرب مػػػػا  رجتػػػػو مجا ػػػػة حملػػػػ  هف أ ػػػػ  ملازمػػػػهف القػػػػرآف 

جتقػػػػط ك وال رخػػػػيوف ب ػػػػهاؿ ادلا ػػػػهمُت وماااػػػػهف ألمػػػػر   و يػػػػمل 
) لػػيم  السػػبلـ( ثةػػة اف االحادحملػػم والػػرواايت  ػػ  حػػ ث جتيمػػا 

 دس ووض  وحترحملف ك جتبل ن ب الركهف اليما .
وهيا القرآف هه الهحي  ادلسل  ب ػحامل وأنػمل احلػق ادلطلػق ك وهػ  
ايا كمب أوكلمل هللا اىل ننسمل جتمرو مل مػب الػ حملب كمػا نػرؽ السػم  

ك أو حملقػػاؿ ذلػػ  كمػػا  ػػاؿ ال ػػادؽ ) ليػػمل السػػبلـ( ألم  مػػب الرميػػة
 ح ينة :

) أنػػو منايػػة أهػػف الاػػراؽ    ػػاؿ :  ناػػ  ك  ػػاؿ ) ليػػمل السػػبلـ( : 
جتاػػ ن رػػ ء  ناػػيم     ػػاؿ : ب اػػاب هللا و ػػ ة نايػػمل ك  ػػاؿ ) ليػػمل 
السػػػػبلـ( : اي أا ح ينػػػػة  اػػػػرؼ كاػػػػاب هللا حػػػػق مارجتاػػػػمل و اػػػػرؼ 

                                                 
 . ٕٔ األ راؼ - 1
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ك  ػػاؿ ) ليػػمل السػػبلـ( : اي اا ال ا ػػخ مػػب ادل سػػهخ    ػػاؿ : ناػػ  
ح ينة لق  أو يو  لماد ػ وحمللا ػ ما جاف  هللا ذلا اال   ػ  أهػف 

مػػا هػػه اال   ػػ  اخلػػاص مػػب ال اػػاب الػػين أنػػزؿ   لػػيم  ك وحمللػػا 
 ذرحملة ناي ا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وما ورانا هللا مب ال ااب حرجتاد ( .

دخػػػف  ليػػػمل : ) وكمػػػا  ػػػاؿ أبػػػه جانػػػر ) ليػػػمل السػػػبلـ( لقاػػػادة إذ 
أنػػو منايػػة أهػػف الا ػػرة   جتقػػاؿ : ه ػػيا حملز مػػهف ك جتقػػاؿ ) ليػػمل 
السبلـ( : بل ٍت أنا  نسر القػرآف ك  ػاؿ : ناػ  ػ اىل اف  ػاؿ ػ اي 
 اادة اف ك ػو  ػ  جتسػرت القػرآف مػب  لقػاء ننسػا جتقػ  هل ػو 
وأهل ػػػػػو ك واف ك ػػػػػو  ػػػػػ  جتسػػػػػر مل مػػػػػب الرجػػػػػاؿ جتقػػػػػ  هل ػػػػػو 

ا حملاػرؼ القػرآف مػب خهنػ  بػمل وأهل ػو ك اي  اػادة ػ وحيػا ػ اَّنػ
)(ٔ)  . 

والػػين خهنػػ   القػػرآف هػػ  أهػػف الايػػو ) لػػيم  السػػبلـ( الػػيحملب 
حملالمهف زل ممل وماشاامل ظاهر  وان ػمل ل ػ مل وم سػهخمل ك الػين 

جتَاْ ػػػ َُلهْا َأْهػػػَف أمػػػرل هللا  اػػػاىل بسػػػباذل  ك إذ  ػػػاؿ  ػػػز مػػػب  ااػػػف }

                                                 
 . ٕ٘ٛ- ٕٗٛ  نسَت القرآف صالاياف يف - ٔ
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 (ٕ){وَُكهنُػهْا َمػَ  ال َّػاِدِ ُتَ } . و اؿ (ٔ){ِر ِإف ُك ُاْ  اَل  َػْاَلُمهفَ اليِّكْ 
. 

وه  اليحملب عمامام  ةمو ال امة وأكمف ال حملب كما  اؿ  ػز وجػف 
اْليَػْهـَ َأْكَمْلُو َلُ ْ  ِدحملػَ ُ ْ  َوَأةْمَْمػُو َ لَػْيُ ْ  نِْاَمػيِت َوَرِضػيُو َلُ ػُ  }

ـَ ِدحمل اد   . (ٖ){اإِلْ بَل
} ُػْف َمػا اػاىل وه  الساف اليحملب أمرل  اػاىل بسػلهؾ نػرحملقم   ػاؿ  

 . (ٗ){اَِّ َي ِإىَل رَبمِِّل َ ِايبلد َأْ  َُلُ ْ  َ َلْيمِل ِمْب َأْجرم ِإالَّ َمب َراء َأف حملػَ 
إذ هػػػػ  كمػػػػا ورد يف الػػػػ  اء : ) اله ػػػػيلة اىل رضػػػػهانا ( ك وورد 

 .(٘)أحمل اد : )  جت انها ه  السايف اليا وادلسلا اىل رضهانا (
 ُػْف َكَنػك ِاّللِّ َرػِمي اد ىل }وه  اليحملب    ه   ل  ال ااب  اؿ  اا

َ ُ ْ  وَ   . {َمْب ِ  َ ُ  ِ ْلُ  اْلِ َاابِ بَػْيٍِت َوبَػيػْ

                                                 
 . ٖٗ ال حف - ٔ
 . ٜٔٔ الاهبة - ٕ
 . ٖادلاا ة  - ٖ
 . ٚ٘ النر اف - ٗ
 منا ي  اجل اف د اء ال  بة . - ٘
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ورد يف ال ايف والايارػ  وغَتمهػا ..  ػب الاػا ر ) ليػمل السػبلـ( يف 
 نسػػَت هػػي  ا حملػػة  هلػػمل : ) إايل  ػػٌت و لػػ  أول ػػا وأجت ػػل ا وخػػَتل 

 .  (ٔ)با  ال ) )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( (
و ػػب أمػػَت ادلػػبم ُت أنػػمل  ػػ لمل رجػػف  ػػب أجت ػػف م قاػػة لػػمل جتقػػرأ ال يػػة 

 . (ٕ)و اؿ : إاين  ٌت مبب       ل  ال ااب
وذكػػر القمػػ  يف  نسػػَت   ػػب ال ػػادؽ ) ليػػمل السػػبلـ( و ػػ ف  ػػب 
الين       ل  مب ال ااب أ ل  أـ الػين   ػ    لػ  ال اػاب ك 

  ػػ   جتقػػاؿ : مػػا كػػاف الػػين   ػػ    لػػ  مػػب ال اػػاب   ػػ   الػػين 
  ل  ال ااب اال بق  ما َتخي الااهضة جب احما مب ماء الاحر .

  الػين هػاط بػمل لإال اف الا) و اؿ أمَت ادلبم ُت ) ليمل السبلـ( : 
آدـ مب السماء اىل األرض ومجي  ما جت لو بػمل ال ايػهف اىل خػاب 

 . (ٖ)ال ايُت يف  ًتة خاب ال ايُت (
وهػ  أصػحاب احلػق جت هف الايو ه  الػيحملب   ػ ه   لػ  ال اػاب 

يف بيانمل وإظمار مقاص   وماانيمل ك ورد يف ال ايف ع  اد   ػب ام 

                                                 
 . ٚٚص ٖ نسَت ال ايف ج - ٔ
 . ٚٚص ٖاالحاةاج ك  نسَت ال ايف ج - ٕ
 . ٚٚص ٖ نسَت ال ايف ج - ٖ
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جانػػر ) ليػػمل السػػبلـ(  ػػاؿ : مػػا أد ػػك احػػ  مػػب ال ػػاس انػػمل مجػػ  
كمػػا أنػػزؿ اال كػػيب ومػػا مجاػػمل وحنظػػمل كمػػا أنػػزؿ اال  لػػ  القػػرآف  

 بب أم نال  واألامة مب با   ) ليم  السبلـ( .
}بَػْف ُهػػَه ) ليػمل السػبلـ( يف  هلػمل  اػاىل  وع ػ اد   ػب ام  اػ  هللا

 . (ٔ) اؿ : األامة  آاَيت  بَػيَِّ ات  يف ُصُ وِر الَِّيحملَب ُأو ُها اْلِاْلَ {
وع  اد    مل ) ليمل السػبلـ(  ػاؿ ؾ  ػ  ولػ ين ر ػهؿ هللا )صػلك 
هللا  ليمل وآلمل و ل ( ك وأل أ ل  كااب هللا  اػاىل وجتيػمل بػ ؤ اخللػق 

ـه القيامة وجتيمل خ  السماء وخ  األرض وخػ  وما هه كااب اىل حمل
اجل ة وال ار ك أ لػ  ذلػا كمػا أنظػر اىل كنػ  ك إف هللا  اػاىل حملقػهؿ 

َيالد لُِّ فِّ َرْ ءم }  . (ٕ){ ِاػْ
و ػػػ  وصػػػف أمػػػَت ادلػػػبم ُت ) ليػػػمل السػػػبلـ( القػػػرآف بقهلػػػمل يف  ػػػه 

الابلغػػػػة : ) واف القػػػػرآف ظػػػػاهر  أنيػػػػق وان ػػػػمل  ميػػػػق ك ال  نػػػػٌت  
 . (ٖ)امل وال   ق   غرااامل ك وال    شف الظلمات اال بمل ( ةاا

                                                 
  نسَت ال ايف . - ٔ
 نن  ادل  ر السابق . - ٕ
 . ٛٔ ه  الابلغة خطاة  - ٖ
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جتالقرآف مسامر داا  ح  ك كما أف االمػاـ مسػامرة وداامػة وأف ) 
له خليو األرض مب حةة لساخو بهلمػا ( وأ مػا ػ أن القػرآف 
واالامػة ػ لػب  ًت ػا ك واف القػرآف مػ  كػف إمػاـ حملالػ  َتوحمللػمل وحملامػف 

) اف ل ػػػف إمػػػاـ  مػػػ  فػػػاا بػػػمل  مبػػػا جتيػػػمل وكمػػػا ورد يف احلػػػ حملم :
 حملن مل وحملامف مبا جتيمل ( .

 
   ؿ القرآف :

دلا كاف القرآف هه ال ااب ادلاُت ك الين جتيمل  اياف كف ر ء حىت 
 قػػػػهؿ السػػػػا ة ك ودلػػػػا كػػػػاف ر ػػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ػػػػ بُت لؤلمػػػػة اف ) 

( االامة با  اان ا  شر اوذل   لػ  بػب ام نالػ  وآخػره   ػاامم  
 واَّنا ػ أن القرآف واألامة ػ لب حملنًت ا حىت حملقاـ السا ة .

جتاف األامة ) ليم  السبلـ( ب اءد  لك ما  ق ـ ه   ػ ؿ القػرآف ك 
وصػ ه  ك رون  ػب ر ػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  هلػػمل : ) يف خلػف مػب امػػيت 
 ػػػ وؿ مػػػب اهػػػف بيػػػيت ك حمل نػػػهف  ػػػب هػػػيا الػػػ حملب حترحملػػػف ال ػػػالُت 

اطلػػُت وَتوحملػػف اجلػػاهلُت ك أال واف أامػػا   وجتػػ ك  اىل واناحػػاؿ ادل
 . (ٔ)هللا جتننظروا مب  هجت وف (

                                                 
 يف اذلامش . ٖٖٗك ال ا واالجاماد ص ٕٜال ها ق ا ر ة ص - ٔ
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والقرآف هه د اهر هيا ال حملب وميثا مل الاا   اىل حملػـه الػ حملب ك إذاد 
جتاالامة مب اهػف بيػو الا ػمة )صػلهات هللا و ػبلممل  لػيم ( هػ  

ب ن  كف حترحملػف وإزالػة كػف زحملػف ورػامة  ػب كاػاب هللا ادلا نلهف 
 اىل وحملرجتاهف   مل اناحاؿ كف ماطف مب ا  اء احلق واذل ف . ا

كما ا   ه  ادلنزع وادلبلذ اذا ا ػاهىل  لػك االمػر اجلمػبلء الػيحملب 
رولػػهف كاػػاب هللا جبملمػػ  و اهدحملػػة اذلمػػه الر ػػاع ك الػػيحملب حمل اقػػهف 

 م  كف ل ق ك ذل  وإ راضم   ب اامة احلق و ماد ال حملب .
نق وصه مل الاا   أبػ  الػ هر ك وهػ  جتاألامة ه  لساف القرآف ال ا

ال هر الين انزؿ مامل ك واذا كاف امػَت ادلػبم ُت ) ليػمل السػبلـ(  ػ  
 وصف القرآف بقهلمل : 

) وكاػػػاب هللا بػػػُت أظمػػػرك  لنػػػق ال حملايػػػا لسػػػانمل ك وبيػػػو ال هتػػػ ـ 
 . (ٔ)أركانمل و ز ال   مـز أ هانمل (

مل وحمل طػػق و ػػاؿ جتيػػمل احمل ػػاد : )  كاػػاب هللا   ا ػػروف بػػمل و سػػماهف بػػ
با ػػػػمل بػػػػاا  وحملشػػػػم  با ػػػػمل  لػػػػك باػػػػ  وال فالػػػػف يف هللا وال 

 فالف ب احامل  ب هللا ( .

                                                 
 . ٖٖ ه الابلغة خطاة  - ٔ



 [ٙٗ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

جتننػػمل ) ػػبلـ هللا  ليػػمل(  ػػ  وصػػف اهػػف ال اػػاب و ػػ وؿ القػػرآف 
بقهلمل : ) جتالامسها ذلا مب      أهلمل جتن    ػيش الالػ  ومػهت 
اجلمػػػف ك هػػػ  الػػػيحملب فػػػ ك  ح ممػػػ   ػػػب  لممػػػ  وصػػػمام   ػػػب 

ره   ػػب انػػ م  ك ال فػػالنهف الػػ حملب وال فالنػػهف مػػ طقم  ك وظػػاه
 . (ٔ)جتيمل ك جتمه بي م  راه  صادؽ ك وصامو (

ووصػػػنم  بقهلػػػمل ) ليػػػمل  السػػػبلـ( : ) وإَّنػػػا االامػػػة  ػػػهاـ هللا  لػػػك 
خلقػػػػمل ك و رجتػػػػاؤ   لػػػػك  اػػػػاد  وال حملػػػػ خف اجل ػػػػة اال مػػػػب  ػػػػرجتم  

 . (ٕ)و رجته  ك وال حمل خف ال ار اال مب أن ره  وان رو  (
 
 
 
 قرآف ال انق :ال

ودلػػػا كػػػاف أمػػػَت ادلػػػبم ُت ) ليػػػمل السػػػبلـ(  ػػػ  وصػػػف القػػػرآف بنػػػمل 
)صػػػامو لنػػػق( جت يػػػف اي  ػػػرف حمل ػػػهف صػػػامااد ولنقػػػاد يف ننػػػ  

 اله و   جتمه إما أف حمل هف صامااد وإما أف حمل هف لنقاد .
                                                 

 . ٚٗٔ ه الابلغة خطاة  - ٔ
 . ٕ٘ٔ   ه الابلغة - ٕ



 [ٚٗ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

وه ػػػا ن ػػػب رجتػػػ  مثػػػف هػػػيا اإللااػػػاس الرجػػػهع اىل ما الػػػمل ) ليػػػمل 
ب )  ػه الابلغػة ( حيػم  ػاؿ : السبلـ( يف مهض  آخػر مػب كاػا

) ذلا القرآف جتن ا طقه  ك ولب حمل طػق ك ول ػب أخػ ك    ػمل ك أال 
إف جتيمل  ل  ما ر  واحل حملم  ػب ادلاضػ  ك ودواء داا ػ  ك ونظػ  

 . (ٔ)ما بي    (
اذاد جتػػالقرآف لػػب حمل طػػق ول ػػب ه الػػا مػػب حمل طػػق بػػمل أال وهػػه ال ػػ) 

ادلػػػبم ُت ) ليػػػمل السػػػبلـ( واالامػػػة األنمػػػار  األكػػػـر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  وأمػػػَت
) بلـ هللا  لػيم  امجاػُت( اذ هػ  أهػف ال اػاب ومػب   ػ ه   لػ  

ِإْف ُهػػػَه ِإالَّ َوْحػػػ    }َوَمػػػا حملَ ِطػػػُق َ ػػػِب اذْلَػػػَهفال اػػػاب ك  ػػػاؿ  اػػػاىل 
 . (ٕ)حملُهَحك{

وكػػيلا كػػاف امػػَت ادلػػبم ُت ) ليػػمل السػػبلـ( حملقػػهؿ : ) هػػيا القػػرآف 
ف ال ػػػانق ( ك اذ مػػػب ذلػػػا حملنمػػػ  ماػػػٌت  هلػػػمل ال ػػػامو وال القػػػرآ

) ليػمل السػػبلـ( : )اف القػرآف صػػامو لنػق( جتمػػه صػاكو ب نسػػمل 
 و ) لب حمل طق ( اال بمل واالامة مب ول   ) ليم  السبلـ( .

                                                 
 . ٛ٘ٔ ه الابلغة خطاة  - ٔ
 . ٗكٖ ال ة  - ٕ



 [ٛٗ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

وه ػػا نسػػاطي  اف ننمػػ   هلػػمل ) ليػػمل السػػبلـ( : ) وكاػػاب هللا بػػُت 
 أظمرك  لنق ال حملايا لسانمل وبيو ال هت ـ اركانمل ( .

ق  ورد  ب االماـ ال ادؽ ) ليػمل السػبلـ(  هلػمل : ) اف القػرآف ول
حػػ    نػػو ك وانػػمل  ػػرن كمػػا  ػػرن الليػػف وال مػػار ك وكمػػا ًػػرن 

  . (ٔ)خرل كما  رن  لك أول ا (آو رن  لك الشم  والقمر 
اذاد جتالقرآف  ػرن كمػا  ػرن الشػم  والقمػر ك و ااػ د ماانيػة يف  

رن  لػك األامػة ) لػيم  السػبلـ( كف زماف وم اف و ـه ك وأنمل  ػ
أوذلػػ  وآخػػره   ػػهاء بسػػهاء ك وهػػيا هػػه ماػػٌت كهنػػمل  ايػػالد ل ػػػف 

 ر ء وأنمل  رآف ماُت ك وكااب ماُت .
 
 

 االماـ ادلاُت :
}ِإلَّ ضَلْػُب ضُلْيِػ  اْلَمػْهَ ك َوَنْ اُػُ  َمػا  َػ َُّمها  اؿ  اػاىل يف  ػهرة حملػ  

َ اَوآَهَرُهْ  وَُكفَّ َرْ ءم أ  . (ٕ){ُ  يف ِإَماـم ُمِاُتم ْحَ يػْ

                                                 
 . ٖٖٔ ه الابلغة خطاة  - ٔ
 . ٕٔ حمل  - ٕ



 [ٜٗ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

وورد  ب أمَت ادلبم ُت ) ليمل السػبلـ( انػمل  ػاؿ : ) أل وهللا االمػاـ 
 . (ٔ)ادلاُت أبُت احلق مب الاانف ورانامل مب ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(

ويف ادلاػاين  ػػب الاػػا ر  ػب ابيػػمل  ػػب جػ   ) لػػيم  السػػبلـ(  ػػاؿ : 
هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وكػف رػ ء أح ػي ا  يف  دلا نزلو هي  ال ية  لك ر هؿ

إماـ ماػُت ك  ػاـ أبػه ب ػر و مػر مػب رللسػمما و ػاال اي ر ػهؿ هػه 
الاهراة ك  اؿ : ال ك  اال : جتمػه االصليػف ك  ػاؿ : ال ك  ػاال : جتمػه 
القرآف ك  ػاؿ : ال ك  ػاؿ : جت  اػف أمػَت ادلػبم ُت ) ليػمل السػبلـ( ك 

( هػه هػيا ك انػمل االمػاـ الػين أح ػك هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٓجتقاؿ : ر هؿ هللا 
 جتيمل  ل  كف ر ء .

م  ػػاؿ : ماارػػر ال ػػاس ويف االحاةػػاج  ػػب ال ػػ) )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يف حػػ حمل
مػػػا مػػػب  لػػػ  إال  لم يػػػمل رم وأل  لماػػػمل  ليػػػاد ك و ػػػ  اح ػػػا   هللا  

ب  لػ  إال يف وكف  ل   لمو جتق  أح يامل يف إمػاـ ادلاقػُت ومػا مػ
 . (ٕ) لمامل إاي  (

واذا كػػػػػاف ر ػػػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ػػػػػػ  أورث  لمػػػػػمل اىل  لػػػػػ  ) ليػػػػػػمل 
السػػبلـ( جتػػاف  ليػػاد ) ػػبلـ هللا  ليػػمل(  ػػ  أورث  لمػػمل  اىل االامػػة 

                                                 
 . ٕٚٗص ٗايف ج نسَت ال  - ٔ
 نن  ادل  ر السابق . - ٕ



 [ٓ٘ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

مب با   حملاهارانهنمل كابراد  ب كابر ك جت ػف إمػاـ هػه االمػاـ ادلاػُت يف 
 زمانمل أح ك هللا جتيمل كف ر ء .

ال وه  ) كسني ة نهح مب ركامػا صلػا ومػب اللػف   مػا غػرؽ  كيف
 ك وكااب حطة ( .

وهػػػ  كمػػػا  ػػػاؿ  أمػػػَت ادلػػػبم ُت ) ليػػػمل السػػػبلـ( : ) ضلػػػب الشػػػاار 
واألصحاب ك واخلزنة واألبهاب ك وال  ب ك الايهت اال مػب أبهااػا 
ك جتمػػب أاتهػػا مػػب غػػَت أبهااػػا  ػػ   ػػار اد ... جتػػيم  كػػراا  القػػرآف 

 . (ٔ)ص  ها وإف حامها   حملساقها (رمحب إف نطقها وه  ك هز ال
واذا كػػاف ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ػػػ   ػػاؿ يف احلػػ حملم ادلشػػػمهر : ) أل 
م حمل ػػة الالػػ  و لػػ  ااػػا ( جتػػ ف  ليػػاد ) ليػػمل السػػبلـ(  ػػ   ػػاؿ يف 
االامة : ) اَّنػا األامػة  ػهاـ هللا  لػك خلقػمل و رجتػاؤ   لػك  اػاد  ك 

جل ة اال مػب  ػرجتم  و رجتػه  ك وال حملػ خف ال ػار اال مػب وال حمل خف ا
 . (ٕ)أن ره  وأن رو  (

                                                 
 . ٗ٘ٔ ه الابلغة خطاة  - ٔ
 . ٕ٘ٔ ه  الابلغة خطاة  - ٕ



 [ٔ٘ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

و ػػاؿ أحمل ػػاد : )أحملػػب الػػيحملب ز مػػها أ ػػ  الرا ػػ هف يف الالػػ  دون ػػا  
كياد وب ياد  لي ا أف رجتا ا هللا ووصػنم  وأ طػال وحػرمم  وادخل ػا 

 . (ٔ)كب ا حملسااطك اذل ف ك وحملساةلك الامك(وأخرجم  
ونػػهر هللا يف ارضػػمل وصػػرانمل ادلسػػاقي  وحاػػف هللا  مػػ م  اامػػة اذلػػ ف

ادلاػػػُت ك وهػػػ  بيػػػاف القػػػرآف و رمجانػػػمل والرا ػػػ هف يف الالػػػ  الػػػيحملب 
 .حملالمهف َتوحمللمل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انرابع
                                                 

 . ٗٗٔ ه الابلغة خطاة  - ٔ
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 ادلؤامراث عهى انقرآن

 

 

 

 
 

 
لق  كانو ادلبامرات حتاؾ ض   اال بلـ م ي ب احملػة الر ػالة ك اايـ  

ف مسا ػػػانهف ك  ػػػ  دلػػػا ارػػػا  كانػػػو الػػػ  هة يف م ػػػة وادلسػػػلمه 
 ػػػهد اال ػػػػبلـ و هحملػػػو رػػػػهكامل وصػػػػارت ادل حمل ػػػة  اصػػػػمة ال ولػػػػة 
النايػػة بػػ أت ادلػػبامرات حتػػاؾ ضػػ  اال ػػبلـ مػػب الػػ اخف  لػػك حملػػ  

 اليمهد وادل اجتقُت .



 [ٖ٘ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

وباػػ  اف أذؿ هللا اليمػػهد يف خيػػ   لػػك حملػػ  أمػػَت ادلػػبم ُت  لػػ  بػػب 
بلـ وراء ام نالػػػ  ) ليػػػمل السػػػبلـ( ظلػػػو ادلػػػبامرات  لػػػك اال ػػػ

ال ػػهالي  حيػػهؿ خيطمػػا رؤوس ال نػػاؽ مػػب ال ػػحابة الػػيحملب كػػانها 
 حملًتب هف ال حملب ال واار .

ودلػػػا كػػػاف ر ػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ػػػ  حػػػ د د ػػػاا  اال ػػػبلـ بػػػرك ُت ال 
هلػػم ذلمػػا بقهلػػمل : ) إين اترؾ  جتػػي   الثقلػػُت كاػػاب و ػػًت  أهػػف 

 بييت ...( .
ماػػػاد ك وبػػػ اوا مامم  اىل هػػػيحملب الػػػرك ُت جتقػػػ د  ػػػ د ادلاػػػهمرحملب  ػػػ

مشػػروع الػػردة والرجػػهع ال ػػاس اىل اجلاهليػػة األوىل ك باػػ  اف جػػاء 
 ُػػْف ِإفَّ جػػهاب  ػػباذل  : ) هػػف ل ػػا مػػب االمػػر رػػ ء (   يف  هلػػمل }

{ هػػه الػػين فاػػار وحمل ػػطن   مػػب  اػػاد  ذلػػيا االمػػر اأَلْمػػَر ُكلَّػػمُل ّلِلَِّ 
 أوصياء وأامة .

