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b 

 مقدمة

احلؿد هلل رب اًمعوعملم ، واًمصالة واًمسالم قمغم ظموشمؿ إكبقوء واعمرؾمؾلم ، 

 ؾمقدكو حمؿد ، وقمغم آًمف وصحبف ، ومـ شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ . 

 أما بعد
ومنن هذا هق صموًمٌ سمحٌ أذف سمتؼديؿف : ًمُقـنم ذم طمقًمقي يمؾقي أصقل اًمديـ  

 ضمومعي إزهر . –سمطـطو 

 ارهأهنًة املىضىع وسبب اختً

شمؼمز أمهقي هذا اعمقوقع : طمقٌ إكف يتعؾؼ سمجوكى مفؿ شمؽؾؿ قمـف قمؾامء 

اًمبالهمي ، وسمعض اًمعؾامء اًمذيـ أًمَّػقا ذم قمؾقم اًمؼرآن يموإلموملم اًمزريمٌم واًمسققـمل 

ًٓ ، وًمذًمؽ اؾمتعؿؾف اًمؼرآن اًمؽريؿ ، ومفق  ، ومفق ومـ مجقؾ ُيؽسى اًمؽالم روقمي ومجو

صمؿ  –قمز وضمؾ  –، وًمذًمؽ اؾمتخرت اهلل  مظفر مـ مظوهر إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ

 وقمزمً قمغم اًمؽتوسمي ذم هذا اعمقوقع . –شمعومم  –اؾمتعـً سمف 

 منهج البحث 

اشمبعً ذم هذا اًمبحٌ اعمـفٍ آؾمتؼرائل اًمتحؾقكم ، طمقٌ ىمؿً سمتتبع سمعض 

اعمقاوع اًمتل ذيمر اًمعؾامء أن ومقفو ايمتػوء ، ودراؾمتفو ، وحتؾقؾفو ًمؾقىمقف قمغم طمؼقؼي 

قمغم ذًمؽ مـ قمدمف ، يمام ؾمبؼً ذًمؽ سمدراؾمي كظريي سمقـً ومقفو اًمػرق سملم اؿمتامهلو 

اإلجيوز واإلـمـوب واعمسوواة ، صمؿ أىمسوم اإلجيوز وشمعريػ يمؾ ىمسؿ ، صمؿ أىمسوم اإلجيوز 
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سموحلذف واًمػرق سمقـفو ، صمؿ شمعريػ آيمتػوء ، صمؿ اًمدراؾمي اًمتطبقؼقي وومقفو أمثؾي  

 سمقون اًمن ومقفو.ًمبعض مقاوع آيمتػوء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ و

 هًكل البحث 

 ىمسؿً هذا اًمبحٌ إمم مؼدمي ، وومصؾلم ، وظمومتي :

 ومؼد شمـووًمً احلديٌ ومقفو قمـ ؾمبى اظمتقور اًمبحٌ ، ومـفجف ، وهقؽؾف . أما املقدمة

 : وأما الفصل األول فقد خصصته للدراسة النظرية ، وقد قسنته إىل أربعة مباحث

 اًمػرق سملم اإلجيوز واإلـمـوب واعمسوواة . ادبحث األول :

 أىمسوم اإلجيوز ، وشمعريػ يمؾ ىمسؿ . ادبحث الثاين :

 أىمسوم اإلجيوز سموحلذف ، واًمػرق سمقـفو . ادبحث الثالث :

 شمعريػ آيمتػوء . ادبحث الرابع :

 : وأما الفصل الثانٌ فقد خصصته للدراسة التطبًقًة ، وقد قسنته إىل أربعة مباحث

 أمثؾي ًمبعض مقاوع آيمتػوء ذم ؾمقرة اًمبؼرة ، وسمقون اًمن ومقفو . ث األول :ادبح

أمثؾي ًمبعض مقاوع آيمتػوء مـ أول ؾمقرة آل قمؿران إمم آظمر  ادبحث الثاين :

 ؾمقرة إكعوم ، وسمقون اًمن ومقفو .

مثوٓن عمقوعلم مـ مقاوع آيمتػوء مـ أول ؾمقرة إقمراف إمم  ادبحث الثالث :

 اًمعـؽبقت ، وسمقون اًمن ومقفام . آظمر ؾمقرة

مثوٓن عمقوعلم مـ مقاوع آيمتػوء مـ أول ؾمقرة اًمروم إمم آظمر  ادبحث الرابع :

 ؾمقرة اًمـوس ، وسمقون اًمن ومقفام .
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 ومؼد شمـووًمً ومقفو احلديٌ قمـ أهؿ كتوئٍ اًمبحٌ . وأما اخلامتة 

اؾمؿ  صمؿ ذيؾً اًمبحٌ سمػفرس ًمؾؿصودر واعمراضمع ، رشمبتف أسمجديًو ، ذايمًرا

ًٓ ، صمؿ اعممًمػ ، صمؿ اعمحؼؼ إن وضمد ، صمؿ دار اًمـنم ، صمؿ رىمؿ اًمطبعي  اًمؽتوب أو

 وشمورخيفو .

 ثم آخرًا ففرس ادوضوعات .

واهلل أؾملل أن أيمقن ىمد وومؼً ذم هذا اًمبحٌ ، وأن هيديـل عمو اظمُتؾػ ومقف مـ 

احلؼ سمنذكف ، إكف وممُّ ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف ، وأن جيعؾف ذم مقزان طمسـويت يقم اًمؼقومي ، 

وآظمر دقمقاي أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم ، وصؾ اًمؾفؿ قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف 

 وصحبف وؾمؾؿ .
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 األول لــــالفص
  ةــاليظزي ةـــالدراس

 ويحتوي على أربعة مباحث
 

 ح األول : الفزق بني اإلجياس واإلطياب واملساواة .ـاملبح
 املبحح الجاىٌ : أقساو اإلجياس ، وتعزيف كل قسه .

 املبحح الجالح : أقساو اإلجياس باحلذف ، والفزق بًيَا .
املبحح الزابع : تعزيف االكتفاء .
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 ح األولـــــاملبح 
 الفزق بني اإلجياس واإلطياب واملساواة

 د : ــمتًَ
ىمبؾ احلديٌ قمـ اإلجيوز واإلـمـوب واعمسوواة يتحتؿ قمكم أن أقمطل كبذة 

خمتٍمة قمـ قمؾؿ اعمعوين اًمذي يـدرج حتتف هذا اعمبحٌ ، يموكً مسوئؾ قمؾؿ اًمبالهمي 

خمتؾطي طمتك سمدأ اًمعؾامء ذم ومصؾ قمؾقمفو ؿمقًئو ومشقًئو، صمؿ ضموء اإلموم قمبد اًمؼوهر 

ن، وىمبؾف اإلموم اسمـ اعمعتز اًمذي ووع اجلرضموين ومقوع كظريي قمؾؿ اعمعوين وقمؾؿ اًمبقو

قمؾؿ اعمعوين هق أطمد قمؾقم  "أؾموس قمؾؿ اًمبديع ، يؼقل اًمديمتقر / قمبد اًمعزيز قمتقؼ:

اًمبالهمي اًمثالصمي اعمعروومي: اعمعوين واًمبقون واًمبديع. وىمد يموكً اًمبالهمي اًمعرسمقي ذم أول 

تؼدملم مـ قمؾامء إمر وطمدة ؿمومؾي عمبوطمٌ هذه اًمعؾقم سمال حتديد أو متققز. ويمتى اعم

اًمعرسمقي ظمػم ؿموهد قمغم ذًمؽ، ومػقفو شمتجوور مسوئؾ قمؾقم اًمبالهمي وخيتؾط سمعضفو 

سمبعض مـ همػم ومصؾ سمقـفو. وؿمقًئو ومشقًئو أظمذ اعمشتغؾقن سموًمبالهمي اًمعرسمقي يـحقن هبو 

مـحك اًمتخصص وآؾمتؼالل، يمام أظمذت مسوئؾ يمؾ ومـ سمالهمّل شمتبؾقر وشمتالطمؼ 

ٕمر يمذًمؽ طمتك ضموء قمبد اًمؼوهر اجلرضموين ذم اًمؼرن واطمدة سمعد إظمرى. وفمؾ ا

ش دٓئؾ اإلقمجوز»وووع كظريي قمؾؿ اعمعوين ذم يمتوسمف ش هـ 474»اخلومس اهلجري 

، يمام ووع اسمـ اعمعتز مـ ىمبؾف أؾموس شأهار اًمبالهمي»وكظريي قمؾؿ اًمبقون ذم يمتوسمف 

واًمبقون قمؾؿ اًمبديع ومعبد اًمؼوهر اجلرضموين إذن هق واوع أصقل قمؾؿل اعمعوين 

وممؾمسفام ذم اًمعرسمقي، وىمد ضمعؾ مـ مبوطمٌ يمال اًمعؾؿلم وطمدة يؿؽـ اًمـظر ومقفو 

 .  "كظرة ؿمومؾي 

                                                 

 . 25قمؾؿ اعمعوين  صـ  (  4) 
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وقمؾؿ اعمعوين يشتؿؾ قمغم صمامكقي أسمقاب ، مـفو : اإلجيوز واإلـمـوب واعمسوواة ،  

صمؿ اعمؼصقد مـ قمؾؿ اعمعوين مـحٍم ذم صمامكقي  "يؼقل اإلموم ضمالل اًمديـ اًمؼزويـل : 

ب: أوهلو: أطمقال اإلؾمـود اخلؼمي. وصموكقفو: أطمقال اعمسـد إًمقف. وصموًمثفو: أطمقال أسمقا

اعمسـد. وراسمعفو: أطمقال متعؾؼوت اًمػعؾ. وظمومسفو: اًمؼٍم. وؾمودؾمفو: اإلكشوء. 

 .  "وؾموسمعفو: اًمػصؾ واًمقصؾ. وصمومـفو: اإلجيوز واإلـمـوب واعمسوواة 

 :  الفزق بني اإلجياس واإلطياب واملساواة
وشمـووًمف أيضو سمعض اعممًمػلم  هذا اعمقوقع ىمد شمـووًمف قمؾامء اًمبالهمي ذم يمتبفؿ ،

 ذم قمؾقم اًمؼرآن ، ومفق مقوقع مشؽمك سملم قمؾؿل : اًمبالهمي ، وقمؾقم اًمؼرآن .

هق ووع اعمعوين اًمؽثػمة ذم أًمػوظ أىمؾ مـفو، واومقي سموًمغرض  تعزيف اإلجياس :

 چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ژ عومماعمؼصقد، مع اإلسموكي واإلومصوح ، يمؼقًمف شم

                                                 

 .  56صـ  4اإليضوح ذم قمؾقم اًمبالهمي ج (  4) 

ُيـظر قمغم ؾمبقؾ اعمثول سمعض اًمؽتى اًمتل اؾمتعـً هبو ذم شمعريػ هذه إكقاع وسمقون اًمػرق سمقـفو ،  (  2) 

ومو سمعدهو ، وقمروس إومراح ذم  277توح اًمعؾقم ًمإلموم اًمسؽويمل صـ مـ يمتى اًمبالهمي : مػ

ومو سمعدهو ،  وقُمُؼقُد اجلاَُمْن ذم  575صـ  4ذح شمؾخقص اعمػتوح ًمإلموم هبوء اًمديـ اًمسبؽل ج

 -هـ  739ًمؾخطقى اًمؼزويـل اعمتقرم ش شمؾخقص اعمػتوح»وهق كظؿ ًمؽتوب  -قِمْؾِؿ اعمََْعويِن َواًْمَبَقوْن 

 –اًمبالهمي  -ومو سمعدهو ، وأؾموًمقى سمالهمقي، اًمػصوطمي  69ل اًمديـ اًمسققـمل صـ ًمإلموم ضمال

 قمؾقم يمتى ومـ ، سمعدهو ومو 203 صـ اًمروموقمل اًمصقودي اًمـوسي أمحد مطؾقب ٕمحد اعمعوين

 اًمؼرآن قمؾقم ذم واإلشمؼون ، 220 صـ 3ج اًمزريمٌم ًمإلموم اًمؼرآن قمؾقم ذم اًمؼمهون:  اًمؼرآن

عمـعؿ اًمؼقعل ا قمبد حمؿد/  ًمؾديمتقر اًمؼرآن قمقم ذم وإصالن ، 479 صـ 3ج اًمسققـمل ًمإلموم

 ومو سمعدهو . 347صـ 

٣٥٢



   
 8                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

 
( ومفذه أيي اًمؼصػمة مجعً مؽورم إظمالق  499) إقمراف :   ژ چ چ

( ويمؼقًمف قمؾقف  54) إقمراف :   ژ ڻڻ ڻ ں ں ژ سملههو ، ويمؼقًمف شمعومم

، وموذا مل شمػ اًمعبورة سموًمغرض ؾمؿك  ش إّكام إقمامل سموًمـِّقوت»اًمصالة واًمسالم 

ًٓ وطمذومًو رديًئو»  . ش إظمال

زيودة اًمؾػظ قمغم اعمعـك ًمػوئدة، أو هق شملديي اعمعـك سمعبورة  تعزيف اإلطياب :

 ٿ  ٺ ٺ ژ زائدة قمـ متعورف أوؾموط اًمبؾغوء: ًمػوئدة شمؼقيتف وشمقيمقده  كحق

( أي: يمؼمُت وموذا مل شمؽـ ذم اًمزيودة  4) مريؿ :   ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

إن ش طمشقاً »إن يموكً اًمزيودة ذم اًمؽالم همػم متعقـي.ويسؿك ش شمطقياًل »وموئدة، ُيسؿك 

 . يموكً اًمزيودة ذم اًمؽالم متعقـي ٓ يػسد هبو اعمعـك 

هل شملديُي اعمعـك اعمراد: سمعبورة مسوويي ًمف سملن شمؽقن إًمػوظ  تعزيف املساواة :

 . قمغم ىمدر اعمعوين، ٓ يزيد سمعضفو قمغم سمعض  

 وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ومقفو ومؿـفؿ مـ أدظمؾفو ذم اإلجيوز يموسمـ إصمػم ومجوقمي 

                                                 

 . 3 صـ 4ج(  4)  رىمؿ طمديٌ – اًمقطمل سمدء سموب –أظمرضمف اإلموم اًمبخوري ذم صحقحف  (  4) 

 . 497ضمقاهر اًمبالهمي ذم اعمعوين واًمبقون واًمبديع ًمؾشقخ / أمحد سمـ إسمراهقؿ اهلوؿمؿل  صـ  (  2) 

 . 204اًمسوسمؼ صـ  (  3) 

 . 207اًمسوسمؼ صـ  (  4) 

وأمو اًمؼسؿ اًمثوين مـ اإلجيوز ومفق مو ٓ حيذف مـف رء ، وذًمؽ  "يؼقل اإلموم اسمـ إصمػم :  (  3) 

رضسمون : أطمدمهو : مو ؾمووى ًمػظف معـوه ، ويسؿك اًمتؼدير ، وأظمر : مو زاد معـوه قمغم ًمػظف ، 

 . 260صـ  2سوئر ذم أدب اًمؽوشمى واًمشوقمر ج،  اعمثؾ اًم "ويسؿك اإلجيوز سموًمؼٍم
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ومـفؿ مـ اقمتؼمهو كققًمو سملم اإلجيوز واإلـمـوب ، ًمؽـفؿ ضمعؾقهو همػم حمؿقدة وٓ  

 :  يؼقل اإلموم اًمسققـملاًمسؽويمل ومجوقمي ورضمحف اإلموم اًمؼزويـل، مذمقمي يموإلموم 

واظمتؾػ هؾ سملم اإلجيوز واإلـمـوب واؾمطي وهل اعمسوواة أو ٓ ، وهل داظمؾي ذم  "

ىمسؿ اإلجيوز ، وموًمسؽويمل ومجوقمي قمغم إول ، ًمؽـفؿ ضمعؾقا اعمسوواة همػم حمؿقدة 

رف مـ يمالم أوؾموط اًمـوس اًمذيـ ًمقسقا ذم رشمبي وٓ مذمقمي : ٕهنؿ ومنوهو سموعمتعو

اًمبالهمي ، وومنوا اإلجيوز سملداء اعمؼصقد سملىمؾ مـ قمبورة اعمتعورف ، واإلـمـوب أداؤه 

سمليمثر مـفو : ًمؽقن اعمؼوم ظمؾقؼو سموًمبسط ، واسمـ إصمػم ومجوقمي قمغم اًمثوين : ومؼوًمقا 

أزيد ، وىمول اًمؼزويـل:  اإلجيوز اًمتعبػم قمـ اعمراد سمؾػظ همػم زائد ، واإلـمـوب سمؾػظ

إىمرب أن يؼول إن اعمؼبقل مـ ـمرق اًمتعبػم قمـ اعمراد شملديي أصؾف إمو سمؾػظ مسوو 

ًمألصؾ اعمراد أو كوىمص قمـف واف أو زائد قمؾقف ًمػوئدة وإول اعمسوواة واًمثوين اإلجيوز 

  .  "واًمثوًمٌ اإلـمـوب 

شمؽقن إًمػوظ اعمعؼم  يتضح ممو ؾمبؼ أن إصؾ ذم اًمؽالم اعمسوواة ، وهق أن

هبو قمـ اعمعـك قمغم ىمدره ومسوويي ًمف ، وهذا يـطبؼ قمغم يمالم اًمـوس اًمعودي ، وأكف ىمد 

خيرج اًمؽالم قمـ ذًمؽ سملطمد أمريـ ، إول : أن شمزيد اعمعوين قمـ إًمػوظ ، وهذا هق 

اإلجيوز ، اًمثوين : أن شمزيد إًمػوظ قمـ اعمعوين ، وهذا هق اإلـمـوب ، وُيشؽمط ًمؽؾ 

ًٓ وطمذوًمو رديًئو ، م ـفام ذط ، وموإلجيوز ٓسمد أن ُيقذمَّ سموعمعوين اعمراده ، وإٓ يمون إظمال

 واإلـمـوب ٓسمد أن يؽقن ًمػوئدة ، وإٓ ؾُمؿل شمطقياًل أو طمشًقا .