ومشػػروا  ػػب  ػػها  ه  يف   نيػػي مػػا خططػػها لػػمل جت  ػػقط يف احملػػ حملم  
يف اليػػـه األوؿ الػػين  يق ػػها جتيػػمل مػػب  ػػرب رحيػػف ال ػػ) ادل ػػطنك 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( جتقػػػػالها  ػػػػهلام  ادلشػػػػبومة : ) حسػػػػا ا كاػػػػاب هللا اف ال ػػػػ) 

 . (ٔ)حملمةر (
                                                 

 صحي  الا ارن ح حملم  الرزحملة ادلرون  ب ابب  ااس . - ٔ



 [ٗ٘ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

با  أف  رجتها ما أرادا الر هؿ مب   وحملب الهصية لئلماـ مػب باػ   
   اابلد : ) ها ها أكاػ  ل ػ  كاػااد لػب   ػلها باػ ن ك حيم أمره

 أب اد ( .
مث  هالػػو خطػػهات ادلػػبامرة يف الا  ػػر لاياػػة ال ػػ حملر وإحػػراؽ بيػػو 
جتانمػػة  لػػك مػػب جتيػػمل إلرغػػامم   لػػك الاياػػة ك وجػػر أمػػَت ادلػػبم ُت 

 مقي اد ثمااف  ينمل ليااحمل  .
 ومب مث إبااد   ػب  ػاحة االحػ اث ومػب اغايالػمل   لػك حملػ  أرػقك

االرقياء ك   و الرمحب ابب ملة  ادلرواين )لا ػمل هللا( ودس السػ  
لهلػػػ   احلسػػػػب ا اػػػل واجلرنػػػػة ال ػػػ ف واخلطػػػػ  اجللػػػف يف  اػػػػف  
احلسػػػػُت ) ليػػػػمل السػػػػبلـ( يف رم ػػػػاء كػػػػرببلء ومػػػػا  ػػػػبل ذلػػػػا مػػػػب 
مبامرات إلمخاد صهت احلق ادلامثف  االامة و  ييػ  أر اصػم  

جتقػػػ  ورد  ػػػ م    لػػػه ا خػػػر .) لػػػيم  السػػػبلـ( و ػػػالم  الهاحػػػ  
. )  ) ليم  السبلـ( : )ما م ا اال مقاهؿ أو مسمـه

ومػػػا أخاػػػا  بػػػمل مػػػب غياػػػة االمػػػاـ  الثػػػاين  شػػػر ) ةػػػف هللا جترجػػػمل 
ولػه  الشرحملف( كف ذلا ليطن ها نػهر هللا بجتػهاهم   وهللا مػا  نػهر  

 كر  ادلشركهف .



 [٘٘ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

اىل   و   قا ػػػر ادلػػػبامرة  لػػػك الاػػػًتة الطػػػاهرة ك بػػػف  اػػػ ف االمػػػر
كاػاب هللا ػ القػرآف ػ اذ هػه ا خػر   حملسػل  مػب ادلػبامرة ك ومػرت 

 هي  ادلبامرة بن هؿ ماا دة .
 

 مج  القرآف :
دلا اناقػف الر ػهؿ االكػـر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( اىل الرجتيػق اال لػك و  ػادف القػـه 

باػػ   ودجتػػ  أهلػػمل   ػػمل جت ػػاف مػػا   لػػك اال ػػاحهاذ  لػػك االمػػر مػػب 
قينة الػػػػيت رػػػػرح أمرهػػػػا أمػػػػَت ادلػػػػبم ُت ) ليػػػػمل كػػػػاف مػػػػب أمػػػػر السػػػػ

السبلـ( يف خطاامل الشقشقية اليت ذكرها صاح  الػ مه يف كاابػمل 
(ٔ ). 

أف حملاػػػػاحمل  أم ب ػػػػػر مث نلػػػػ   القػػػػػـه مػػػػب  لػػػػػ  ) ليػػػػمل السػػػػػبلـ( 
اخلبلجتػػة ك جت جػػاا  : ) حلنػػو أف ال أخػػرج وال اضػػ  انػػهم  لػػك 

 . (ٕ) ا ق  حىت أمج  القرآف (

                                                 
 . ٖ ه الابلغة اخلطاة ر     - ٔ
 إلبب  اياة ال نيهرن . ٜٔص ٔاالمامة والسيا ة ج - ٕ



 [ٙ٘ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

اهي  القمػ  يف  نسػَت   ػب  أم  اػ  هللا ) ليػمل وروف  ل  ابب ابػر 
السػػبلـ(  ػػاؿ : ) .... و ػػاؿ ال أر ػػ ن حػػىت امجاػػمل ك  ػػاؿ : كػػاف 

 . (ٔ)الرجف لي  يمل جتي رج إليمل ب َت رداء حىت مجامل (
ويف كاػػػػاب  االحاةػػػػاج يف مجلػػػػة  احاةػػػػاج أمػػػػَت ادلػػػػبم ُت ) ليػػػػمل 

 ليػػػػمل السػػػػبلـ(  لػػػػك مجا ػػػػة مػػػػب ادلمػػػػاجرحملب واألن ػػػػار أف  ليػػػػاد )
السػػبلـ(  ػػاؿ لطلحػػة : اي نلحػػة إف كػػف آحملػػة أنزذلػػا هللا  ػػز وجػػف 
 لػػك دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   ػػ ن عمػػبلء ر ػػهؿ هللا )صػػلك هللا   ليػػمل وآلػػمل 

  لػك دمحم )صػلك هللا و ل ( وخػط حملػ ن وَتوحملػف كػف آحملػة أنزذلػا هللا
 ليػػػمل وآلػػػمل و ػػػل ( وكػػػف حػػػبلؿ وحػػػراـ أوحػػػ  أو ح ػػػ  أو رػػػ ء 

ليػػمل االمػػة اىل حملػػـه القيامػػة م اػػهب عمػػبلء ر ػػهؿ هللا وخػػط حياػػاج ا
 . (ٕ)حمل ن حىت ارش اخل ش

أحمل ػػاد  ػػاؿ : ويف رواحملػػة أم ذر ال نػػارن )رضػػ  هللا  ويف االحاةػػاج 
  ػػػمل( أنػػػمل دلػػػا  ػػػهيف ر ػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( مجػػػ   لػػػ  ) ليػػػمل السػػػبلـ( 

 لػػيم  دلػػا  ػػ   القػػرآف وجػػاء بػػمل اىل ادلمػػاجرحملب واالن ػػار و رضػػمل
أوصا  بيلا ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( جتلما جتاحمل أبه ب ر خػرج مػب اوؿ 

                                                 
 . ٓٗص ٔ نسَت ال ايف ج - ٔ
 . ٕٗص ٔ نسَت ال ايف ج - ٕ



 [ٚ٘ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

صنحة جتاحمػا  جت ػاا   القػـه جتهانػ   مػر جتقػاؿ : اي  لػ  أردد  
 . (ٔ)جتبل حاجة ل ا جتيمل جت خي   ل  ) ليمل السبلـ( وان رؼ

مث روف باػػػ  ذلػػػا اف  مػػػر  ػػػاؿ لالػػػ  ) ليػػػمل السػػػبلـ( : ) اي اا 
سػػب اف ك ػػو ج ػػو بػػمل اىل أم ب ػػر جتػػ ت بػػمل الي ػػا حػػىت صلامػػ  احل

  ليمل ك جتقاؿ  ل  ) ليمل السبلـ( : 
هيمػػات لػػي  اىل ذلػػا  ػػايف اَّنػػا ج ػػو بػػمل اىل ام ب ػػر لاقػػـه ) 

احلةػػة  لػػي   وال  قهلػػها حملػػـه القيامػػة ال ك ػػا  ػػب هػػيا غػػاجتلُت أو 
طمػروف  قهلها ما ج ا ا بمل ك اف القرآف الين    ن ال نسمل اال ادل

جتمػف و ػو  إلظمػار  مالػـه واألوصياء مػب ولػ ن ك جتقػاؿ  مػر : 
 ػػػاؿ  لػػػ  ) ليػػػمل  السػػػبلـ( : ناػػػ  اذا  ػػػاـ القػػػاا  مػػػب ولػػػ ن   

 . (ٕ)جتاةرن بمل الس ة (حيمف ال اس  ليمل حملظمر  و 
جتمػػب الهاضػػ  اف امػػَت ادلػػبم ُت دلػػا كػػاف ما يػػاد القػػرآف و يمػػاد  ليػػمل 

( جتمػػه أوىل مػػب حملقػػـه جبماػػمل واالحاةػػاج بػػمل باػػ  ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 لػػػك ال ػػػاس ول ػػػػب اذ ذلػػػ  الرضػػػػك بػػػمل وهػػػػ    حملرضػػػها ب ػػػػاحامل 

 وحامف  لممل .
                                                 

 . ٖٗص ٔ نسَت ال ايف ج - ٔ
 . ٗٗص ٔ نسَت ال ايف ج - ٕ
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وأخرج ابب  ا  وابب  ا  ال  يف اال ػايااب  ػب دمحم بػب  ػَتحملب 
 ػػػاؿ : ) نا ػػػو اف  ليػػػاد احمل ػػػاد  ػػػب بياػػػة ام ب ػػػر جتقػػػاؿ أكرهػػػو 

ن بػػرداء اال لل ػػبلة حػػىت إمػػار  ك جتقػػاؿ آليػػو بيميػػٍت اف ال أر ػػ 
أمجػػ  القػػرآف ك  ػػاؿ : جتز مػػها انػػمل كااػػمل  لػػك   زحمللػػمل ك  ػػاؿ دمحم : 

 . (ٔ)جتله أصاو ذلا ال ااب كاف جتيمل الال  (
وأنو  رف شلا أخرجػمل القػـه يف كاػام  أف  ليػاد ) ليػمل السػبلـ(  ػ  

وناػػيو  ورغاػػها   ػػمل ك مث مػػا ف و رضػػمل  لػػيم  جترجت ػػه  آمجػػ  القػػر 
اػػمل هػػ  ونسػػ ه  وباثػػها بػػمل اىل االم ػػار باػػ  اف لاثػػها أف  هلػػها مج

مجاػػها م ػػاحف ال ػػحابة مػػب ادلمػػاجرحملب واالن ػػار الػػيت دونههػػا 
 مب جت  ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وأحر هها .

 
 ضرب القرآف :

اف جت ػػػػهؿ ادلػػػػبامرة كمػػػػا ا ا ػػػػو الن ػػػػف بػػػػُت القػػػػرآف والاػػػػًتة 
ؿ ركػػب أركػػاف اذلػػ ف الطػػاهرة ومػػب مث ضػػرب الاػػًتة ادلامثػػف عغايػػا

                                                 
هامش مق مة  نسػَت اىلء الػرمحب  ادلطاػهع مػ   نسػَتالقرآف للسػي   اػ  هللا  ػ   - ٔ

 . ٘ٛٔك وذكر  السيهن  يف كااب اترحملخ اخللناء ص ٖٔص
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والاروة الهانقك أمػَت ادلػبم ُت القػرآف ال ػانق  لػك أـ رأ ػمل بسػيف 
 ال يلة واخليانة يف زلرابمل مبسة  ال هجتة .

هيا ب رب القرآف و اطيلمل ك مرة مبحاربة محلامل و ػراء  مػب ا ًتف 
أمثػػػاألم ذر و ػػػاي  بػػػب جاػػػَت ومػػػرة بشػػػراء ادلر ز ػػػة مػػػب وضػػػا   

  ػػػػرؼ آايت القػػػػرآف  ػػػػب ماانيمػػػػا احلػػػػ حملم ليلنقػػػػها أحادحملػػػػم 
 احلقيقية .

كالقهؿ يف ال يات الػيت  ػيكر جت ػف أهػف الايػو ) لػيم  السػبلـ( 
ا ػػػػػا نزلػػػػػو يف غػػػػػَته  ك سػػػػػاء ال ػػػػػ) )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وباػػػػػ  ال ػػػػػحابة ك 
وكالقهؿ يف ا ايت اليت  يـ و اه   اهف الشػا والرحملػ  وال نػاؽ 

 حملة .ا ا يف ر هص بيو االمامة والهال
مث  طهر االمر ضػرب القػرآف حقيقػة كمػا جتاػف ربيػ  اخلمػر وال  ػا  

 ػػػليف ال نػػػػر  (ٔ)وإمػػػاـ ال ػػػبللة والػػػػزل الهليػػػ  بػػػب  اػػػػ  ادللػػػا 
ف جت رجػػػػػػػو لػػػػػػمل ا حملػػػػػػػة آوال نػػػػػػاؽ الػػػػػػين ا ػػػػػػػانا  حملهمػػػػػػاد القػػػػػػر 

 . (ٕ)}َواْ اَػْنَاُحهْا َوَخاَب ُكفُّ َجاَّارم َ ِ ي م {

                                                 
 .حملخ االخرفكوذكرها أصحاب الاهار  ٕٕ٘فمل صذكر احلادانة السيهن  يف اتر  - ٔ
 . ٘ٔ إبراهي  - ٕ



 [ٓٙ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

ماـ ورػػػػرع حملررػػػػقمل جت  ػػػػ  ون ػػػػ  القػػػػرآف وجالػػػػمل غرضػػػػاد للسػػػػ
 السماـ وهه حمل ش  :

 هتػػ دين ب ف جاار   ي        إنػ  أنػا اجلاار الاػ ي 
 ألمػز  ا جتػػنف وردت       لك ربا جتقف مز ٍت الهلي 

 

ااْػػِو بُِقػػْرآفم و ػػ ناد  ػػاؿ أ ػػبلجتمل يف  ال نػػر وزلاربػػة هللا ور ػػهلمل }
لْػػملُ  جت ػػهؿ ادلػػبامرات { لػػي  ذلػػا اال جت ػػبلد مػػب غَػػَْتِ َهػػػَيا َأْو بَ ِّ

 لػػك القػػرآف والاػػًتة الطػػاهرة جتن مػػا ػ أن القػػرآف والاػػًتة ػ اذا 
 اجاماا جتسهؼ حملن حاف ادل اجتقُت اليحملب حمل نم  القرآف :
 . (ٔ){}َوِإَذا رََأحملْػاَػُمْ   ُػْاِةُاَا َأْجَساُمُمْ  َوِإف حملَػُقهُلها َ ْسَمْ  ِلَقْهذلِِ ْ 

جتمػب حملسػم   ػهؿ وهبالء نااػاد هػ  مسػلمهف ثسػ  الظػاهر وإال 
ال ػػاجتر ك مممػػا كػػاف   ومػػب ضػػرب القػػرآف أحمل ػػاد إخ ػػا مل  راء 
الرجػػاؿ وجالػػمل اتباػػاد ذلػػا والنا ػػف لػػيلا جتمػػه راد  لػػك هللا مػػزاح  

 لهالة االمر .
ولػػيلا ورد  ػػػ م  ) لػػيم  السػػػبلـ(  ػػػهذل  : ) مػػب جتسػػػر القػػػرآف 

 . (ٔ)برأحململ جتليااهأ مقا   مب ال ار (

                                                 
 . ٗ ادل اجتقهف - ٔ
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  كمػػػػا ورد   ػػػػ م  ) لػػػػيم  وكػػػػيلا ضػػػػرب القػػػػرآف با ػػػػمل بػػػػاا
 . (ٕ)السبلـ( : ) ما ضرب رجف القرآف با مل باا  إال كنر (

وورد   م  ) لػيم  السػبلـ( : ) مػب جاػف القػرآف أمامػمل  ػادة اىل 
 اجل ة ومب جالمل خلنمل  ا مل اىل ال ار ( .

ولساف حاؿ االمة كما وصنما أمَت ادلبم ُت ) ليػمل السػبلـ( بقهلػمل 
مب باػ ن زمػاف لػي  جتيػمل رػ ء أخنػك مػب : ) وإنمل  ي    لي   

احلق وال أظمر مب الاانف وال أكثر مػب ال ػيب  لػك هللا ور ػهلمل 
ولي      أهف ذلا الزماف  لاة أبهر مػب ال اػاب اذا  لػ  حػق 
 بلو مل ك وال أننق م مل اذا حرؼ  ب مهضامل ك وال يف الابلد رػ ء 

 أن ر مب ادلاروؼ وال أ رؼ مب ادل  ر .
محلاػػػػمل ك و  ا ػػػػا  حنظاػػػػمل ك جتال اػػػػاب وأهلػػػػمل  جتقػػػػ  ناػػػػي ال اػػػػاب

ال حملبدحملممػا نرحمل اف م نيػاف وصػاحااف م ػطحااف يف نرحملػق واحػ  
ٍم . جتال ااب وأهلمل يف ذلا الزمػاف يف ال ػاس ولػي  جتيممػا ك  مبدم
 ومام  وليسا مام  ألف ال بللة ال  هاجتق اذل ف ك وإف اجاما ا.

                                                                                           
 . ٖ٘ص ٔ نسَت ال ايف ج - ٔ
 . السابقنن  ادل  ر  - ٕ
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ة ك كػن   أامػة جتنجام  القـه   لك النر ػة ك واجتًت ػها  لػك اجلما ػ
ال اػاب ولػي  ال اػػاب إمػامم  جتلػ  حملاػػق   ػ ه  م ػمل إال ا ػػمل وال 
حملارجتػػهف اال خطػػمل وزبػػر  ومػػب  اػػف مػػا مثلػػها ال ػػاحلُت كػػف مثلػػةم ك 

 . (ٔ)و ها ص  م   لك هللا جترحملة ....(
جتمػػػا أ ظػػػ  هػػػيا الهصػػػف : ) جتال اػػػاب واهلػػػمل نرحملػػػ اف م نيػػػاف ( 

امػا  ػػرض اجلػػ ار   وكيػف ال حمل ػػهلف كػػيلا واالمػة  ػػ  ضػػربو 
 بف االكثر مب ذلا اف االمة    مثلو ال احلُت كف مثلة .

 
 

    القرآف :
دلا كانو جت ػهؿ ادلػبامرة  قا ػك دس السػ  لئلمػاـ احلسػب ) ليػمل 

و  ػػنيامل ل ػػ  حملسػػاطياها   نيػػي مػػبامراهت   لػػك اال ػػبلـ  السػػبلـ(
ب ػف  والرجهع االمػة اىل اجلاهليػة االوىل جتقػ   ػار ها اىل   نيػيها

خاػػم وم ػػر جتزر ػػها يف بيػػو االمػػاـ ) ليػػمل السػػبلـ( إمػػرأة ا ػػو 
ضػػػمَتها وكنػػػرت براػػػا و الػػػو اف   ػػػهف اليػػػ  ادل نػػػية دلػػػبامرات 

 األوغاد .
                                                 

 . ٗٗٔ ه  الابلغة خطاة   - ٔ
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جت  ها الس  لئلماـ احلسب ا ال ) ليػمل السػبلـ(  لػك حملػ  زوجاػمل 
 جا ة بب األرام جت نيت هي  اجلرنة ال  راء .

امرة لسػػ  القػػرآف والػػ س جتيػػمل  وكػػيلا كػػاف ادلاػػهمروف حيي ػػهف مػػب 
ك  حمل هف م َت  كم َت القل  الين و ا  ومحلػمل ك وهػ  بػيلا 
إَّنػػا حملاااػػهف خطػػك إ ػػبلجتم  حسػػ  مػػا  ػػاؿ ر ػػهؿ هللا )صػػلك هللا 

  ليمل وآلمل و ل ( :
) لااااب   ب مػب  ػال   حػيو ال اػف ال اػف وحػيو القػية القػية 

 . (ٔ)ك وله    دخلها جحر ض  ل خلامه  وراءه  (
{ ّرجتُػػهَف اْلَ ِلػػَ  َ ػػب مََّهاِضػػِاملِ يػػم اف مػػب كػػاف  ػػال   كػػانها }حيَُ وح

حملَػْلػُهوَف َأْلِسػ َػاَػُم  ِاْلِ اَػاِب لَِاْحَسػُاهُ  ِمػَب اْلِ اَػاِب َوَمػا ُهػَه وكانها }
جتػػنف أحنػػاده   ػػ  جتالػػها مثػػف جتالمػػ  وزادوا  لػػيم  { ِمػػَب اْلِ اَػػابِ 

صػلك هللا  ليػمل وآلػمل أف أحر ها كااب هللا الػين أمػبل  ر ػهؿ هللا )
 و ل ( وخطمل األصحاب بحمل حملم  .

جتقػػ  روف صػػاح   ادلسػػا رؾ  لػػك اله ػػااف  ػػب  اػػ  ادللػػا بػػب 
أم ذلػػػا  ػػػاؿ : لقيػػػٍت أمػػػَت ادلػػػبم ُت ) ليػػػمل السػػػبلـ( حملػػػـه مػػػزؽ 
 ثماف ادل احف ك  اؿ :  أدع ب ااؾ جتةاء إليمل مسر اد ك جتقػاؿ 

                                                 
 . ٕٚ٘ص ٕٔو ج  ٕٛٗص ٜثار األنهار ج - ٔ
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مػػػػزؽ كاػػػػاب هللا  : اي اا ذر أ ػػػػك اليػػػػـه  يف اال ػػػػبلـ أمػػػػر  ظػػػػي 
ووض  جتيمل احل حمل  وحق  لك هللا أف حملسلط احل حملػ   لػك مػب مػزؽ  

 . (ٔ)كااب هللا احل حمل 
ولق  كاف م م  مب حملام ال  احملة ادل ادة للقرآف وحملشي  بػُت ادلػؤل 
 ب   ـ إم انية مج  القرآف كلمل جتيقهؿ : ) ال حملقهلب أحػ ك   ػ  

مل  ػرآف كثػَت أخيت القرآف كلمل وما حمل رحململ مػا كلػمل   لقػ  ذهػ  م ػ
)(ٕ) . 

بػػف اف با ػػم  كػػاف حملػػرف اف أن رػػ ف مػػب رػػبو   هػػه أ ظػػ  مػػب 
القػػرآف حيػػم أ ػػ  حملػػروف ألننسػػم  احلػػق يف الػػزايرة وال ق ػػاف مػػب 

 القرآف جتيقهؿ  االم  : 
) إف مػػا ج اػػا بػػمل لػػي  بػػهح   زحملػػ   جتيػػمل و ػػ قا إَّنػػا هػػه رػػ ء 

 . (ٖ)نًتءا  جتنف راحملامل ووجتقاٍت  ااامل وإال   حمل ب  ليا ر ء (
جتمػػف ه الػػا مػػبامرة  لػػك القػػرآف أ ظػػ  مػػب هػػي  ادلػػبامرة ك مػػب 
أجػػػف ذلػػػا كػػػاف ابػػػب مسػػػاهد حمل ػػػي  م ػػػادايد يف الطر ػػػات : ) اي 

                                                 
 . ٖٙٗص ٛو ج ٖٕٙص ٗمسا رؾ اله ااف ج - ٔ
 . ٔٗص ٕاإل قاف للسيهن  ج - ٕ
 . ٜٙٔص ٕم ا   ك ز الاماؿ  ادلطاهع  لك هامش مس   أمح  ج - ٖ
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ماشر ادلسلمُت أأ زؿ نسخ ادل احف وحملاهالها رجف   وهللا لقػ  
 . (ٔ)ا لمو وإنمل لن  صل  رجف كاجتر (

 ال ويف جتا   الاػارن مػب رػرح صػحي  الا ػارن انػمل  ػاؿ : ) وهللا
 أدجت  م حن  جتق  ا رأين ر هؿ هللا ( .

وجتيػػػػمل احمل ػػػػاد أف ابػػػػب مسػػػػاهد  ػػػػاؿ : ) إين غػػػػاؿم م ػػػػحن  جتمػػػػب 
 إ اطاع أف حمل لف م حنمل جتليناف ( .

ك  ػػاؿ : )  لػػك  ػػراءة مػػب اتمػػروين أف أ ػػرأ ( ٕ)ويف صػػحي  مسػػل  
  جتلقػػػ   ػػػرأت ب ػػػااد و ػػػااُت  ػػػهرة  لػػػك ر ػػػهؿ هللا و ػػػ   لػػػ  

 لمم  ب ااب هللا  ( .أصحاب ر هؿ هللا إين أ 
وباػػ  إصػػرار  اػػ  هللا بػػب مسػػاهد  لػػك االحانػػاظ مب ػػحنمل كانػػو 
 احملاػػػمل أف مػػػات مػػػب الااػػػيحمل  باػػػ  أف كسػػػرت أضػػػبل مل جت ر ػػػف 
الط اة الظلمة إليمل ماالد وهه حيا ر جترجت مل  ورد   لػيم  جتار ػلها 

لا ا ػػػػا ال لػػػػا   جتاجػػػػاا  مبػػػػا حملػػػػز ةم  ك لقػػػػ  اجػػػػاا  اليػػػػمل أنػػػػمل 
   :القرآف جتقاؿ ذل

  ركو ذلب  هرة الها اة ( .) 
                                                 

 . ٘٘ٔص ٔجام  اإلصهؿ إلبب األانَت وذكر  صاح  حلية األولياء ج - ٔ
 . ٚٗٔص ٚج - ٕ
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ومثلمل جتاف أم بب كا  جتقاؿ ما  المل مب الاقاب ك جتم  مػب جمػة 
رجت ػػها م ػػحف  لػػ  ) ليػػػمل السػػبلـ( دلػػا جػػػاءه  بػػمل ومػػب جمػػػة 

  اااها كف مب ل حململ م حف مب ال حابة جت حر ه  .
وا ف ال  اةػػػ  اذا  ػػػػرآف يف كاػػػ  مشػػػػمهرة مثػػػف ) اال قػػػػاف يف 

الػػػ ر ادل ثػػػهر يف الانسػػػَت ادلػػػاانهر ( وكبلمهػػػا  لػػػـه القػػػرآف ( و ) 
للسػػيهن  ويف ) األجتػػراد ( للػػ ار  طػػٍت وغػػَته  رػػمادات خطػػَتة 

 مثف :
  ػػػب زرارة  ػػػاؿ :  ػػػاؿ لنػػػ  أم بػػػب كاػػػ  : كيػػػف  قػػػرأ  ػػػهرة 

األحػػزاب أوكػػ   اػػ ها ك  ػػاؿ :  لػػو : انػػبلهد و ػػااُت آحملػػة ك جتقػػاؿ 
 . (ٔ)أم :    راحملاما وإ ا لااادؿ  هرة الاقرة

  وأخػػرج احلػػاك  يف ادلسػػا رؾ يف  ػػهرة الاهبػػة  ػػب حيحملنػػة بػػب
 .اليماف  اؿ : ما    ك  رباما أو ما  قرأوف رباما 

 
  اف القرآف :

                                                 
 ٕابػػػػب األناػػػػػارن يف ادل ػػػػػاحف والػػػػػ را  طػػػػٍت يف االجتػػػػػراد وأنظػػػػػر  يف اال قػػػػػاف ج - ٔ

 . ٜٚٔص ٘وال ر  ادل ثهر جك  ٔٗٔص
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واذا كانػػو اجلػػرأة  ػػ  بل ػػو عول ػػا الػػيحملب ن ػػاها أننسػػم  والة 
لؤلمر مب دوف الهالة احلقيقيهف إد اءد دلا لي  ذل  وكػياد  لػك هللا  

 ور هلمل ك ا هؿ : 
إذا بل و بول ا ا رمُت األوغاد أف  الها  ي  رااب أهف اجل ة  

وصػػنمل ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ومػػب  ػػاؿ جتيػػمل : ) حسػػُت مػػٍت وأل كمػػا 
 مب حسُت( .