                                                 

 . 479صـ  3اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

٣٥٤
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 إذن أؾمتطقع اًمؼقل سملن اإلجيوز قمؽس اإلـمـوب ، واعمسوواة سمقـفام . 

 أيَنا أفضل : اإلجياس أو اإلطياب ؟ : 

ؾامء ذم ذًمؽ سملم مرضمح هلذا ومرضمح ًمذاك ، وًمؽؾ طمجتف ، ًمؽـ اظمتؾػ اًمع

اًمراضمح أن ذًمؽ خيتؾػ سموظمتالف طمول اعمخوـمى ، ومنذا يمون يستقضمى اإلجيوز 

وموٕومضؾ ًمف اإلجيوز دون اإلـمـوب ، يمام ىمقؾ : يمؾ ًمبقى سموإلؿمورة يػفؿ ، وإن يمون 

سموإلجيوز ، يؼقل اًمعؽس وموإلـمـوب أومضؾ ًمف مـ اإلجيوز : ٕكف ٓ يصؾ إًمقف اعمراد 

إّن اإلجيوز واإلـمـوب حُيتوج إًمقفام ذم مجقع اًمؽالم  "اإلموم أسمق اهلالل اًمعسؽري : 

ويمؾ كقع مـف، وًمؽؾ واطمد مـفام مقوع، وموحلوضمي إمم اإلجيوز ذم مقوعف يموحلوضمي 

إمم اإلـمـوب رم مؽوكف ومؿـ أزال اًمتدسمػم رم ذًمؽ قمـ ضمفتف، واؾمتعؿؾ اإلـمـوب رم 

 .  "ؾمتعؿؾ اإلجيوز رم مقوع اإلـمـوب أظمطل مقوع اإلجيوز وا

مو يراه إئؿي ذم شمػضقؾ اإلجيوز قمغم اإلـمـوب، أو  "ويؼقل اًمشقخ / أمحد اعمراهمل : 

اًمعؽس، ومؿـ مػضؾ يراه يمشبقى سمـ ؿمقبي، إذ يؼقل: اًمؼؾقؾ اًمؽوذم ظمػم مـ ظمػم 

اًمتؽؾػ، وٓ ويؼقل آظمر: إذا ـمول اًمؽالم قمروً ًمف أؾمبوب  مـ يمثػم همػم ؿموف.

ومـ مرضمح ًمإلـمـوب وطمجتف أن اعمـطؼ إكام هق اًمبقون،  ظمػم ذم رء يليت سمف اًمتؽؾػ.

واًمبقون ٓ يؽقن إٓ سموإلؿمبوع، واًمشػوء ٓ يؼع إٓ سموإلىمـوع، وأومضؾ اًمؽالم أسمقـف، 

وأسمقـف أؿمده إطموـمي سموعمعوين، وٓ حيوط سموعمعوين إطموـمي شمومي إٓ سموٓؾمتؼصوء، أوػ 

إلجيوز ًمؾخقاص، واإلـمـوب مشؽمك سملم اخلوصي واًمعومي، واًمغبل إمم ذًمؽ أن ا

                                                 

 . 490صـ  4اًمصـوقمتلم : اًمؽتوسمي واًمشعر ج (  4) 

٣٥٥
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واعمختور، أن احلوضمي إمم يمؾ موؾمي، وأن ًمؽؾ مقوعًو ٓ يسد قمـف ومقف ؾمقاه،  واًمػطـ. 

ىمول ضمعػر سمـ حيقك: متك يمون  ومؿـ اؾمتعؿؾ أطمدمهو ذم مقوع أظمر، ومؼد أظمطل.

قوع اإليمثور، يمون اإلجيوز اإلجيوز أسمؾغ يمون اإليمثور وقمقو، ومتك يموكً اًمؽػويي ذم م

 :  شمؼصػما، يرؿمد إمم ذًمؽ ىمقل اًمؼوئؾ يصػ ظمطبوء إسمود

 َيِرُمووووووووووىَط ب الطُدطاووووووووووب  الط ووووووووووَىال  وَ وووووووووواَر   

ًَةا الر قاَبووووووووا     ٌَ الطَنشح ووووووووق  َخِءوووووووو  َوِحوووووووو

   
 ٍل استعنل الكزآٌ اللزيه ٍذه األسالًب ؟ 

ًمؼد اشمػؼ اًمعؾامء قمغم اؾمتعامل اًمؼرآن هلذا اإلؾمؾقب  أوًلا : اإلجياس :

 – شمعومم اهلل سمنذن - وؾمقليت ،(  سموحلذف واإلجيوز –سمؼسؿقف      ) اإلجيوز سموًمؼٍم 

 اعمبحٌ ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم وىمققمف قمغم اًمداًمي ًمألمثؾي وذيمر ، ًمذًمؽ شمػصقؾ

 .  اًمػصؾ    هذا مـ اًمثوين

                                                 

 . 499صـ ش اًمبقون، اعمعوين، اًمبديع»قمؾقم اًمبالهمي  (  4) 

ظُمَطبًو ـمِقآً، إذا واًمبقً ٕيب داود سمـ طمريز ، وهق مـ سمحر ) اًمؽومؾ ( ، ومعـوه : خيُطبقن شمورًة 

 .يموكً طمول اعمخوـمبلم شمؼتيض اإِلـموًمي، ويقضمزون ظمطبفؿ شمورًة أظمرى إجيوزًا يشبف وطْمَل اعمالطمظ

وهق اًمؾَّْحُظ أو مقوعف مـ اًمعلم،  "َمْؾَحظ"اعمَْاَلطِمظ: مجع  .اًمقطمل: اًمؽالم اخلػلُّ اًمّنيع

دغ، ومـ اعمعرو ف أن اًمـوس ىمد يتػومهقن قمـ ـمريؼ واًمؾَّحظ هق اًمـظر سمطرف اًمعلم ممو يكم اًمصُّ

صـ  4اًمؾَّْحظ، وإؿمورشمف ظمشقي اًمرىمبوء ، ُيـظر : اًمبقون واًمتبقلم ًمإلموم أيب قمثامن اًمشفػم سموجلوطمظ ج

، واًمصـوقمتلم : اًمؽتوسمي  446صـ       4، واًمعؼد اًمػريد ًمإلموم ؿمفوب اًمديـ سمـ قمبد رسمف ج 59

وزهر أداب وصمؿر إًمبوب ًمإلموم أيب ،  58صـ  4واًمشعر ًمإلموم أيب اهلالل اًمعسؽري ج

 .  446صـ  4إؾمحوق اًمؼػمواين ج

 ، ومو سمعدهو . 46ُيـظر صـ   (  2) 

٣٥٦
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اًمؼرآن أيًضو هذا اإلؾمؾقب سمؼسؿقف ) إـمـوب : ًمؼد اؾمتعؿؾ ثاىًًا اإلطياب  

سموًمبسط، وإـمـوب سموًمزيودة ( وىمد ذهى إمم ذًمؽ يمثػم مـ اًمعؾامء ، وموٕول يمؼقًمف 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ شمعومم :

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ

 ٿ ٿ ژ( ، واًمثوين يمؼقًمف شمعومم  464) اًمبؼرة :   ژ چ چ چ ڃ

( ، إٓ أن اًمغوًمى قمغم اًمؼرآن  4) اًمؼدر :   ژ ڤ   ڤ          ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .  اؾمتعامل اإلجيوز دون اإلـمـوب ، وموؾمتعامًمف ًمف ىمؾقؾ 

إٓ أن هـوك رأًيو آظمَر ضمديرًا سموٓطمؽمام واًمتؼدير ، وهق ًمؾعالمي اًمديمتقر / 

حمؿد قمبد اهلل دراز ، طمقٌ يرى أن اًمؼرآن إجيوز يمؾف ، وأن اعمقاوع اًمتل ذيمر اًمعؾامء 

أن ومقفو إـمـوسمًو ًمقسً يمذًمؽ ، وأكف ٓ زيودة ذم اًمؼرآن إٓ ًمػوئدة ىمد شمغقى قمـ 

طمتك هنتدي ًمؾؿعوين اًمتل أراد اهلل شمعومم إظمبوركو هبو ، اًمبعض ، وموًمقاضمى قمؾقـو اًمتػؽر 

وىمد كؼؾ هذا اًمرأي وشموسمعف ومقف اًمشقخ اًمزرىموين ، يؼقل اًمديمتقر / حمؿد قمبد اهلل دراز 

اًمؼرآن إجيوز يمؾف، ؾمقاء مقاوع إمجوًمف ومقاوع شمػصقؾف: ىمؾـو: إن اًمؼرآن اًمؽريؿ  ": 

ًمقد أيمثر مو يؿؽـ مـ اعمعوين. أضمؾ: يستثؿر دائاًم سمرومؼ أىمؾ مو يؿؽـ مـ اًمؾػظ ذم شمق

شمؾؽ فموهرة سمورزة ومقف يمؾف: يستقي ومقفو مقاوع إمجوًمف اًمتل يسؿقفو اًمـوس مؼوم 

                                                 

ومو سمعدهو ، واًمبالهمي اًمعرسمقي ًمعبد  246صـ  3ُيـظر اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ًمإلموم اًمسققـمل ج (  4) 

 ، ومو سمعدهو . 62صـ  2اًمرمحـ سمـ طمسـ طمبـؽي ج

٣٥٧
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اإلجيوز، ومقاوع شمػصقؾف اًمتل يسؿقهنو مؼوم اإلـمـوب. وًمذًمؽ كسؿقف إجيوًزا يمؾف:  

و، ٕكـو كراه ذم يمال اعمؼوملم ٓ جيقز ؾمبقؾ اًمؼصد، وٓ يؿقؾ إمم اإلهاف مقاًل م

وكرى أن مرامقف ذم يمال اعمؼوملم ٓ يؿؽـ شملديتفو يمومؾي اًمعـوس واحلغم سملىمؾ مـ 

أًمػوفمف وٓ سمام يسووهيو. ومؾقس ومقف يمؾؿي إٓ هل مػتوح ًمػوئدة ضمؾقؾي، وًمقس ومقف 

طمرف إٓ ضموء عمعـك. ًمقس ذم اًمؼرآن يمؾؿي مؼحؿي وٓ طمرف زائد زيودة معـقيي. دع 

وذم سمعض طمروومف  "مؼَحؿي"امت اًمؼرآكقي إهنو قمـؽ ىمقل اًمذي يؼقل ذم سمعض اًمؽؾ

ومػممل هبو  "اًمتليمقد"زيودة معـقيي. ودع قمـؽ ىمقل اًمذي يستخػ يمؾؿي  "زائدة"إهنو 

ذم يمؾ مقـمـ يظـ ومقف اًمزيودة، ٓ يبوزم أن شمؽقن شمؾؽ اًمزيودة ومقفو معـك اعمزيد قمؾقف 

هذا اًمتليمقد أو ٓ ومتصؾح ًمتليمقده أو ٓ شمؽقن، وٓ يبوزم أن يؽقن سموعمقوع طموضمي إمم 

طموضمي ًمف سمف. أضمؾ، دع قمـؽ هذا وذاك، ومنن احلؽؿ ذم اًمؼرآن هبذا اًمرضب مـ 

سمدىمي اعمقزان اًمذي  -مستقًرا أو مؽشقوًمو-اًمزيودة أو ؿمبففو إكام هق رضب مـ اجلفؾ 

ووع قمؾقف أؾمؾقب اًمؼرآن. وظمذ كػسؽ أكً سموًمغقص ذم ـمؾى أهاره اًمبقوكقي قمغم 

ل قمؾقؽ وضمف احلؽؿي ذم يمؾؿي مـف أو طمرف ومنيوك أن وقء هذا اعمصبوح. ومنن قمؿ

ًٓ ؾمديًدا هق أدكك إمم إموكي  شمعجؾ يمام يعجؾ همٓء اًمظوكقن: وًمؽـ ىمؾ ىمق

. صمؿ إيوك أن "اهلل أقمؾؿ سملهار يمالمف، وٓ قمؾؿ ًمـو إٓ سمتعؾقؿف"واإلكصوف. ىمؾ: 

مـ ومالن  شمريمـ إمم راطمي اًمقلس ومتؼعد قمـ اؾمتجالء شمؾؽ إهار ىموئاًل: أيـ أكو

وومالن؟ .. يمال، ومرب صغػم مػضقل ىمد ومطـ إمم مو مل يػطـ ًمف اًمؽبػم اًمػووؾ. أٓ 

؟  ومِجدَّ ذم اًمطؾى وىمؾ: رب زدين  شمرى إمم ىمصي اسمـ قمؿر ذم إطمجقي اعمشفقر 

                                                 

وري ىمول : طمدصمـو إؾِْماَمقِمقُؾ ىمول طمدصمـل َموًمٌِؽ قمـ قمبد اهللَِّ سمـ ـف اإلموم اًمبخـأظمرضم د هبو موـيؼص (  4) 

                = 

٣٥٨
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قمؾاًم، ومعسك اهلل أن يػتح ًمؽ سموسًمو مـ اًمػفؿ شمؽشػ سمف ؿمقًئو ممو قمؿل قمغم همػمك. واهلل  

 .  "خيرضمفؿ مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر  وزم اًمذيـ آمـقا

 اواة : ـــــ: املس ًاثالجـ

ذهى سمعض اًمعؾامء إمم وىمقع هذا اًمـقع ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، سمقـام ذهى آظمرون 

 : إمم قمدم وىمققمف واؾمتدل أصحوب اًمػريؼ إول قمغم وىمققمف سمبعض إمثؾي ، مـفو

 ( . 43) وموـمر :   ژ ىى ې ې    ې ې ۉ ژ ىمقًمف شمعومم : - 4

 مئ حئ جئ ی ی ی ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژ ىمقًمف شمعومم : - 2

 ( . 68) إكعوم :    ژ ىئيئ

طمقٌ يرى أصحوب هذا اًمرأي أن إًمػوظ هـو قمغم ىمدر اعمعـك ، وهذان 

                                                                                                                        

َٓ  "ِديـَوٍر قمـ قمبد اهللَِّ سمـ قُمَؿَر َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول : =    َجِر ؿَمَجَرًة  إِنَّ مـ اًمشَّ

صمُ  قيِن مو ِهَل ؟ وَمَقىَمَع اًمـوس ذم ؿَمَجِر اًْمَبوِدَيِي َوَوىَمَع ذم َكْػِز أهنو َيْسُؼُط َوَرىُمَفو َوِهَل َمثَُؾ اعمُْْسؾِِؿ طَمدِّ

َكو هبو ومؼول رؾمقل اهللَِّ صغم اهلل قمؾقف  ًُ وَمَؼوًُمقا : يو َرؾُمقَل اهللَِّ َأظْمؼِمْ اًمـَّْخَؾُي ىمول قمبد اهللَِّ : وَموؾْمَتْحَقْق

 ًُ صْم َْن شَمُؽقَن ىُمْؾتََفو َأطَمىُّ إزم  وؾمؾؿ : ِهَل اًمـَّْخَؾُي ىمول قمبد اهللَِّ : وَمَحدَّ َٕ أيب سماَِم َوىَمَع ذم َكْػِز ومؼول : 

 . 465، ُيـظر اًمـبل اًمعظقؿ ًمؾديمتقر / حمؿد قمبد اهلل دراز هومش صـ  "مـ َأْن َيُؽقَن زم يَمَذا َويَمَذا 

 طمديٌ – اًمعؾؿ ذم احلقوء سموب – اًمعؾؿ يمتوب –واحلديٌ أظمرضمف اإلموم اًمبخوري ذم صحقحف 

 . 464 صـ 4ج(  434)   رىمؿ

 – اًمـخؾي مثؾ اعمممـ مثؾ سموب –واًمـور  واجلـي اًمؼقومي صػي يمتوب –واإلموم مسؾؿ ذم صحقحف 

 .2466 صـ 4ج(  2844)      رىمؿ طمديٌ

ومو سمعدهو ، ومـوهؾ اًمعرومون ذم قمؾقم  462اًمـبل اًمعظقؿ ًمؾديمتقر / حمؿد قمبد اهلل دراز صـ  (  4) 

 ، ومو سمعدهو . 326صـ  2اًمؼرآن ًمؾشقخ اًمزرىموين ج

٣٥٩
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اعمثوٓن حمؾ إمجوع سملم اًمؼدامك واعمحدصملم ، إٓ أن سمعض اعمحدصملم ىمد ذيمر أمثؾي  

 . أظمرى ًمؾؿسوواة همػم هذيـ اعمثوًملم 

 أمو أصحوب اًمرأي اًمثوين ومفؿ قمغم صمالصمي أىمسوم :

 وىمد ، ومجوقمي إصمػم يموسمـ ، اًمؽالم ذم أصاًل  مقضمقدة همػم اعمسوواة أن يرى ىمسؿ – 4

 .  ذًمؽ سمقون ؾمبؼ

 ، اًمؽريؿ اًمؼرآن ذم مقضمقد همػم اًمـوس يمالم ذم مقضمقد اًمـقع هذا أن يرى ىمسؿ – 2 

 .  د اًمؼقعل حمؿ/  واًمديمتقر ، اًمسققـمل اإلموم:  مـفؿ

 ، ومقف اإلـمـوب و اعمسوواة مـ ًمؽؾ وضمقد وٓ ، يمؾف إجيوز اًمؼرآن أن يرى ىمسؿ – 3

 .  ذًمؽ سمقون ؾمبؼ وىمد اًمزرىموين، واًمشقخ دراز، اهلل قمبد حمؿد/ اًمديمتقر: مـفؿ

وىمد ىموم أصحوب هذا اًمرأي سمؿـوىمشي إمثؾي اًمتل ذيمرهو أصحوب اًمرأي 

                                                 

اًمبقون، اعمعوين، »، قمؾقم اًمبالهمي  480صـ  3ُيـظر اإليضوح ًمإلموم ضمالل اًمديـ اًمؼزويـل ج (  4) 

، وسمغقي اإليضوح ًمتؾخقص اعمػتوح ذم قمؾقم اًمبالهمي ًمعبد  490ًمؾشقخ / أمحد اعمراهمل صـ ش اًمبديع

، وقمؾؿ  246ب اًمروموقمل صـ ، وأؾموًمقى سمالهمقي ٕمحد مطؾق 334صـ    2ج اعمتعول اًمصعقدي 

،  207، وضمقاهر اًمبالهمي ًمؾشقخ أمحد اهلوؿمؿل صـ  203اعمعوين ًمؾديمتقر / قمبد اًمعزيز قمتقؼ صـ 

 . 430صـ     2واعمـفوج اًمقاوح ًمؾبالهمي حلومد قمقين ج

 مـ هذا اعمبحٌ . 9،  8ُيـظر صـ  (  2) 

، وإصالن ذم قمؾقم اًمؼرآن  480ص   3ج  اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ًمإلموم اًمسققـمل: ُيـظر  (  3) 

 . 348ًمؾديمتقر / حمؿد اًمؼقعل صـ 

 مـ هذا اعمبحٌ . 43،  42،  44ُيـظر صـ  (  4) 
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وسمقون أهنو ًمقسً مـ ىمبقؾ اعمسوواة ؾمقاء ذم ذًمؽ مو ذيمرشمف مـ أمثؾي ومو مل  إول،  

 . أذيمره 

يرون أن  -يمام ذيمرت  -وأرى أن اًمرأي اًمثوين هق اًمصقاب : ٕن اًمعؾامء 

اعمسوواة همػم حمؿقدة وٓ مذمقمي ، ويمالم اهلل شمعومم ٓسمد أن يدظمؾ حتً اًمؼسؿ 

اعمحؿقد ، يمام أن إدًمي قمغم وىمققمفو ذم اًمؼرآن مل شمسؾؿ مـ اعمـوىمشي ، وإذا سمطؾ اًمدًمقؾ 

سمطؾ اعمدًمقل ، وإضمدر اًمتػؽر ذم مثؾ هذه إمثؾي ىمبؾ آؾمتدٓل هبو ، وإمعون 

 ؼتفو ًمبعض دون سمعض ، وهذا ومضؾ اهلل يمشمقف مـ يشوء .اًمـظر ومقفو ، ومؼد شمتضح طمؼق

 

 

 

  

 

  

                                                 

ومو سمعدهو ،  480صـ  3ُيـظر قمغم ؾمبقؾ اعمثول : اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ًمإلموم اًمسققـمل ج (  4) 

سمعدهو ، واًمبالهمي اًمعرسمقي ًمعبد ومو  348وإصالن ذم قمؾقم اًمؼرآن ًمؾديمتقر / حمؿد اًمؼقعل صـ 

 . 24صـ  2اًمرمحـ طمسـ طمبـؽي ج

٣٦١
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 املبحح الجاىٌ 
 أقساو اإلجياس وتعزيف كل قسه

يـؼسؿ اإلجيوز إمم ىمسؿلم : إجيوز سموًمؼٍم ، وإجيوز سموحلذف ، يؼقل اإلموم هبوء 

اإلجيوز رضسمون: إجيوز اًمؼٍم، وإجيوز احلذف. واًمػرق سمقـفام أن  "اًمديـ اًمسبؽل : 

اًمؽالم اًمؼؾقؾ إن يمون سمعًضو مـ يمالم أـمقل مـف، ومفق إجيوز طمذف، وإن يمون يمالًمو 

 .  " يعطك معـك أـمقل مـف ومفق إجيوز ىمٍم

وعمزيد مـ اإليضوح ؾملحتدث قمـ يمال اًمـققملم معروًمو ًمف ومقوًحو سمؿثول مـ 

 اًمؼرآن اًمؽريؿ .

، أو هق: مو زاد معـوه اعمعوين شمؼؾقؾ إًمػوظ وشمؽثػم هق:  : إجياس الكصز: أواًل

 . ، أو هق : أن شممدى اعمعوين اًمؽثػمة سمعبورة ىمصػمة مـ همػم طمذف  قمغم ًمػظف 

وهذه اًمتعريػوت يمؾفو سمؿعـك واطمد ، وشمدل قمغم أن اًمؾػظ هـو يؽقن أىمؾ مـ 

اعمعـك ، أو سمعبورة أدق ُيعؼم سمف قمـ معون يمثػمة ، وًمؽـ ُيشؽمط أن يؽقن ذًمؽ سمغػم 

 طمذف ، اطمؽماًزا قمـ اًمـقع اًمثوين ، وهق إجيوز احلذف .

                                                 

، وُيـظر اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ًمإلموم  586صـ  4قمروس إومراح ذم ذح شمؾخقص اعمػتوح ج (  4) 

 . 434صـ  3، واإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ًمإلموم اًمسققـمل ج 224،  220صـ  3اًمزريمٌم ج

 . 206مطؾقب اًمروموقمل صـ أؾموًمقى سمالهمقي ٕمحد  (  2) 

 . 476قمؾؿ اعمعوين ًمؾديمتقر / قمبد اًمعزيز قمتقؼ صـ  (  3) 

 . 434صـ  2اعمـفوج اًمقاوح ًمؾبالهمي حلومد قمقين ج (  4) 

٣٦٢
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شمعومم رؾمقًمف وهذا اًمـقع هق مطؿح اًمبؾغوء ، وهمويي اًمػصحوء ، وىمد أقمطوه اهلل  

طمدصمـو :  ىمول اًمبخوري اإلموم أظمرج ، سمذًمؽ أظمؼم ومؼد ، - وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم –

ٌُ قمـ قُمَؼْقٍؾ قمـ اسمـ ؿِمَفوٍب قمـ ؾَمِعقِد سمـ اعمَُْسقَِّى قمـ أيب  ْق حيقك سمـ سُمَؽػْمٍ طمدصمـو اًمؾَّ

ُت  "ىمول :  َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  -ريض اهلل قمـف  -ُهَرْيَرَة  ًُ سمَِجَقاِمِع اًْمَؽؾِِؿ َوُكٍِمْ سُمِعثْ

ًْ ذم َيِدي ىمول أسمق ُهَرْيَرَة  ـِ إرض وَمُقِوَع ًُ سمَِؿَػوشمِقِح ظَمَزاِئ قْمِى وَمَبْقـَو أكو َكوِئٌؿ ُأشمِق سمِوًمرُّ

 .  "َوَأْكُتْؿ شَمـَْتثُِؾقهَنَو  : وىمد َذَهَى رؾمقل اهللَِّ 

 مجال على ٍذا اليىع :

 (.479بؼرة : )اًم  ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ : اًمعؾامء سمؼقل اهلل شمعومممثؾ ًمف 

يؼقل اًمديمتقر / قمبد اًمرمحـ طمسـ طمبـؽي ذم ذح هذه أيي وسمقون اؿمتامهلو قمغم 

يمؾؿي قموّمي شمشؿؾ اًمؼتؾ سموًمؼتؾ، واًمؼطع  "اًمِؼَصوص"إّن يمؾؿي  "معون يمثػمة : 

سموًمؼطع، واجلروح سموجلروح، وشمدظمُؾ ومقفو يُمؾُّ شمػصقالت اجلـويوت ممّو يتعّؾؼ سمذوات 

شمشؿؾ طمقوة اًمـػس،  "طمقوة"ن ذًمؽ ، وإّن يمؾؿي إطمقوء مـ اًمـوس، أكػِسِفْؿ ومام دو

وطمقوة يمّؾ سمْعٍض مـ أسمعوض اجلسد اًمذي إذا اكؼطع موت، ومقؽقن طموًمف يمحول يمّؾ 

يدلُّ قمغم أصؾ سمؼوء احلقوة ًمؾـػس،  "طمقوة"اجلسد إذا موشمً اًمـػس ، وشمـؽػم ًمػظ 

أمـي، اًمتل ٓ  ويُدلُّ قمغم كقع كػقس مـ أكقاع احلقوة يَتؿـّوه إطمقوء، وهق كقع احلقوة

ظمقف ومقفو وٓ ىمَؾَؼ، واًمذي يتحّؼؼ سمتؼرير طمؽؿ اًمؼصوص وشمـػقذه، وذًمؽ ّٕن مـ 

                                                 

 سموًمرقمى كٍمت وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمـبل ىمقل سموب – واًمسػم اجلفود يمتوب –صحقح اًمبخوري  (  4) 

 . 4087 صـ 3ج(  2845)  رىمؿ طمديٌ – ؿمفر مسػمة

٣٦٣
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صُمف كػُسُف سموًمعدوان قمغم ومرٍد أو أيمثر مـ أومراد اعمجتؿع ذم يمّؾ اًمـػس، أو ذم سمعض   دِّ حُتَ

أقمضوء اجلسد، ومننَّ ظمقومف مـ اًمؼصوص يروقُمف ومقُؽػُّ قمـ ارشمؽوب اجلريؿي، وهبذا 

ضمرائؿ اًمؼتؾ واًمؼطع واجلروح ذم اعمجتؿع إمم أدكك احلدود، ومقعقش أومراد  شَمِؼؾُّ 

 . اعمجتؿع مطؿئـلَم طمقوًة آِمـي 

، وهق ممو سمؾغ  "اًمؼتؾ أكػك ًمؾؼتؾ  "ويظفر ذًمؽ ضمؾًقو قمـد مؼوركتفو سمؼقل اًمعرب : 

، وىمد ؿملًكو يمبػًما قمـدهؿ ذم اًمبالهمي واًمػصوطمي ، إٓ أكف ٓ ُيؼورن سمؼقل اهلل قمزوضمؾ

 :  سملم اًمعؾامء أوضمًفو شمػقىمً سمف أيي قمـف ، مـفو 

أىمؾ مـ قمبورة اًمعرب:   ژ ۇ ڭ ڭ ژ إّن طمروف اًمعبورة اًمؼرآكقي: - 4

 ."اًْمَؼْتُؾ أْكَػك ًمؾؼتؾ"

 اًمعبورة اًمؼرآكقي ظموًمقي مـ قمقى اًمتؽرار، سمخالف إظمرى. - 2

                                                 

 . 35صـ  2اًمبالهمي اًمعرسمقي ج (  4) 

ومو سمعدهو ، واإلشمؼون ذم قمؾقم  222صـ  3ُيـظر : اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ًمإلموم اًمزريمٌم ج (  2) 

ومو سمعدهو ، واإليضوح ذم قمؾقم اًمبالهمي ًمإلموم ضمالل  484صـ  3اًمؼرآن ًمإلموم اًمسققـمل ج 

ومو سمعدهو ، وقمروس إومراح ذم ذح شمؾخقص اعمػتوح ًمإلموم  484صـ   3اًمديـ اًمؼزويـل ج

 2ومو سمعدهو ، واًمبالهمي اًمعرسمقي ًمعبد اًمرمحـ طمسـ طمبـؽي ج 586صـ  4ـ اًمسبؽل جهبوء اًمدي

ومو سمعدهو ، وقمؾؿ اعمعوين ًمؾديمتقر  209، وأؾموًمقى سمالهمقي ٕمحد مطؾقب اًمروموقمل   صـ  35صـ 

ًمؾشقخ  <اًمبقون واعمعوين واًمبديع  >ومو سمعدهو ، وقمؾقم اًمبالهمي        476/ قمبد اًمعزيز قمتقؼ صـ 

ومو سمعدهو ، وسمغقي اإليضوح ًمتؾخقص اعمػتوح ذم قمؾقم اًمبالهمي  489مصطػك اعمراهمل صـ / أمحد 

صـ  2ومو سمعدهو ، واعمـفوج اًمقاوح ًمؾبالهمي حلومد قمقين ج 332صـ  2ًمعبد اعمتعول اًمصعقدي ج

 ومو سمعدهو . 432
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ًْ قمغم صمبقت احلقوة سمتؼرير  - 3  طمؽؿ اًمؼصوص، سمخالف قمبورة اًمعبورة اًمؼرآكقي كصَّ

 اًمعرب .

 . اًمؼتؾ ًمػظ مـ احلقوة ًمؾػظ أىمبؾ اًمطبع – 4

 . أذف واإلصمبوت ، قمـف صمون واًمـػل ، أول اإلصمبوت – 5

 . احلقوة يستؾزم ٓ اًمؼتؾ وكػل ، احلقوة أصمبتً أيي – 6

 سملم ًمػظتل: اًمؼصوص واحلقوة. "اًمطبوق"ورة اًمؼرآكقي مـ اًمبديع اًمعب ذم – 7

 كوومًقو اًمؼصوص شمرك ومقؽقن ، آؿمؽماك اًمغوًمى ذم شمؼتيض اًمتػضقؾ أومعؾ صقغي – 8

 مـ ؾموعمي ومفل أيي سمخالف ، كػًقو أيمثر اًمؼصوص ذم ًمؽـف ، يموًمؼصوص ًمؾؼتؾ

 . ذًمؽ

ذم اًمعبورة اًمؼرآكقي ؾَماَلؾمي، ٓؿمتامهلو قمغم طمروف متالئؿي ؾمفؾي اًمتتوسمع ذم  - 9

ك سملم ؾمويمـلم، ومػقفو  "اًمعرب"اًمـطؼ، أّمو قمبورة  شمؽرير طمرف اًمؼوف اعمتحرِّ

 وذم هذا صمؼؾ قمغم اًمـوـمؼ.

اًمعبورة اًمؼرآكقي سحيي ذم دًٓمتفو قمغم معوكقفو، مستغـقي سمؽؾامهتو قمـ شمؼدير  - 40

ومفل حتتوج إمم قمّدة شمؼديراٍت طمتك َيستؼقؿ  "اًمعرب"حموذيػ، سمخالف قمبورة 

ىمَصوصًو  "اًمؼتُؾ "يمام يكم: معـوهو، إْذ ٓ سُمدَّ ومقفو مـ صمالث شمؼديرات، وهل 

 قمْؿدًا وقمدواكًو. "ًمِؾَؼْتؾِ "أْكَػك مـ شمريمف "

ومظوهرهو قمقى إهيوم اًمتـوىمض،  سمخالف قمبورة اًمعرب اًمعبورة اًمؼرآكقي ظموًمقي مـ  - 44

 اًمتـوىمض ، وٓ يستؼقؿ اعمعـك إٓ سمؿالطمظي اعمؼدرات اعمحذوومي مـ اًمؾػظ .

 وىمقدشمف ، دوهنو ومو اًمـػس ذم اجلـويي قمغم سمدًٓمتفو اًمؼرآكقي اًمعبورة امتوزت – 42
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 ومؼد ، اًمعرب قمبورة سمخالف ، اًمعدل مبدأ قمغم ودًمً ، ؾموسمؼ ٕمر قمؼقسمي سمؽقكف 

 . اًمعدل مبدأ إمم شمنم ومل ، قمؼقسمي سمؽقكف شمؼقده ومل ، ومؼط اًمؼتؾ ذيمرت

وإكام و ًمؾؼتؾ ، ومؿثاًل اًمؼتؾ ذم اًمردة واًمزكو ٓ يـػل اًمؼتؾ ، كوومقً  اًمؼتؾ يمؾ ًمقس – 43

يـػقف ىمتؾ ظموص ، وهق ىمتؾ اًمؼصوص ، اًمذي سطمً سمف أيي ، دون قمبورة 

 اًمعرب .