 الػػػه   الػػػة   حملقالمػػػا  ػػػ و لاػػػ و  ك  الػػػة   اػػػ   ػػػب حقػػػ  ال  لػػػك 
 . ر ا ادلقاهؿ ك بف كما صرحها ه  : )نقا لا ب  اد ابيا(

وهػػ  نااػػاد دليسػػاطياها أف حمل ػػرحها بػػا   جػػ   ر ػػهؿ هللا )صػػلك 
هللا  ليػػمل وآلػػمل و ػػل ( وهػػه ادلق ػػهد بػػيلا و ػػ  صػػرح مب   ػػهف 
ننسمل ادلملبة رراد وحق اد حُت نل  م مل با م  الرجتػق واال ػبلؿ 
مػػػب مبلحقػػػة أهػػػف الايػػػو كػػػ  حملػػػيكر  ػػػَت مااوحملػػػة اخل ػػػا وال نػػػر ك 

 ربي  الطلقاء  اابلد :
ىل أخػػهحملا  جت ن ػػف و ػػ ؿ جتمػػا كػػاف اف مػػات حػػىت مػػات ) لقػػ   ػػه 

ذكر  ك مث كاف ما كاف مب ابب  م ا مب ال ػبلح واللطػف الر يػة 
جتلما  اف مظلهماد ذه  ذكػر  ك وهػيا ابػب ام كاشػة ال حملناػ  حملػيكر 
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مخ  مرات يف اليـه جتان ذكر با  هاػيا ك جتمػا هػه وهللا اال دجت ػاد 
 دجت ا د ( .

لقلػػػ  احلقػػػهد الػػػين أورث ولػػػ   حيملػػػمل هػػػيا اجتػػػ ن حقػػػ  ا ػػػهد 
الػػػ    حملزحملػػػ  )لا ػػػمل هللا( هػػػيا احلقػػػ  الػػػين ورانػػػمل  ػػػب آؿ حػػػرب 

جتػػػػػًتج  هػػػػػيا احلقػػػػػ  والػػػػػا   اىل رلػػػػػزرة ال زاؿ حملػػػػػيكر  الاػػػػػارحملخ  
ع امةاف وإمش زاز مب هي   القلهب ال لف ادلاة ة الػيت جالػو 

  لك اجلرنة والا اء ثيم   حملسل  م م  حىت الطنف الرضي  .
وهػػ  حملالمػػهف مػػب هػػه احلسػػُت ) ليػػمل  السػػبلـ( ك ومػػاذا  كػػف هػػيا

 اؿ جتيمل القػرآف ك وهػ  اػيا   ػ  بػ أوا بقاػف القػرآف وأهلػمل ك هػيا 
 القرآف الين جت حم   لك رؤوس االرماد  ك جتق   اؿ  ااىل :

لَػػػُة الْ } لَػػػُة اْلَقػػػْ ِر لَيػْ لَػػػِة اْلَقػػػْ ِر َوَمػػػا َأْدرَاَؾ َمػػػا لَيػْ َقػػػْ ِر ِإلَّ َأنَزْل َػػاُ  يف لَيػْ
ْب َأْلِف َرْمرم  ر  مِّ  . (ٔ){َخيػْ

روف القمػػػػ  يف  نسػػػػَت  اف ر ػػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( رأف يف نهمػػػػمل كػػػػ ف 
لَػِة اْلَقػْ ِر  روداد   ا  م    جت ممل ذلا جت نزؿ هللا } ِإلَّ َأنَزْلَ اُ  يف لَيػْ

                                                 
 . ٖ-ٔالق ر  - ٔ
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لَػػُة اْلَقػػْ ِر  لَػػُة اْلَقػْ ِر لَيػْ ػْب َألْػػِف َرػػْمرم َوَمػا َأْدرَاَؾ َمػػا لَيػْ ػػر  مِّ { ةمل ػػمل َخيػْ
 .(ٔ)ب ه امية لي  جتيما ليلة الق ر

{ وهػػ  رؤاي  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( أف َمػػا َجَاْل َػػا الػػرُّؤاَي الَّػػيِت َأرحملْػ َػػاؾَ و ػػاؿ  اػػاىل }َ 
 . (ٕ) روداد   ا  م    و  زؿ جتساء  ذلا وإغا  بمل

 .( ٖ){ ه  ب ه أمية الُقْرآفِ َوالشََّةَرَة اْلَمْلُاهنََة يف و هلمل  ااىل }
اذاد جتا ػػػها اميػػػة اَّنػػػا حملقالػػػهف القػػػرآف بقػػػالم   ػػػًتة ال ػػػ) ادل ػػػطنك 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( جتلػػػػيلا  ػػػػرف ا ػػػػ  أنلقػػػػها الننسػػػػم  الا ػػػػاف يف ار  ػػػػاب 
أجت   اجلراا  ثق أهف الايو ) ليم  السػبلـ( كةػرنام  ال ػ ف 

ياػػػػمل وأصػػػػحابمل يف ارض  يف  اػػػػف احلسػػػػُت ) ليػػػػمل السػػػػبلـ( وأهػػػػف ب
 كرببلء ك و الم  حليف القرآف زحمل  بب  ل  الشمي  )هنع هللا يضر( .

أمػػَت ادلػػبم ُت ) ليػػمل السػػبلـ( ك و ػػالم  حةػػر بػػب  ػػ ن صػػاح  
غَت ما   ه  مب   ة يف     أمػَت ادلػبم ُت ) ليػمل السػبلـ(  لػك 
ادل ػػػابر نػػػانُت  ػػػ ة وهػػػ  اػػػيا إَّنػػػا حملسػػػاهف القػػػرآف ك جتمػػػه القػػػرآف 

 نق وهه القااف :ال ا

                                                 
 . ٖٔٗص ٕ نسَت القم  ج - ٔ
  ب أم جانر وأم  ا  هللا ) ليمل السبلـ( .ك و روا   مف بب  اي   ب أبيمل - ٕ
 . ٓٔ٘وص ٜٓ٘ص ٖٔثار األنهار ج - ٖ
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 ػلهين  اػف أف  نقػ وين هػيا  ػػنط الالػ  ك هػيا لاػاب ر ػػهؿ هللا 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( هػػيا مػػا ز ػػٍت ر ػػهؿ هللا ز ػػاد ز ػػاد  ػػلهين جتػػنف   ػػ ن  لػػػ  
األولػػُت وا خػػػرحملب امػػا وهللا لػػػه ان يػػػو ب و ػػادة جتةلسػػػو  ليمػػػا 

صػ ؽ  لػ  الجتايو أهف الاهراة باهراهت  حىت   طق الاهراة جتاقػهؿ 
 ما كيب لق  أجتااك  مبا أنزؿ هللا يّف .

وأجتايػػو أهػػف اإلصليػػف عصلػػيلم  حػػىت حمل طػػق االصليػػف جتيقػػهؿ صػػ ؽ 
 لػػ  مػػا كػػيب لقػػ  اجتاػػاك  مبػػا أنػػزؿ هللا يّف ك واجتايػػو أهػػف القػػرآف 
بقػػػرآ   حػػػىت حمل طػػػق القػػػرآف جتيقػػػهؿ صػػػ ؽ  لػػػ  مػػػا كػػػيب لقػػػ  

 أجتااك  مبا أنزؿ هللا يّف .
لػػيبلد و ػػاراد جتمػػف جتػي   أحػػ  حملالػػ  مػػا نػػزؿ جتيػػمل  وأنػا   الػػهف القػػرآف 

ولهال آحملة يف كااب هللا  ز وجف ألخ     مبا كػاف ومػا حمل ػهف ومبػا 
}َنُْحػػه اّلّلُ َمػػا حمَلَشػػاُء هػػه  كػػااب اىل حملػػـه القيامػػة وهػػ  هػػي  ا حملػػة 

ُـّ اْلِ َاابِ َوحملُػثْ   . {ِاُو َوِ  َ ُ  ُأ
اػػة وبػػرأ ال سػػمة مث  ػػاؿ  ػػلهين  اػػف أف  نقػػ وين جتػػه الػػين جتلػػق احل

له  ػ لامهين  ػب آحملػة آحملػة يف ليػف أنزلػو أو يف  ػار أنزلػو م يمػا 
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ومػػػػػػػ نيما  ػػػػػػػنرحملما وح ػػػػػػػرحملما ل ػػػػػػػ ما وم سػػػػػػػهخما وزل ممػػػػػػػا 
 . (ٔ)وماشااما وَتوحمللما و  زحمللما ألخ     (

 
 ناي القرآف )   يي  القرآف ( : 

والطهاغيػػو مػػب بػػٍت اميػػة ومػػب باػػ ه   دلػػا إ ػػاا  األمػػر للةاػػابرة 
ٍت الااػػػاس إضػػػطم وا أامػػػة أهػػػف الايػػػو ) لػػػيم  السػػػبلـ( ومػػػب بػػػ

 ػػػاام  مػػػب رػػػياة  لػػػ  ) ليػػػمل السػػػبلـ( وغياػػػها أانػػػره  يف ا امػػػ  
اال ػػػػبلم  حػػػػىت انامػػػػك األمػػػػر اخػػػػر األامػػػػة اف ا اػػػػزؿ  ها ػػػػ   
الشياية جتنبا أت ال ياػة ال ػ رف الػيت حمل ػهف جتيمػا ال ػهاب األرباػة 

 بُت االماـ وبُت رياامل .) رضهاف هللا  ليم  ( ه  حلقة الهصف 
مث آؿ االمر اىل ال ياة ال  ف اليت ضلب  لك حاجتة  احملامػا إف رػاء 

 هةرحملة وحل  ا ف . ٜٕٖهللا  ااىل م ي   ة 
م  كف  ما ذكرل ه الا  اطيف للقرآف وناػي ألح امػمل وإ ػاا اذلا 
بح اـ صل ها ال ةمو اىل ح   هللا ب لة بػف هػ  أح ػا  الرجػاؿ 

 أن واال احساف .القياس والر 

                                                 
 . ٚٔٔص ٓٔثار األنهار ج - ٔ
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كسػػااد لػػهد احل ػػاـ  واالمػػراء والػػهالة ك ولػػه كػػاف ذلػػا ال حملرضػػ  
جاار السمهات واألرض ك وهػ  ل ػ  حمل طػها  لػك  ػركم  للشػرحملاة 
و  ػيا   ألوامػر هللا وأح امػمل صػاروا حملمامػهف بقشػرايت ال رػػ ف 
ذلػػػػا اللػػػػ  كاإلهامػػػػاـ بػػػػابلوة القػػػػرآف وضػػػػاط أجػػػػزاء  وأضػػػػرابمل 

 هحملػػة  ليػػمل ومػػا  ق ػػ  بػػمل مػػب  قػػ حملر وحػػيؼ و طايػػق القها ػػ  الل
 وزايدة .

بطاػػ  ادل ػػاحف و ػػيهياما و لهحمل ػػا ومػػا اىل ذلػػا وب ػػاء واالهامػػاـ 
ادلسػػػاج  الن مػػػة و زحملي مػػػػا والانػػػ ب يف  مارهتػػػا وغػػػػَت ذلػػػا مػػػػب 
االمػػػهر الػػػيت  اػػػرؼ  ػػػب وا ػػػ  وروحمػػػا شلػػػا ذكػػػر  االامػػػة ) لػػػيم  

 السبلـ( و  ا وا باح وانمل يف األمة .
اػػ  هللا ) ليػػمل السػػبلـ(  ػػاؿ :  ػػاؿ أمػػَت ادلػػبم ُت ) ليػػمل  ػػب ام  

السػػبلـ( :  ػػاؿ ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ػػي    لػػك ال ػػاس ػ ويف لنػػ  
ثػػار األنػػهار  لػػك أمػػيت ػ زمػػاف ال حملاقػػك مػػب القػػرآف اال ر ػػمل ومػػب 
اال بلـ اال إ ػمل ك حملسػمهف بػمل وهػ  أباػ  ال ػاس م ػمل ك مسػاج ه  

راب مب اذل ف جتقماء ذلا الزمػاف رػر جتقمػاء حتػو  امرة وه  خ
 . (ٔ)ظف السماء ك م م  خرجو النا ة واليم   اهد (

                                                 
 . ٜٓٔص ٕك ثار االنهار ج ٖٛٓص ٛال ايف ج - ٔ
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وورد  ػػب ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  هلػػمل : ) فػػرج مػػب امػػيت  ػػـه حملقػػرأوف 
القرآف ال حملال   را يم  ك فرجهف مػب الػ حملب كمػا نػرؽ السػم  مػب 

 . (ٔ)الرمية (
ُت ) ليػػػمل السػػػبلـ( يف خطػػػة ذكرهػػػا جتيمػػػا االمػػػاـ و ػػػب أمػػػَت ادلػػػبم 

ادلمػػػ ن ) ليػػػمل السػػػبلـ(  ػػػاؿ : ) حملاطػػػف اذلػػػهف  لػػػك اذلػػػ ف اذا 
 طنها اذل ف  لك اذلهف ك وحملاطف الرأن  لك القرآف اذا  طنػها 

 . (ٕ)القرآف  لك الرأن (
وحملا   مب  هلػمل ) ليػمل السػبلـ( إف مػا هػه  ػاا  بػُت ال ػاس وهػ   

 مم  ػ أ ػ  حملاطهجتػهف القػرآف  لػك آراءهػ  نااػاد ػ جتقمػاء االمػة بػز 
ولػيلا حملاػ و ذلػ  اف القػرآف فػالف با ػمل با ػاد ػ ولػي  بػيلا ػ 
اَّنا اخلبلؼ مػ م  وجتػيم  ك ولػيلا حملقػهؿ االمػاـ ) ليػمل السػبلـ( : 

 . (ٖ)) وحيي  ميو ال ااب والس ة (
يف خطاػػة أخػػرف : ) وإنػػمل  ػػي    لػػي   مػػب  (و ػػاؿ ) ليػػمل السػػبلـ

جتيمل رػ ء أخنػك مػب احلػق وال أظمػر مػب الاانػف با ن زماف لي  

                                                 
 . ٖٕٔص ٛٔك ثار األنهار ج ٗٔٙص ٕال ايف ج - ٔ
 . ٖٛٔ ه الابلغة خطاة  - ٕ
 نن  ادل  ر السابق . - ٖ
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ك وال أكثػػر مػػب ال ػػيب  لػػك هللا ور ػػهلمل ولػػي    ػػ  أهػػف ذلػػا 
الزمػػاف  ػػلاة أبػػهر مػػب ال اػػاب اذا  لػػ  حػػق  بلو ػػمل وال أننػػ  م ػػمل 

. و ػػ  ذكػػر اخلػػ  يف مهضػػ   (ٔ)....اخل (اذا حػػرؼ  ػػب مهاضػػامل 
  ابق .

 ػة ذلػا اذا أمػات وورد   مل ) ليمل السبلـ(  هلمل : ) ... جتػاف  بل
ال اس ال لهات واضػا ها االمانػة وا ػاحلها ال ػيب واكلػها الػرا 
وأخػػػيوا الررػػػا ورػػػي وا الا يػػػاف وا ػػػها الػػػ حملب الػػػ نيا وا ػػػااملها 
السنماء وراوروا ال ساء و طاه االرحاـ وا ااها االههاء وا  نها 
الػػػ ماء وكػػػاف الالػػػ  ضػػػاناد والظلػػػ  جت ػػػراد وكانػػػو االمػػػراء جتةػػػرة 

راء ظلمة والارجتاء خهنة والقراء جتسقة وظمػرت رػمادة الػزور والهز 
وا ػػػػػػػاالب النةػػػػػػػهر و ػػػػػػػهؿ الاماػػػػػػػاف واالمث والط يػػػػػػػاف وحليػػػػػػػو 
ادل ػػػػاحف وزخرجتػػػػو ادلسػػػػاج  ونهلػػػػو ادل ػػػػاار واكػػػػـر االرػػػػرار 

 . (ٕ)وازدمحو ال نهؼ واخالنو القلهب ... اخل  نهحملف (
هللا و ػًتة ويف هي  االخاار داللة واضحة  لك ناي االمػة ل اػاب  

ر ػػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ك ولػػػػيا ورد  ػػػػ م  ) لػػػػيم  السػػػػبلـ( : ) جت مػػػػا 
                                                 

 . ٚٗٔ ه  الابلغة خطاة  - ٔ
 . ٕٖٙص ٕٔمسا رؾ اله ااف ج - ٕ
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الاػًتة جتقػ   الامػهه  ك وأمػا ال اػاب جتقػ  ناػيةمه  وراء ظمػػهرك  ( 
. 

وورد  ػػػػ م  ) لػػػػيم  السػػػػبلـ( : ) انبلانػػػػة حملشػػػػ هف اىل راػػػػ  حملػػػػـه 
القيامػػة : كاػػاب ممةػػهر ػ أو  ػػرآف ممةػػهر ػ ومسػػة  ممةػػهر 

 ماـ ممةهر ( .وإ
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 وظريت جتدد انقرآن
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َيالد لُِّ فِّ َرْ ءم }  اْلُقْرآفُ ادل خف :   { ِاػْ
ال ف حملاػرؼ اف القػرآف هػه كػبلـ هللا ك وكػبلـ هللا حمل ا ػ  أف حمل ػهف  
مطلقػػػاد ك مػػػب حيػػػم أف ادلطلػػػق ال حمل ػػػ ر   ػػػمل إال مطلػػػق ك ومػػػب 

 .( ٔ)يف كبلممل ول ب الحملا روف  حيم أف هللا ًلك خللقمل
آاَيتم { وأنػػمل }يَػػالد لُِّ ػػفِّ َرػػْ ءم  او ػػ  صػػرح القػػرآف ننسػػمل  بنػػمل }ِ 

 { و ليمل جتنف هيا ال ااب حمل هف حاوايد وماي اد ل ف ر ء .بَػيَِّ اتم 
وهػيا ال ػبلـ صػػحي  وال حياػاج اىل ا ػا الؿ ومزحملػػ  بيػاف يف زمػػب 

( بػػػُت أظمػػػر ادلسػػػلمُت نػػػزوؿ الػػػ ا حيػػػم كػػػاف ر ػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ول ب با  اناقاؿ الر هؿ األكـر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( اىل الرجتيق اال لك .

هػػػػػػف  ه ػػػػػػف  مػػػػػػف ووظينػػػػػػة القػػػػػػرآف عنقطػػػػػػاع الػػػػػػهح  وظمػػػػػػهر 
مساة ات أو كمػا حملسػميما ادلانقمػهف ) ادلسػاح هت (  ػ  حملاػ و 

 أف ال ذكر ذلا يف القرآف  

                                                 
 . ٙٔٔص ٗ هاب الآلب ج - ٔ
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جتمػػػاذا نقػػػهؿ للقػػػرآف  والننسػػػ ا ودلػػػب   واذا كػػػاف االمػػػر كػػػيلا 
حملػػ خف اال ػػبلـ وال حملػػبمب بر ػػالة دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   وهػػه حملػػرد  لي ػػا أف 

يَػػػالد لُِّ ػػػفِّ َرػػػْ ءم  ػػػرآن   } ِ  { وكػػػف مػػػا حهل ػػػا هػػػ  ارػػػياء  ػػػ نما اػْ
 وح حملثما جت حملب  ايا ا يف القرآف  

 
 :{ جِتيمِل ِذْكرُُك ْ القرآف }

}َلَقْ  َأنَزْلَ ا ِإلَػْيُ ْ   أ القرآف حملاةلك  أمام ا  هلمل  ااىل إن ا حي ما نقر 
 .   (ٔ){ِذْكرُُكْ  َأجَتبَل  َػْاِقُلهفَ  ِكَاااد جِتيملِ 

جت حملب هه ذكرل   وكيف نارؼ أف هي  ا حملة ال  ا و ا ي ا   وهػف 
اف ذلػػػا مهكػػػهؿ إلي ػػػا وضلػػػب الػػػيحملب ضلػػػ د مشهل ػػػا ا حملػػػة ال ياايػػػة 

 يااية االخرف   و  ـ مشهل ا ا حملة ال 
واذا ك ا ال َّنلػا القػ رة  لػك حت حملػ  ذلػا ال  ػة جتمػب هػه الػين 
حي د ل ا ذلا   واذا أخالن ا يف جتم  القرآف وحملقي ػاد أن ػا  ػ  الف 

 جتمب ذا حملن ف بي  ا جتيما ضلب جتيمل سلالنهف  
 
 

                                                 
 . ٓٔاألناياء - ٔ
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 :{ يف القرآف ُأْوِب اأَلْمرِ }
الهاضػ   يف رجتػ   لق  دل ا هللا  ااىل اىل اله يلة ال اجحػة والطرحملػق

االلااػػػػاس وحسػػػػ  اخلػػػػبلؼ  امثػػػػف يف الػػػػرد اىل الر ػػػػهؿ واىل أوب 
 االمر با   .
ُمْ  َلَاِلَمػػػمُل  ػػػاؿ  اػػػاىل } َولَػػػْه َردُّوُ  ِإىَل الرَُّ ػػػهِؿ َوِإىَل ُأْوِب اأَلْمػػػِر ِمػػػ ػْ

ُم ْ   . (ٔ){الَِّيحملَب حمَلْسَا ِاطُهنمَُل ِم ػْ
 { .ْا الرَُّ هَؿ َوُأْوِب اأَلْمِر ِم ُ  ْ َأِنيُاهْا اّلّلَ َوَأِنيُاه و اؿ  ااىل }

و ػػػب الاػػػا ر ) ليػػػمل السػػػبلـ( : ) هػػػ  األامػػػة ادلا ػػػهمهف ) لػػػيم  
ويف الايارػػ   ػػب الرضػػا ) ليػػمل السػػبلـ( حملاػػٍت آؿ دمحم  السػػبلـ( (

)صلهات هللا و ػبلممل  لػيم  ( وهػ  الػيحملب حملسػا اطهف مػب القػرآف 
 . (ٕ)قملوحملارجتهف احلبلؿ واحلراـ وه  حةة هللا  لك خل

ودلػػا كػػاف األامػػة ) لػػيم  السػػبلـ( مهجػػهدوف يف كػػف زمػػاف وأف ال 
بػػػ  ة مػػػب حةػػػة  لػػػك خلقػػػمل يف كػػػف زمػػػاف جتمػػػ  حملاي ػػػهف حقػػػااق 

 القرآف لؤلمة ك ول ب كيف حمل هف ذلا وهف لمل و و زل د  

                                                 
 . ٖٛال ساء  - ٔ
 . ٗٚٗص ٔ نسَت ال ايف ج - ٕ
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َلِة اْلَقْ ِر َوَما َأْدرَاَؾ َمػا لَيػْ اجلهاب يف  هلمل  ااىل } لَػُة ِإلَّ َأنَزْلَ اُ  يف لَيػْ
ْب َأْلِف َرْمرم  َػ َػزَُّؿ اْلَمبَلِاَ ػُة َوالػرُّوُح جِتيَمػا  ر  مِّ َلُة اْلَقْ ِر َخيػْ اْلَقْ ِر لَيػْ

ـ  ِهَ  َحىتَّ َمْطَلِ  اْلَنْةرِ   . (ٔ){عِِْذِف َراِِّ  مِّب ُكفِّ َأْمرم َ بَل
 ػػ  حملظػػب ال ثػػَتوف اف أمهيػػة ليلػػة القػػ ر   ح ػػر يف نػػزوؿ القػػرآف 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وهػ  خاصػة بػمل وأف األمػر  ػ  انق ػك باػ    لك ر هؿ هللا 
 نزوؿ القرآف كامبلد ووجتا مل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .

لػيلا جتػاف ال ثػَت مػب ال ػاس حملقهمػػهف عحيػاء هػي  الليلػة   كػاد اػػا 
 دوف مارجتة ادلاٌت احلقيق  ذلا .

{ هه أكثر مشهلية مػب ا ُ ِإلَّ َأنَزْل َ ل ب الها   اف مارجتة ليلة الق ر }
ذلػػا و ػػ  رػػرد األامػػة ادلا ػػهمهف ) لػػيم  السػػبلـ(  لػػك مارجتػػة 
هػي  الليلػػة و نسػَتها وجالػػها ذلػا مايػػاراد لئلنػاف ك جتقػػ  ورد  ػػب 

 جانر ) ليمل السبلـ( انمل  اؿ :  أم
) ... جت ػػػف إنػػػاف ادلػػػبمب جبملػػػة إل أنزل ػػػا  وبانسػػػَتها  لػػػك مػػػب 

 . (ٕ) لك الاماا  ..( اإلنسافكن ف اا   اإلنافلي  لمل مثلمل يف 

                                                 
 . ٘ -ٔالق ر  - ٔ
 . ٕٓ٘ص ٔال ايف ج - ٕ
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وه ا حملااػادر إىل الػيهب  ػباؿ ممػ  ك و هػه : مػا هػه اإلنػاف بليلػة 
الق ر الين بمل نااز ادلبمب مب غَت  كاإلنساف  لػك الامػاا    ومػا 

 نسَتها وحقيقاما ادلطلهب غَت مػا هػه ماػروؼ بػُت ادلسػلمُت هه 
}َرػػػػْمُر القػػػػرآف  يف كػػػف بقػػػػاع األرض ا ػػػا الليلػػػػة الػػػيت انػػػػزؿ جتيمػػػا

 { .رََمَ اَف الَِّيَن أُنِزَؿ جِتيمِل اْلُقْرآفُ 
َلِة } و اؿ  ااىل  .{ مَُّاارََكةم ِإلَّ َأنَزْلَ اُ  يف لَيػْ

جتمػػيا ال فالػػف  ليػػمل اان ػػاف مػػب ادلسػػلمُت ك جتيقي ػػاد لػػي  هػػيا هػػه 
ادلراد واال دلا ا ااار ماياراد ماازاد للمػبمب  ػب غػَت  كاالنسػاف  لػك 

  وما  بل اما القرآف   وهػف ار اانمػا ادلاارػر مػ  ر ػهؿ الاماا  
هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( زل هر أـ أف هيا االر ااط ماهاصف م  األامة ) لػيم  

 السبلـ( مب با    
اف االجابػػة  لػػك كػػف هػػي  اال ػػ لة هػػ  مػػا  ػػهؼ حملشػػرح ل ػػا مػػا 

 أ ي ا  ) نظرحملة ً د القرآف ( .
يف كػػف  ػػ ة و يػػو القػػ ر مػػب الاقػػ حملر ك  إف ليلػػة القػػ ر ماهاصػػلة

 اؿ يف كااب الاُت : )   ر هللا الرزؽ   راد حملق ر  أن  الػمل بقػ ر 
)(ٔ) . 