 ثاىًًا : إجياس احلذف : 

أمو اإلجيوز سموحلذف ومنكف  "حيدصمـو اإلموم اسمـ إصمػم قمـ هذا اًمـقع ومقؼقل : 

قمجقى إمر، ؿمبقف سموًمسحر، وذاك أكؽ شمرى ومقف شمرك اًمذيمر أومصح مـ اًمذيمر، 

ودة أزيد ًمإلومودة، ودمدك أكطؼ مو شمؽقن إذا مل شمـطؼ، وأشمؿ مو واًمّصؿً قمـ اإلوم

 . شمؽقن مبقـو إذا مل شمبلم، وهذه مجؾي شمـؽرهو طمتك ختؼم، وشمدومعفو طمتك شمـظر 

وىمد قمرومف اًمعؾامء سمتعريػوت متعددة يمؾفو شممدي كػس اعمعـك ، ومعرومف سمعضفؿ 

سملكف : مو حيذف مـف يمؾؿي أو مجؾي أو أيمثر مع ىمريـي شمعلّم اعمحذوف ، وزاد سمعضفؿ : 

وٓ يؽقن إٓ ومقام زاد معـوه قمغم ًمػظف ، وقمرومف آظمرون سملكف : اإِلجيوز اًمذي يؽقن 

ف سمعض اًمؽالم ايمتػوًء سمدًٓمي اًمؼراِئـ قمغم مو ىِمٍَمُ اًمؽالم ومقف سمسبى اؾمتخدام طمذ

طُمذف ، وقمرومف آظمرون سملكف : مو ىمصد ومقف إمم إيمثور اعمعـك، مع طمذف رء مـ 

 . اًمؽميمقى، ودًٓمي اًمؼريـي قمؾقف 

                                                 

 . 77،  76صـ  2اعمثؾ اًمسوئر ذم أدب اًمؽوشمى واًمشوقمر ج (  4) 

، وقمؾؿ اعمعوين ًمؾديمتقر / قمبد اًمعزيز  242قى سمالهمقي ٕمحد مطؾقب اًمروموقمل صـ وًمـأؾم: ُيـظر  (  2) 

                = 
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ُيالطمظ ممو ؾمبؼ مـ شمعريػوت أهنو شممدي إمم معـك واطمد ، وأؾمتطقع مـ  

ؾؼ قمغم إؾمؾقب مو إكف إجيوز ظمالهلو اؾمتـبوط اًمنموط اًمقاضمى شمقاومرهو طمتك يط

سموحلذف ، وموًمؽؾ متػؼ قمغم أكف مو زادت معوكقف قمـ أًمػوفمف ، وإمم هـو يتػؼ مع ؾموسمؼف 

، وهق إجيوز اًمؼٍم ، ًمؽـفام يػؽمىمون ذم اؿمتامًمف قمغم حمذوف مؼدر سمخالف إجيوز 

 اًمؼٍم ، ومال حمذوف ومقف ، أمو قمـ ذوـمف ومقؾخصفو اإلموم اسمـ إصمػم ومقام يكم :

 . احلديٌ مـ ًمغًقا يؽقن وإٓ ، اعمحذوف قمغم ىمريـي شمدل نأ – 4

 وف إذا أفمفر حتقل اًمؽالم مـ اًمطالوة واحلسـ إمم ؿمئ همٌ ىمبقح .اعمحذ أن – 2

 اإلقمراب ٓ اعمعـك متوم إمم سموًمـظر اعمحذوف يظفر أن وإومضؾ إطمسـ أن – 3

 .  حمذوف كوصى قمغم يدل كصبفام ومنن ، وؾمفاًل  أهاًل  يمؼقًمؽ

وؾملشمرك إمثؾي قمغم هذا اًمـقع إمم اعمبحٌ أيت ، طمقٌ ؾملشمـوول ومقف سمنذن اهلل 

 شمعومم أىمسوم هذا اًمـقع .

 

  

                                                                                                                        

، واعمـفوج  29صـ  2، واًمبالهمي اًمعرسمقي ًمعبد اًمرمحـ طمسـ طمبـؽي ج 478قمتقؼ    صـ =   

 . 433صـ  2اًمقاوح ًمؾبالهمي حلومد قمقين ج

 . 77صـ  2ُيـظر اعمثؾ اًمسوئر ذم أدب اًمؽوشمى واًمشوقمر ج (  4) 
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 املبحح الجالح 
 أقساو اإلجياس باحلذف والفزق بًيَا
 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم أىمسوم احلذف ، قمغم مذاهى متـققمي :

 يرى أصحوسمف أكف يـؼسؿ إمم ىمسؿلم :  : ادذهب األول 

 :موم اسمـ إصمػم أرسمعي قمنم كققموً : طمذف اعمػردات، وىمد ىمسؿف اإلاًمؼسؿ إول

 .طمذف اًمػوقمؾ وآيمتػوء ذم اًمدًٓمي قمؾقف سمذيمر اًمػعؾ  - 4

  .طمذف اًمػعؾ وضمقاسمف   - 2

 .طمذف اعمػعقل سمف   - 3

 .طمذف اعمضوف واعمضوف إًمقف ، وإىمومي يمؾ واطمد مـفام مؼوم أظمر  - 4

 .، وإىمومي يمؾ مـفام مؼوم أظمر  واًمصػيطمذف اعمقصقف   - 5

 .وهق طمذف اًمنمط وضمقاسمف  - 6

 .طمذف اًمؼسؿ وضمقاسمف  - 7

 .وضمقاهبو  " ًمق "طمذف  - 8

 .طمذف ضمقاب ًمقٓ  - 9

 . " أمو "وضمقاب  " عمو "طمذف ضمقاب  - 40

 . " إذا "طمذف ضمقاب  -44

                                                 

ومو سمعدهو ، وسمغقي  224صـ  2ُيـظر اعمثؾ اًمسوئر ذم أدب اًمؽوشمى واًمشوقمر ًمإلموم اسمـ إصمػم ج (  4) 

 ومو سمعدهو .  335صـ  2اإليضوح ًمتؾخقص اعمػتوح ذم قمؾقم اًمبالهمي ًمعبد اعمتعول اًمصعقدي ج

٣٦٨



   
 24                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

 .طمذف اعمبتدأ واخلؼم   - 42 

 .مـ اًمؽالم وهل مرادة  " ٓ "طمذف  -43

 . طمذف اًمقاو مـ اًمؽالم وإصمبوهتو  -44

 واًمعؾامء ذم ذًمؽ سملم مؽثر ومؼؾ ومؼتٍم قمغم مو ذيمر مـ إكقاع .

اًمؼسؿ اًمثوين : طمذف اجلؿؾ ، وىمد ىمسؿقه إمم كققمقلم : أطمدمهو: طمذف 

اجلؿؾ اعمػقدة اًمتل شمستؼؾ سمـػسفو يمالمًو ، وصموكقفو : طمذف اجلؿؾ همػم اعمػقدة ، يؼقل 

وملمو اًمؼسؿ إول، وهق اًمذي حتذف مـف اجلؿؾ، ومنكف يـؼسؿ إمم  "إصمػم :  اإلموم اسمـ

ىمسؿلم أيضو: أطمدمهو: طمذف اجلؿؾ اعمػقدة اًمتل شمستؼؾ سمـػسفو يمالمو، وهذا أطمسـ 

اعمحذووموت مجقعفو، وأدهلو قمغم آظمتصور وٓ شمؽود دمده إٓ ذم يمتوب اهلل شمعومم. 

 . وىمد وردا هفـو خمتؾطلم واًمؼسؿ أظمر: طمذف اجلؿؾ همػم اعمػقدة، 

 يرى أصحوسمف أكف يـؼسؿ إمم ىمسؿلم :  : ادذهب الثاين 

 اًمؼسؿ إول : طمذف ضمزء مجؾف ومجؾي ، اًمؼسؿ اًمثوين : طمذف أيمثر مـ مجؾي .

ويمؾ ىمسؿ مـ هذه إىمسوم يـدرج حتتف أكقاع ، وُيالطمظ أكف يمسوسمؼف ، وموٕول 

 أمو هـو وملدرضمفو مع اعمػردات ، وؾمامهو ضمزء مجؾي .أدرج اجلؿؾي مع أيمثر مـ مجؾي ، 

                                                 

إكقاع ، ومو سمعدهو ، وىمد ذيمر أمثؾي يمثػمة قمغم يمؾ كقع مـ هذه  232صـ  2ُيـظر اًمسوسمؼ ج (  4) 

 وآصمرت قمدم ذيمرهو ظمشقي اإلـموًمي .

 . 224صـ  2اعمثؾ اًمسوئر ذم أدب اًمؽوشمى واًمشوقمر ج (  2) 

 . 484صـ  3ُيـظر اإليضوح ذم قمؾقم اًمبالهمي ًمإلموم ضمالل اًمديـ اًمؼزويـل ج (  3) 
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 يرى أصحوسمف أكف يـؼسؿ إمم صمالصمي أىمسوم :  : ادذهب الثالث  

 اًمؼسؿ إول : طمذف يمؾؿي .

 اًمؼسؿ اًمثوين : طمذف مجؾي .

 اًمؼسؿ اًمثوًمٌ : طمذف أيمثر مـ مجؾي .

ف ، ًمؽـف ويمؾ ىمسؿ مـ هذه إىمسوم يـدرج حتتف أكقاع  ، وُيالطمظ أكف يمسوسمؼق

 ومصؾ إىمسوم ومل خيؾطفو سمبعض . 

 يرى أصحوسمف أكف يـؼسؿ إمم أرسمعي أىمسوم : : ادذهب الرابع 

مو يسؿك سموٓىمتطوع : وهق طمذف سمعض طمروف اًمؽؾؿي ، ويدظمؾ ذم هذا اًمـقع  - 4

( ، إذ  38) اًمؽفػ :   ژ ڇ ڇ چ چ ژ ذم ىمقًمف: "أكو"طمذف مهزة 

 ختػقػو وأدهمؿً اًمـقن ذم اًمـقن . "أكو"طمذومً مهزة  "ًمؽـ أكو"إصؾ 

مو يسؿك سموٓيمتػوء : وهق أن يؼتيض اعمؼوم ذيمر ؿمقئلم سمقـفام شمالزم وارشمبوط   - 2

ر ًمـؽتي ، وخيتص هموًمبو سموٓرشمبوط اًمعطػل يمؼقًمف: ـومقؽتػك سملطمدمهو قمـ أظم

 أي واًمؼمد .( ،  84) اًمـحؾ :  ژ چ چ ڃ ژ

مو يسؿك سموٓطمتبوك : وهق أن حيذف مـ إول مو أصمبً كظػمه ذم اًمثوين ومـ  - 3

                                                 

 ومو 594صـ  4ُيـظر قمروس إومراح ذم ذح شمؾخقص اعمػتوح ًمإلموم هبوء اًمديـ اًمسبؽل ج (  4) 

 483ًمؾشقخ / أمحد مصطػك اعمراهمل صـ  <اًمبقون واعمعوين واًمبديع  >سمعدهو ، وقمؾقم اًمبالهمي 

 ومو سمعدهو . 479ومو سمعدهو ، وقمؾؿ اعمعوين ًمؾديمتقر / قمبد اًمعزيز قمتقؼ صـ 

 ومو سمعدهو .  490صـ  3ُيـظر اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ًمإلموم اًمسققـمل ج (  4) 
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 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ اًمثوين مو أصمبً كظػمه ذم إول ، يمؼقًمف شمعومم :

( ، اًمتؼدير شمدظمؾ همػم سمقضوء وأظمرضمفو خترج سمقضوء  42) اًمـؿؾ :   ژ   ۈئ

 "وأظمرضمفو"ومـ اًمثوين  "همػم سمقضوء"ومحذف مـ إول 

مو يسؿك سموٓظمتزال : وهق مو ًمقس واطمدا ممو ؾمبؼ ، وهق أىمسوم ٕن اعمحذوف  - 4

 إمو يمؾؿي اؾمؿ أو ومعؾ أو طمرف أو أيمثر.

ويالطمظ أن هذا اًمتؼسقؿ يمسوسمؼف ٕن أىمسوم اًمؼسؿ اًمراسمع مـف ، هل إىمسوم 

اًمتل اقمتؿدهو أصحوب اعمذاهى اًمثالث إول ، يمام أن إىمسوم اًمثالصمي إول 

 هذا اعمذهى يؿؽـ أن شمـدرج حتً اًمؼسؿ اًمراسمع .ٕصحوب 

واومؼ أصحوسمف أصحوب اعمذهى اًمراسمع ذم شمؼسقؿفؿ  : ادذهب اخلامس 

إٓ أهنؿ أووومقا ىمساًم آظمر ، وهق اًمّتضؿلم ، وقمرومقه سملكف : شمضؿلم يمؾؿي معـك يمؾؿي 

ُأظْمرى، وضَمْعُؾ اًمؽالم سمعدهو َمْبـّقًو قمغم اًمؽؾؿي همػم اعمذيمقرة، يموًمتعديي سموحلرف 

، دلَّ قمغم إطمدامهو اًمؽؾؿي اعمـوؾمى عمعـوهو، ومتؽقن اجلؿؾي هبذا اًمتضؿلم سمؼّقة مجؾتلم

ُر معـوه ذْهـًو، وَدلَّ قمغم إظَْمَرى اًمؽؾؿُي اًمتل  اعمذيمقرة اًمتل طُمِذف مو َيَتعؾَُّؼ هبو، وُيَؼدَّ

   ىئ مئ ژ ضموءْت سمعدهو اعمتعّؾؼُي سموًمؽؾؿِي اعمحذوومِي اعماُْلطَمِظ َمْعـَوهو ذْهـًو. 

  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب        خب    حب جب يئ

 [ . 6 – 5:  اإلكسون]   ژ پ

                                                 

 ومو سمعدهو . 49صـ  2ُيـظر اًمبالهمي اًمعرسمقي ًمعبد اًمرمحـ طمسـ طمبـؽي ج (  4) 
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ُب "إّن ومعؾ:   ى ًمغًي سمحرف  "َينْمَ ـْ "ُيَعدَّ ًمؽـّف ضموء ذم اًمـّّص هـو متعّديًو  "ِم

ؾ يظفر ًمـو أّن ومِْعَؾ  وَمؾِامذا " اًمبوء "سمحرف  ـَ معـَك ومِْعؾِ  " ربـيش "؟ ، سموًمتلمُّ :  ُوؿِّ

ى سمحرف  " َيْرشَمِقي "أو  " يتَؾّذذ " : قمقـًو  ، واًمتؼدير شمعديتفوَمُعّدي  " اًمبوء "اًمذي ُيَعدَّ

ُب مـفو ُمَتؾّذذًا هبو قمبوُد اهلل، وملهمـك  ُب هبو"َينْمَ قمـ قمبورة: ينمُب مـفو ويتّؾذذ  "َينْمَ

سمام ينمب قمبود اهلل . اًمػعُؾ اعمذيمقر دلَّ قمغم معـوه سمٍميح اًمعبورة، وطمرف اجلّر 

ـَ اًْمِػْعُؾ اعمذيمقر  "اًمبوء" معـوه، وملهمـً مُجْؾٌي قمـ دلَّ قمغم اًمػعؾ اعمحذوف اًمذي ُوؿِّ

 مُجَْؾَتلْم، وقمبورٌة قمـ قمبورشملم، وهذا مـ روائع اإِلجيور ذم اًمؼرآن اعمجقد .

وُيالطمظ أيضو أكف يمسوسمؼف واًمؼسؿ اًمذي أووومقه يؿؽـ أن يـدرج حتً اًمؼسؿ 

 اًمراسمع ، وهق آظمتزال .

 اخلالصة : أن اإلجياز باحلذف يـؼسم إىل ثالثة أقسام رئقسة : 

 . مجؾي ضمزء طمذف – 4

 . مجؾي طمذف – 2 

 . مجؾي مـ أيمثر طمذف – 3

ويمؾ ىمسؿ مـ هذه إىمسوم يـدرج حتتف أكقاع متعددة ، وىمد اظمتؾػً ومقفو  

 كظرة اًمعؾامء سملم مؼؾ ومؽثر، إٓ أهنو يمؾفو شمـدرج حتً هذه إىمسوم اًمثالصمي اًمسوسمؼي .
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 عـح الزابـاملبح 
 فاء .ــزيف االكتـــتع

 االكتفاء لغة :تعزيف :  أواًل

آيمتػوء مصدر مـ اًمػعؾ ايمتػك اخلامد قمغم وزن اومتعؾ ، وأصؾف مـ يمػل ، 

يمػل : ىمول اًمؾقٌ : يَمَػك َيْؽِػل  "يؼقل اإلموم أسمق مـصقر حمؿد سمـ أمحد إزهري : 

طَمْسُبَؽ يمَِػويًي إذا ىموَم سموْٕمِر ، واؾْمتَْؽَػْقُتف َأْمرًا ومؽَػوكِقِف ، ويؼول : يمػوَك هذا إمُر أي 

ـْ َرضُمٍؾ ، ورأيً َرضُمَؾلْمِ  ًُ َرضُماًل يموومَِقَؽ ِم ، ويمػوَك هذا اًمٌمُء ، وشمؼقُل : رأْي

ًُ ِرضَموًٓ يموومِقَؽ مـ ِرضَموٍل ، معـوُه : يمػوَك سمف رضُماًل . وىمول  ـْ رضُمَؾلْمِ ، ورأي يموومَِقْقَؽ ِم

( ومو َأؿْمَبَفف ذم  45) اًمـسوء :   ژ پ پ ٻ ژ اًمزضموُج ذم ىمقل اهلل ضمؾَّ وقمزَّ :

ًْ ذم اؾْمِؿ   : اًمتقيمقد ، واعمْعـَك : يَمَػك اهللَُّ ، إَّٓ َأنَّ اًمَبوَء َدظَمَؾ
ِ
اًمؼرآن ، معـك اًمَبوء

اًمػوقمؾ ، ٕنَّ معـك اًمؽالِم إْمُر ، اعمعـَك : ايْمتَػقا سموهلل َوًمِقًو ، ىمول : َوَوًمِّقًو ، َمـُْصقٌب 

 ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ژ قمغم اًمتَّْؿققز . وىمول ذم ىمقًمف : قمغم احلَوِل ، وىِمقَؾ 

ْ شَمْؽِػِفُؿ ؿَمفوَدُة َرسمَِّؽ ،  53) ومصؾً :   ژ جئ         ی ( معـوُه : أو مَلْ َيْؽِػ رسمََّؽ ، أومَل

 .  "ومعـَك اًمؽَِػوَيِي هوُهـَو : أكَّف ىمد سَملّمَ هلؿ مو ومقف يمػوَيٌي ذم اًمّدًٓمِي قمغم شمقطمقده 

يتضح ممو ؾمبؼ أن آيمتػوء ذم اًمؾغي يدور طمقل آىمتصور وآؾمتغـوء سمشئ 

قمـ ؿمئ أو قمـ أؿمقوء أظمرى ، وهذا اعمعـك دل قمؾقف أصؾ اًمؾغي وآؾمتعامل اًمؼرآين 

                                                 

،  443صـ  5، وُيـظر اًمعلم ًمإلموم اخلؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي ج 209صـ  40هتذيى اًمؾغي ج (  4) 

 . 226صـ  45وًمسون اًمعرب ًمإلموم اسمـ مـظقر ج
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 هلذه اعمودة . 

 تعزيف االكتفاء يف االصطالح : 

 اظمتؾػ اًمعؾامء ومقف قمغم قمدة مذاهى :

يتقؾمع ذم شمعريػ آيمتػوء : طمقٌ يرى أكف كقع مـ اإلجيوز ،  ادذهب األول :

، يؼقل اإلموم اسمـ  وهق مو يطؾؼ قمؾقف إجيوز احلذف ، وىمد ؾمبؼ احلديٌ قمـف 

اإلجيوز قمـد اًمرموين قمغم رضسملم: مطوسمؼ ًمػظف عمعـوه: ٓ يزيد قمؾقف،  "رؿمقؼ إزدي : 

..... وملمو اًمرضب إول ممو ....... "ؾمؾ أهؾ اًمؼريي  "وٓ يـؼص قمـف، يمؼقًمؽ: 

 .  "ذيمر أسمق احلسـ ومفؿ يسؿقكف اعمسوواة 

ومفق يرى أن اإلجيوز ىمسامن : إول: اعمسوواة ، أمو اًمثوين ومؼد حتدث قمـف ىموئال : 

يسؿقكف  "واؾملل اًمؼريي  "واًمرضب اًمثوين ممو ذيمر اًمرموين وهق ىمقل اهلل قمز وضمؾ  "

: وذم اًمشعر اًمؼديؿ واعمحدث مـف يمثػم، حيذومقن آيمتػوء، وهق داظمؾ ذم سموب اعمجوز

وًمق أن  "سمعض اًمؽالم ًمدًٓمي اًمبوىمل قمغم اًمذاهى: مـ ذًمؽ ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

( ، يملكف  34) اًمرقمد :  "ىمرآكًو ؾمػمت سمف اجلبول أو ىمطعً سمف إرض أو يمؾؿ سمف اعمقشمك 

ي: ًمرأيً أمرا ىمول: ًمؽون هذا اًمؼرآن. ومثؾف ىمقهلؿ: ًمق رأيً قمؾقًو سملم اًمصػلم، أ

قمظقاًم، وإكام يمون هذا معدودًا مـ أكقاع اًمبالهمي ٕن كػس اًمسومع شمتسع ذم اًمظـ 

                                                 

 . 20،  49ُيـظر اعمبحٌ اًمثوين مـ هذا اًمػصؾ صـ  (  4) 

، وُيـظر قمؾؿ اعمعوين ًمؾديمتقر / قمبد اًمعزيز قمتقؼ ج  250صـ  4اًمعؿدة ذم حموؾمـ اًمشعر وآداسمف ج (  2) 

 . 475صـ  4
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 .  "واحلسوب، ويمؾ معؾقم ومفق هلم: ًمؽقكف حمصقرًا  

يتقؾمع أيًضو ذم شمعريػ آيمتػوء ، طمقٌ يرى أكف كقع مـ  ادذهب الثاين :

أكقاع اإلجيوز سموحلذف ، وهق مو يموكً دًٓمتف قمغم اعمحذوف دًٓمي ًمػظقي ، ٓ قمؼؾقي ، 

ومنذا يموكً اًمدًٓمي ًمػظقي ، صدق قمؾقف أكف ايمتػوء وإجيوز سموحلذف ، وإن يموكً اًمدًٓمي 

آيمتػوء  "س اًمديـ اًمـقاضمل : قمؼؾقي ، يمون إجيوزا سموحلذف ومؼط ، يؼقل اإلموم ؿمؿ

كقع مـ اإلجيوز ٕن اًمتحؼقؼ ذم شمعريػ اإلجيوز أن يؼول هق أن حيذف سمعض اًمؽالم 

) اًمؽفػ :   ژ ڻ ڻ     ڻ ڻ ں ں ڱ ژ ويدل سمدًٓمي أمو ًمػظقي كحق:

( ، أي صوحلي سمدًمقؾ )أن أقمقبفو( وإن ىمري يمذًمؽ وأن يعقبفو أٓ خيرضمفو قمـ  79

، أو قمؼؾقي كحق: )وأؾْملِل اًمَؼْريَي( أي أهؾ اًمؼريي  يمقهنو ؾمػقـي ومال وموئدة طمقـئذ

. وآيمتػوء مو دل قمؾقف سمدًٓمي ًمػظقي يمام شمؼدم. ومفق  ٓمتـوع شمقضمف اًمسمال هلو قمؼالً 

ومقؾزم مـ يمقن هذه أيي اًمنميػي مشتؿؾي قمغم آيمتػوء اؿمتامهلو  أظمص مـف ومستؾزم

 .  "قمغم اإلجيوز 

، معلم مـ أًمقان اإلجيوز سموحلذفن آيمتػوء قمغم ًمقىمٍم معـك  ادذهب الثالث:

طمقٌ يرى أصحوسمف أكف طمذف أطمد ؿمقئلم سمقـفام شمالزم وارشمبوط ايمتػوء سموعمذيمقر قمـ 

:  اًمثوين "ذم طمديثف قمـ أكقاع اإلجيوز سموحلذف :  اعمحذوف ، يؼقل اإلموم اًمزريمٌم

آيمتػوء وهق أن يؼتيض اعمؼوم ذيمر ؿمقئلم سمقـفام شمالزم وارشمبوط ومقؽتػك سملطمدمهو قمـ 

                                                 

 . 475صـ  4، وُيـظر قمؾؿ اعمعوين ًمؾديمتقر / قمبد اًمعزيز قمتقؼ ج 254صـ  4اًمسوسمؼ ج (  4) 

 . 34اًمشػوء ذم سمديع آيمتػوء صـ  (  2) 
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أظمر وخيص سموٓرشمبوط اًمعطػل هموًمبو ومنن آرشمبوط مخسي أكقاع وضمقدي وًمزومل  

سمؾ ٕن ومقف وظمؼمي وضمقايب وقمطػل. صمؿ ًمقس اعمراد آيمتػوء سملطمدمهو يمقػ اشمػؼ 

 .  "كؽتي شمؼتيض آىمتصور قمؾقف 

يتضح ممو ؾمبؼ أن اًمػريؼلم : إول ، واًمثوين ىمد شمقؾمعقا ذم شمعريػ آيمتػوء ، 

طمقٌ أـمؾؼف اًمػريؼ إول قمغم يمؾ اإلجيوز سموحلذف سمقـام ىمٍمه اًمثوين قمغم مو يموكً 

ؾغي ، طمقٌ إن ذم ىمريـتف ًمػظقي ، وًمعؾفؿ ذم ذًمؽ ىمد كظروا إمم شمعريػ آيمتػوء ذم اًم

 اإلجيوز سموحلذف معـك آيمتػوء ٕكف ُيؽتػك سموعمذيمقر قمـ اعمحذوف .

سمقـام اًمػريؼ اًمثوًمٌ ىمٍمه قمغم كقع مـ أكقاع اإلجيوز سموحلذف ، وىمد مر ؾموسمؼًو 

ذم اعمبحٌ اًمثوًمٌ سمقون أىمسوم اإلجيوز سموحلذف ، واظمتالف اًمعؾامء ومقفو ، ويمقػ أهنؿ 

ؾ كقع خمتؾػ قمـ همػمه ، ومبويـ ًمف ، وآيمتػوء كقع مـ ضمعؾقا ًمؽؾ ىمسؿ أكقاقمًو ، ويم

 هذه إكقاع .

إذن أؾمتطقع اًمؼقل سملن اعمذهى اًمثوًمٌ ذم شمعريػ آيمتػوء هق اعمذهى 

 اًمراضمح .

  

                                                 

، واًمبالهمي  493صـ  3، وُيـظر اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج 448 صـ 3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

 . 48صـ  2اًمعرسمقي ًمعبد اًمرمحـ طمسـ طمبـؽي ج
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 ٌــاىـالج لـالفص

  ةــالتطبًكً ةـــالدراس
 ويحتوي على أربعة مباحث

 

زة ، ــىرة البكـٌ سـاء فـع االكتفـض مىاضـاملبحح األول: أمجلة لبع
 ا .ــز فًَــاٌ الســوبً

املبحح الجاىٌ : أمجلة لبعض مىاضع االكتفاء مً أول سىرة آل عنزاٌ إىل 
 آخز سىرة األىعاو ، وبًاٌ السز فًَا .

املبحح الجالح : مجاالٌ ملىضعني مً مىاضع االكتفاء مً أول سىرة األعزاف 
 إىل آخز سىرة العيلبىت ، وبًاٌ السز فًَنا .

ملبحح الزابع : مجاالٌ ملىضعني مً مىاضع االكتفاء مً أول سىرة الزوو ا
 إىل آخز سىرة الياس ، وبًاٌ السز فًَنا .
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 ح األولــاملبح 
 أمجلة لبعض مىاضع االكتفاء يف سىرة البكزة ، وبًاٌ السز فًَا

 (2اًمبؼرة : )  ژ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ژ ىمقًمف شمعومم ادثال األول :

اًمعؾامء أن ذم أيي ايمتػوًء : طمقٌ يمون مؼته اًمؽالم أن يؼقل اهلل ذيمر سمعض 

شمعومم هدى ًمؾؿتؼلم وًمغػم اعمتؼلم ، ومويمتػك سموعمتؼلم قمـ همػمهؿ ، سمدًمقؾ ىمقًمف شمعومم ذم 

( واًمن  4( ، و ) آل قمؿران :  485) اًمبؼرة :   ژ ں ں ژ مقوع آظمر

 ذم ذًمؽ أن اعمتؼلم هؿ اًمذيـ يـتػعقن هبدايي اًمؼرآن دون ؾمقاهؿ .

سمقـام يرى آظمرون أن أيي ًمقس ومقفو ايمتػوء ، وأن اهلل شمعومم أراد سموهلدايي هـو 

دون ـتػم اعمتؼلم ٓ هيـي قمغم أن همـقم اعمخوًمػـي شمدل سمؿػفـ، وأن أي ي اًمتقومقؼـهداي

 .  سموًمؼرآن 

 تعؾقق وترجقح :

ىمبؾ أن أسمدأ ذم شمرضمقح أطمد اًمرأيلم قمغم أظمر جيى قمكم أوًٓ أن أسملم أكقاع 

 اهلدايي ، وىمد ىمسؿفو اًمعؾامء إمم ىمسؿلم : 

: هدايي اإليضوح واًمبقون، وهل مفؿي مجقع اًمرؾمؾ إمم مـ ُأرؾمؾقا هلؿ،  إول 

                                                 

، وزاد  59صـ  4، وشمػسػم اًمبغقي ج 55،  54صـ  2ُيـظر اًمتػسػم اًمبسقط ًمإلموم اًمقاطمدي ج (  4) 

 اًمـقسوسمقري ، وشمػسػم 268صـ  2، وشمػسػم اًمرازي ج 27صـ  4اعمسػم ًمإلموم اسمـ اجلقزي ج 

، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمإلموم إيمؼم اًمديمتقر/ 243صـ  4، وشمػسػم اًمؼوؾمؿل ج 439صـ  4ج

 . 44صـ  4حمؿد ؾمقد ـمـطووي ج
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اًمعومي ، وأيوت اًمداًمي قمؾقفو مـ اًمؼرآن يمثػمة ، مـفو : وُيطؾؼ قمغم هذا اًمـقع اهلدايي  

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ ىمقًمف شمعومم

 ۋ ۋ ٴۇ ژ ( ، وىمقًمف شمعومم : 485) اًمبؼرة :  ژ ڻۀ ڻ

        ژ ائ  ائ      ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ( . 47) ومصؾً : 

إمم اشمبوع مو اًمثوين : هدايي اًمتقومقؼ واعمعقكي ، وهل ظموصي سمؿـ يقومؼف اهلل شمعومم 

ضموءهؿ سمف اًمرؾمؾ واإليامن هبؿ ، وُيطؾؼ قمغم هذا اًمـقع اهلدايي اخلوصي ، وأيوت 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ اًمداًمي قمؾقفو يمثػمة ، مـفو : ىمقًمف شمعومم :

 کک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ۓ ۓ    ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ ( ، وىمقًمف شمعومم : 243) اًمبؼرة :   ژ ﮲

 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ

              ژ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 . (  44) ومصؾً : 

                                                 

،  449صـ  4، وشمػسػم اًمشقخ اًمشعراوي ج 38  صـ 4ج  ُيـظر ومتح اًمؼدير ًمإلموم اًمشقيموين (  4) 

 ، وشمػسػم اًمسعدي  40صـ  4ج  ـؼقطلـقخ اًمشـرآن ًمؾشـرآن سموًمؼـقاء اًمبقون ذم إيضوح اًمؼـوأو

 . 40صـ  4ج
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يتضح ممو ؾمبؼ أن اًمـقع إول مـ أكقاع اهلدايي يشؽمك ومقف اًمـوس مجقعًو أمو  

أيي حتتؿؾ اعمعـقلم ومقؿؽـ محؾفو قمغم اًمـقع اًمثوين ومنكف ظموص سموعمممـلم : واحلؼ أن 

اهلدايي اًمعومي ويؽقن ذم اًمؽالم ايمتػوء ، وىمد آصمر ؾمبحوكف وشمعومم ذيمر اعمتؼلم ٕهنؿ 

اًمذيـ يـتػعقن هبدايوت اًمؼرآن دون ؾمقاهؿ ، وشمؽقن أيوت سمعدهو اًمتل شمصػفؿ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ سمبعض اًمصػوت سمقوكًو ًمسبى اظمتصوصفؿ سموهلدايي

 3) اًمبؼرة :   ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

( ، وىمد ظمتؿفو احلؼ ؾمبحوكف وشمعومم سمتليمقد هذا اعمعـك ، وسمقون أن هدايتفؿ حمض  4: 

 ( . 5) اًمبؼرة :   ژ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ شمػضؾ مـف شمعومم

يمام يؿؽـ محؾ أيي قمغم اهلدايي اخلوصي ، ويؽقن وصػ اًمؼرآن سملكف هدى 

اًمسبى ومقفو ، وإٓ ومفل سمتقومقؼ مـ اهلل شمعومم ، وشمؽقن أيوت ًمؾؿتؼلم سموقمتبور أكف 

سمعدهو دًمقاًل قمغم ذًمؽ عمو اؿمتؿؾً قمؾقف مـ أوصوف اعمتؼلم ، اًمتل سمسببفو اؾمتحؼقا 

أن هيدهيؿ اهلل سملن جيعؾفؿ يستجقبقن ويـتػعقن هبدايوت اًمؼرآن ، وشمؽقن أيي داًمي 

ن هبدايوت اًمؼرآن سمسبى مو هؿ ومقف مـ سمؿػفقم اعمخوًمػي قمغم أن همػم اعمتؼلم ٓ يـتػعق

 يمػر ويمؼم وقمـود .

ومؤيي قمغم يمال آطمتامًملم شمدل قمغم كػس اعمعـك ًمؽـ اخلالف ذم ـمريؼي 

 اًمدًٓمي ومعغم إول سموٓيمتػوء ، وقمغم اًمثوين سمطريؼ اعمخوًمػي .
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      ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ قوله تعاىل : ادثال الثاين :

 ( . 3) اًمبؼرة : 

، أي واًمشفودة  {اًمذيـ يممـقن سموًمغقى}وىمقًمف :  "يؼقل اإلموم اًمزريمٌم : 

ٕن اإليامن سمؽؾ مـفام واضمى ، وآصمر اًمغقى ٕكف أسمدع وٕكف يستؾزم اإليامن سموًمشفودة 

 .  "مـ همػم قمؽس 

وىمبؾ أن أىمرر إن يمون هذا اعمثول يصؾح أن يؽقن مثوًٓ ًماليمتػوء أم ٓ ، ومنكف 

 "، يؼقل اإلموم اسمـ قمطقي:   ژ ٺ ٺ ژ سمقون معـك ىمقًمف شمعوممجيى قمكم أوًٓ 

وىمقًمف: سمِوًْمَغْقِى ىموًمً ـموئػي: معـوه يصدىمقن إذا هموسمقا وظمؾقا، ٓ يموعمـوومؼلم اًمذيـ 

يممـقن إذا طمرضوا ويؽػرون إذا هموسمقا. وىمول آظمرون: معـوه يصدىمقن سمام هموب 

قمـفؿ ممو أظمؼمت سمف اًمنمائع. واظمتؾػً قمبورة اعمػنيـ ذم متثقؾ ذًمؽ، ومؼوًمً ومرىمي: 

وىمول ش اًمؼضوء واًمؼدر»وىمول آظمرون: ش غقى ذم هذه أيي هق اهلل قمز وضمؾاًم»

احلنم واًمٍماط واعمقزان »وىمول آظمرون: ش اًمؼرآن ومو ومقف مـ اًمغققب»آظمرون: 

 .  "ش واجلـي واًمـور

 حيتؿؾ معـقلم :     ژ ٺ ٺ ژ وسمـوًء قمغم مو ؾمبؼ يتضح أن ىمقًمف شمعومم

إول : أهنؿ يممـقن طمول همقبتفؿ وظمؾقهتؿ يمام يممـقن طمول ؿمفقدهؿ  

                                                 

 . 420صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

 . 84صـ  4اعمحرر اًمقضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزيز ج (  2) 
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 –اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  صغم –وطمضقرهؿ ، ومفؿ ًمقسقا يموعمـوومؼلم يممـقن أموم اًمرؾمقل  

 قمـ اًمغقى سمحول ايمُتِػَك  طمقٌ : ايمتػوء ومقفو ومؤيي ذًمؽ وقمغم ، ذًمؽ سمعد ويؽػرون

 ، اًمعؽس دون اًمشفودة طمول اإليامن يؼتيض اًمغقى طمول اإليامن ٕن : اًمشفودة طمول

 مل اًمؼقل وهذا أظمر، مـ اًمـػس قمغم وإصعى اإليامن قمغم اًمدال هق وًمؽقكف

 . اعمػنيـ أيمثر يذيمره

 اهلل صغم –اًمثوين : أهنؿ يممـقن سمام هموب قمـفؿ ممو أظمؼمهؿ سمف اًمؼرآن أو اًمـبل 

 وإن ، اعمػنيـ أيمثر إًمقف ذهى مو وهذا ، اًمغقبقوت مجقع يشؿؾ وهذا – وؾمؾؿ قمؾقف

 ذًمؽ وقمغم ، سمقـفو شمعورض ومال ، وزيودة يشؿؾفو اًمغقى أن إٓ خمتؾػي إىمقال يموكً

تػك سمذيمر اًمغقى قمـ اًمشفودة ، واًمن ومقف أن اإليامن ايم طمقٌ ايمتػوء أيي ذم يؽقن

سموًمغقى يستؾزم اإليامن سموًمشفودة دون اًمعؽس ، يمام أكف أسمدع وأصعى قمغم اإلكسون 

مـ اإليامن سموًمشفودة ، واعمؼوم مؼوم مدح ومـوؾمى أن يذيمر مو هق أصمؼؾ وأصعى قمغم 

 اًمـػس . 