                                                 
 . ٖٔٔص ٘كااب الاُت رلل    - ٔ
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جتيقػ ر هللا  اػاىل يف هػي   {فَّ َرػْ ءم َخَلْق َػاُ  بَِقػَ رم }ِإلَّ كُ و اؿ  ااىل 
الليلػة كػف رػ ء لالػا السػػ ة وحمل ػهف ذلػا األمػر ادلق ػ  يف ليلػػة 

 . ا اـه الين ال  ا رؼ بمل اال مشي ة هللا  ااىلالق ر مب األمر 
جتقػػ  ورد  ػػب دمحم بػػب مسػػل   ػػب محػػراف أنػػمل  ػػ ؿ أا جانػػر ) ليػػمل 

لَػِة اْلَقػْ رِ  ب  هؿ هللا  ػزؿ وجػف }السبلـ(  {  ػاؿ ِإلَّ َأنَزْل َػاُ  يف لَيػْ
  : 

) ناػ  هػ  ليلػة القػ ر هػػ  يف كػف  ػ ة يف رػمر رم ػاف يف الاشػػر 
القػػرآف اال يف ليلػػة القػػ ر ك  ػػاؿ هللا  ػػز وجػػف األواخػػر جتلػػ  حمل ػػزؿ 

 ػػاؿ حملقػػ ر يف ليلػػة القػػ ر كػػف رػػ ء  {ا حملُػْنػػَرُؽ ُكػػفُّ َأْمػػرم َحِ ػػي م }جِتيَمػػ
حمل هف يف  لػا السػ ة اىل مثلمػا مػب  ابػف مػب خػَتاد أو رػراد ونا ػة 
أو ما ػػػية أو مهلػػػهدة أو أجػػػف اك رزؽ جتمػػػا  ػػػ ر يف  لػػػا السػػػ ة 

 . (ٔ)شي ة (و    جتمه مب ا اـه وة جتيمل ادل
اف زلػػػػف نػػػػزوؿ القػػػػرآف هػػػػه القلػػػػ  ك جتػػػػالقرآف حمل ػػػػزؿ  لػػػػك  لػػػػ  

َوِإنَّمُل لََا زحملػُف َربِّ اْلَاػاَلِمَُت نَػػَزَؿ الر هؿ اال ظ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  اؿ  ااىل }
 . (ٕ){بمِِل الرُّوُح اأْلَِمُُت َ َلك  َػْلِاَا لَِاُ هَف ِمَب اْلُم ِيرحملبَ 

                                                 
 . ٕٗٔانهاب اال ماؿ ص  - ٔ
 . ٜٗٔ -ٕٜٔالشاراء  - ٕ
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 . (ٔ){زََّلمُل َ َلك  َػْلِاَا عِِْذِف اّللِّ جتَِننَّمُل نػَ و اؿ }
و   ورد يف احل حملم الشرحملف  ب ر هؿ هللا )صلك هللا  ليػمل وآلػمل 
و ػػل (  هلػػمل : ) إف ل ػػف رػػ ء  لػػ  و لػػ  القػػرآف حملػػ  و لػػ  

 الشمهر رم اف و ل  اللياب ليلة الق ر ( .
وواضػػ  مػػب هػػيا احلػػ حملم اف ه ػػاؾ ربطػػاد بػػُت القلػػ  الػػين حمل ػػزؿ 

رآف وبُت و و هيا ال زوؿ الين حمل هف يف ليلة هػ   لػ   ليمل الق
 اللياب ويف رمر هه  ل  الشمهر .

وورد احمل اد  ب ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  هلمل : )   اـ  يػٍت وال حمل ػاـ  لػ) 
. ) 

وذلػػا كهنػػمل هػػيا القلػػ  نػػاهر ال حمل نػػف  ػػب ذكػػر هللا مطلقػػاد ولػػيا 
ـ(  هلػػػمل : ) اف القلػػػ  الػػػين ورد  ػػػب أم  اػػػ  هللا ) ليػػػمل السػػػبل

 . (ٕ)حملااحملب ما حمل زؿ يف ليلة الق ر لاظي  ر نمل (
وأما با  ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( جتاف القرآف حمل ػزؿ  لػك  لػهب أوصػياء  

وال ناٍت بيلا  اف القػرآف   حمل امػف نزولػمل ك حيػم ب ك مب با   

                                                 
 . ٜٚالاقرة  - ٔ
 . ٖٕٕب اار ال رجات ص - ٕ
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ل ب ناٍت بمل نزوؿ حقااقمل ادلل ه يػة نزولمل  لك ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و 
 وادلاة دة  يف كف  اـ .البلما اهية 

حيم دلو الػرواايت واالحادحملػم الشػرحملنة ادلا ػاانرة  لػك ذلػا ك 
وم ما ما ورد  ب ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  هلمل ألصحابمل : ) آم ػها بليلػة 
 القػػػ ر أ ػػػا   ػػػهف لالػػػ  بػػػب ام نالػػػ  ولػػػهد  األحػػػ   شػػػر مػػػب

 . (ٔ)با ن (
و ػػػػب ام جانػػػػر الثػػػػاين ) ليػػػػمل السػػػػبلـ( أف أمػػػػَت ادلػػػػبم ُت ) ليػػػػمل 
السبلـ(  اؿ إلبب  ااس : ) ليلة القػ ر يف كػف  ػ ة وأنػمل حمل ػزؿ يف 
 لػػػػا الليلػػػػة أمػػػػر السػػػػ ة وأف لػػػػيلا االمػػػػر والة باػػػػ  ر ػػػػهؿ هللا 

ب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( جتقػػاؿ أبػػب  اػػاس : مػػب هػػ    جتقػػاؿ : أل وأحػػ   شػػر مػػ
 . (ٕ)صل) اامة زل انهف (

ومب ذلا ننم  ري اد ممماد مب مااين االناف بليلة القػ ر وهػه أ ػا 
سلا ػػة عمػػاـ الزمػػاف وا ػػا مناػػاح مػػب منػػا ي  الهصػػهؿ اىل اليقػػُت 
بحقية االامة االانٍت  شر ) ليم  السبلـ(  بلجتة الر هؿ )صػلك 

                                                 
 . ٖٖ٘ص ٔال ايف ج - ٔ
 . ٕٖ٘ص ٔال ايف ج - ٕ
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د ػاء لػك إهللا  ليمل وآلػمل و ػل ( دوف غػَته  لاػ ـ   ػ رة غػَته   
 هيا ادلقاـ الاظي  .

رون  ػػػػػب ام جانػػػػػر ) ليػػػػػمل السػػػػػبلـ(  ػػػػػاؿ : اي ماشػػػػػر الشػػػػػياة 
خاصػػمها بسػػهرة إل أنزل ػػا   نلحػػها ك جتػػه هللا إ ػػا حلةػػة هللا  اػػارؾ 
و اػػػاىل  لػػػك اخللػػػق باػػػ  ر ػػػهؿ وإ ػػػا لسػػػي ة دحملػػػ    وإ ػػػا ل احملػػػة 

إ وَّما  ك  انْكِتَماِ  انْمبمب نيِ  وحبمم   لم ا ك اي ماشر الشياة خاصػمها 

جتن ػا لػهالة االمػر ،  إ وَّما َنناما مبنمَِِ يهَ   ،  أَوسَنْنَاهب فِي نَيْهَمتِ مببَاََََمت   
 خاصة با  ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .

ػػْب أُمَّػػةم ِإالَّ خػػبَل اي ماشػػر الشػػياة حملقػػهؿ هللا  اػػارؾ و اػػاىل : } َوِإف مِّ
 . (ٔ){ (جِتيَما نَِيحملر  

( : ) اين اترؾ جتػػػي   الثقلػػػُت كاػػػاب هللا وكػػػيلا ننمػػػ   هلػػػمل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 و ًت  أهف بييت جتن ما لب حملنًت ا حىت حملردا  ل  احلهض ( .

جتما   حمل ب ه الا ار ااط  ماهاصف بُت احلقااق القرآنية ادلاة دة 
وبُت  ل  ناهر كقلػ  ر ػهؿ هللا )صػلك هللا  ليػمل آلػمل و ػل ( ال 

 ا اب اد حىت حملردا  لك ر هؿ هللا احلهض .ماٌت ل ه ما ال حملنًت 
                                                 

 . ٜٕٗص ٔال ايف ج - ٔ



 [ٙٛ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

اذاد جتػػػالقرآف حمل ػػػزؿ يف كػػػف ليلػػػة  ػػػ ر  لػػػك  لػػػ   االمػػػاـ ادلا ػػػـه 
) ليػػمل السػػبلـ( ألف القػػرآف حػػادث ماةػػ د ولػػمل اتوحملػػبلت ووجػػه  

   حمل ة ال حملالمما اال الهص  .
جتق   اؿ ابه  ا  هللا ) ليمل السبلـ(  ب القرآف : ) م مل مػا م ػك 

 . (ٔ)ن كما  رن الشم  والقمر (وم مل ما   حمل ب  ر 
وورد  ػػػػب ام جانػػػػر ) ليػػػػمل السػػػػبلـ( : ) ... اف القػػػػرآف حػػػػ  ال 
نػػػهت وا حملػػػة حيػػػة ال ةمػػػهت ك جتلػػػه كانػػػو ا حملػػػة يف اال ػػػهاـ مػػػا ها 

ما و ا حملة دلات القرآف ك ول ب ه  جارحملػة يف الاػا ُت كمػا جػرت  
 يف ادلاضُت .

القػػرآف حػػ    نػػو  و ػػاؿ  اػػ  الػػرحي  :  ػػاؿ ابػػه  اػػ   هللا : إف
كانمل  رن كما  ػرن الليػف وال مػار ك وكمػا  ػرن الشػم  والقمػر 

 . (ٕ)و رن  لك آخرل كما  رن  لك أول ا (
ف حملاةػػػ د اتوحمللػػػمل يف كػػػف  ػػػ ة خػػػبلؿ نزولػػػمل  لػػػك  لػػػ  آاذاد جتػػػالقر 

ادلا ػـه الػين هػه امػاـ الزمػػاف ) ليػمل السػبلـ( يف ليلػة القػ ر مػػب  
ات  بمل ادلبلا ة اىل األامة ادلا ػهمهف  كف  اـ وهه أمر هللا الين

                                                 
 . ٜٚص ٜٛثار االنهار ج - ٔ
 ك  نسَت الايار  . ٖٓٗص ٖ٘ثار االنهار ج - ٕ
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) لػػػػيم  السػػػػبلـ( الػػػػيحملب هػػػػ  أوب االمػػػػر كمػػػػا وصػػػػنم  القػػػػرآف 
والر ػػهؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ال كمػػا ذهػػ  اليػػمل الاامػػة مػػب أف وب االمػػر هػػه 
مب ا اهال  لك احل   ولػه القػهة وغػرادة الػ ـ أو احليلػة وادل ػر 

ا ػػا  اػػٍت كػػف مػػب آحملػػة اوب االمػػر ػ والازوحملػػر وكػػن   جتمػػه ا حملػػة ػ 
حمل ػػػ ر االمػػػر واحلقيقػػػة اف اوب االمػػػر هػػػ  مػػػب حملالقػػػهف االمػػػر مػػػب 

 السماء .
ومػػػب  سػػػك اف حمل ػػػهف هػػػبالء اال أامػػػة اذلػػػ ف وم ػػػابي  الػػػ جك 
وحةػػه هللا يف أرضػػمل  لػػك  اػػاد  ك اذاد جتل ػػف زمػػاف اتوحملػػف للقػػرآف 

 .حملا َت با َت الزماف كما ورد أف للقرىب  ااُت بط اد 
روف إ ػػحاؽ بػػب  مػػار  ػػاؿ :  اػػو أا  اػػ  هللا ) ليػػمل السػػبلـ( 
حملقهؿ :إف  للقرآف اتوحملبلد جتم مل ما جاء ك وم مل ما     ء جتنذا و ػ  

 .(ٔ)الا وحملف يف زماف إماـ مب األامة  رجتمل إماـ ذلا  الزماف
إف االنػػاف باةػػ د القػػرآف ونػػزوؿ حقااقػػمل  لػػك  لػػ  إمػػاـ الزمػػاف 

يف القػػػهؿ وحملا ػػػ  مػػػب االنػػػزالؽ يف  هػػػه الػػػين حملقػػػ  مػػػب الشػػػطط
الننت اخلاصة اليت أ قاو وجتاة ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( واليت أك   ليمػا 

 .الق ر االماـ السةاد     ذكر  ليلة 
                                                 

 . ٜٙٔص ٕٚو ااف الشياة ج - ٔ
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 ػػاؿ : ) كػػنف  لػػ  بػػب جتقػػ  ورد  ػػب ام  اػػ  هللا ) ليػػمل السػػبلـ( 
لَػػػِة اْلَقػػػْ رِ  ِإلَّ َأنَزْل َػػػا ُ  :احلسػػػُت )صػػػلهات هللا  ليػػػمل( حملقػػػهؿ  (  يف لَيػْ

صػ ؽ هللا  ػز وجػف أنػزؿ القػرآف يف ليلػة القػ ر ػ اىل أف  ػاؿ ػ مث 
ػػػ   ِإالَّ َرُ ػػػهؿ   َػػػْ  َخلَػػػْو ِمػػػب  َػْاِلػػػمِل  ػػػاؿ يف باػػػ  كاابػػػمل  }َوَمػػػا زُلَمَّ

ُاْ  َ َلك َأْ َقػاِبُ ْ  َوَمػب حملَ َقِلػْ  َ لَػَك  الرُُّ ُف َأجتَِنف مَّاَت َأْو  ُِاَف انَقَلاػْ
 . {َ َيْةِزن اّلّلُ الشَّاِكرحملبَ اَػْيمِل جتَػَلب حمَلُ رَّ اّلّلَ َرْي اد وَ َ قِ 

أف دمحماد حُت  نهت حملقهؿ أهف اخلبلؼ ألمػر  األوىل ا حملةحملقهؿ يف 
)صػػػلك هللا  ليػػػمل هللا  ػػػز وجػػػف م ػػػو ليلػػػة القػػػ ر مػػػ  ر ػػػهؿ هللا 

 أ قػاا وآلمل و ل ( جتمػي  جتا ػة أصػابام  خاصػة واػا ار ػ وا  لػك 
حمل ػػهف ة  ػػز وجػػف جتيمػػا أمػػر  ػػالها    ػػيه  جتػػبل بػػ  أف  إف أل ػػ 

 . (ٔ)(  وإذا أ روا األمر   حمل ب لمل مب صاح  ب
حملااػػػػُت مػػػػب  هػػػػي  الرواحملػػػػة الشػػػػرحملنة اف ادل ػػػػالنُت ألمػػػػر هللا  اػػػػاىل 

مػػ  دمحم ك حملقهلػػهف باػػ  مػػهت ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( م ػػو ليلػػة القػػ ر 
إف  ػالها  أل ػ  أ قػاا ا ار ػ وا  لػك جتمي  جتا ة أصاا  خاصة واػ

أف ليلػػة القػػ ر ا يػػة و   ػػيه  و ليػػمل جتيةػػ  أف حمل ػػهف جتيمػػا ة 

                                                 
 . ٜٕٗ- ٕٛٗص ٔال ايف ج - ٔ
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 األمػػرجتػػبل بػػ  أف حمل ػػهف ذلػػيا  األمػػر ػػز وجػػف  أمػػر ك جتػػنف أ ػػروا 
 .صاح  

و ػػ  ذكػػر ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( صػػاح  هػػيا األمػػر الػػين ر  باػػ    
 ػ ة مػرات لي ػهف ذلػا حةػة  لػك  ػاس كثَتاد وارار اليمل أمػاـ ال

 ال اس .
و ػػ   ػػاؿ ابػػه  اػػ  هللا ) ليػػمل السػػبلـ( : كػػاف  لػػ  بػػب ام نالػػ  

 ) ليمل السبلـ( كثَتاد ما حملقهؿ : 
إ وَّما  ) الاقي ا     ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( والايم  وصاحامل وهػه حملقػهؿ : 

ما أر  ر اػا وحملا   جتيقهالف ك وحملا ش   أَوسَنْنَاهب فِي نَيْهَتِ انْقَدَْ 
 اي  السهرة .

جتيقهؿ ذلما : إَّنا ر قو دلا رأت  ي اف وو ػا   لػ) ودلػا رأف  لػ  
 هيا مب با ن حملاٍت  لياد ) ليمل السبلـ( .

 َػ َػػػػزَُّؿ جتيقػػػهالف : أرأحملػػػو ومػػػا الػػػين حملػػػرف   جتيالػػػه هػػػيا احلػػػرؼ }
ػػػب ُكػػػ ِػػػ  مِّ نَػػػػزَُّؿ اْلَمبَلِاَ ػػػُة  فِّ َأْمػػػرم اْلَمبَلِاَ ػػػُة َوالػػػرُّوُح جِتيَمػػػا عِِْذِف َراِّ ٍَ

ـ  ِهػَ  َحػىتَّ َمْطلَػِ  اْلَنْةػرِ  َوالرُّوُح جِتيَما عِِْذِف َراِِّ  مِّب ُكفِّ َأْمرم  {  َ بَل
. 
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ػػب ُكػػفِّ  ػػاؿ مث حملقػػهؿ : هػػف بقػػ  رػػ ء باػػ   هلػػمل  اػػارؾ و اػػاىل } مِّ
 { جتيقهالف :ال ك جتيقهؿ : هف  المانمل مب ادل زوؿ إليمل بيلا َأْمرم 
قػػهالف : ال وهللا اي ر ػػهؿ هللا ك جتيقػػهؿ : ناػػ  جتمػػف   ػػهف ليلػػػة جتي

 الق ر مب با ن  
جتيمػػا   جتيقػػهالف ؾ  ناػػ  ك  األمػػرجتيقػػهالف : ناػػ  ك  ػػاؿ جتمػػف   ػػزؿ 

مب   جتيقهالف : ال ن رن ك جتي خػي برا ػ  ك جتيقػهؿ :  إىلجتيقهؿ : 
   ػػػ راي هػػػه هػػػيا مػػػب باػػػ ن ك  ػػػاؿ : جتػػػنف كػػػال حملنر ػػػاف  لػػػا  إف

  ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( شلػػب رػػ ة مػػا حملػػ خلمما مػػب الر ػػ  باػػالليلػػة 
)(ٔ) . 

ولقػػػ  كػػػاف اصػػػحاب األامػػػة حملسػػػ له    ػػػب صػػػاح  االمػػػر الػػػين 
  زؿ اليمل ادلبلا ػة يف ليلػة القػ ر جتي  ػروف  لػيم  هػيا الاسػ وؿ ك 

 مب حيم  ال حملليق بصحاا  أف حمل  ر م م  هيا الاس وؿ .
مل السػػػبلـ(  ػػػاؿ : إف ليلػػػة القػػػ ر حمل اػػػ  مػػػا ورد  ػػػب ام هللا ) ليػػػ

حمل هف جتيمػا يف السػ ة اىل مثلمػا مػب خػَت أو رػر أو مػهت أو حيػاة 
لػا اىل أهػف االرض أو مطر وحمل ا  جتيما وجت   احلػاج مث حملق ػ  ذ

 ك جتقلو : اىل َمب ِمب اهف االرض   
                                                 

 . ٕٕٗك ب اار ال رجات ص ٕٔص ٜٗثار األنهار  ج - ٔ
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جتقاؿ اىل مب  رف ك ويف رواحملة ػ اىل صاحا   ك ويف رواحملػة ػ اىل مػب 
 . (ٔ)ك ويف رواحملة ػ اىل مب  رف اي أمحق  ر اي  اجز

 
   ايمل

 ػػػ  حملقػػػهؿ  ااػػػف مساشػػػ بلد : هػػػف إف هػػػيا األمػػػر  الػػػين َت  بػػػمل 
ادلبلا ة االماـ ادلا ـه هه أمر   حمل ب ر هؿ هللا )صلك هللا  ليػمل 

 وآلمل و ل (      لممل   اـ إف هيا األمر     لممل ر هؿ  هللا  
 لػػ  ر ػػهؿ هللا )صػػلك ويف جػػهاب ذلػػا نقػػهؿ : اف القػػهؿ باػػ ـ 

هللا  ليمل وآلمل و ػل ( بػيلا ال حمل ػ  مطلقػاد دلػا ورد مػب الػرواايت 
 . لك انمل    َ ِل  ِ ل  ما كاف وما  هؼ حمل هفال الة 

وم ما ما رون  ب ام جانر ) ليمل السػبلـ( يف جهابػمل لرجػف  ػ لمل 
  ب ليلة الق ر : 

  حملمػػاط حػػىت ا لمػػمل هللا جػػف  ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( دلػػا ا ػػرن بػػمل إف) 
ذكػػر   لػػ  مػػا  ػػ  كػػاف ومػػا  ػػي هف ك وكػػاف كثػػَت مػػب  لمػػمل ذلػػا 

 أممجػػػبلد ر   نسػػػَتها يف ليلػػػة القػػػ ر ك وكػػػيلا  كػػػاف  لػػػ  بػػػب 

                                                 
 . ٖٕٓب اار ال رجات ص - ٔ
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نالػػ  ) ليػػمل السػػبلـ(  ػػ   لػػ  مجػػف الالػػ  ور   نسػػَت  يف ليػػاب 
 .الق ر ك كما كاف م  ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 

السااف : أو ما كاف يف اجلمف  نسَت ك  اؿ : بلػك ول  ػمل إَّنػا  اؿ 
ر   األمػػر مػػب هللا  اػػاىل يف ليػػاب القػػ ر إىل ال ػػ) واىل األوصػػياء 

 . (ٔ)إجتاف كيا وكيا ألمر    كانها  لمه  أمروا كيف حملاملهف جتيمل
إذاد جتلػػه  ػػ ؿ السػػااف : أ  حملالػػ  ر ػػهؿ هللا )صػػلك هللا  ليػػمل وآلػػمل 

) ليمل السبلـ( كػف مػا ل حملػمل مػب الالػ  حػىت جالػمل ااد و ل (  لياد 
دل حمل ػػػة  لمػػػمل الزاخػػػر     و لػػػ   لػػػ  ) ليػػػمل السػػػبلـ(  ػػػ   هراانػػػمل 

 اب اء  ادلا همهف مب با     
جتيةػػاب  ليػػمل : اف هللا  اػػارؾ و اػػاىل أ لػػ  ر ػػهلمل )صػػلك هللا  ليػػمل 
وآلمل و ل (  لػ  االولػُت وا خػرحملب ومػا كػاف ومػا  ػي هف ك وكػاف 

ب ذلا  الال  مجػبلد ر   نسػَت  يف ليلػة القػ ر كمػا  رجت ػا  كثَت م
مػػػب الرواحملػػػة الػػػيت ذكرلهػػػا آننػػػاد ك وكػػػيلا األمػػػر مػػػ   لػػػ  ) ليػػػمل 

 السبلـ( واألامة مب با   .
بف اف السػااف يف الرواحملػة ا ػازاد االمػاـ ام جانػر ) ليػمل السػبلـ( 
  ػػاابلد :  )  لػػو جتسػػرب هػػيا    ػػاؿ :    نػػو ر ػػهؿ هللا )صػػلك

                                                 
 . ٕٔص ٚٔك ثار االنهار ج ٕٔ٘ص ٔال ايف ج - ٔ
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هللا  ليػػمل وآلػػمل و ػػل ( إال حاجتظػػاد جلملػػة الالػػ  و نسػػَت  ك  لػػو : 
جتالين كاف ر يمل يف لياب الق ر  ل  ما هه    اؿ : االمر واليسػر 

 . (ٔ)جتيما كاف      ل  ...(
جتػػػػبل ن ػػػػب اذاد اف حمل ػػػػهف رػػػػ ء   ػػػػ  احػػػػ  مػػػػب االامػػػػة ) لػػػػيم  

و لػػ  ) ليػػػمل ( السػػبلـ( وال حمل ػػهف مهجػػهداد   ػػ  ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 السبلـ( .

 ُػْف   ب برحمل  بب مااوحملة  اؿ :  لو ألم جانر ) ليمل السبلـ( : }
ػػَ ُ ْ  وَ   ػػاؿ :  {َمػػْب ِ  ػػَ ُ  ِ ْلػػُ  اْلِ اَػػابِ َكَنػػك ِاّللِّ َرػػِمي اد بَػْيػػٍِت َوبَػيػْ

 . (ٕ)إايل  ٌت و ل  أول ا وأجت ل ا وخَتل با  ال ) )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(
ام  اػػ  هللا ) ليػػمل السػػبلـ(  ػػاؿ : ) لػػي  فػػرج  رػػ ء مػػب  و ػػب

  ػػػ   هللا  ػػػز وجػػػف حػػػىت حملاػػػ أ بر ػػػهؿ هللا )صػػػلك هللا  ليػػػمل وآلػػػمل 
و ل ( مث بمَت ادلبم ُت ) ليمل السبلـ( مث بهاح  با  واحػ  ل ػيبل 

 . (ٖ)حمل هف آخرل أ ل  مب أول ا (

                                                 
 نن  ادل  ر السابق . - ٔ
 . ٜٕٕص ٔال ايف ج - ٕ
 . ٕ٘٘ص ٔال ايف  ج - ٖ
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 ػػػهاء  و ػػػ م  ) لػػػيم  السػػػبلـ(  ػػػالها : ) أول ػػػا وآخػػػرل يف الالػػػ 
 . (ٔ)ولر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وأمَت ادلبم ُت ) ليمل السبلـ( جت لمما (

أما ما فاا ب ف اماـ  ب غَت  جتمه مػا حملا ػم مل احل ػ  يف الاػ اء 
}ِإلَّ َأنَزْل َػػاُ  يف  لممػػ  أو   مػػمل حيػػم ورد يف  نسػػَت   هلػػمل  اػػاىل 

َلةم مَُّاارََكةم   ـ( : {   م  ) ليمل السبليف لَيػْ
اىل الايػو ادلامػهر مجلػة ) وه   ليلػة القػ ر أنػزؿ هللا القػرآف جتيمػا 

واح ة مث نزؿ مب الايػو ادلامػهر  لػك ر ػهؿ هللا )صػلك هللا  ليػمل 
]جتيمػػػا حملنػػػرؽ[ يف  (ٕ)يف نػػػهؿ انػػػبلث و شػػػرحملب  ػػػ ة وآلػػمل و ػػػل ( 

مػػػب احلػػػق  ليلػػػة القػػػ ر ]كػػػف  أمػػػر ح ػػػي [ أن حملقػػػ ر هللا كػػػف أمػػػر 
  لػػػا السػػػ ة ولػػػمل جتيػػػمل الاػػػ اء وادلشػػػي ة ك والاانػػػف ك ومػػػا حمل ػػػهف يف

حملقػػػ ـ مػػػا حملشػػػاء وحملػػػبخر مػػػا حملشػػػاء  مػػػب ا جػػػاؿ واألرزاؽ والػػػابلاي 
لقيػمل واال راض واألمراض وحملزحمل  جتيما ما حملشاء وحملػ قا مػا حملشػاء وحمل

اىل أمػػػَت ادلػػػبم ُت ) ليػػػمل السػػػبلـ( وحمللقيػػػمل أمػػػَت ر ػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 

                                                 
 . ٘ٛص ٚال ايف ج - ٔ
ب  ػ ة الػيت نػزؿ جتيمػا القػرآف من ػبلد  لػك ر ػهؿ هللا )ص( اف بُت الثبلانػة و شػرحمل - ٕ

وبُت الثبلث والاشرحملب مب رم اف ليلة الق ر اليت حمل زؿ جتيما  ن يف كف رػ ء مػب كػف 
  اـ  لك االماـ ادلا ـه  بل ة واضحة دلب ألقك السم  وهه رمي  ك جتنجتم  .
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م  السػػػبلـ( حػػػىت حمل امػػػ  ذلػػػا صػػػاح  ادلػػػبم ُت اىل األامػػػة ) لػػػي
الزماف ) ليمل السبلـ( وحملشًتط لمل ما جتيػمل الاػ اء وادلشػي ة والاقػ ه 

 . (ٔ)والا خَت ...(
اذاد جتليلػػػة القػػػ ر هػػػ  ادل مػػػف الرايسػػػ  الػػػين حمل امػػػ  م ػػػمل ادلا ػػػـه 
وه  الليلة اليت حملاة د جتيمػا القػرآف الػين وصػنمل االمػاـ ال ػادؽ 

كػػرل  بنػػمل : )  ػػرن كمػػا  ػػرن ) ليػػمل السػػبلـ( احلػػ حملم الػػين ذ 
الشػم  والقمػػر ( والقػرآف هػػه  ايػاف ل ػػف رػ ء وبػػيلا  اهضػػ  

 الابل ة بُت كااب هللا  والاًتة الطاهرة .
 لا الابل ة الهني ة اليت اكػ ها ر ػهؿ هللا )صػلك هللا  ليػمل وآلػمل 

يف مجلة مب احادحملثمل الشرحملنة ومب باػ   االامػة ادلا ػهمهف و ل ( 
 وليلا كلمل   اؿ أبه جانر ) ليمل السبلـ( : ) ليم  السبلـ(

) اي ماشػػر الشػػياة خاصػػمها بسػػهرة إل أنزل ػػا   نلحػػها جتػػه هللا ا ػػا 
حلةػػػة هللا  اػػػارؾ و اػػػاىل  لػػػك اخللػػػق باػػػ  ر ػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وإ ػػػا 

 . (ٕ)لسي ة دحمل    وإ ا ل احملة  لم ا ...(

                                                 
 . ٜٕٓص ٕ نسَت القم  ج - ٔ
 . ٜٕٗص ٔال ايف ج - ٕ
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  الليلػػػة ادلااركػػػة ك ذلػػػا وبػػػيلا كلػػػمل حملا ػػػ  االنػػػاف احلقيقػػػ  اػػػي
االناف حملاُت ا رار   حمل ة حتيط ب ػا وما ػَتات كثػَتة ال حت ممػا اال 
انهابػػػو خاصػػػة ك ومبارجتػػػة كػػػف ذلػػػا حملاهضػػػ  ل ػػػا جػػػزء حملسػػػَت مػػػب 
ادل زلػػػة الرجتياػػػة والر اػػػة الااليػػػة الػػػيت  هصػػػف اليمػػػا دمحم وأهػػػف بياػػػمل 
ادلا ػػػػهمهف )صػػػػلهات هللا و ػػػػبلممل  لػػػػيم ( الػػػػيحملب جالمػػػػ   هللا 

 ارؾ و ااىل  رمجالد لهحيمل وخزالد لالممل . ا
اف الالػػػ  الػػػين حمل زلػػػمل هللا  ػػػز وجػػػف  لػػػك  لػػػ  ادلا ػػػـه يف ليلػػػة 
القػػ ر هػػه اصػػف الالػػ  ومجيػػ  الالػػ  جتي ػػهف  لاػػمل كال اػػاب الػػين 
حملا م مل مب خبلؿ با   ك جتننمل    ما حملرحمل   ل  ر ء حمل ظػر با ػر  

 اد ليلا .و لامل جتمه ك َّنا حمل ظر يف كااب جتي هف لسانمل مًتمج
هيا إضاجتة اىل القيؼ ادلاهاصف  مػب هللا  اػاىل اىل  لػ  ادلا ػـه 
ليزحملػػ    لمػػاد باػػ   لمػػمل ك وذلػػا واضػػ  يف كػػبلـ االمػػاـ ال ػػادؽ 

 ) ليمل السبلـ( .
جتق  رون   مل انمل  اؿ : ) اف القل  الين حملاػاحملب مػا حمل ػزؿ يف ليلػة 

اؿ : الق ر لاظي  الش ف ك  لو : وكيػف ذلػا اي اا  اػ  هللا ك  ػ
لي شػػػق وهللا بطػػػب ذلػػػا الرجػػػف مث حملبخػػػي اىل  لاػػػمل وحمل اػػػ   ليػػػمل 
مب اد ال هر ك جتػياؾ مجيػ  الالػ  ك مث حمل ػهف القلػ  م ػحناد لا ػر 
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وحمل هف اللساف مًتمجاد لؤلذف إذا اراد ذلا الرجف  ل  رػ ء نظػر 
لاػػمل ك جت انػػمل حمل ظػػر يف كاػػاب ك  لػػو : باػػ  ذلػػا وكيػػف با ػػر  و 

يػمل أـ ال .  ػػاؿ : ال حملشػق ل ػػب هللا الالػ  يف غَتهػا أحملشػػق القلػ  جت
حمللمػػػ  ذلػػػا الرجػػػف القػػػيؼ يف القلػػػ  حػػػىت فيػػػف اىل االذف أنػػػمل 

   . (ٔ)  ل  مبا راء هللا  لممل وهللا وا    لي  (
 
 
 
 
 
 

 

 

 انفصم انطادش
                                                 

 . ٕٔص ٜٗك ثار األنهار ج ٖٕٕرجات صب اار ال  - ٔ
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 وظريت احلقائق اآلياتيت

 

 

 

 

 
مػػػب مبلزمػػػات القػػػهؿ باةػػػ د القػػػرآف هػػػه القػػػهؿ ب ظرحملػػػة احلقػػػااق 

 ظرحملة احلقااق ا اي ية  ك جتما ه  نا اي ية 
باػػػ  محػػػ  هللا والاهكػػػف  ليػػػمل نقػػػهؿ : اف مارجتػػػة الشػػػ ء   مػػػب يف 
مارجتػػة حقيقاػػمل ك وال ن ػػب مارجتػػة هػػي  احلقيقػػة مػػب خػػبلؿ ادلاػػٌت 
الظػػاهرن أو الهصػػف اخلػػارج  لػػيلا الشػػ ء دوف  مليػػة الػػربط 

 بُت م هلت هيا الش ء وبي مل وبُت ادلهجهدات .
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اػػف الهصػػهؿ اىل أ مػػاؽ هػػيا الشػػ ء ك وال  احقػػق هػػي  ادلارجتػػة  
وم ف االر ااط احلاصف بُت حقيقامل وبُت حقػااق االرػياء االخػرف 
ك ولػي  ع ػػاطا ة اجلميػػ  اكاشػػاؼ هػي  احلقيقػػة أو القػػ رة  لػػك 
 لهؾ نرحملق  ر مارجتاما ك بف اف االمر حملػ خف يف اب اخل ػهص 

 ولي  الامـه .
احلقيقػة ال املػة مث با  ذلا نقػهؿ :  اف كاػاب هللا  ػز وجػف هػه 

الػيت حتاػهن  لػػك حقػااق االرػػياء ك وذلػا  واضػػ   يف  هلػمل  اػػاىل 
َيالد لُِّ فِّ َرْ ءم }  . (ٔ){َونَػزَّْلَ ا َ َلْيَا اْلِ َااَب  ِاػْ

 .( ٕ){ا جتَػرَّْنَ ا يف الِ َااِب ِمب َرْ ءم و هلمل }مَّ 
 . (ٖ){َو َػْنِ يبلد لُِّ فِّ َرْ ءم و هلمل  ااىل }

لشػػمهلية   ػػهف مارجتػػة األرػػياء  لػػك حقيقامػػا ك ومػػب خػػبلؿ هػػي  ا
ومبػػػػا أف القػػػػرآف ما ػػػػهف مػػػػب آايت رلاماػػػػة  لػػػػك رػػػػ ف  ػػػػهر ك 
جتا قسػػ  هػػي  احلقػػااق  لػػك  لػػا  ا ايت ك وهػػي  ال ظرحملػػة ػ أن 
نظرحملة احلقػااق ا اي يػة ػ  اامػة  لػك أف كػبلـ هللا  ػز وجػف ادل هنػة 

                                                 
 . ٜٛال حف  - ٔ
 . ٖٛاألنااـ  - ٕ
 . ٗ٘ٔاألنااـ  - ٖ
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احلقػااق الالػف ذلي  ا ايت القرآنية لمل حقػااق يف اخلػارج ك وهػي  
 مب آحملة اىل أخرف .

ول ب ما ماٌت كبلـ هللا   هف هه مثف كبلم ػا   ػ كمػا حملػيه  اليػمل 
الػاا  ػ أـ أف كػبلـ هللا ننسػ    ػ كمػا  الػو األرػا رة ػ وأنػمل ذو 

 ماٌت واح  بسيط  
اجلػػػػػػهاب :  كػػػػػػبل ك ال هػػػػػػيا وذاؾ ألف كػػػػػػبلـ هللا لػػػػػػمل مهجػػػػػػهدات 

ا األمػػػر ألف ادلهجػػػهد يف ومػػػ لهالت يف اخلػػػارج ك وال بػػػ  مػػػب هػػػي
 ال ا  ال حملاط  ادلاٌت الشامف للهجهد .

ػػ حقيقػة اف   وه الا آايت   حمل ة يف كااب هللا  بك  هػي  احلقيقػة
  كبلـ هللا وجهدن ػ م ما :

 .(ٔ){أََّْ اٌٍّهَ يُجَشِّشُنَ ثِيَحْيَـى ُِصَذِّلبً ثِىٍََِّـخ  ِِّـَٓ اٌٍّـهِ   } هلمل  ااىل

إَِّْ اٌٍّــهَ يُجَشِّــشُنِ ثِىٍََِّــخ  ِِّسْــهُ اعْــُّهُ اٌَّْغِــي ُ  يَــب َِــشْيَُُ}و هلػمل  اػػاىل 

                                                 
 . ٜٖآؿ  مراف  - ٔ
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إََِّّٔـب اٌَّْغِـي ُ ػِيغَـى اثْـُٓ     } و هلػمل  اػاىل . (ٔ){ػِيغَى اثْـُٓ َِـشْيََُ  

 . (ٕ){َِشْيََُ سَعُىيُ اٌٍّهِ وَوٍََِّتُهُ أٌَْمَبهَب إٌَِى َِشْيََُ
هؿ االمػاـ أما مب جمة أحادحملم  األامة ) لػيم  السػبلـ( جتم مػا  ػ
   ال ادؽ ) ليمل السبلـ( : ) إف هللا اذا   ل  أوج  (  .

 : ) اف كبلممل نهر ( .ويف رواحملة أخرف 
اذف جتالهجهد نهراين ك و   جاء  يف ثار االنهار  ػب االمػاـ الرضػا 

 ) ليمل السبلـ( يف كبلـ نهحملف : 
) .. مث رك  احلروؼ وأوج ها اا األرػياء وجالمػا جتاػبلد م ػمل كمػا 

 . (ٖ)(إََِّّٔب أَِْشُهُ إِرَا أَسَادَ شَيْئبً أَْْ يَمُىيَ ٌَهُ وُْٓ فَيَىُىُْ{} اؿ 
و ػػ  رود  ػػب السػػ هين  ػػب ام  اػػ  هللا ) ليػػمل السػػبلـ(  ػػاؿ : ) 
اف  لػػك كػػف حقيقػػة و لػػك كػػف صػػهاب نػػهراد جتمػػا واجتػػق كاػػاب هللا 

 . (ٗ)جت يو  وما خالف كااب هللا جت  ه  (

                                                 
 . ٘ٗآؿ  مراف  - ٔ
 . ٔٚٔال ساء  - ٕ
 . ٕٖٗص ٓٔثار االنهار ج - ٖ
 . ٜٙص ٔال ايف ج - ٗ
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ماد االماـ ) ليمل السبلـ(  امة ل ػف وهي  القا  ة اليت  ثاو د اا
 الهجهدات  هاء كانو لنظية أـ ما هحملة أو وجهدحملة  ادحملة .

اف هللا اذا   لػ  أوجػ  ػ كمػا ورديف احلػ حملم ػ وهللا حملػا ل  يف كػف 
  ة يف ليلة الق ر ك جت ف ليلة   ر حمل زؿ كػبلـ مػب هللا  ػز وجػف ك 

 والقرآف حملاة د كف ليلة   ر .
نظرحملة ً د  القرآف مب الن ػف السػابق ك وكما أوضح ا ذلا  يف 

و ػػػ  أاناا ػػػا حي مػػػا بف القػػػرآف حمل ػػػزؿ يف كػػػف ليلػػػة  ػػػ ر  لػػػك  لػػػ  
ادلا ػػػـه ل هنػػػمل حػػػادث ماةػػػ د ولػػػمل اتوحملػػػبلت ووجػػػه    حملػػػ ة ال 

 حملالمما اال الهص  .
واذا رجتاو ليلة الق ر رجت  القرآف ك أن أف ه اؾ حقػااق مل ه يػة 

اء واألرض ك وهػػ  جارحملػػة للقػػرىب  اقػػك ًػػرن ماهاصػػلة بػػُت السػػم
وماهاصػػػلة باقػػػاء ادلا ػػػـه ك ومبػػػهت ادلا ػػػـه وخلػػػه األرض م ػػػمل 

 حملرجت  القرآف .
حيم ورد احل حملم الشرحملف  ب  ر ػهؿ هللا )صػلك هللا  ليػمل وآلػمل 
و ػػػػػل (  ػػػػػاؿ : ) ال  قػػػػػـه السػػػػػا ة حػػػػػىت حملرجتػػػػػ  القػػػػػرآف ( أورد  

 صاح  كااب ال ر ادل ثهر .



 [ٖٓٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

 اليحملب لػب حملنًت ػا  حػىت وهيا م  اؽ مب م ادحملق ح حملم الثقلُت
 حملردا احلهض  لك ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .

ولق   هصف الال  احل حملم اىل وجهد كمروم  انيسػية بػُت السػماء 
ك زلنهظػػػػة كميػػػػات كاػػػػَتة م مػػػػا وحتػػػػو ناقػػػػة األوزوف ك  واالرض

 ال مروم  انيسية .وال هف كلمل زلاط 
ؿ االنسػاف  واجتاالػمل ذلػا  و   أانااػو أحػ ث ال را ػات اىل أف أ ػها

ك  ك وإف وح ة القيػاس لبلمػهاج ادل ااثػة م مػا هػ  ) ال ػ  ( وأف 
ال ػػبلـ اذا خػػرج مػػب النػػ  حملاقػػك زلنهظػػاد حتػػو ناقػػة االوزوف حػػىت 

 وله  مرت  ليمل ا ؼ الس ُت .
واذا مػػػػا ا ػػػػاطاع االنسػػػػاف يف حملػػػػـه مػػػػب االايـ مػػػػب ا ػػػػاد أجمػػػػزة 

ة ادلهجػػهدة يف اجلػػه اىل ماطػػهرة  سػػاطي  حتليػػف الشػػح ات ال ػػه ي
كػػػػبلـ ب ػػػػهر مل االصػػػػلية حي مػػػػا صػػػػ ر مػػػػب  االػػػػمل ك جتننػػػػمل بػػػػيلا 
حملساطي  اكاشاؼ ال ثَت مب احلقااق  ومارجتة االمهر اخلاجتية  لي ػا 

 ك كما إف االصهات ال   اقف اال    وا طة .
واذا  رج ا  لك ال ظرحملة الهجهدحملػة ماسػاالُت : هػف الهجػهد حملا ػرر 

 لػػػػك أف الهجػػػػهد ال حملا ػػػػرر ك وذلػػػػا ألف   اف لنبل ػػػػنة أمجاػػػػها 
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جتنر اػػػاط الهجػػػهد جتيػػػمل زمػػػاف وم ػػػاف ك واألمػػػر االهػػػ  هػػػه الزمػػػاف 
 ع ااار اف الزماف ال حملااد ك جتبل ن ب إ ادة الزماف .الزماف مامل  

ومبػػػا أف الهجػػػهد هػػػه ) آلت ( جتيػػػا  االف وماػػػمل زمػػػب  ك جتا ػػػ ما 
ال حملاػػاد ك  إ ػػادة ا ف جتيةػػ   ليػػا إ ػػادة الػػزمب ك والػػزمب  رحملػػ 

 والااب جتالهجهد ال حملا رر .
هللا وجػػهدن ك واف الهجػػهد ال حملا ػػرر إذف وباػ  أف اناػػو بف كػػبلـ 

جتػػػػهايت هللا ال  ا ػػػػرر ك جتم ػػػػاؾ حقػػػػااق لػػػػآلايت ك جت ػػػػف آحملػػػػة ذلػػػػا 
حقيقػػة هباػػة الالػػف  ػػب غَتهػػا وال ن ػػب    رارهػػا ك جتقهلػػمل  اػػاىل 

األوىل الالػػف  ػػب  َ ػػيَِّاِف{}جتَاِػػَ نِّ آاَلء رَبُِّ َمػػا  ُ يف  ػػهرة الػػرمحب 
 الثانية وه  ب ورها الالف  ب الثالثة وه يا .

ــب  ولػػي  كمػػا حملػػيكر ادلنسػػروف بف  هلػػمل  اػػاىل  ــبب سَثِّىَُّ ــيَ ِّ آٌَ }فَجِ

ه  ما ررة و اط  نن  ادلاٌت والانسػَت ك ولػه أخػيل  تُىَزِّثَبِْ{
ب بلممػػػ  جتػػػيلا الا ػػػرار باي ػػػمل ك وهػػػه حمل ػػػا   احل مػػػة االذليػػػة ك 

 ألف هللا  احانمل و ااىل يف هي  احلالة ك نمل حملاي  وحمل رر األمر .
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ـ( : ) ال ػػادؽ ) ليػػمل السػػبل اإلمػػاـوهػػه حملااػػارض أحمل ػػاد مػػ   ػػهؿ 
ه الػػا اف ضلػػب نقػػهؿ يف هػػي  ادلسػػ لة اف هللا اذا   لػػ  أوجػػ  ( ك 

 ا  راب  كما أاناامل أنشااحملب وهه ) الزم اين ( .بُ 
ااقمػا ادلسا ل ػة يف اخلػارج  جتالزماف وادل اف حملػاح   جتيمػا ويف حق

ك جتػػػالزمب حملػػػبانر يف ال ػػػبلـ لا ػػػَت  و ناو ػػػمل  لػػػك ال ػػػبلـ ك والاػػػاب 
 جتاف الزماف هه الين حملبانر اتانَتاد ماارراد يف حقااق  لا ا ايت .

وال ن ػػب اال ػػا  اء  ػػب الػػزمب ل هنػػمل مهجػػهد يف ا ايت ومهجػػهد 
ف  ا ػػػػرر يف ال ػػػػبلـ ك إذف جتاحلقػػػػااق الػػػػيت يف ال ػػػػهف ال ن ػػػػب  أ

والقػػػرآف غػػػَت شل ػػػب أف حملا ػػػرر جتػػػهايت غػػػَت ما ػػػررة ك وإف كانػػػو 
ماشػػااة يف الظػػاهر وهػػ  ننػػ  اللنػػ  وادلاػػٌت ك ل ػػب حقااقمػػا يف 

 اخلارج الالف مب آحملة اىل أخرف .
له   ل اىل اترحملػخ   لػ  ال حػه لهجػ ل أف أوؿ مػب أكاشػف هػيا 

اػاب الال  هه االمػاـ  لػ  ) ليػمل السػبلـ( وهػه صػاح   لػ  ال 
ك وال حػػه حملاػػٍت الق ػػ  جتػػنف أمػػَت ادلػػبم ُت ) ليػػمل السػػبلـ(   ػػ ما 
أ طػػػك كاابػػػمل الم اال ػػػهد الػػػ ؤب  ػػػاؿ لػػػمل : ) خػػػي هػػػيا ال اػػػاب 

 وأضله ( أن ا    .
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و ػػػ  ورد  ػػػب دمحم بػػػب  ػػػبلـ اجلمحػػػ  : ) إف أا اال ػػػهد الػػػ ؤب 
دخف  لك أمَت ادلبم ُت ) ليمل السبلـ( جترمك اليػمل ر اػة جتيمػا بسػ  

الػػػرمحب الػػػرحي  انبلانػػػة ارػػػياء ا ػػػ  وجتاػػػف وحػػػرؼ جػػػاء دلاػػػٌت هللا 
جتاال   ما أنا   ب ادلسػمك ك والناػف مػا أناػ   ػب حركػة ادلسػمك ك 

 . (ٔ)واحلرؼ ما أوج  ماٌت يف غَت  ...(
أن اف مػػػا يف ال ػػػهف إمػػػا ا ػػػ  أو جتاػػػف أو حػػػرؼ ك وذلػػػا حػػػىت 

شػػػر  ركيااػػػمل ال يمياايػػػة والنيزايايػػػة ك ولػػػه أردل  ن ػػػيف أجتاػػػاؿ الا
وا ػػاء ادلهجػػهدات وأدوات الػػربط ) احلػػروؼ ( جتػػبل حملهجػػ  غػػَتهب 
اب اد يف ال هف كلمل ك جتمي  ادلاادلة ال هنية ةمثػف مجيػ  ادلهجػهدات 

 يف هيا ال هف النسي  .
مػة وجهدحملػة  ك  ػاؿ ركػات )حركػات احلػروؼ( جتػنف جتيمػا ن وأما احل

واالمػاـ .  (ٕ){ذ  تَشَؤَْهَب}اٌٍّهُ اٌَّزِ  سَفَغَ اٌغََّّبوَادِ ثِغَيْشِ ػََّ  ااىل
 ال ادؽ ) ليمل السبلـ( حملقهؿ : ) لرمبا  م  ول ب ال  رو ا ( .

 . (ٔ){وَيُّْغِهُ اٌغََّّبب أَْ تَمَغَ ػٍََى اٌْيَسْضِ إٌَِّب ثِئِرِْٔهِ} و هلمل  ااىل

                                                 
 . ٜٔالن هؿ ادل اارة ص - ٔ
 .ٕالر    - ٕ
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دلػػػاذا نسػػػا هللا السػػػماء  أف  قػػػ   لػػػك االرض   ألف كػػػف رػػػ ء 
جتيحاػاج كػ  حملرجتاػمل أف حمل ػممل ك  حملرجت  حملق  حس   ػانهف اجلاذبيػة ك

 جتةاف  بلمة ال   للرجت   .
وهي  نظرحملة جتيزاياية نايشما يف الهجهد ك وكف رػ ء حمل  ػ  بنػا  

ن ػ  جتػبلف اخلرحملطػة جتاحمػا ك وبػيلا  ااػُت  الابل ػة  جتنذا ادةد ك 
ذلػا يف  فواالم ػابُت ال    والنا  ك وكف ر ء  ر حمل سر ك 

وغػػَت ذلػػا ك وكػػف رػػ ء   سػػر ال ػػرايت  أو  سػػر ذرات ادلػػهاد 
حملقػػػف جتمػػػػه  ػػػػاكب وكػػػػف رػػػػ ء  ػػػػـز جتمػػػػه وا ػػػػف جتػػػػاجلـز  بلمػػػػة  

 اله هؼ .
اف هػػػيا االر اػػػاط الاةيػػػ  بػػػُت هػػػي  احلركػػػات و لػػػا ال  مػػػات 
الهجهدحملػػة يف اخلػػارج   رت مػػب جتػػراغ بػػف هػػه دليػػف  لػػك الهجػػهد 
اخلارج  لالػا احلركػات ك وهػيا حملبكػ    هل ػا بف ل ػبلـ هللا  اػاىل 

هالت خارجيػػة هباػػة الالػػف الهاحػػ ة  ػػب االخػػرف ك حقػػااق ومػػ ل
 والااب جتا  ما حملقهؿ يف احل حملم :

                                                                                           
 . ٘ٙاحله   - ٔ
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) حاػػف شلػػ ود مػػب هللا اىل ادلا ػػـه ك وهػػيا ادلػػ د  ػػهؼ حمل ػػزؿ مػػب 
السػػػماء اىل االرض جتي ػػػَته  مث  حمل ػػػا  لي ػػػزؿ يف ليلػػػة القػػػ ر مػػػب 

 الااـ الااب وه يا .
أجتاػػاؿ الاشػػر وحملااػػُت مػػب ذلػػا اف الػػين حمل ػػزؿ يف ليلػػة القػػ ر مػػب 

ا جتَػرَّْن َػػا يف وا ػػهاذل  هػػه مػػب القػػرآف ألنػػمل  ق  ػػو آالاػػمل حملقػػهؿ }مَّػػ
يَػػالد لُِّ ػػفِّ { ك وحملقػػهؿ }الِ اَػػاِب ِمػػب َرػػْ ءم  َونَػزَّْل َػػا َ َلْيػػَا اْلِ اَػػاَب  ِاػْ

 { .َو َػْنِ يبلد لُِّ فِّ َرْ ءم { ك وحملقهؿ }َرْ ءم 
اد  والاػػػاب جتػػػنذاد هػػػي  األجتاػػػاؿ واأل ػػػهاؿ هػػػ  مػػػب صػػػ   هللا وإ ػػػ

جتم  ميكهرة يف كاابػمل جػف و ػبل ك وذلػا لػي  مباػٌت اجلػ  ول ػب 
 مباٌت الاق حملر الين   ر  هللا  ز وجف .