فؿ سموإليامن سمام هموب قمـفؿ وٓ موكع مـ إرادة اعمعـقلم ومقؽقن اهلل شمعومم ىمد مدطم

 ، ومو طمرض ، وطمول همقبفؿ وؿمفقدهؿ .

 ( 20) اًمبؼرة :   ژ ڍڍ   ڇ ڇ ڇ ژ قول تعاىل ادثال الثالث:

، ومنكف   ژ ڍڍ   ڇ ڇ ڇ ژ وىمقًمف:"يؼقل اإلموم اًمزريمٌم : 

 .  "ؾمبحوكف ذيمر أوٓ اًمظؾامت واًمرقمد واًمؼمق وـمقى اًمبوىمل

                                                 

 . 422صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج ( 4 ) 
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شمؽود اًمظؾامت واًمرقمد واًمؼمق  "اهلل شمعومم ومؽون مؼته اًمؽالم أن يؼقل  

ختطػ أسمصورهؿ : ٕهنو ُذيمرت ىمبؾ ذًمؽ جمتؿعي ومويمتػك اهلل شمعومم سمذيمر اًمؼمق قمـ  

 اًمبوىمل .

 تعؾقق وترجقح :

ىمبؾ أن أقمؾؼ قمغم موؾمبؼ جيى قمكم أوًٓ أن أومن هذه أيي ، وأيي ىمبؾفو 

 :  اقمتامدًا قمغم موذيمره أئؿي اًمتػسػم ومقفام ، وؾملمجؾف ذم قمدة كؼوط 

أوًٓ : أن هوشملم أيتلم قمبورة قمـ مثؾ صمون رضسمف اهلل شمعومم ًمؾؿـوومؼلم ، ومهو 

 ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ ژ ومممعطقومتون قمغم أيتلم ىمبؾفام ، ومهو ىمقًمف شمع

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ( . 48:  47) اًمبؼرة :   ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

صموكقًو : أن اهلل شمعومم ؿمبف ذم هوشملم أيتلم اعمـوومؼلم سمؼقم كزل هبؿ صقى مـ 

اًمسامء ومقف فمؾامت داضمقي ، ورقمد ىموصػ ، وسمرق ظموـمػ ، وصقر طموهلؿ مع اًمرقمد 

سملهنؿ جيعؾقن أكومؾفؿ ذم آذاهنؿ طملم وىمققمف ظمشقي قمغم أكػسفؿ أن يصقبفؿ اعمقت ، 

ف قمؾقؿ هبؿ وسمحوهلؿ ، وأن مو يصـعقكف ٓ يدومع صمؿ سملم اهلل شمعومم ذم ظمتوم هذه أيي أك

                                                 

،  74صـ  4اًمؽؾبل ج، واًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ًمإلموم اسمـ ضمزي  83صـ  4ُيـظر اًمؽشوف ج (  4) 

،  57صـ    4، وومتح اًمؼدير ًمإلموم اًمشقيموين ج 259صـ  4وحموؾمـ اًمتلويؾ ًمإلموم اًمؼوؾمؿل ج

، واًمتػسػم اًمقؾمقط عمجؿققمي مـ اًمعؾامء  سمنذاف جمؿع اًمبحقث  64صـ  4وشمػسػم اعمراهمل ج

 . 47صـ  4اإلؾمالمقي سموٕزهر ج
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قمـفؿ اعمقت اًمذي ؾمقصقبفؿ ٓ حموًمي ، أمو ذم أيي اًمثوكقي ومقصقر احلؼ ضمؾ وقمال  

طموهلؿ مع اًمؼمق ويمقػ أكف يؽود خيطػ أسمصورهؿ ويستؾبفو ، وأهنؿ معف سملم طموًملم 

حريمقن وٓ قمـدمو ُييضء هلؿ يؿشقن ذم وقئف ، وقمـدمو ُيظؾؿ يؼػقن أمويمـفؿ ٓ يت

يستطقعقن اًمقصقل إمم سمغقتفؿ ، وختتؿ أيي سمبقون أن اهلل شمعومم ىمودر قمغم يمؾ رء ًمق 

 ؿموء ًمذهى سمسؿعفؿ وأسمصورهؿ ذم أي وىمً ، وطملم .

صموًمثًو : أن اهلل شمعومم سملم أوًٓ أن طموهلؿ يمحول مـ أصوسمف فمؾامت ورقمد وسمرق ، 

ق ، طمتك إن اًمعؾامء ىموًمقا : إن صمؿ سملم سمعد ذًمؽ طموهلؿ مع اًمرقمد ، صمؿ طموهلؿ مع اًمؼم

هوشملم اجلؿؾتلم مستلكػتون ٓ حمؾ هلام مـ اإلقمراب ، يملن ؾموئاًل ؾملل أوًٓ مو طموهلؿ 

مع اًمرقمد ؟ ومؼقؾ : جيعؾقن أصوسمعؿ ذم آذاهنؿ مـ اًمصقاقمؼ طمذر اعمقت ، ويملن 

ؿ ؾموئاًل ؾملل صموكقًو مو طموهلؿ مع اًمؼمق ؟ ومؼقؾ : يمؾام أووء هلؿ مشقا ومقف وإذا أفمؾ

 قمؾقفؿ ىمومقا .

 بـاء عذ ماشبق يتضح : 

أن أيي ٓ ايمتػوء ومقفو وٓ طمذف وأهنو يمام ؾمبؼ شمقوح أوًٓ طمول همٓء 

اًمؼقم مع اًمرقمد صمؿ طموهلؿ مع اًمؼمق ، ويميد ذًمؽ مو ورد ذم ظمتوم أيي اًمثوكقي قمغم 

 ڳ               ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک  ک ژاًمؽمشمقى اعمذيمقر أوًٓ 

 ( . 20اًمبؼرة : )   ژ ڱ
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ قوله تعاىل ادثال الرابع :

 ( . 44) اًمبؼرة :   ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ        ڎ ڎ

هذا اعمثول ىمد ذهى سمعض اًمعؾامء إمم أن ومقف ايمتػوًء ، يؼقل اإلموم اًمزريمٌم :       

ومحذف اعمعطقف ، ىمقؾ: اعمعـك وآظمر يموومر سمف  {وٓ شمؽقكقا أول يموومر سمف}وىمقًمف:  "

ًمدًٓمي ىمقة اًمؽالم مـ ضمفي أن أول اًمؽػر وآظمره ؾمقاء وظمصً إوًمقيي سموًمذيمر 

 .   "ًمؼبحفو سموٓسمتداء 

سمقـام يرى آظمرون أن ومقف كققمًو آظمر مـ أكقاع اإلجيوز سموحلذف وهق طمذف 

وىمد شمضؿـً هذه  "اعمقصقف ، يؼقل اًمشقخ / حمؿد سمـ إملم اهلرري اًمشوومعل : 

رضوسمو مـ اًمبالهمي ، وأكقاقمو مـ اًمػصوطمي واًمبقون واًمبديع : ........ ومـفو أيوت 

َل يموومٍِر سمِفِ } : اإلجيوز سموحلذف ذم ىمقًمف : : ٕكف قمغم طمذف مقصقف:  {َوٓ شَمُؽقُكقا َأوَّ

 .   "أي : أّول ومريؼ يموومر سمف 

ويصقر اإلموم اًمسؿلم احلؾبل اًمسبى اًمذي ضمعؾ اًمعؾامء يؾجلون إمم ذًمؽ 

ل»واقمؾؿ َأنَّ  "وأىمقاهلؿ ذم أيي ومقؼقل :  َأوْمَعُؾ شمػضقٍؾ، وَأوْمَعُؾ اًمتػضقِؾ إذا ش َأوَّ

و أن  ُأوقَػ إمم كؽرٍة يمون مػردًا مذيمرًا مطؾؼًو. صمؿ اًمـؽرُة اعمضوُف إًمقفو َأوْمعؾ: إمَّ

ًْ مو ىمبؾفو كحق: اًمزيدان أومضُؾ   شمؽقَن ضمومدًة      ًْ ضمومدًة ـموسمَؼ أو مشتؼًي، ومنْن يموَك

رضمَؾلْم، اًمزيدون أومضُؾ رضمول، اهلـداُت أومضُؾ كسقٍة. وأضموز اعمؼمُد إومراَدهو مطؾؼًو 

                                                 

 . 424صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

 . 403صـ  4شمػسػم طمدائؼ اًمروح واًمرحيون ذم روايب قمؾقم اًمؼرآن ج (  2) 
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ًْ مشتؼًي وموجلؿفقُر أيضًو قمغم وضمقِب اعمطوسمؼِي كحق:   وَردَّ قمؾقف اًمـَّْحقيقن. وإن يموَك

ًُ  "، وأضموَز سمعُضفؿ اعمطوسمؼَي ش وأيمرُم ىمودملماًمزيُدون أومضُؾ ذاهبلم » َوآِمـُقا سماَِم َأْكَزًْم

ؼُ  وَي وَموشمَّ وا سمِآَيويِت صَمَؿـًو ىَمؾِقاًل َوإِيَّ َٓ شَمْشؽَمُ َل يَموومٍِر سمِِف َو َٓ شَمُؽقُكقا َأوَّ ىًمو عمَِو َمَعُؽْؿ َو قِن  ُمَصدِّ

، وَمَلوْمَرَد ذم إوِل  قمقا وَمنَمُّ ضِمقوِع ، وإذا ُهُؿ ـَمِعُؿقا وَموَُٕم ـموقِمٍؿ ... وإذا ُهُؿ ضمو "

َل يَموومٍِر سمِفِ }وـموسَمَؼ ذم اًمثوين. ومـف قمـَدهؿ:  ر هذا ومؽون  {َوَٓ شمؽقكقا َأوَّ . إذا شمؼرَّ

، وملضموسمقا قمـ ذًمؽ سملوضمٍف: َأضْمَقُدهو: َأنَّ ش يموومر»يـبغل قمغم ىمقِل اجلؿفقر أن جُيْؿع 

ًِ مضوٌف ٓ ًْ صػُتف َأوْمَعؾ ذم أيي وذم اًمبق ؾمٍؿ مػرٍد ُمْػِفٍؿ ًمؾجؿع طُمِذَف وسَمؼق

ىموئؿًي َمؼوَمف، ومجوءت اًمـؽرُة اعمضوُف إًمقفو أوْمَعؾ مػردٍة اقمتبورًا سمذًمؽ اعمقصقف 

اعمحذوف، واًمتؼديُر: وٓ شمؽقكقا أوَل ومريٍؼ أو ومقٍج يموومٍر، ويمذا: وَموَُٕم ومريٍؼ ـموقمٍؿ، 

ـْ يمػر سمف، وىمق َل َم ـْ يمؾُّ واطمٍد مـؽؿ وىمقؾ: ٕكف ذم شملويؾ: أوَّ ؾ: ٕكف ذم معـك: ٓ يُؽ

ًي أي: يمؾَّ واطمٍد مـو، وٓ مػفقَم هلذِه اًمصػِي هـو ومال  أوَل يموومٍر، يمؼقًمِؽ: يمسوكًو طُمؾَّ

ُيراد: وٓ شمؽقكقا أوَل يموومٍر سمؾ آظمَر يموومر. وعمَّو اقمتؼَد سمعُضفؿ أنَّ هلو مػفقمًو اطمتوَج إمم 

يُره وٓ شمؽقكقا يموومريـ سمف، وهذا ًمقس سمٌمء، زائدًا، ىمول: شمؼدش أول»شملويؾ ضَمْعِؾ 

ره سمعُضفؿ سمَلنَّ صمؿَّ معطقومًو حمذوومًو شمؼديُره: وٓ شمؽقكقا أوَل يموومٍر سمف وٓ آظمَر  وىمدَّ

 سمف، وهق كظػُم ىمقًمِف:
ِ
 يموومٍر، وكصَّ قمغم إول ٕكف َأوْمَحُش ًمالسمتداء

ُِ ٍانووووايف  لووووًَه ْ أاِخشق ه ووووِه  ا وووولُ      م وووو

ُ  و  سوووووووووىُ  ا       جلاوووووووووَ ِعالٍفِحووووووووو

                                                 

مل أىمػ قمغم ىموئؾي ، وىمد ذيمره سمعض اًمعؾامء دون كسبتف ًمؼوئؾف ، ُيـظر معوين اًمؼرآن ًمإلموم اًمػراء  (  4) 

، وآؿمتؼوق ًمإلموم  465صـ  4، وذح ديقان اعمتـبل ًمإلموم اًمقاطمدي ج 268،  33صـ   4ج

 .  447صـ  4ريد جأيب سمؽر سمـ د

 مل أىمػ قمؾقف . (  2) 
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ٓ يريد أن ومقفؿ وُمْحشًو آضِماًل، سمؾ يريد ٓ وُمْحَش قمـدهؿ ٓ قموضماًل وٓ آضِماًل. 

ًُ »شمعقُد قمغم ش سمف»واهلوُء ذم  وىمقؾ: قمغم ش مو معؽؿ»وهق اًمظوهُر، وىمقؾ: قمغم ش مو َأْكَزًْم

ًٓ إًمقف، وىمقؾ: قمغم اًمـعؿِي ذهوسمًو هبو إ مم اًمرؾمقِل قمؾقف اًمسالم ّٕن اًمتـزيَؾ َيْسَتْدقِمل ُمـَزَّ

 .  "معـك اإِلطمسوِن 

 تعؾقق وترجقح :

يتضح ممو ؾمبؼ أن اًمعؾامء اشمػؼقا قمغم أن أومعؾ اًمتػضقؾ إذا ُأوقػ إمم كؽرة 

يمون مػردًا مطؾؼًو ، واظمتؾػقا ذم هذه اًمـؽرة هؾ شُمطوسمؼ مو ىمبؾ أومعؾ اًمتػضقؾ أو ٓ 

 إمم ىمقًملم : 

شملويؾ هذه أيي إمم  إول : ىمقل اجلؿفقر : جيى مطوسمؼتفو ، وقمؾقف ذهبقا ذم

أىمقال : أىمقاهو أن اًمؽالم ومقف إجيوز سموحلذف : طمقٌ طمذف اعمقصقف ، وشمؼدير 

، أو أن ومقف ايمتػوًء طمقٌ ايمتػك سمذيمر أول  "وٓ شمؽقكقا أول ومريؼ يموومر سمف  "اًمؽالم 

وٓ شمؽقكقا أول يموومر سمف وٓ آظمر يموومر ،  "يموومر سمف قمـ آظمر يموومر سمف ، وشمؼدير اًمؽالم 

 أن أول اًمؽػر أؿمـع وأسمشع مـ آظمره ومبدأ سمف . واًمن ومقف

 اًمثوين : ىمقل اعمؼمد ٓ جيى مطوسمؼتفو مطؾؼًو ، واؾمتدل هبذه أيي .

واًمراضمح واهلل أقمؾؿ هق رأي اجلؿفقر أن ذم أيي كققمًو مـ أكقاع اإلجيوز 

 سموحلذف ؾمقاء طمذف مقصقف أم ايمتػوء وإن يمـً ٓ أرضمح أطمدمهو قمغم أظمر .