بػ ليف اف الااػػ  حملنالمػػا مبحػػ  اراد ػػمل ول ػػب باقػػ حملر هللا  ػػز وجػػف 
حملبِ  ػػاؿ  اػػاىل  ُ   َػػْ  َجَاػػفَ ك و ػػاؿ  اػػاىل } (ٔ){}الَ ِإْكػػَراَ  يف الػػ ِّ اّللَّ
 . (ٕ){َ ْ راد ِلُ فِّ َرْ ءم 

                                                 
 . ٕٙ٘الاقرة  - ٔ
 . ٖ الطبلؽ - ٕ
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و   ورد  ب االماـ الرضػا ) ليػمل السػبلـ(  هلػمل : ) ... إف أجتاػاؿ 
الااػػػاد سلله ػػػة ة خلػػػق  قػػػ حملر ال خلػػػق   ػػػهحملب ) وهللا خػػػالق كػػػف 

 . (ٔ)ر ء ( وال نقهؿ اجل  والانهحمل  ... اخل  (
اذاد جتػػالقرآف هػػه ننسػػمل االجتاػػاؿ ادل اهبػػة واحلقػػااق ادلل ه يػػة الػػيت 

واألرض والػػيت ال ػػ  للاقػػ حملر االذلػػ  والاػػاب   سػػا  بػػُت السػػماء
 ػػػا   مليػػػة ال ػػػزوؿ يف كػػػف ليلػػػة  ػػػ  ك جت ػػػزوؿ القػػػرآف هػػػه نػػػزوؿ 

 الاق حملر ك أن مباٌت آخر :
إف كف ما مق ر      هللا  اػاىل هػه ننسػمل ال اػاب ك جت زولػمل واحػ  
ل ػػػب ادلهجػػػهدات سلالنػػػة ك جت زولػػػمل حمل ػػػهف  لػػػك رػػػ ف حػػػروؼ ك 

 . وهي  احلروؼ جتيما  مق كاَت
جتقػػػ  ورد  ػػػب االمػػػاـ ال ػػػادؽ ) ليػػػمل  السػػػبلـ(  هلػػػمل : ) إف كػػػف 
حػػػرؼ واحػػػ  ومطلػػػ  ( أن اف هػػػيا احلػػػرؼ فالػػػف  ػػػب احلػػػرؼ 
الػػين حملليػػمل ك جتل ػػف م مػػا أانػػر  وما ػػا  ك وفالػػف هػػيا احلػػرؼ مػػب  

 كلمة اىل أخرف .
وهػػه لػػي  ادلاػػٌت اللنظػػ  ادل طػػهؽ أو ادلسػػمهع بػػف ادلاػػٌت الػػين 

لػػػين نػػػاح   جتيػػػمل  ػػػ ة  هامػػػف ًاػػػف حمل مػػػب يف احلػػػرؼ ننسػػػمل وا
                                                 

 . ٖٓص ٘ثار االنهار ج - ٔ
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احلػػرؼ حملاطػػ  ما ػػاد واضػػحاد حملسػػمف وحملن ػػف الانسػػَت وحملاػػُت ادلاػػٌت 
الهاضػػ  لل لمػػػة الهاحػػػ ة مػػػب ا حملػػػة والاػػػاب مارجتػػػة  نسػػػَت ا حملػػػة 
واكاشاؼ حقيقاما ادلاانلػة  يف ال ػهف وجتػق نظػاـ د يػق وماػهازف ال 

آف حملقاف اخلطػا مطلقػاد حيػم  اػف مػب ماػٌت منػردة واحػ ة يف القػر 
 حملبدن اىل ررح من ف ومسم  .

بػػف احلػػرؼ الهاحػػ  حملطػػهؿ بيانػػمل وبيػػاف حقيقاػػمل ال هنيػػة اىل  ػػا ة  
ك حيم ورد  ب دمحم بب  اػ  الهاحػ  يف كاابػمل ع ػ اد   ػب كاملة 

  ل  بب ام نال  ) ليمل السبلـ(  اؿ :
) اي اا  ااس اذا صليو  شاء ا خػرة جتػاحلقٍت اىل اجلاػاف ك  ػاؿ 

نػػو ليلػة مامػرة ك  ػػاؿ : جتقػاؿ ب : مػا  نسػػَت جت ػليو وحلقاػمل وكا
االلػػف مػػػب احلمػػػ  ك  ػػاؿ : جتمػػػا  لمػػػو حرجتػػاد أجياػػػمل ك  ػػػاؿ : ال 
أ لػػ  ك جتػػا ل  يف  نسػػَتها  ػػا ة اتمػػة ك  ػػاؿ : مث  ػػاؿ ب : جتمػػا 
 نسػػػَت الػػػػبلـ مػػػػب احلمػػػػ     ػػػاؿ :  لػػػػو : ال ا لػػػػ  ك جتػػػػا ل  يف 

  نسَتها  ا ة اتمة . 
ي  مػب احلمػ    جتقلػو : ال أ لػ  ك  اؿ : مث  ػاؿ : جتمػا  نسػَت ادلػ

 ػػاؿ : جتػػا ل  يف  نسػػَتها  ػػا ة اتمػػة ك  ػػاؿ مث  ػػاؿ : مػػا  نسػػَت 
ال اؿ مب  احلم     ػاؿ جتقلػو  ؾ ال أدرن ك  ػاؿ : جتػا ل  جتيمػا 
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اىل أف بػػرؽ  مػػهد النةػػر ك  ػػاؿ : جتقػػاؿ ب :  ػػ  اي اا  اػػاس اىل 
اس : م زلػا واتهػ  لنرضػػا ك  ػاؿ ابػػه الااػاس  اػػ  هللا بػب الااػػ

جتقمو وو يو كف ما  المل مث  ن رت جتاذا  لم  القػرآف يف  لػ  
 . (ٔ) ل  كالقرارة يف ادلانةر (

احلقػػة ل اػػاب هللا  ػػز وجػػف حملػػام ب ادلػػرء مػػب مارجتػػة  اذاد جتاادلارجتػػة
حقااق آاي مل وبيلا مارجتة رلمف حقػااق ال ػهف الالميػة ا سه ػة 

 وغَت ا سه ة واليت     اشف با  .
اال مػب خػبلؿ ادلا ػـه الػين حملسػاطي  ا ػاقااؿ هػيا  وهػيا ال حملػا 

النػػي  ال ػػػهراين اذلااػػػف ك ولػػػب  ااػػػُت رلمػػػف هػػػي  احلقػػػااق ادلر اطػػػة 
لل ػػاس اال يف دولػػة الاػػ ؿ اايت القػػرآف  لػػك ادلسػػاهف الهاضػػ  

االذلػػػ  ك جتػػػنف االمػػػاـ ادلمػػػ ن ) ليػػػمل السػػػبلـ( حملاػػػم هػػػي  الالػػػـه 
 واحلقااق لل اس .

  ا  هللا ) ليمل السبلـ( انمل  اؿ :  جتق  ورد  ب أاف  ب أم
جتةمي   ما جاءت بمل الر ػف حرجتػاف ) الال   ااة و شروف حرجتاد 

جتل  حملارؼ ال اس حىت اليـه غػَت احلػرجتُت ك جتػنذا  ػاـ  اام ػا أخػرج 

                                                 
 . ٗٓٔص ٜٛثار األنهار ج - ٔ
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اخلمسة والاشػرحملب حرجتػاد جتاثمػا يف ال ػاس وضػ  اليمػا احلػرجتُت حػىت 
 . (ٔ)حملاثما  ااة و شرحملب حرجتاد (

أف حملا ػػ ف للنايػػا ب اػاب هللا  ػػز وجػػف اال مػػب  وال حملسػاطي  أحػػ  
كػػاف مػػب أهلػػمل و ارجتػػاد ثقػػااق آاي ػػمل أو مػػب حملا ػػف بهلػػمل )صػػلهات 

 .هللا و بلممل  ليم  أمجاُت( 
 انمل  اؿ ألم ح ينة :   ليمل السبلـ() ا  هللا  جتق  ورد أف أا

   اؿ : نا  ك  ػاؿ : جتػي    ناػيم     ػاؿ ) أنو جتقيمل أهف الاراؽ 
   . و  ة نايمل )صلك هللا   ليمل وآلمل و ل ( : ب ااب هللا

 ػػاؿ : اي أا ح ينػػة  اػػرؼ كاػػاب هللا حػػق مارجتاػػمل و اػػرؼ ال ا ػػخ 
وادل سػػهخ    ػػاؿ : نامػػ  ك  ػػاؿ : اي أا ح ينػػة لقػػ  إد يػػو  لمػػاد 
وحمللا ما جاف هللا ذلا إال     أهػف ال اػاب الػيحملب أنػزؿ  لػيم  

ا دمحم )صػػػلك هللا ناي ػػػوال هػػػه إال   ػػػ  اخلػػػاص مػػػب ذرحملػػػة ك وحمللػػػا 
 . (ٕ) ليمل وآلمل و ل ( وما ورانا هللا مب كاابمل حرجتاد ...(

                                                 
 . ٗٓٔص ٜٛثار االنهار ج - ٔ
 . ٛٗص ٕٚو ااف الشياة ج - ٕ
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ولقػػ  أجػػاد الشػػيخ دمحم  ػػ   وصػػف القػػرآف  يف كاابػػمل ) مقامػػات 
جتانمة الزهراء ) ليما السبلـ( ( يف ماػرض ا ػا اللمل  لػك حةيػة 

 الزهراء ) ليما السبلـ( اذ  اؿ :
السػبلـ( عصػطناءها ) انمل كما أانااػو حةيػة السػي ة مػره ) ليمػا 

}َوِإْذ  َالَػػػػػػِو اْلَمبلَِاَ ػػػػػػُة اَي َمػػػػػػْرَهُ ِإفَّ اّلّلَ و طمَتهػػػػػػا لقهلػػػػػػمل  اػػػػػػاىل 
 .  (ٔ){اِؾ َ َلك ِنَساء اْلَااَلِمُتَ اْصطََناِؾ َوَنمََّرِؾ َواْصطَنَ 

ها أم ػػب ااناػػات حةيػػة السػػي ة جتانمػػة ) ليمػػا السػػبلـ( عصػػطناء
 ػػهص ادلطمػػر يف االمػػة اىل أف حملقػػهؿ ػ وخو طمَتهػػا لؤلولهحملػػة ػ 

اال ػبلمية يف رػرحملاة هػيا الػيحملب  ػ  ااناػو لػمل القػرآف وصػف آخػػر 
وهػػه مػػػ  ال اػػػاب ادل  ػػهف الػػػين جتيػػػمل حقيقػػة القػػػرآف وذلػػػا يف 

 : هلمل  ااىل 
جَتبَل أُْ ِسُ  مبََهاِ ِ  ال ُُّةهـِ َوِإنَّمُل َلَقَس   لَّْه  َػْاَلُمهَف َ ِظي   ِإنَّػمُل َلُقػْرآف   }

ػػػػب رَّبِّ َكػػػػِره  يف كِ  ػػػػُروَف  َ زحملػػػػف  مِّ اَػػػػابم مَّْ  ُػػػػهفم الَّ َنَسُّػػػػمُل ِإالَّ اْلُمَطمَّ
ك جتنػػػ  ا حملػػػة  ػػػ   ظػػػ  هللا  اػػػاىل القسػػػ  جتيمػػػا بهجػػػه  { اْلَاػػػاَلِمُتَ 

  حمل ة ال النػك  لػك ادلا مػف يف  ركيػ  ألنػاظ ا حملػة الػيت  ػ   ربػه 
كػػػف ذلػػػا لا كيػػػ  الق ػػػية الػػػيت أراد القسػػػ   لػػػك السػػػااة وجػػػه   

                                                 
 . ٕٗآؿ  مراف - ٔ
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مث اكػػػ  الق ػػػية بػػػهجمُت آخػػػرحملب أحمل ػػػاد شلػػػا حملػػػ ؿ  لػػػك اف   ليمػػػا
وادل ػػ  بػػمل هػػه كهنػػمل القػػرآف ذو الق ػػية خ حملػػة وليسػػو إنشػػااية 

 حقيقة   هنية م  هنة  لهحملة .
وأف ادل حف ادل قػهش بػُت الػ جتاُت   زحملػف لالػا احلقيقػة مػب دوف 
ًػايف  لػا احلقيقػػة الا هحمل يػة ا نهظػػة يف ركػب القػػرآف  ػب مه امػػا 

ن ك وأف  لػػا احلقيقػػة ال حمل ػػف اليمػػا وال حملػػ ركما اال ادلطمػػر الالػػه 
 يف ررع اال بلـ .

وال اػػػاب ادل  ػػػهف هػػػيا الػػػين جتيػػػمل حقيقػػػة القػػػرآف  ػػػ  وصػػػف يف 
 هرة االنااـ بنمل الين حملساطر جتيمل كف رن  وايب  ك وجتيمل مػامب 

 ُهػَه }َوِ  ػَ ُ  َمَنػاِ ُ  اْل َْيػِ  الَ حملَػْاَلُمَمػا ِإالَّ غاااة كمػا يف  هلػمل  اػاىل 
َوحملَػْاَلُ  َما يف اْلاَػرِّ َواْلَاْحِر َوَما َ ْسُقُط ِمػب َورَ َػةم ِإالَّ حملَػْاَلُمَمػا َوالَ َحاَّػةم 

 . (ٔ){ م ِإالَّ يف ِكَاابم مُِّاُتم يف ظُُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْن م َواَل اَيبِ 
 . (ٕ){ُـّ اْلِ َاابِ ِاُو َوِ  َ ُ  أُ }َنُْحه اّلّلُ َما حمَلَشاُء َوحملُػثْ و هلمل  ااىل 

ِض ِإالَّ يف ِكاَػػػػابم }َوَمػػػػا ِمػػػػْب َغااِاَػػػػةم يف السَّػػػػَماء َواأْلَرْ و هلػػػػمل  اػػػػاىل 
 . (ٔ){مُِّاُتم 

                                                 
 . ٜ٘األنااـ - ٔ
 . ٜٖالر   - ٕ
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يَػػػالد لُِّ ػػػفِّ َرػػػْ ءم َوُهػػػ دف و هلػػػمل  اػػػاىل } َونَػزَّْل َػػػا َ َلْيػػػَا اْلِ اَػػػاَب  ِاػْ
 . (ٕ){ةد َوُبْشَرف لِْلُمْسِلِمُتَ َوَرمحَْ 

 ِِ اْل َْيػِ  اَل حملَػْاػُزُب َ ْ ػمُل ِمثْػَقػاُؿ َذرَّةم يف السَّػَماَواِت َ ػاو هلمل  اػاىل }
ُر ِإالَّ يف ِكاَػػػػػػػػابم َواَل يف اأْلَْرِض َواَل َأْصػػػػػػػػَ ُر ِمػػػػػػػػب َذلِػػػػػػػػَا َواَل َأْكاَػػػػػػػػػ

 . (ٖ){مُِّاُتم 
 َوَما حَتِْمُف ِمْب أُنَثك َواَل َ َ ُ  ِإالَّ بِِاْلِممِل َوَما حملُػَامَّػُر ِمػبو هلمل  ااىل }

ػػػػػرم َواَل حملُػػػػػ َقُا ِمػػػػػْب ُ ُمػػػػػرِِ  ِإالَّ يف ِكاَػػػػػابم ِإفَّ  َذلِػػػػػَا َ لَػػػػػك اّللَِّ  مَُّامَّ
 . (ٗ){حمَلِسَت  

جتقػ  وصػف ال اػاب بوصػاؼ جاماػة زلاطػة ب ػف ماياػات اخللقػػة 
ادلسػػاقالية ك مػػػا هػػػه كػػااب ومػػػا حمل ػػػهف ومػػا هػػػه خنػػػ  يف ال شػػػهت 

 . (٘)الالهحملة 

 
                                                                                           

 . ٘ٚ ال مف - ٔ
 . ٜٛ ال حف - ٕ
 . ٖ  ا  - ٖ
 . ٔٔ جتانر - 4
 . ٗٚ-ٖٚال ااب والس ة صمقامات جتانمة الزهراء يف  - ٘
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 اٌفصً اٌغبثغ

 احلجً اٌمشآٔي
 
   
 
 
 
 
 

أخرج أمح  بب ح اف يف مسػ    حملرجتاػمل اىل ام  ػاي  اخلػ رن  ػاؿ 
:  ػػػاؿ ر ػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( : )  ركػػػو جتػػػي   مػػػا إف ةمسػػػ ا  بػػػمل لػػػب 
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  ػػػلها باػػػ  الثقلػػػُت وأحػػػ مها أكػػػ  مػػػب ا خػػػر : كاػػػاب هللا حاػػػف 
شلػػ ود مػػب السػػماء اىل األرض و ػػًت  أهػػف بيػػيت وإ مػػا لػػب حملنًت ػػا 

وأخرجػػمل الثاػػال) يف  نسػػَت  لقهلػػمل  . (ٔ)دا  لػػ  احلػػهض (حػػىت حملػػر 
يااد  ااىل }  { .َواْ َاِ ُمهْا ِثَْاِف اّللِّ مجَِ

و ػػ  أكػػ ت ال ثػػَت مػػب األحادحملػػم ادلروحملػػة  ػػب كػػهف القػػرآف هػػه 
حاف هللا ادلم ود مب السماء اىل االرض جتما هه السػا  يف ذلػا 

 .اي  رف   
 ػػابقاد أف هػػيا الهصػػف د يػػق  نسػػاطي  اف نقػػهؿ وجتقػػاد دلػػا ب بيانػػمل

ج اد مػا داـ نػزوؿ القػرآف مسػامر مػا دامػو حةػة هللا  اامػة  لػك 
ال ػػػاس وأف للقػػػرآف حقػػػااق مل ه يػػػة وجهدحملػػػة ًػػػرن بػػػُت السػػػماء 
واالرض وباطايق ما أ احلاػف حمل ػهف ادلق ػهد مػب حاػف هللا هػه أنػمل 

 ػػب  ػػيف أو حزمػػة احلقػػااق ادلل ه يػػة الهجهدحملػػة الػػيت   ػػهف  اػػارة 
ودة بػػُت السػػماء واألرض ك وأف هػػي  احلزمػػة   ػػزؿ مػػب السػػماء شلػ 

 اىل االرض .
اف هػػػػيا االمػػػػر الاظػػػػي  هػػػػه أرػػػػامل بنػػػػي  م  انيسػػػػ  هػػػػابط مػػػػب 
السػػػماء اىل االرض ليسػػػاقالمل  لػػػ  ادلا ػػػـه الػػػين حملامػػػف كامػػػف 

                                                 
 . ٕٙص ٔ نسَت ال هاف ج - ٔ
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)نػرؼ هين للحاػف ( حملسػاقط  خطػهط النػي   ط  م  انيسػ  
) الطػػػػػرؼ األوؿ  )حزمػػػػة النػػػػي ( ادل ااثػػػػة مػػػػب القطػػػػ  ادلقابػػػػف

 للحاف ادلم ود ( .
وكما هه مالـه اف الني  حمل طلق مب القط  ادلهج  اىل القطػ  

  ػ  هللا  اػاىل ع ااػار  هػه السال  ك ليا ن ب ةمثيف نرؼ احلاػف 
الاا ػػػم ذلػػػيا النػػػي  ادلل ػػػه  جتي ػػػهف هػػػيا الطػػػرؼ هػػػه القطػػػ  

 ادلهج  . 
ادلا ػػػـه  ون ػػػب ةمثيػػػف الطػػػرؼ الثػػػاين للحاػػػف الػػػين نثلػػػمل  لػػػ 

القطػػ  السػػال  للم  انيسػػ  لػػيا  ػػياحرؾ النػػي  ادل  انيسػػ  
الػػػين نثلػػػمل حزمػػػة احلقػػػااق ادلل ه يػػػة مػػػب القطػػػ  ادلهجػػػ  ) هللا 

  احانمل و ااىل ( اىل القط  السال  ) ل  ادلا ـه ( .
للػػػػػػ خهؿ يف مارجتػػػػػػة أكثػػػػػػر  مقػػػػػػاد  ػػػػػػب حقيقػػػػػػة القػػػػػػرآف ن ػػػػػػب 

( وهػػه  هلػػمل : ) ظػػاهر  أنيػػق اال اشػػماد ثػػ حملم ر ػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ال حت ػػػك  ةاااػػػمل وال  الػػػك  وان ػػػمل  ميػػػق لػػػمل صلػػػـه و لػػػك صلػػػـه

 غرااامل ( .
اف حقيقة القرآف   مب يف كهنمل حزمة مب احلقااق ادلل ه يػة هتػاط 
مب الارش االذل  لاػ خف يف زلػيط ال ػهف ليقػـه مبػ د ادلهجػهدات 
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ا ة أو مباٌت أخا جراي ػا يف ال هر البلـز لاقااما حية شللهءة الط
 ال هف دوف  ه ف .

والاػػاب اتانَتهػػا ادلاارػػر االحػػ اث والظػػهاهر النيزايايػػة والهجهدحملػػة 
يف ال ػػهف ك وحمل طػػهن ضػػمب هػػي  االحػػ اث والظػػهاهر ك االنسػػاف 
وأحهالمل ك جتا  ما هتػاط هػي  احلقػااق اىل داخػف هػيا ال ػهف ًػرن 

 ال ػهف حػهؿ مركػز  . جػرايف ال هاكػ  واالجػراـ  ػ ور مػ  دوراف
 حيم ورد  ب ال ادؽ ) ليمل السبلـ( : 

 . (ٔ)) اف القرآف  رن كما  رن الشم  والقمر (
اذلااػػف مػػب احلقػػااق ادلل ه يػػة ذات  ومػػ  ا ػػامرار  ػػ جتق هػػيا ال ػػ 

الثقػػػػف الهجػػػػهدن يف مسػػػػاحة أو حةػػػػ  ضػػػػ يف ال سػػػػاة ذلػػػػا ك أال 
ننةػار  ك هػيا حملبدن ذلا اىل ضيق ال هف مبػا حياهحملػمل وهػيا حملاػٍت إ

ال ػػبلـ صػػحي  بػػ وف ماػػ ن  .. الػػين نرحملػػ   هلػػمل :   ػػ  دخػػهؿ 
دجتػػػق احلزمػػػة جتن ػػػا  ػػػ ور حػػػهؿ ال ػػػهف مسػػػَتة إاي  مبةػػػرف ماػػػُت 

 وزل انة   َت يف كف بقاة ةمر اا .
هػػيا مػػا حملق ػػ  بػػمل اتوحملػػف القػػرآف ك حيػػم روف الن ػػيف بػػب حملسػػار 

  اؿ :   لو أا جانر ) ليمل السبلـ(  ب هي  الرواحملة : 
                                                 

 . ٕو ااف الشياة ج - ٔ
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) مػػػا مػػػب آحملػػػة اال وذلػػػا ظمػػػر وبطػػػب ( جتقػػػاؿ : ظمػػػر    زحمللػػػمل وبط ػػػمل 
مػػػا   حمل ػػػب ك  ػػػرن كمػػػا ًػػػرن اتوحمللػػػمل وم ػػػمل مػػػا  ػػػ  م ػػػك وم ػػػمل 

الشػػم  والقمػػر ك كػػف مػػا جػػاء اتوحملػػف رػػ ء حمل ػػهف  لػػك االمػػهات  
َوَمػػػػػا حملَػْالَػػػػػُ  َتَِْوحمللَػػػػػمُل ِإالَّ اّلّلُ كمػػػػػا حمل ػػػػػهف  لػػػػػك االحيػػػػػاء ك  ػػػػػاؿ }

 .  (ٔ){ ضلب نالممل (ْل ِ َوالرَّاِ ُ هَف يف اْلاِ 
ًسػػػي  للمنمػػػـه السػػػابق وهػػػه اف هػػػيا الػػػ جتق لاػػػف هػػػي  الرواحملػػػة 

الطينػػػ  للحقػػػااق  ػػػرن مػػػ  جػػػرايف الشػػػم  والقمػػػر أنػػػ  الػػػزمب 
) م مل ما  ػ  م ػك وم ػمل مػا   حمل ػب ( حملاػٍت اف احلقػااق وهه َتوحمللمل 

 ما َتة م  كف حملـه وليلة وكف زماف وأواف .
 اػو أا  اػ   هللا ) ليػمل السػبلـ( و ب ا حاؽ بب  مػار  ػاؿ : 

 حملقهؿ : 
) اف للقػػرآف َتوحملػػبلد جتم ػػمل مػػا  ػػ  جػػاء وم ػػمل مػػا    ػػ ء جتػػنذا و ػػ  

 . (ٕ)الا وحملف يف زماف إماـ مب األامة  رجتمل إماـ ذلا الزماف (

 ادلذد اٌمشآٔي

                                                 
 . ٕٚو ااف الشياة ج - ٔ
 . ٜٙٔص ٕٚو ااف الشياة ج - ٕ



 [ٕٔٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

ادل د حملاٍت البل إنقطػاع .. حملاػٍت إ ػامرار اإلجتاضػة  ػ  الػزمب دوف 
يا مػػب لػػهاـز كػػهف القػػرآف حاػػف شلػػ ود  ه ػػف ودوف إنقطػػاع ك وهػػ

مػػػب السػػػماء اىل األرض ك جتمػػػيا احلاػػػف االذلػػػ  نثػػػف  مليػػػة ادلػػػ د 
 ادلسامر للمهجهدات ..

كمػػا اوضػػػح ا اف للقػػرآف ظػػػاهر وانػػب ك وأحادحملػػػم أهػػف الايػػػو 
) ليػػمل السػػبلـ(  ػػ ا  لػػك اف الػػاطب  اػػارة  ػػب  ػػااة بطػػهف مػػب 

( انػمل  ػاؿ : ) اف للقػرآف ظمػراد الا وحملف ك جتقػ  ورد  ػب ال ػ) )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 وبط اد ولاط مل بط اد اىل  ااة بطهف ( .

هي  الاطهف السااة واليت      ما القرآف األثػر السػااة ا يطػة 
او الػػيت ةمػػػؤل ال ػػػهف ك وهػػي  األثػػػر  اػػػارة  ػػب أثػػػر مػػػب احلقػػػااق 
 الهجهدحملػػة القرآنيػػة وكػػف ثػػر نثػػف بطػػب مػػب بطػػهف الا وحملػػف ك  ػػاؿ

 : ااىل 
َاُة  ُ  ِمػب بَػْاػِ ِ  َ ػاػْ ـ  َواْلَاْحُر َنُػ ُّ َا يف اأْلَْرِض ِمب َرَةَرةم َأْ بَل }َوَلْه َأَّنَّ

َ َ زحملز  َحِ ي    َأْثُرم مَّا نَِنَ ْت َكِلَماُت اّللَِّ   . (ٔ){ِإفَّ اّللَّ
 ػػاؿ :  ػػاؿ هللا  ػػز وجػػف يف ليلػػة و ػػب ام جانػػر ) ليػػمل السػػبلـ( 

حمل ػػزؿ جتيمػػا كػػف امػػر ح ػػي   {ْنػػَرُؽ ُكػػفُّ َأْمػػرم َحِ ػػي م ا حملػُ }جِتيَمػػالقػػ ر 
                                                 

 . ٕٚلقماف - ٔ
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.. انػػمل  أف  ػػاؿوا  ػػ  لػػي  بشػػي ُت اَّنػػا هػػه رػػ ء واحػػ  .. اىل 
لي ػػزؿ يف ليلػػة القػػ ر اىل وب األمػػر  نسػػَت االمػػهر  ػػ ة  ػػ ة حملػػبمر 

 جتيما يف أمر ننسمل ب ياوكيا ويف أمر ال اس ب يا وكيا .
ـ  لػػ  هللا  ػػز وجػػف وأنػػمل ليحػػ ث لػػهب االمػػر  ػػهف ذلػػا كػػف حملػػه 

اخلاص وادل  هف الاةي  ادل زوف الاةي  ادل زوف مثف ما حمل زؿ 
 :يف  لا الليلة مب االمر مث  رأ 

َاُة  ُ  ِمػب بَػْاػِ ِ  َ ػاػْ ـ  َواْلَاْحُر َنُػ ُّ َا يف اأْلَْرِض ِمب َرَةَرةم َأْ بَل }َوَلْه َأَّنَّ
 . (ٔ){ َ زحملز  َحِ ي   ِإفَّ اّللََّ  َأْثُرم مَّا نَِنَ ْت َكِلَماُت اّللَِّ 

جتمممػػػا كانػػػو هػػػي  الاحػػػار وا ػػػاة جتمػػػ دها م قطػػػ  ول ػػػب مػػػ د  
 كلمات هللا غَت م قط  .

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٕٚلقماف - ٔ



 [ٖٕٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

 
 
 
 

 اٌفصً اٌثبِٓ

 ٌىاصَ سفط ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ

 

 

 

 
 

   ال حملقاف هي  ال ظرحملػة رػ ا مػا أو حػىت  ػ ة أرػ اص شلػا ال 
إف القػرآف حملبمب أصػبلد ب ػرورة وجػهد حةػة ة يف أرضػمل ك جتيقػهؿ 
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وإنامػػػك األمػػػر وأف لػػػي  لػػػ حمل ا غػػػَت نػػػزؿ  لػػػك ر ػػػهؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 
ذلا وما زاد  ليمل جتمه لي  مػب القػرآف وهػه كػيب و لنيػق  لػك 

 -هللا ولئلجابة  ب مثف هيا االر اؿ نهرد ال قاط الاالية :
: إف مػب حملقاػف اػيا ال ػبلـ ػ أن رجتػ  نظرحملػة ًػ د  ال قطػة األوىل

قرآف ػ جتننػمل حملقػهؿ مبػهت القػرآف وإنامػاء أانػر  وهػيا مػا ارػار اليػمل ال
  اؿ :يف ح حملثمل حيم االماـ الاا ر ) ليمل السبلـ( 

)... إف للقػػػرآف حػػػ  ال نػػػهت وا حملػػػة حيػػػة ال ةمػػػهت جتلػػػه كانػػػو 
ا حملة يف األ هاـ ما ها ما و ا حملة ك دلات القرآف ول ػب هػ  جارحملػة 

 يف الاا ُت كما جرت يف ادلاضُت ( .
و ػػاؿ أبػػه  اػػ  هللا ) ليػػمل السػػبلـ( : إف القػػرآف حػػ    نػػو وأنػػمل 
 رن كما  رن الليف وال مار وكمػا  ػرن الشػم  والقمػر و ػرن 

 . (ٔ) لك آخرل كما  رن  لك اول ا (
وال حملقاػػف مسػػل  بػػف كػػف صػػاح  دحملػػب اف حمل ػػهف كاابػػمل السػػماون 
 اػػػارة  ػػػب كاػػػاب َترفػػػ   راانػػػ  حملاحػػػ ث  ػػػب زمػػػب  ػػػ  م ػػػك ال 

  ة لمل ا ف . بل

                                                 
 . ٖٕٓص ٕك  نسَت الايار  ج ٖ٘ثار األنهار ج - ٔ
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و ليػػمل جتػػبل م ػػاص مػػب القػػهؿ بف القػػرآف ذلػػ  ول ػػا ودلػػب ر  باػػ ل 
وهيا ال ن ػب   ػهر  إال إذا  ل ػا باةػ د  وجيانػمل وإحاػهاء   لػك  

 كف احلقااق ال هنية ماضيما وحاضرها ومساقالما .
: كػػيلا مػػب لػػهاـز  ػػ ـ ًػػ د القػػرآف القػػهؿ باػػ ـ  ال قطػػة الثانيػػة

ح امػػمل  لػػك مػػب ر  يف االزمػػاف ادلاػػ خرة  حةياػػمل و ػػ ـ جػػرايف أ
كػهف ظػهاهر القػػرآف الانػ  أ هامػػاد  ػ  صػاروا حتػػو الثػرف وصػػار 

 حمليكره  لي  أكثر مب ذلا .الاارحملخ 
يَػػػالد لُِّ ػػػفِّ وهػػػيا حملا ػػػا   مػػػ  ن ػػػهص القػػػرآف ال ػػػرحية بنػػػمل }  ِاػْ

لم ا { وغَتهػا وإذا  ػمَّا جتَػرَّْنَ ا يف الِ َااِب ِمػب َرػْ ءم { وأنمل }َرْ ءم 
بف القرآف    بُت لالا األ هاـ كف ر ء جت يف ناػرؼ  ايػاف مػا 

 ف  ا مب أرياء وه  ليسو مهجهدة يف ذلا الزماف .
وهيا ما  ااجلمل   ية ً د القرآف وجراينمل  لك ا خػرحملب كةراينػمل 
 لػػػػك األولػػػػُت وأف األامػػػػة ) لػػػػيم  السػػػػبلـ( هػػػػ   ػػػػ ؿ القػػػػرآف 

 و راج  القرآف وه  القرآف ال انق .
: إف مػػب اإلرػػ االت حملقػػ  جتيمػػا القااػػف باػػ ـ ًػػ د  ل قطػػة الثالثػػةا

القػػرآف هػػه إ ػػاحالة الامييػػز بػػُت ا  ػػ  وادلاشػػابمل خ هصػػاد وأف 



 [ٕٙٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

مارجتة ذلػا )ا  ػ  مػب ادلاشػابمل( هػ  مػب سلا ػات الرا ػ ُت يف 
 الال  ك كيلا جتنف مارجتة  نسَت ادلاشابمل أو َتوحمللمل .

ك أحمل اد مب سلا ات الرا  ُت هيا إذا   زل ا و ل ا بهضهح ا    
)صػػػػلهات هللا و ػػػػبلممل  لػػػػيم  يف الالػػػػ  الػػػػيحملب هػػػػ  دمحم وآؿ دمحم 

أمجاػػُت( وهػػ  االامػػة اإلانػػٍت  شػػر ) ػػبلـ هللا  لػػيم ( جتػػ إل راض 
 ػػػ م  و ػػػب مػػػا ر  مػػػب نػػػرحملقم  ضػػػبلؿ وإضلػػػراؼ . ولػػػيا ورد يف 
احلػػ حملم ادلانػػق  ليػػمل   ػػ  كػػف ادلػػياه  : ) مػػب مػػات و  حملاػػرؼ 

 انمل مات مياة جاهلية ( . إماـ زم
وإ   ما جاء  ب أم جانر ) ليمل السبلـ( لا هف بي ػة مػب األمػر 
و اػػػرؼ  ظمػػػة مػػػا    ػػػر : ) ذروة االمػػػر و ػػػ اممل ومنااحػػػمل واب 
األرػػػياء ورضػػػك الػػػرمحب الطا ػػػة لئلمػػػاـ باػػػ  مارجتاػػػمل ك أمػػػا لػػػه أف 

مجيػػ  دهػػر  و  وصػػاـ  ػػار  و  ػػ ؽ جبميػػ  مالػػمل و  رجػػبلد  ػػاـ ليلػػمل
ؼ والحملػػة وب هللا جتيػػههللا وحمل ػػهف مجيػػ  أ مالػػمل ب اللاػػمل إليػػمل مػػا  حملاػػر 

 . (ٔ)كاف لمل  لك هللا حق يف انهابمل وال كاف مب أهف اإلناف (
: مب ادلشاكف الاهحمل ػة يف  لػـه القػرآف هػه مسػ لة  ال قطة الراباة

 اػػ د الانا ػػَت و  ػػاراا وكثػػرة ا راء و  ا  ػػما جتاػػ ن  ػػهؿ حملبخػػي 
                                                 

 . ٜٔٔص ٔو ااف الشياة ج - ٔ
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}َأجَتبَل حملَػَاَ بػَُّروَف اْلُقْرآَف َولَػْه  القرآف حمل ادن  وألن م ر ة ناا  وهيا
 . (ٔ){وْا جِتيمِل اْخِابَلجتاد َكِثَتاد َكاَف ِمْب ِ  ِ  َغَْتِ اّللِّ َلَهَج ُ 

جتػػػاإلخابلؼ لػػػي  مػػػب هللا ومػػػب أ ػػػرض  ػػػب األامػػػة الػػػيحملب أهػػػف 
ال اػػاب الػػيحملب ) أنػػزؿ  لػػيم  ( وهػػ  ) مػػب خهنػػ  بػػمل ( جتننػػمل ال 

جتسػػػر القػػػرآف برأحملػػػمل ( و ) مػػػب ظمػػػر القػػػرآف  زلالػػػة وا ػػػ  يف ) مػػػب
با مل باا  ( وكبلمها مب أهػف ال ػار أ ػاذل هللا وإايكػ  مػب  ػهء 

 ادلاؿ .
: كيف ن ػب  نسػَت ادلػ د القػرآين الػهارد يف  هلػمل  ال قطة اخلامسة

َاُة َأْثُػػػػرم مَّػػػػا نَِنػػػػَ ْت َكِلَمػػػػاُت  اػػػػاىل } ُ  ِمػػػػب بَػْاػػػػِ ِ  َ ػػػػاػْ َواْلَاْحػػػػُر َنُػػػػ ُّ
ك جتػػنذا كػػاف األمػػر ماالقػػاد القػػرآف الاػػ وحملٍت جتمػػه ال حياػػاج  (ٕ){اّللَِّ 

 إال إىل ب   ألاار مب ادل د وبا  األوراؽ ل اابة  هر  وآاي مل. 
ول ب األمر لي  كيلا والنق بُت ذلا وبُت احلقيقة كالنرؽ بػُت 
الاانف واحلق ك جتادل د القرآين البل ما اه  مسامر ا ػامرار وجػهد 

لػػك األرض ك وهػػه منمػػـه ) الػػبل ننػػاد ( الػػين القلػػ  ادلا ػػـه  

                                                 
 . ٕٛ ال ساء - ٔ
 . ٕٚلقماف  - ٕ
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القػػرآف  ػػ  بػػمل السػػي  دمحم ا ػػر ال ػػ ر ) ػػ س  ػػر (  ػػب مشهليػػة 
 وإ امرار إ ةاز  و  ـ إنقطاع  ةااامل وكهنمل حياد م  الزماف .

بقهلػمل ك و   ارار أمَت ادلبم ُت ) ليمل السبلـ( اىل هي  اإلر الية 
هلمل ) ليػمل السػبلـ( : ) : ) جتن ا طقه  ولب حمل طق ( منااح األمر بق

 . (ٔ)ول ب أخ ك    مل (
إذاد جتمػػه  ػػبلـ هللا  ليػػمل ال ػػانق  ػػب كاػػاب هللا ك مث حملقػػهؿ : ) أال 
إف جتيمل  ل  ما ر  ( جتمب ذا حملساطي  أف حملهضػ   لػ  مػا ر  مػب 
القػػػرآف غػػػَت  لػػػ  ) ليػػػمل السػػػبلـ( وآؿ  لػػػ  : ) واحلػػػ حملم  ػػػب 

 ادلاض  ودواء داءك  ونظ  ما بي    ( .
يلا حملقػػهؿ إبػػب  اػػاس : ) ... ومػػا  لمػػ  و لػػ  أصػػحاب دمحم ولػػ

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يف  لػػػ   لػػػ  إال  طػػػرة يف  ػػػااة أثػػػر( ك و ػػػ م  ) لػػػيم  
السػػػػػبلـ( : ) أرأحملػػػػػو أف  ػػػػػالها حةػػػػػة هللا القػػػػػرآف ك  ػػػػػاؿ : إذف 
أ ػػػهاذل  اف القػػػرآف لػػػي  ب ػػػانق رمػػػر وحمل مػػػ  ول ػػػب للقػػػرآف أهػػػف 

 .رمروف وحمل مهف ... ( 

                                                 
 . ٛ٘ٔ ه الابلغة خطاة  - ٔ
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جتادلػػ د ه ػػا ادلاػػ    ػػمل ثاػػف هللا هػػه احلقػػااق ادلل ه يػػة مػػب الاػػرش 
السػااة اجلػرايف و اال ػامرارحملة ثقػااق ليم   لػا الاطػهف واألثػر 

  ج حمل ة هابطة با  دورا ا السابق يف ال هف 
 وم ة نهر :

هػػه م ػػ اؽ هػػيا ادلػػ د القػػرآين يف القػػراف  ب  ػػااف حملسػػاؿ : مػػارُ 
هف كػػف رػػ  مػػب الهجػػهد بػػُت نيا ػػمل اف   لػػك ا ااػػار اف القػػراف حػػ

( أو صػػػي  ل هحملػػػة ذلػػػي   انػػػو م ػػػادؽ و حقػػػااق )َتوحملػػػف القػػػرافك
ْن َػػا يف الِ اَػػاِب مَّػػا جتَػرَّ }احلقػػااق  )   زحملػػف القػػراف ( كمػػا  ػػاؿ  اػػاىل 

   {ِمب َرْ ءم 
ولئلجابة  لك ذلػا نقػهؿ : الناػف ال بػ  مػب وجػهد مػا حملاػ   ػب 

 لػك رػ ف  ػهر أو آايت ول ػ  ذلا ادلػ د ادلل ػه   يف القػراف 
ناػػػػػرؼ أن مػػػػػب السػػػػػهر نثػػػػػف ادلػػػػػ د جتل قػػػػػرب ال ػػػػػهرة األمثلػػػػػة 

 ادلهضحة دلاٌت ادل د . 
قػػهة مػػ   ال ػػياء و اضػػرب مثػػاؿ مػػ   ال مػػب ادلػػ  ك ادلػػ د مػػ خهذ

جتػػاألـ هػػ  الػػيت نػػ  وليػػ ها  ك ادلػػ  احلقيقػػ  دلاػػٌت هػػ  األـ دلاػػٌت
األـ هػػػػػ  ادلػػػػػ د أن اف  حلليػػػػػ  و ال ػػػػػياء و احلػػػػػ  واحل ػػػػػاف كا

ول ػػ  ناػػرؼ السػػهرة الػػيت  اػػ   ػػب  كادلػػادن و الروحػػ  للطنػػف 
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أن  ك ادل د ادلل ه  جتبلبػ  ذلػا اف   ػهف ما ػف ة ب ػنة األمهمػة
 جت ن مب السهر ةمثف أـ القراف اي  رف   ..  القراف ك ةمثف أـ

ولق  ورد يف احل حملم اف كف ما يف القراف يف أـ ال ااب و اف كػف 
اب يف الاسػػػملة و اف كػػػف مػػػا يف الاسػػػملة يف الاػػػاء مػػػا يف أـ ال اػػػ

وكف ما يف الااء يف ال قطة حتو الااء و لػ  )صػلهات هللا و ػبلممل 
 . ليمل ( هه ال قطة 

أُْلِقػػَ  ِإَبَّ  } وهػػيا هػػه ماػػٌت ادلػػ د الػػين  شػػَت إليػػمل ا حملػػة ال رنػػة
   (ٔ)لرَّمْحَِب الرَِّحيِ {ِكَااب  َكِره  ِإنَّمُل ِمب ُ َلْيَماَف َوِإنَّمُل ِبْسِ  اّللَِّ ا

بسػػ  هللا الػػرمحب  ولػػيلا أاناا ػػا يف كاػػاب ) ًزاػػة القػػراف ( اف آحملػػة 
 اد ال يػػ) للقػػراف و مػػب ه ػػا ةمثػػف القػػرآف ال ػػره كه ػػا  ػػرد اإلمػػ

اسػػػملة جتمػػػه ابػػػًت ( ل  حملاػػػ أ ارػػػ ء ننمػػػ  الرواحملػػػة القاالػػػة ) كػػػف 
 ل هنمل خاب مب ال كة وال ماء . 

  م ػ ر اإلرػااع ذلػيا ادلػ د و النػي  ال ػهراين ودلا كػاف أالامػة هػ
إىل كػػف الهجػػهد حػػق ألمػػَت ادلػػبم ُت )صػػلهات هللا و ػػبلممل  ليػػمل( 

جت ػػػف رػػػ  جػػػاء مػػػب ( ك ال قطػػػة الػػػيت حتػػػو الاػػػاء  : ) ألالقػػػهؿ 
 .ال قطة اليت ه  م  ر الني  و ما أ األرياء 

                                                 
 . ٖٓك  ٜٕال مف  - ٔ
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 اٌفصً اٌتبعغ

 تبويً اٌمشاْ
 
 
 
 
 
 
 

اف للقػػراف ظػػاهر و انػػب و اف ل ػػف انػػب ان ػػا إىل  ػػااة   رجت ػػا
 إذاد ك سػػمك الا وحملػػف ماػػٌت حملبطػػهف وكػػف بطػػب مػػب هػػي  الاطػػهف لػػمل 
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الا وحملف خبلجتػا للانسػَت الػين فػاا بظػاهر األلنػاظ حملاػٌت ادلاػاين 
 الاان ية اليت  شَت إىل احلقااق ادلل ه ية .

 لػػيم   وهػػيا مػػب اخا ػػاص الرا ػػ ُت يف الالػػ  وهػػ  أهػػف الايػػو
َوَمػا حملَػْالَػُ  َتَِْوحمللَػمُل : } ػاؿ   ليمل السبلـ ()السبلـ جتاب أم  ا  هللا 

 .   (ٔ){ ضلب نالممل (ِإالَّ اّلّلُ َوالرَّاِ ُ هَف يف اْلِاْل ِ 
ضلػػػب   ػػػاؿ : ) (ليػػػمل السػػػبلـ م  اػػػ  هللا )أو  ػػػب أم ب ػػػَت  ػػػب 

يحملب جتاألامػة  هػ  الػ.   (ٕ)الرا  هف يف الال  جت حب نال  َتوحمللػمل (
ها القراف وه  أهف ال ااب و ه  مب   ػ    لػ  ه  اليحملب خهنا

 وب األمر .ال ااب و ه  أهف ليلة الق ر وه  أُ 
اف للقػػػراف )   اػػػ  هللا ) ليػػػمل السػػػبلـ ( حملقػػػهؿ : أمو ػػػ  ورد  ػػػب 

يف زمػػاف  ا وحملػػفالجتم ػػمل مػػا م ػػك و م ػػمل    ػػ ء جتػػنذا و ػػ   َتوحملػػبلد 
   .  (ٖ)ف (ماـ مب أالامة  رجتمل إماـ ذلا الزماإ

جتالا وحملػػػف مسػػػامر يف ال ػػػزوؿ وحملػػػيكر القػػػراف اف ه ػػػاؾ حملػػػـه ر   إذاد 
 جتيمل الا وحملف كامف وهه  هلمل  ااىل :

                                                 
 . ٔ نسَت الايار  ج - ٔ
 نن  ادل  ر السابق . - ٕ
 . ٜٙٔص ٕٚو ااف الشياة ج - ٖ
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َهػػْف حملَ ظُػػُروَف ِإالَّ َتَِْوحمللَػػمُل حملَػػػْهـَ رَِْ  َتَِْوحمللُػػمُل حملَػُقػػهُؿ الَّػػِيحملَب َنُسػػهُ  ِمػػب }
ِمػب ُرػَنَااء جتَػَيْشػَنُاهْا لَ َػا   َػْاُف َ ْ  َجاءْت ُرُ ُف رَبَِّ ا ِاحْلَػقِّ جتَػَمػف لَّ َػا

ػػَر الَّػػِين ُك َّػػا نَػْاَمػػُف  َػػْ  َخِسػػُروْا َأنُنَسػػُمْ  َوَضػػفَّ  َأْو نػُػػَردُّ جتَػ َػْاَمػػَف َغيػْ
ُم  مَّا َكانُهْا حملَػْناَػُروفَ  َ   . (ٔ){ ػْ

لػػػيم   ػػػهذل  )  {حملَػػػػْهـَ رَِْ  َتَِْوحمللُػػػمل}و ػػػ  ورد يف ماػػػٌت هػػػي  ا حملػػػة 
ذلػا : ليت َتوحمللما با    زحمللما ك  ػاؿ جتمه مب ا ايت ا ( :السبلـ

 .  (ٕ)يف القاا  )  ليمل السبلـ (
 ادلم ن يف القراف : 

و يف كاػػػاب هللا  ػػػز وجػػػػف ال ثػػػَت مػػػب ا ايت الػػػػيت أوذلػػػا أالامػػػػة 
ادلمػ ن )م ػػب هللا لػمل يف األرض( . م مػػا مػػا ورد  ػب  اػػ  هللا بػػب 

  هلالج :(  ب  هؿ هللا ليمل السبلـهللا )   اف  اؿ :  الو أا  ا 
ُ الَّػِيحملَب آَم ُػها ِمػ ُ ْ  َوَ ِملُػها ال َّػاحِلَاِت لََيْسػػَاْ ِلَن ػَُّم  يف } َوَ ػَ  اّللَّ

هػػػ  األامػػػة :  ػػػاؿ ك  {ْ َلَف الَّػػػِيحملَب ِمػػػب  َػػػػْاِلِم ْ اأْلَْرِض َكَمػػػا اْ ػػػاَ 
 . (ٖ)) ليم  السبلـ (

                                                 
 . ٖ٘األ راؼ - ٔ
 . ٖٕص ٕك  نسَت ال هاف ج ٖٕ٘ص ٔ نسَت القم  ج - ٕ
 . ٔٛص ٔك وإاناات اذل اة ج ٖٜٔص ٔال ايف ج - ٖ
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ا حملػة و اخرج ال اماين  ػب أم  اػ  هللا )  ليػمل السػبلـ (يف ماػٌت  
إ ػا : ويف رلمػ  الايػاف  . (ٔ) هلمل : ) نزلو يف القاا  و أصحابمل (

 .نزلو يف القاا  مب آؿ دمحم 
 و  ب  ل  )  ليمل السبلـ ( يف  هلمل  ااىل : 

ػػػةد } ُػػػبَّ َ لَػػػك الَّػػػِيحملَب اْ ُاْ ػػػِاُنها يف اأْلَْرِض َوصَلَْاَلُمػػػْ  َأاِمَّ َونُرحملػػػُ  َأف َّنَّ
َُت َوَُّنَ ِّػػػػَب ذَلُػػػػْ  يف اأْلَْرِض َونُػػػػِرن جِتْرَ ػػػػْهَف َوَهاَمػػػػاَف َوصَلَْاَلُمػػػػُ  الْػػػػَهارانِ 

ُم  مَّػػا َكػػانُها حَيْػػَيُروفَ  {  ػػاؿ : هػػ  آؿ دمحم حملااػػم هللا َوُجُ هَدمُهَػػا ِمػػ ػْ
 . (ٕ)مم حملم  با  جم ه  جتيازه  وحمليؿ   وه  

: لػػااطنب  لي ػػا الػػ نيا باػػ  مشا ػػما  طػػف  ( ليػػمل السػػبلـ)و   ػػمل 
ُػػػػػبَّ َ لَػػػػػك الَّػػػػػِيحملَب }ها و  ػػػػػرأ : ال ػػػػػروس  لػػػػػك ولػػػػػ  َونُرحملػػػػػُ  َأف َّنَّ