                                                 

 . 348،  347صـ  4اًمدرر اعمصقن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن ًمإلموم اًمسؿلم احلؾبل ج (  4 ) 
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ قوله تعاىل : س :ادثال اخلام

 ( 59)اًمبؼرة :   ژ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ذهى سمعض اًمعؾامء إمم أن ذم أيي ايمتػوء : طمقٌ ايمتػك سموًمؼقل قمـ اًمػعؾ ، 

ويمون مؼته اًمؽالم أن يؼقل : ومبدل اًمذيـ فمؾؿقا ىمقًٓ وومعاًل همػم اًمذي ىمقؾ هلؿ  ، 

،  {ومبدل اًمذيـ فمؾؿقا ىمقًٓ همػم اًمذي ىمقؾ هلؿ}وىمقًمف:  "يؼقل اإلموم اًمزريمٌم : 

أمروا سمشقئلم: سملن يدظمؾقا اًمبوب ؾمجدًا وسملن أي وومعاًل همػم اًمذي أمروا سمف ٕهنؿ 

يؼقًمقا طمطي ومبدًمقا اًمؼقل ذم ]طمطي[ ]طمـطي[ وسمدًمقا اًمػعؾ سملن دظمؾقا يزطمػقن قمغم 

 .  "أؾمتوهفؿ ومل يدظمؾقا ؾموضمديـ 

وفموهر كظؿ اًمؼرآن أهّنؿ  "ويؼقل اًمشقخ / حمؿد إملم اهلرري اًمشوومعل : 

مجوقمي. وىمقؾ: سمؾ سمدًمقا اًمعؿؾ واًمؼقل مجقعًو، سمّدًمقا اًمؼقل ومؼط دون اًمعؿؾ، وسمف ىمول 

ِذي ىِمقَؾ هَلُؿْ }ومؿعـك ىمقًمف:  ًٓ هَمػْمَ اًمَّ أي: أمرًا همػم اًمذي أمروا سمف، ومنن أمر اهلل  {ىَمْق

 .  "ىمقل، وهق شمغقػم مجقع مو أمروا سمف 

 تعؾقق وترجقح : 

مبسطًو جيى قمكم أوًٓ ىمبؾ أن أقمؼى قمغم هذا اًمؽالم أن أومن أيي شمػسػمًا 

وىمد أمرهؿ اهلل َأن  "طمتك أىمػ قمغم طمؼقؼي هذا اًمؽالم ، ضموء ذم اًمتػسػم اًمقؾمقط : 

                                                 

 . 422صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

، وُيـظر روح اًمبقون ًمؾشقخ /  425صـ  4شمػسػم طمدائؼ اًمروح واًمرحيون ذم روايب قمؾقم اًمؼرآن ج (  2) 

 . 444صـ  4إؾمامقمقؾ طمؼل سمـ مصطػك اإلؾمتوكبقزم ج
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ًدا}يدظمؾقهو مـ سموهبو ومؼول:   متطومـلم ظموؿمعلم: ؿمؽًرا هلل  {َواْدظُمُؾقا اًْمَبوَب ؾُمجَّ

 شمعومم قمغم إظمراضمؽؿ مـ اًمتقف، واإلكعوم قمؾقؽؿ سموٓؾمؽمزاق ذم هذه اًمؼريي .

َوىُمقًُمقا }شمعومم: اًمعػق قمـ ذكقهبؿ اعمووقي ومؼول هلؿ: يمام َأمرهؿ أن يسلًمقه 

أي طِمطٌي مـؽ يو اهلل خلطويوكو وهمػراٌن ًمذكقسمـو. ووقمدهؿ اهلل أن يستجقى  {طِمطَّيٌ 

: كسؽم ًمؽؿ {َكْغِػْر ًَمُؽْؿ ظَمَطوَيويُمؿْ }دقموءهؿ واؾمتغػورهؿ قمـ ظمطويوهؿ ومؼول: 

: صمقاسًمو قمغم إطمسوهنؿ، {ْحِسـلِمَ َوؾَمـَِزيُد اعمُْ }ؾمقئوشمؽؿ اًمسوسمؼي، ومال كعوىمبؽؿ قمؾقفو 

ـَ }ومقق همػران ظمطويوهؿ، وًمؽـ هُمٓء اعمـؽريـ ًمؾـعؿ مل يستجقبقا  ِذي َل اًمَّ وَمَبدَّ

ٌي، اعمػقد ًمطؾى طمط ذكقهبؿ وهمػراهنو  {فَمَؾُؿقا ًٓ }سمام أمروا سمف وهق ىمقهلؿ: طمطَّ ىَمْق

ِذي ىِمقَؾ هَلُؿْ  إقمراوًو وقمـوًدا مـفؿ ًمرهبؿ ًمقس ومقف ظمضقع واؾمتغػور ًمذكقهبؿ،  {هَمػْمَ اًمَّ

 سماَِم يَموُكقا َيْػُسُؼقنَ }
ِ
اَمء ـَ اًمسَّ ـَ فَمَؾُؿقا ِرضْمًزا ِم ِذي  -: أي وملكزًمـو قمؾقفؿ{وَمَلْكَزًْمـَو قَمغَم اًمَّ

قمذاسًمو مـ اًمسامَء، سمسبى مو اؾمتؿروا قمؾقف مـ اًمػسؼ اعمتجدد، واخلروج  -ًمظؾؿفؿ

 .  "قمـ اًمطوقمي آكو ومآكو 

طمدصمـل إؾِْمَحوُق سمـ َكٍْمٍ طمدصمـو وأظمرج اإلموم اًمبخوري ذم صحقحف ىمول : 

وِم سمـ ُمـَبٍِّف َأكَُّف ؾمؿع َأسَمو ُهَرْيَرَة ريض اهلل قمـف يؼقل ىمول  اِق قمـ َمْعَؿٍر قمـ مَهَّ زَّ قمبد اًمرَّ

اِئقَؾ  ":  رؾمقل اهللَِّ  ًدا َوىُمقًُمقا "ىِمقَؾ ًمِبَـِل إِْهَ ٌي وادظمؾقا اًْمَبوَب ؾُمجَّ ًُمقا  "طِمطَّ وَمَبدَّ

 .  "وَمَدظَمُؾقا َيْزطَمُػقَن قمغم َأؾْمَتوِهِفْؿ َوىَموًُمقا طَمبٌَّي ذم ؿَمْعَرٍة 

                                                 

 . 444صـ  4اًمتػسػم اًمقؾمقط عمجؿققمي مـ اًمعؾامء سمنذاف جمؿع اًمبحقث اإلؾمالمقي ج (  4) 

 صـ 3ج( 3222) رىمؿ طمديٌ – اًمسقؾ مـ قومونـم سموب – إكبقوء يمتوب –صحقح اًمبخوري  (  2) 

4248. 
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 بـاء عذ ماشبق يتضح ما ييل :  

أن اهلل شمعومم أمرهؿ سمثالصمي أؿمقوء : أن يدظمؾقا اًمؼريي ويليمؾقا مـفو طمقٌ  أوالً :

َطلـمئل اًمرؤوس ظموؿمعلم ؿموءوا، وهذا إمر ًمإلسموطمي ، وأن يدظمؾقا اًمبوب م

 ، وأن يطؾبقا مـ اهلل شمعومم أن حيط قمـفؿ ذكقهبؿ ، ومهو ًمؾقضمقب .

 أن اهلل شمعومم وقمدهؿ أن يغػر هلؿ ظمطويوهؿ إن امتثؾقا ًمألمريـ إظمػميـ . ثاكقًا :

سملم اهلل قمز وضمؾ سمعد ذًمؽ أهنؿ مل ُيـػذوا مو أمروا سمف ، سمؾ همػموا وسمدًمقا ، وىمد  ثالثًا :

 قمغم يزطمػقن دظمؾقا سملهنؿ ذًمؽ –وؾمؾؿ  قمؾقف اهلل صغم – ومصؾ اًمـبل

 . ؿمعرة ذم طمبي وىموًمقا ، أؾمتوهفؿ

سملم اهلل شمعومم قمؼى ذًمؽ أكف قموىمى مـ مل يؿتثؾ مـفؿ سملن أكزل قمؾقفؿ رضمزًا  رابعًا :

 مـ اًمسامء قمؼوسمًو هلؿ قمغم صـقعفؿ .

أن إمريـ إذن ومؤيي ومقفو أمران : أمر سمػعؾ رء ، وأمر سمؼقل رء ، وسمام 

مـ مجؾي اًمؼقل ومؼد سملم احلؼ شمعومم أهنؿ سمدًمقا سمف ىمقٓ آظمر قمغم اقمتبور أكف يشؿؾ 

 إمريـ معًو ، ومؤيي قمغم ذًمؽ ًمقس ومقفو ايمتػوء .

ومـ اعمؿؽـ أن شمؽقن أيي مـ سموب آيمتػوء قمغم اقمتبور أن إمريـ وإن يموكو 

ٓطمتامل إول يصح ذم طمول مـ مجؾي اًمؼقل إٓ أهنؿ سمدًمقمهو طمؼقؼي سمػعؾ وىمقل وا

ًمق كػك اهلل شمعومم امتثوهلؿ ًمألمريـ سملن ىمول مثاًل ) ومؾؿ يستجقبقا ًمؼقل اهلل ( وًمؽـف 

ًمقمهو ، وىمد سملم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذًمؽ ، ويؽقن اًمن ومقف أن  ذيمر أهنؿ سمدَّ

اًمؼقل ، إمريـ معًو يدٓن قمغم ـمؾى اعمغػرة مـ اهلل شمعومم ىمقًٓ وقمؿاًل وأؾمفؾفام 
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ًٓ مـ سموب أومم ، وهذا   ومنذا أظمؼم اهلل شمعومم قمـفؿ سملهنؿ سمدًمقا سمف همػمه يمون اًمػعؾ ُمَبدَّ

 آطمتامل هق مو يظفر زم رضمحوكف ، واهلل شمعومم أقمغم وأقمؾؿ .

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ قوله تعاىل : ادثال السادس :

 ( . 487) اًمبؼرة :   ژ ڇڇ چ   چ چ

 "هذا اعمثول ذهى سمعض اًمعؾامء إمم أن ومقف ايمتػوًء ، يؼقل اإلموم اًمزريمٌم : 

. ومنن ىمقؾ:  {طمتك يتبلم ًمؽؿ اخلقط إسمقض مـ اخلقط إؾمقد مـ اًمػجر}وىمقًمف: 

متصؾ  {مـ اًمػجر}ًمقس ًمؾػجر ظمقط أؾمقد إكام إؾمقد مـ اًمؾقؾ. وملضمقى: إن 

مـ اخلقط خلقط إسمقض مـ اًمػجر يتبلم ًمؽؿ اواعمعـك طمتك  {اخلقط إسمقض}سمؼقًمف: 

إؾمقد مـ اًمؾقؾ ًمؽـ طمذف ]مـ اًمؾقؾ[ ًمدًٓمي اًمؽالم صَمؿَّ قمؾقف وًمقىمقع اًمػجر ذم 

مقوعف ٕكف ٓ يصح أن يؽقن ]مـ اًمػجر[ متعؾؼو سموخلقط إؾمقد وًمق وىمع ]مـ 

اًمػجر[ ذم مقوعف متصاًل سموخلقط إسمقض ًمضعػً اًمدًٓمي قمغم اعمحذوف وهق ]مـ 

 .  "ذف ]مـ اًمؾقؾ[ ًمالظمتصور وأظمر ]مـ اًمػجر[ ًمؾدًٓمي قمؾقف اًمؾقؾ[ ومح

سمقـام يرى سمعض اًمعؾامء رأيًو آظمر ذم هذه أيي ، يؼقل اًمشقخ حمؿد إملم 

ؾَْمَقدِ } "اهلرري اًمشوومعل :  ْٕ ـَ اخْلَْقِط ا سَْمقَُض ِم ْٕ َ ًَمُؽُؿ اخْلَْقُط ا ومقف جموزان  {طَمتَّك َيَتَبلمَّ

إسمقض مو يبدو مـ اًمػجر اعمعؽمض ذم إومؼ، وسموٕؾمقد مو يؿتد  : ٕكف ؿمبف سموخلقط

معف مـ همبش اًمؾقؾ وفمالمف، ؿمبفو سمخقطلم أسمقض وأؾمقد، وأظمرضمف مـ آؾمتعورة 

ـَ اًْمَػْجرِ }إمم اًمتشبقف ىمقًمف:  يمؼقًمؽ: رأيً أؾمًدا مـ زيد، ومؾق مل يذيمر مـ زيد  {ِم

                                                 

 . 423صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 
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 47                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

: ٕن آؾمتعورة ٓ شمؽقن إٓ يمون اؾمتعورة، ويمون اًمتشبقف هـو أسمؾغ مـ آؾمتعورة 

طمقٌ يدل قمؾقفو احلول أو اًمؽالم، وهـو ًمق مل يلت مـ اًمػجر مل يعؾؿ آؾمتعورة . 

 .  "واهلل ؾمبحوكف وشمعومم أقمؾؿ 

َ ًَمُؽُؿ  "وىمد مجع اإلموم اًمؼوؾمؿل سملم اًمرأيلم ومؼول :  سُمقا طَمتَّك َيَتبلَمَّ َويُمُؾقا َواْذَ

ـَ  سَْمَقُض ِم ْٕ ـَ اًْمَػْجِر أسموح شمعومم إيمؾ واًمنمباخْلَْقُط ا ؾَْمَقِد ِم ْٕ مع مو شمؼّدم  -اخْلَْقِط ا

ذم أّي اًمؾقؾ ؿموء اًمصوئؿ إمم أن يتبلّم وقوء اًمصبوح مـ ؾمقاد  -مـ إسموطمي اجلامع

اًمؾقؾ. وؿمّبفو سمخقطلم: أسمقض وأؾمقد، ّٕن أول مو يبدو مـ اًمػجر اعمعؽمض ذم 

 خلقط اعمؿدود.إومؼ ومو يؿتّد معف مـ همبش اًمؾقؾ، يمو

  ىمول أسمق دؤاد اإليودّي:

 فلنووووووووووا أضووووووووووا   لنووووووووووا سوووووووووودفة 

 و ح موووووُ الصوووووبا خوووووً  أنوووووارا     

   
ـَ اًْمَػْجِر سمقون ًمؾخقط إسمقض. وايمتػك سمف قمـ سمقون اخلقط إؾمقد،  وىمقًمف ِم

ٕن سمقون أطمدمهو سمقون ًمؾثوين. وىمد رومع هبذا اًمبقون آًمتبوس اًمذي وىمع أول أمر   

 . اًمصقوم  

                                                 

، وُيـظر شمػسػم اًمـقسوسمقري  476صـ  3شمػسػم طمدائؼ اًمروح واًمرحيون ذم روايب قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

اًمؽريؿ  ( ، و شمػسػم أيب اًمسعقد ) إرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ إمم مزايو اًمؽتوب  545،  544صـ  4ج

 . 202صـ  4ج

، وشموج اًمعروس  298صـ  7ًمبقً ٕيب دواد اإليودي ، ُيـظر ًمسون اًمعرب ًمإلموم اسمـ مـظقر جا (  2)  

سمقدي ج  . 493صـ  4، واًمصحوح ًمإلموم اجلقهري ج 284صـ  49ًمإلموم اًمزَّ

 . 43صـ  2شمػسػم اًمؼوؾمؿل ) حموؾمـ اًمتلويؾ ( ج (  3) 

٣٩٢



   
 48                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

وىمد سملم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعمراد مـ أيي ، أظمرج اإلموم اًمبخوري  

وُج سمـ ِمـَْفوٍل طمدصمـو ُهَشْقٌؿ ىمول أظمؼمين طُمَصلْمُ سمـ قمبد اًمرمحـ قمـ  "ىمول :  طمدصمـو طَمجَّ

َ ًَمُؽْؿ اخْلَ  ًْ ( طمتك َيَتَبلمَّ ْعبِلِّ قمـ قَمِديِّ سمـ طَموشمٍِؿ ريض اهلل قمـف ىمول عَمَّو َكَزًَم ْقُط اًمشَّ

ؾَْمَقِد ) قَمَؿْدُت إمم قِمَؼوٍل َأؾْمَقَد َوإمَِم قِمَؼوٍل َأسْمقََض وَمَجَعْؾُتُفاَم  ْٕ سَْمَقُض مـ اخْلَْقِط ا ْٕ ا

ْقِؾ ومال َيْسَتبلُِم زم وَمَغَدْوُت قمغم رؾمقل اهللَِّ  ًُ َأْكُظُر ذم اًمؾَّ ًَ ِوؾَموَديِت وَمَجَعْؾ وَمَذيَمْرُت  حَتْ

ْقِؾ َوسَمَقوُض اًمـََّفوِر  ًمف ذًمؽ ومؼول : إكام ذًمؽ ؾَمَقادُ   .  "اًمؾَّ

 تعؾقق وترجقح :

 يتضح مما شبق ما ييل : 

أن أيي ًمقسً قمغم طمؼقؼتفو وأن اعمراد سموخلقط إسمقض سمقوض اًمـفور  أوالً :

 وسموٕؾمقد ؾمقاد اًمؾقؾ .

 أن اًمعؾامء ىمد اظمتؾػقا ذم أيي قمغم صمالصمي أىمقال :  ثاكقًا :

ايمتػوء طمقٌ ايمتػك سمذيمر مـ اًمػجر قمـ ذيمر مـ اًمؾقؾ اًمؼقل إول: أن ومقفو 

ويمون مؼته اًمؽالم أن يؼقل : ويمؾقا واذسمقا طمتك يتبلم ًمؽؿ اخلقط إسمقض مـ 

ر ) مـ اًمػجر ( ًمقدل  اًمػجر مـ اخلقط إؾمقد مـ اًمؾقؾ ، ومحذف ) مـ اًمؾقؾ ( وأظمَّ

 قمغم اعمحذوف .