ػػةد َوصَلَْاَلُمػػُ  الْػػَهاراِِنَُت َوَُّنَ ِّػػَب ذَلُػػْ   اْ ُاْ ػػِاُنها يف اأْلَْرِض َوصَلَْاَلُمػػْ  َأاِمَّ
ُم  مَّػػػػػػا َكػػػػػػانُها  يف اأْلَْرِض َونُػػػػػػِرن جِتْرَ ػػػػػػْهَف َوَهاَمػػػػػػاَف َوُجُ هَدمُهَػػػػػػا ِمػػػػػػ ػْ

 . (ٖ){حَيَْيُروفَ 
  ليم  السبلـ يف  هلمل  ااىل : و  م  

                                                 
 . ٕٓٗغياة ال اماين ص - ٔ
 . ٚٔك وم ا   األنهار ص ٖٔٔغياة الطه   ص - ٕ
 . ٓٚ ه الابلغة ك خ ااا األامة ص - ٖ
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ُ  }حملُرحملػػُ وَف َأف حملُْطِنػػُبوْا نُػػهَر اّللِّ بَِجتْػػػَهاِهِمْ  َورََْإ اّلّلُ ِإالَّ َأف حملُػػِا َّ نُػػهرَ 
 القػاا  مػب آؿ دمحم )صػلك هللا  ليػمل  ػاؿ :   {َوَلْه َكػرَِ  اْلَ ػاجِتُروفَ 

غػَت  ال حملااػ  ( حىت إذا خرج حملظمر  هللا  لػك الػ حملب كلػمل حػىتوآلمل
األرض  سػطا و  هللا وهه  هلػمل )صػلك هللا  ليػمل و الػمل و ػل ( نػؤل

 .   (ٔ)(  ال كما مل و ظلما و جهرا 
 و  م   ليم  السبلـ يف  هلمل  ااىل : 

حملِب   }ُهػػَه الَّػػِين َأْرَ ػػَف َرُ ػػهَلمُل ِاذْلُػػَ ف َوِدحملػػِب احْلَػػقِّ لُِيْظِمػػَرُ  َ لَػػك الػػ ِّ
هػػه اإلمػػاـ الػػين حملظمػػر  هللا  لػػك ك )  {هفَ مِل َولَػػْه َكػػرَِ  اْلُمْشػػرِكُ ُكلِّػػ

األرض  سػطا و  ػ ال كمػا مل ػو ظلمػا و جػهرا  ال حملب كلمل جتػيمؤل
 . (ٕ)(وهيا شلا ذكرل  اف َتوحمللمل با    زحمللمل ك 

 ا مػػػا نػػػزؿ َتوحمللمػػػو ػػػب أم  اػػػ  هللا ) ليػػػمل السػػػبلـ(  هلػػػمل : ) وهللا
ذا باػػػ  ك وال حمل ػػػزؿ َتوحمللمػػػا حػػػىت فػػػرج القػػػاا  ) ليػػػمل السػػػبلـ( جتػػػن

خػػرج القػػاا    حملاػػق كػػاجتر اة الاظػػي  وال مشػػرؾ اإلمػػاـ إال كػػر  
 . (ٖ)(خروجمل 

                                                 
 . ٜٗص ٔ٘ك ثار األنهار ج ٖ٘ٙص ٕ نسَت القم  ج  - ٔ
 . ٓ٘ص ٔ٘ك ثار األنهار ج ٖٚٔص ٕ نسَت القم  ج - ٕ
  ٖٓٗصٕ نسَت الايار  ج ٗٛٔ نسَت النرات ص ٓٚٙصٕكماؿ ال حملب ج- ٖ
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لُِيْظِمػَرُ  }و ب  اي  بػب جاػَت يف  نسػَت يف  نسػَت  هلػمل  ػز وجػف 
حملِب ُكلِّػػ : هػػه ادلمػػ ن مػػب  ك  ػػاؿ {مِل َولَػػْه َكػػرَِ  اْلُمْشػػرُِكهفَ َ لَػػك الػػ ِّ

 .   (ٔ)  ًتة جتانمة
م جانػر ) ليػمل السػبلـ(  ػهؿ هللا و ب دمحم بب مسل   اؿ  لو أل

حملُب ّلِلِّ  ػػػز وجػػػف     {}َو َػػػا ُِلهُهْ  َحػػػىتَّ الَ َ ُ ػػػهَف جِتاػْ َػػػة  َوحمَلُ ػػػهَف الػػػ ِّ
اف ر ػػهؿ هللا رخػػا ذلػػ  ك   ا حملػػة باػػ  هػػي جتقػػاؿ :    ػػ ء َتوحملػػف

   حملقاػػػف مػػػ م  لمػػػاَتوحملجتلػػػه  ػػػ  جػػػاء  ك اػػػمل وحاجػػػة أصػػػحابملجحلا
 (ٕ)وجػف وحػىت ال حمل ػهف رػرؾ  هح  هللا  زقالهف حىت حملُ ول  م  حملَ 

  . 
: ) إنػػػمل  ؿا ػػػيف ماػػػٌت ا حملػػػة ك و ػػػب أم  اػػػ  هللا ) ليػػػمل السػػػبلـ( 

ولػػه  ػ   ػاـ  اام ػػا باػ    ػػَتف ك    ػ ء َتوحملػػف هػي  ا حملػة َتوحملػف 
دمحم دحملػػػب  بو ليػػػال  كمػػػب حمل ركػػػمل مػػػا حمل ػػػهف مػػػب َتوحملػػػف هػػػي  ا حملػػػة 

 لػػك رػػرؾ  فالليػػف حػػىت ال حمل ػػه بلػػ  ( مػػا )صػػلك هللا  ليػػمل السػػبلـ
 . (ٖ)ظمر األرض كما  اؿ هللا (

                                                 
 . ٕٛ٘جتا  صالاياف للشا - ٔ
 . ٔٛص ٕك ال هاف ج ٕٔٓص ٛال ايف ج - ٕ
 . ٖٗ٘ص ٖك رلم  الاياف ج ٙ٘ص ٕ نسَت الايار  ج - ٖ
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جانػػر ) ليػػمل السػػبلـ( يف هػػي  ا حملػػة :   ػػاؿ أبػػه جػػابر  ػػاؿ : ػػب و 
ك  {جتَػػبلَ اَلَْشػػْهُهْ  َواْخَشػػْهفِ  اْليَػػػْهـَ حملَػػِ َ  الَّػػِيحملَب َكَنػػُروْا ِمػػب ِدحملػػِ ُ  ْ }

حملػػـه حملقػػـه القػػاا  ) ليػػمل السػػبلـ( حملػػ   ب ػػه أميػػة جتمػػ  الػػيحملب كنػػروا 
 . (ٔ) حمل سها مب آؿ دمحم

}الَّػِيحملَب حملُػْبِم ُػهَف و  ب أم  ا  هللا ) ليمل السبلـ( يف  هلمل  اػاىل : 
 . (ٕ)بقياـ القاا  انمل حق أ ر  مب    اؿ :{ ِاْل َْي ِ 

و ػػب ال ػػػادؽ ) ليػػػمل السػػػبلـ(  ػػػاؿ : ادلاقػػػهف رػػػياة  لػػػ  ) ليػػػمل 
السػػبلـ( وال يػػ  جتمػػه احلةػػة ال ااػػ  ورػػاه  ذلػػا  ػػهؿ هللا  ػػز 

َػا اْل َْيػُ  ّلِلِّ }َوحملَػُقهُلهَف وجف :  ػب رَّبِّػمِل جتَػُقػْف ِإَّنَّ َلْهاَل أُنِزَؿ َ َلْيػمِل آحملَػة  مِّ
َب اْلُم َاِظرحملبَ جتَانْػَاِظُروْا ِإيّنِ   . (ٖ){ َمَاُ   مِّ

واىل غػَت ذلػػا ال ثػػَت شلػا ال رلػػاؿ ال اق ػػاامل يف هػيا ادلقػػاـ ولػػيا 
 اكاني ا ب ما ذكرل  . 

 
 

                                                 
 . ٘٘ص ٔ٘ك ثار األنهار ج ٕٜٕص ٔ نسَت الايار  ج - ٔ
 . ٖٓٗص ٕكماؿ ال حملب ج  - ٕ
 . ٕ٘ص ٔ٘ك ثار األنهار ج ٖٓٗص ٕكماؿ ال حملب ج  - ٖ
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 خبمتخ 
  -:لعبيخ ِهذويخ 

 

 الق ية األوىل : 



 [ٓٗٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

اف ادلمػػػ ن ر  بمػػػر ج حملػػػ  حيػػػم ورد  ػػػب أم  اػػػ  هللا ) ليػػػمل 
السبلـ(  اؿ : إذا  اـ القاا  ) ليمل السبلـ( جاء بمر ج حمل  كما 

 . (ٔ) ب ء اإل بلـ بمر ج حمل ( يف د ا ر هؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 الق ية الثانية : 

 ةبلف  ػب  روف امح  بب اف ادلم ن ر  اإل بلـ ج حمل ا حيم
 اؿ : إذا  ػاـ القػاا  د ػا ال ػاس إىل ك  أم  ا  هللا ) ليمل السبلـ(

اإل ػػبلـ ج حملػػ ا و هػػ اه  إىل أمػػر  ػػ  دانػػر جت ػػف   ػػمل اجلممػػهر و 
إَّنػػا  ػػ  ادلمػػ ن  اامػػا ألنػػمل حملمػػ ن إىل أمػػر  ػػ  ضػػلها   ػػمل و ػػ  

 .  (ٕ) القاا  لقياممل احلق
 الق ية الثالثة : 

ال ػػاس القػػرآف  كمػػا انػػزؿ حيػػم روف جػػابر  ػػب أم ادلمػػ ن حملالػػ  
جانػػػػر )  ليػػػػمل السػػػػبلـ( انػػػػمل  ػػػػاؿ : إذا  ػػػػاـ القػػػػاا  مػػػػب آؿ دمحم 

ف  لػك مػا انػزؿ هللا آدلػب حملالػ  ال ػاس القػر  ط( ضرب جتسػاني)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

                                                 
 . ٔٗ٘االرراد ص   - ٔ
 . ٔٗ٘ االرراد ص - ٕ
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هلالج جت صػػػا  مػػػا حمل ػػػهف  لػػػك مػػػب حنظػػػمل اليػػػـه ألنػػػمل فػػػالف جتيػػػمل 
 . (ٔ) الااليف

هػػػػيا كػػػػبلـ  ظػػػػي  و لػػػػمل ماػػػػٌت  ميػػػػق ال حياملػػػػمل  ولامػػػػرن جتػػػػاف 
 ال ثَتوف 

 الق ية الراباة : 
إذا مػػات ادلمػػ ن رجتػػ  القػػراف حيػػم  ػػاؿ رجػػف االمػػاـ ال ػػادؽ 

يف   خػ ين  ػب ليلػة القػ ر كانػو أو   ػهف)ا  ػاؿ : ) ليمل السبلـ(
 .  (ٕ)لرجت  القراف ( كف  اـ .  اؿ : له رجتاو ليلة الق ر

  رب الاػادلُت و صػلك هللا  لػك  ػي ل اف احلم  ة لوآخر د ها 
 . دمحم و آلمل الطاهرحملب

   
 
 
 
 

                                                 
 . ٖٗ٘االرراد ص   - ٔ
 . ٛ٘ٔال ايف اجلزء الراب  ص   - ٕ
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 : السيد أبو عبد اهلل احلسني القحطاوي مله مل يعرفه
 أن إف  مر  ا ف انبلانهف   ةك ـ ٜٙٚٔول  يف ال اظمية   ة 

 لقػػػػك  لهمػػػػمل ال حمل يػػػػة أوالد يف  ػػػػ  ادلق  ػػػػة مث اناقػػػػف إىل ال ةػػػػف 
حمل مف ال را ة نايةة لا ة ظروؼ أج  ػمل  لػك  األررؼ إال انمل  

  ركما .
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:  حطػػػاين وهػػػه  ػػػي   لػػػهن مػػػب ذرحملػػػة اإلمػػػاـ احلسػػػب  وسببببه
السػػػاط ) ليػػػمل السػػػبلـ( وماػػػٌت انػػػمل  حطػػػاين لػػػي  ادلق ػػػهد م ػػػمل 
 حطػػػػاف أخػػػػػه  ػػػػػ لف ولػػػػػ ن حملاػػػػػرب ك ألف ادلالػػػػػـه اف السػػػػػادة 
حمل اسػػػاهف إىل  ػػػ لف دوف  حطػػػاف ك إال إف  حطػػػاف هػػػيا الػػػين 

إليمل السػي  أبػه  اػ  هللا هػه  حطػاف أبػه الػيمب وإليػمل حملرجػ   حملرج 
 أهف اليمب )إىل  حطاف( .

 ػػػاجتر إىل  ػػػ ة بلػػػ اف إ ػػػبلمية و ربيػػػة وآ ػػػيهحملة وكػػػف ذلػػػا يف 
خ مػػة اإلمػػاـ ادلمػػ ن ) ليػػمل السػػبلـ( مثػػف لا ػػاف و ػػهراي والػػيمب 
وإحملػػػػراف واذل ػػػػ  و ػػػػ  الاقػػػػك باػػػػ ة مجا ػػػػات  امػػػػف خل مػػػػة اإلمػػػػاـ 

 السبلـ( ولمل ماما  بل ات نياة .ادلم ن ) ليمل 
نُػػػهرد مػػػب  اػػػف  ػػػهات األمػػػب الااباػػػة لل ظػػػاـ الااثػػػ  ال ػػػ ام  ك 
وكػػانها حملاحثػػهف   ػػمل اال ػػ  إال أنػػمل ا ػػاطاع اإلجتػػبلت مػػ م  أكثػػر 
مػػػػب مػػػػرة و  حملسػػػػةب يف حيا ػػػػمل  ػػػػط إال مػػػػب أجػػػػف   ػػػػية اإلمػػػػاـ 

 ادلم ن ) ليمل السبلـ( .
مل ب كػػة اإلمػػاـ حيػػم  ػػةب و ُػػيب ول ػػب هللا  ػػز وجػػف جتػػرج   ػػ

صػػاح  الزمػػاف ) ليػػمل السػػبلـ( أكثػػر مػػب مػػرة و  حملث ػػمل ذلػػا  ػػب 
مهاصػػػلة السػػػَت يف الطرحملػػػق الػػػين اخاػػػار  والػػػين وجتقػػػمل هللا  اػػػارؾ 



 [ٗٗٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

و ااىل واجااا  لمل ك و    ارض لا ة زلػاوالت اغايػاؿ كلمػا اءت 
 النشف وة احلم  .

: رغػ  صػ ر  ػ مل اف مػب  رجتػمل وحػ   ثػراد مػب  أثره العلمي
الالػػػ  ولػػػمل رؤحملػػػة خاصػػػة ونظػػػرايت  لميػػػة يف ال ثػػػَت مػػػب الالػػػـه  
كالطػػ  والنلسػػنة وادل طػػق و لػػـه القػػرآف وأهػػف الايػػو ) لػػيم  
السبلـ( وأكثر اهاماممل يف اإلماـ ادلم ن ) ليمل السػبلـ( والقػرآف 

. 
ولػػمل اع يف َتوحملػػف الػػرؤاي واألحادحملػػم والقػػرآف و لػػ  الاه ػػ  ولػػمل 

حملػػام ب مػب نشػرها يف حي مػا حػػىت  ال ثػَت مػب ادل طهنػات الػيت  
 لف الاا  م ما وضاع جتام  إىل إ طااما  لػك رػ ف زلاضػرات 
لابلميػػي  ود ػػاه  إىل ال اابػػة والاػػ ليف جت ػػ ر يف ا ونػػة األخػػَتة 
ال ثػَت م مػػا ومػػا زاؿ ه ػػاؾ ال ثػػَت  يػ  الاػػ ليف والطاػػ  ومػػب أهػػ  

 هي  ادلبلنات :
ة ج حملػػ ة : وهػػي  ال ظرحملػػ كتاا نظرية اازظت الاازظ   ااة  ظظ -ٔ

ومااصرة   َت مسار الانسػَت مػب زمػب ال ياػة واىل زمان ػا هػيا و ػ  
ااناػػو جتيمػػا السػػي  القحطػػاين خطػػ  وبطػػبلف ال ثػػَت مػػب الانا ػػَت ك 

 وأاناو صحاما مب ال ااب والس ة الشرحملنة . 
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اف هي  ال ظرحملة   حملساق ألح  اف   ل  اا وه  غاحملػة  يف األمهيػة 
  نسَت القرآف . وجتيما بياف للقها   األ ا ية يف

: و ػػ  أاناػػو جتيػػمل القحطػػاين اف  كتاا نظ  ة  اازظ  ة   اازظظ -ٕ
الرجاػػػة روحيػػػة وليسػػػو مادحملػػػة وهػػػيا الػػػرأن   حملسػػػاق ألحػػػ  مػػػب 
الالمػػاء اف  الػػػمل أو ذهػػ  إليػػػمل والسػػػي  القحطػػاين هػػػه الشػػػ ا 
الهحيػػػ  الػػػين نرحػػػمل وأاناػػػو صػػػحامل األدلػػػة وال اهػػػُت يف حػػػُت 

ـ مسػػ لة الرجاػػة بػػُت ضػػرورة و ػػف الالمػػاء والاػػاحثُت  ػػاجزحملب أمػػا
اال اقػػاد اػػا و ػػ ـ ام ػػاف رجت ػػما وبػػُت ال ثػػَت مػػب الػػرواايت مػػب 
الػػرواايت الػػيت ا  ػػنو الرمزحملػػػة والػػيت   حملسػػاطي  الالمػػاء جت مػػػا 
ومارجتة أ رارها وَتوحمللما ومحلما الاا  م م   لػك ظاهرهػا جت ػار 

َت هيا األمر م  اة للس رحملة واالهتاـ بف دحمل  ا دحملب خراجتة وأ ػان
. 

كاػػػاب  لػػػ  الاه ػػػ  : وهػػػه األوؿ مػػػب نه ػػػمل حيػػػم ال حملهجػػػ  يف 
ادل ااػػػة اإل ػػػبلمية والاػػػ رحملخ اإل ػػػبلم  كاػػػاب حملاحػػػ ث  ػػػب هػػػيا 
ادلهضػػهع بػػف انػػمل ال حملهجػػ  رػػ ا  ادلػػاد مػػب الالمػػاء أو احثػػاد أو 
مثقناد لمل مارجتة وإنبلع ايا الال  الين هه مب سلا ات األنايػاء 

ـ( بػػف هػػه الالػػ  الػػين حملاػػرؼ بػػمل واألامػػة األنمػػار ) لػػيم  السػػبل
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اإلمػػػػػاـ ادلمػػػػػ ن ) ليػػػػػمل السػػػػػبلـ( وخاصػػػػػة أصػػػػػحابمل كمػػػػػا بي ػػػػػو 
 األحادحملم والرواايت الشرحملنة .

: وهػػػه كاػػػاب  ػػػي   لػػػك جتمػػػ   كتااا نظبااا  نظمااا  ظ   اااةظ -ٖ
أحادحملػػػم ورواايت ال ػػػ) واألامػػػة األنمػػػار )صػػػلهات هللا و ػػػبلممل 

ين حملػػػرا   لػػػيم  أمجاػػػُت( ودرا ػػػاما وجتمممػػػا ك وحػػػف الا ػػػا   الػػػ
القػػػارئ للههلػػػة األوىل وةمييػػػز مػػػا فػػػا اإلمػػػاـ ادلمػػػ ن م مػػػا شلػػػا 

 حملاح ث  ب شلم حململ وا ا بلص ناااه يف غاحملة األمهية .
: و ا ػػهف مػػب اان ػػا    ساا  زظ   ياااإلظ   سااديظ   ا اااظظ -٘

 شػػر جػػزءاد  ا نػػف بايػػاف   ػػية اإلمػػاـ ادلمػػ ن ب ػػلهب َترفػػ  
امػػة  لػػك إاناػػات الشػػامل روااػػ    حملسػػاق ألحػػ  اإلرػػارة لػػمل وهػػ   ا

بُت د هة ادلم ن ادل اظر ود ػهة جػ   ر ػهؿ هللا )صػلك هللا  ليػمل 
)م ػػػػة ادلمػػػػ ن ك وال ػػػػنا وادلػػػػروة يف وآلػػػػمل و ػػػػل ( وم مػػػػا : 

  ػػػػر الظمػػػػهر ك وم حمل ػػػػة ادلمػػػػ ن ك واجلاهليػػػػة يف   ػػػػر 
الظمهر ك و ػرحملش يف   ػر الظمػهر ك واألصػ اـ الاشػرحملة ك  

ك والػ ا   ك واألوس ومسيلمة ال ياب يف   ر الظمػهر 
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واخلزرج يف   ر الظمهر ك والسنياين ك وراي  بب صال 
 . ك وجتا  م ة يف   ر الظمهر(

: وهػػ   كتاا نظرية اازظ   ةاا نيزظناا  ظ  ااا  ظ   ااا   ظ -ٙ
نظرحملػػة ج حملػػ ة يف الطػػ  حملثاػػو مػػب خبلذلػػا السػػي  القحطػػاين خطػػ  
ال ظرحملػػػػة الاةرحملايػػػػة الػػػػيت مػػػػا زاؿ الطػػػػ   اامػػػػاد  ليمػػػػا يف صػػػػ ا ة 

لػػػػ واء و ا نػػػػف هػػػػي  ال ظرحملػػػػة ع ػػػػاد الػػػػ واء ل ػػػػف داء وخاصػػػػة ا
األمػػراض ادلساا ػػية الػػيت   حملاهصػػف الالمػػاء حػػىت زمان ػػا هػػيا يف 

 إ اد ال واء ذلا .
: حملثاو السػي  القحطػاين مػب  كت نظرية زظت ااظ   ة   -ٚ

خػػبلؿ هػػيا ال اػػاب اف القػػرآف حػػادث ماةػػ د ال فػػا زمػػاف أو 
زمػاف واألمػ  واألجيػاؿ  ػرن كمػا  ػرن أمة ماي ة بف هػه ل ػف األ

 الشم  والقمر .
: كااب حملا نف بايػاف د ػهة  كت نظ     ريظأماىظ  ة   ت -ٛ

اليمػاين وزمػاف وم ػاف ظمهرهػا ور  ػية اليمػاين ادله ػهد ود ه ػمل 
وهػػه كاػػاب   حملسػػاق ألحػػ  اف كاػػ  حػػهؿ هػػي  الش  ػػية مبثػػف 

 هيا الاياف والساة .
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 ٌالتصبي مبىتت اٌغيذ اٌمحطبٔي :
 (ٖٜ٘٘ٛ٘ٔٔٓٚٓ) –( ٖٜٙ٘ٙٔٔٓٛٚٓمهاحملف : )

 : الا هاف ال حمل ن للسي  القحطاين

alqahtany_aj@yahoo.comظ:mail -E 

alqahtany_info@newislamuna.com 

 ادله    لك را ة االنًتنيو :
 

www.newislamuna.com 
 

*      *      * 
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 .ٌٍغيذ هبشُ اٌجحشأي تفغري اٌربهبْ  -21

 اٌغيجخ ٌٍشيخ اٌطىعي . -22

 اٌغيجخ ٌٍسؼّبٔي . -23

 .ٌؼٍي ػجذ اٌىشيُ اٌسيٍيس ِستخت األٔىا -24

 خصبئص األئّخ . -25

 ِمبِبد اٌضهشاب يف اٌىتبة واٌغسخ ٌٍشيخ حمّذ عسذ . -26

 اٌسص واإلختهبد ٌٍغيذ ػجذ احلغني ششف اٌذيٓ ادلىعى  . -27

 اٌصىاػك احملشلخ إلثٓ حدش اٌؼمالٔي . -28



 [ٖ٘ٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

 اٌجيبْ ٌٍشبفؼي . -29

 ِفبتي  اجلسبْ ٌٍشيخ ػجبط اٌمّي . -31

 صحي  اٌرتِز  . -31

 عسٓ اٌذاسِي . -32

 جمّغ اٌجيبْ ٌٍطربعي . -33

 .ٌٍشيخ ادلفيذ اٌفصىي ادلختبسح  -34

 

 

 

 

 

 



 [ٗ٘ٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌفهشط  
 ..................................  اإلهذاب



 [٘٘ٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

 ................................... ادلمذِخ

 اٌفصً األوي

 ..................... اٌمشآْ ِؼدضح اٌشعىي اخلبٌذح

 اٌفصً اٌثبٔي

 ................... اٌغّبويخ اٌغبثمخاٌمشآْ واٌىتت 

 اٌفصً اٌثبٌث

 ................................ حذيث اٌثمٍني

 .................................ػذي اٌمشآْ 

 ...............................اٌمشآْ اٌسبطك 

 .................................االِبَ ادلجني 

 اٌفصً اٌشاثغ

 .............................. د ػٍى اٌمشآْادلؤاِشا

 ..................................مجغ اٌمشآْ 



 [ٙ٘ٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

 ...................................ظشة اٌمشآْ 

 ...................................عُ اٌمشآْ 

 .................................لتً اٌمشآْ 

 ..................... ٔجز اٌمشآْ ) تغييت اٌمشآْ ( 

 اٌفصً اخلبِظ

 ............................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ

 .................{تِجْيَبٔبً ٌِّىًُِّ شَيْب }  اٌْمُشْآُْادلذخً : 

 .........................{ فِيهِ رِوْشُوُُْاٌمشآْ }

 .......................{ يف اٌمشآْ أُوٌِْي األَِْشِ}

 ..................................... سجيهت

 اٌفصً اٌغبدط

 .......................... ٔظشيخ احلمبئك اآليبتيخ

 اٌفصً اٌغبثغ

 ................................ احلجً اٌمشآٔي



 [ٚ٘ٔ ]........................ ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ
 

 ................................ ادلذد اٌمشآٔي

 اٌفصً اٌثبِٓ

 ...................... ٌىاصَ سفط ٔظشيخ جتذد اٌمشآْ

 اٌفصً اٌتبعغ

 ................................. تبويً اٌمشاْ

 ادلهذ  يف اٌمشاْ .................................

 )لعبيب ِهذويخ(...........................خبمتخ 

 ............ يف عطىساٌغيذ أثى ػجذ اهلل احلغني اٌمحطبٔي 

 .................................... ادلصبدس

 ..................................... اٌفهشط
 