                                                 

سُمقا َويُمُؾقا " شَمَعومَم  اهللَِّ  ىَمْقلِ  سَموب  – اًمصقم يمتوب –صحقح اًمبخوري  ( 4 )  َ  طمتك َواْذَ  اخْلَْقطُ  ًَمُؽؿْ  َيَتَبلمَّ

سَْمَقُض  ْٕ ؾَْمَقدِ  اخْلَْقطِ  مـ ا ْٕ ُّقا صُمؿَّ  اًْمَػْجرِ  مـ ا َقومَ  َأمِت  2ج(  4847)   رىمؿ طمديٌ – " اًمؾَّْقؾِ  إمم اًمصِّ

 . 677 صـ

٣٩٣



   
 49                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

ًمـفور سموخلقط إسمقض وؾمقاد اًمؼقل اًمثوين : أن ومقفو شمشبقفًو ، طمقٌ ؿمبف سمقوض ا 

اًمؾقؾ سموخلقط إؾمقد ، صمؿ طمذف اعمشبَّف ودلَّ قمؾقف سمؼقًمف مـ اًمػجر ، وًمقٓ ذيمره 

 خلرج إمم آؾمتعورة .

اًمؼقل اًمثوًمٌ : أن ومقفو شمشبقفًو وايمتػوء ، وهق رأي جيؿع سملم اًمرأيلم ، وهذا مو 

ٓؾمتحوًمي أن يؽقن اعمراد أمقؾ إًمقف وموًمؼقل سموٓيمتػوء ٓ يؿـع أن يؽقن ومقفو شمشبقف : 

سموخلقط إسمقض وإؾمقد طمؼقؼتف ، وهذا مو سمقـف اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمعدي سمـ 

طموشمؿ  ريض اهلل قمـف ، وًمعؾ اًمن ذم آيمتػوء أن سمقوض اًمـفور وؾمقاد اًمؾقؾ يتضحون 

 قمـد اًمػجر ٓ اًمؾقؾ .

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ قوله تعاىل : ادثال السابع :

 ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ( . 273) اًمبؼرة :   ژ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ 

 "هذا اعمثول ذهى سمعض اًمعؾامء إمم أن ومقف ايمتػوء ، يؼقل اإلموم اًمزريمٌم : 

 .   ژ ۓۓ ے ے ھ ژ وىمقًمف :

 "وىمد سملم اًمشقخ حمؿد إملم اهلرري اًمشوومعل معـك اإلحلوف ومؼول : 

واإلحلوف ويمذا اإلحلوح هق: أن ُيالِزم اعمسموَل طمتك يعطقُف. مـ ىمقهلؿ: حلػـل مـ 

                                                 

 . 420صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

٣٩٤



   
 50                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

 . ومضؾ حلوومف: أي: أقمطوين مـ ومضؾ مو قمـده 

  ژ ۓۓ ے ے ھ ژ وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اعمراد مـ ىمقًمف شمعومم

: أي ٓ يسلًمقن اًمـوس {َٓ َيْسَلًُمقَن اًمـَّوَس إحِْلَووًمو} " اًمقؾمقط :ضموء ذم اًمتػسػم 

لم ذم اًمسَمال، يمعودة اًمػؼراء . واعمراد: أهنؿ ٓ يسلًمقن اًمـوس أصال، يمام ىموًمف اسمـ  حِّ
ُمؾِ

قمبوس . ومـ أضمؾ ذًمؽ ضُمِفؾ طموهلؿ، ومل ُيْعَرومقا إٓ اؾمتـبوـمو مـ قمالموهتؿ . وموًمـػل 

قًعو: اًمسمال، واإلحلوح . وإمم هذا ذهى اًمػراُء، واًمزضموج، هـو مقضمف، ًمألمريـ مج

مل يؾحقا .  -وأيمثر اعمػنيـ . وىمقؾ اعمراد، أهنؿ ٓ يسلًمقن، وإن ؾملًمقا قمـ رضورة 

 . وإول هق اًمراضمح 

 ھ ژ وهـوك رأي آظمر ًمإلموم اًمرازي ذم شمػسػم أيي ، وهق أن ىمقًمف شمعومم :

ًمقس صػي هلمٓء اًمػؼراء : ٕن يمالم اهلل شمعومم ىمبؾ   ژ ۓۓ ے ے

                                                 

، وُيـظر قمؿدة احلػوظ ذم شمػسػم  90صـ  4شمػسػم طمدائؼ اًمروح واًمرحيون ذم روايب قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

، وومتح اًمرمحـ ذم شمػسػم اًمؼرآن ًمؾشقخ جمػم  44صـ  4أذف إًمػوظ ًمإلموم اًمسؿلم احلؾبل 

 4 ج  جلزائريػم ًمؾشقخ أيب سمؽر اـر اًمتػوؾمـ، وأيس 394  ،  390صـ  4اًمديـ اًمعؾقؿل اعمؼدد 

 . 265صـ 

، وهذا  469صـ  4اًمتػسػم اًمقؾمقط عمجؿققمي مـ اًمعؾامء سمنذاف جمؿع اًمبحقث اإلؾمالمقي ج (  2) 

صـ  2شمؾخقص عمو ذيمره اعمػنون ، ُيـظر قمغم ؾمبقؾ اعمثول : اًمتػسػم اًمبسقط ًمإلموم اًمقاطمدي 

صـ  4موم اسمـ اجلقزي ج، وزاد اعمسػم ذم قمؾؿ اًمتػسػم ًمإل 388صـ  4، وشمػسػم اًمبغقي ج 477

، واًمدرر اعمصقن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن  224،  223صـ  4، وشمػسػم اًمـسػل ج 246،  245

 . 265صـ  4، وشمػسػم أيب اًمسعقد  624،  623صـ  2ًمإلموم اًمسؿلم احلؾبل ج

٣٩٥



   
 54                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

 
 ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ژ ذًمؽ يدل قمغم هذه اًمصػي

، ومفؿ ٓ يسلًمقن اًمـوس أصاًل ، وإكام ضملء هبو ًمغرض اًمتعريض هبمٓ   ژ ھ

 . اًمذيـ يسلًمقن اًمـوس إحلوومًو ، وسمقون أن أصؾ اًمسمال منموع دون اإلحلوف 

 تعؾقق وترجقح :

 يتضح مما شبق ما ييل : 

أن معـك اإلحلوف هق اإلحلوح ذم اًمسمال ومالزمي اعمسئقل وشمؽرار  أوالً :

 اًمسمال طمتك يعطقف .

أن أيي وصػً همٓ اًمػؼراء سملهنؿ ٓ يسلًمقن اًمـوس إحلوومًو ، وهق  ثاكقًا :

 حيتؿؾ معـقلم :

سمنحلوف ، وًمقس إول : أن يؽقن اًمـػل مـصبًو قمغم هذه اهلقئي ، وهل اًمسمال 

قمغم يمؾ اًمسمال ، وهذا مو ذهى إًمقف سمعض اعمػنيـ ، وقمغم ذًمؽ ومؤيي ٓ ايمتػوء 

 ومقفو.

اًمثوين : أن يؽقن اًمـػل مـصبًو قمغم اًمسمال مطؾؼًو ؾمقاء يمون سمنحلوف أم سمغػمه ، 

وقمغم ذًمؽ ومؤيي مـ سموب آيمتػوء واًمتؼدير وٓ همػم إحلوف ، وهذا مو ذهى إًمقف 

، وهق مو أمقؾ إًمقف ٕن ؾمقوق أيي يرضمحف ، ومؤيي شمتحدث قمـ  أيمثر اعمػنيـ

صػوهتؿ ، ومـفو : حيسبفؿ اجلوهؾ أهمـقوء مـ اًمتعػػ وهذا ُيـوذم ؾمماهلؿ ًمؾـوس ، 

                                                 

 . 69صـ  7ُيـظر شمػسػم اًمرازي ج (  4) 

٣٩٦



   
 52                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

 وأيضًو شمعرومفؿ سمسقامهؿ ، ٓ سمسماهلؿ اًمـوس ، ومفؿ معروومقن سمعالموت اًمػؼر . 

مو ذيمره اإلموم  وًمعؾ اًمن ذم اًمتـصقص قمغم ذًمؽ مع أكف ُيػفؿ مـ اًمؽالم

اًمرازي مـ إرادة اًمتقسمقخ واًمتشـقع قمغم مـ يسلل اًمـوس إحلوومًو وايمتػك سمف ًمئال ُيػفؿ 

 مـف ذم اًمسمال مطؾؼًو : ٕن اعمؼوم مؼوم ذم .

أوػ إمم ذًمؽ أن اهلل ؾمبحوكف وشمعومم أراد مـو ذم هذه أيي أن كؽػل همٓء 

واًمػطـي سمحقٌ يتبلم ًمـو همٓء ذل اًمسمال وٓ كضطرهؿ إًمقف وأن كؽقن مـ اًمػراؾمي 

، ومؽلكف ؾمبحوكف ىمول : اسمحثقا قمـ همٓء ومفؿ أومم سموًمصدىمي وٓ شمضطروهؿ أن 

 . يسلًمقا اًمـوس مطؾؼًو سمنحلوف أو سمغػم إحلوف 

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ قوله تعاىل : ادثال الثامن :

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ

 ( . 285) اًمبؼرة :   ژ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ

وم اًمزريمٌم :  ـقل اإلمـف ايمتػوء ، يؼـذا اعمثول ذهى سمعض اًمعؾامء إمم أن ومقـه

 .  "أي سملم أطمد وأطمد  ، {ٓ كػرق سملم أطمد مـ رؾمؾف}وىمقًمف:  "

ـْ  "وذم سمقون معـك ذًمؽ يؼقل إؾمتوذ / ؾمعقد طمّقى :  ُق سَملْمَ َأطَمٍد ِم ٓ ُكَػرِّ

هذا. ومفؿ ٓ يػرىمقن سملم رؾمقل، ورؾمقل. ومقممـقن سمبعض، ُرؾُمؾِِف أي: يؼقًمقن 

                                                 

 . 4480صـ  2ُيـظر شمػسػم اًمشعراوي ج (  4) 

 . 424صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  2) 

٣٩٧



   
 53                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

ويؽػرون سمبعض. سمؾ اجلؿقع قمـدهؿ صودىمقن، سمورون، راؿمدون، مفديقن هودون  

 .   "إمم ؾمبقؾ اخلػم 

وسملم ٓ شمدظمؾ إٓ قمغم ؿمقئلم ومليمثر ، وًمذًمؽ اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اعمراد مـفو ، 

هـو هل اعمختصي سموًمـػل، ومو أؿمبفف؟ و: أطمد،  "يؼقل اإلموم أسمق طمقون إكدًمز : 

 ڱ   ڳ ڳ ڳ   ڳ گ ژ ومفل ًمؾعؿقم، ومؾذًمؽ دظمؾً: مـ، قمؾقفو يمؼقًمف شمعومم:

 ( واعمعـك سملم آطمودهؿ. ىمول اًمشوقمر: 47:  احلوىمي)   ژ ڱ

 إذا أمووووووووووىر النووووووووووايف  يكوووووووووو   و ووووووووووا  

      يرهبوووووووووووووىط أحووووووووووووودا رأو وووووووووووووا  

   
ىمول سمعضفؿ: وأطمد، ىمقؾ: إكف سمؿعـك مجقع، واًمتؼدير: سملم مجقع رؾمؾف، ويبعد 

قمـدي هذا اًمتؼدير، ٕكف ٓ يـوذم يمقهنؿ مػرىملم سملم سمعض اًمرؾمؾ. واعمؼصقد سموًمـػل 

هق هذا، ٕن اًمقفقد واًمـصورى مو يموكقا يػرىمقن سملم يمؾ اًمرؾمؾ، سمؾ اًمبعض، وهق 

ؾ اًمذي ذيمره سموـمؾ، سمؾ معـك أيي: ٓ حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومثبً أن اًمتلوي

 .  "يػرق أطمد مـ رؾمؾف وسملم همػمه ذم اًمـبقة 

متعؾٌِؼ سموًمتػريِؼ، وُأوقػ  {سَملْمَ َأطَمدٍ } "ويؼقل اإلموم اًمسؿلم احلؾبل :  

أو ش سملم اًمزيديـ»إمم أطمد وهق مػرد، وإْن يمون يؼتيض إوووَمَتف إمم متعدد كحق: ش سملم»

و ٕنَّ ش سملم زيد»، وٓ جيقُز ش سملم زيد وقمؿرو» ذم معـك اًمعؿقم ش أطمداً »وَيْسُؽً: إمَّ

                                                 

 670صـ  4إؾموس ذم اًمتػسػم ج (  4) 

 مل أىمػ قمؾقف . (  2) 

 . 758صـ  2اًمبحر اعمحقط ج (  3) 

٣٩٨
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ُق اًمذي ٓ يُ ش أطمد»وهق   ْستعؿؾ إٓ ذم اجلَْحد وُيراد سمف اًمعؿقُم، ومؽلكف ىمقؾ: ٓ كػرِّ

  ژ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ   ڳ گ ژ سملم اجلؿقِع مـ اًمرؾمؾ. ىمول اًمزخمنمي: يمؼقًمف:

شمؼتيض ؿمقئلم ش وسملم»وىمول اًمقاطمدي: ش سملم»[ ، وًمذًمَؽ َدظَمؾ قمؾقف 47]احلوىمي: 

جيقُز َأْن ش أطمداً »وهق واطمٌد ذم اًمؾػِظ، ٕنَّ ش أطمد»ومصوقمدًا، وإكام ضموز ذًمؽ مع 

وذم احلديٌ:   ژ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ   ڳ گ ژ ُيَمدَّى قمـ اجلؿقِع، ىمول اهلل شمعومم:

ًْ اًمغـوئُؿ ٕطمٍد ؾمقدِ » يعـل ومقَصَػف سموجلؿع، ٕنَّ  ش اًمرؤوِس همػِميمؿ مو ُأطِمؾَّ

ًمقس يمرضمؾ جيقز أن ُيَثـَّك وجُيْؿع، »أطمدًا ش وإكَّام ضموَز ذًمَؽ ٕن»اعمراَد سمف مجٌع. ىمول: 

يمدَّى قمـ »أطمد ش شمريد مو يػعُؾف اًمـوُس يمؾُّفؿ، ومؾاٌم يمون»مو يػعؾ هذا أطمٌد ش وىمقًُمؽ:

                                                 

 اًمؼرآن شمػسػم يمتوب –هذا احلديٌ أظمرضمف اإلموم اًمؽممذي ذم ؾمــف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف  (  4) 

 5(  3085)  رىمـؿ طمديٌ – اًمتقسمـي ؾمـقرة ومـ سموب –ؾؿ ـغم اهلل قمؾقف وؾمص اهلل رؾمـقل قمـ

 . إقمؿش طمديٌ مـ همريى صحقح طمسـ طمديٌ هذا:  وىمول ، 274 صـ

 44ج( 4806) رىمؿ طمديٌ – وىمسؿتفو اًمغـوئؿ سموب –يمام أظمرضمف اإلموم اسمـ طمبون ذم صحقحف 

 .  434 صـ

 رىمؿ طمديٌ – إكػول ؾمـقرة –واًمؾقؾي  اًمقـقم قمؿؾ يمتوب –ــ اًمؽؼمى ـواإلموم اًمـسوئل ذم اًمس

 . 352 صـ 6ج( 44209) 

 ذم اًمغـقؿي مٍمف سمقون سموب – واًمغـقؿي اًمػئ ىمسؿ يمتوب –واإلموم اًمبقفؼل ذم ؾمــف اًمؽؼمى 

(  42488)  رىمؿ طمديٌ – وٕمتف وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم عمحؿد شمعومم اهلل أطمؾفو أن إمم اخلوًمقي إمؿ

 . 290 صـ 6ج

 . 252 صـ 2(  7427)  رىمؿ طمديٌ – قمـف اهلل ريض هريرة أيب مسـد –واإلموم أمحد ذم مسـده 

 – وأمرهو يموكً ومتك اًمؽؼمى سمدر همزوة – اعمغوزي يمتوب –واإلموم اسمـ أيب ؿمقبي ذم مصـػف 

 . 365 صـ 7(  36740)        رىمؿ طمديٌ

٣٩٩



   
 55                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

ُق سملم ش وإْن يمون ٓ جيقز َأْن شمؼقَل: »سَملْم ش اجلؿقع ضموز َأْن ُيْستعؿؾ معف ًمػظُ   ٓ كػرِّ

 .ش رضمٍؾ مـفؿ 

سمؿعـك مجقع، ش  أطمداً  »وىمقؾ إنَّ ش  : : وىمد َردَّ سمعُضفؿ هذا اًمتلويَؾ ومؼول ىمؾً

ىملم  وَيْبُعُد قمـدي هذا اًمتؼديرُ  »: سملم مجقِع رؾمؾِف  واًمتؼديرُ  ، ٕكف ٓ يـوذم يمقهَنؿ مػرِّ

ىمقن سملم سمعِض اًمرؾمِؾ، واعمؼ صقُد سموًمـػل هق هذا: ٕن اًمقفقد واًمـصورى مو يموكقا ُيَػرِّ

سملم يمؾَّ اًمرؾمِؾ سمؾ اًمبعُض. وهق حمؿد َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ وَمَثَبً أنَّ اًمتلويؾ اًمذي 

ق سملم أطمٍد مـ رؾمؾِف وسملم همػمِه ذم اًمـبقة، وهذا  ذيمروه سموـمٌؾ، سمؾ معـك أيي: ٓ كػرِّ

سمؿعـك مجقع، وإكام يريدون ش أطمد » قحًو إٓ أنَّ اًمؼوئؾلم سمؽقِن وإْن يمون ذم كػسف صح

ح إِلووومي سملم إًمقف، وًمذًمؽ ُيـَظِّروكف سمؼقًمِف شمعومم:  ـْ }ذم اًمعؿقِم اعمَُصحِّ وَماَم ِمـُؽْؿ مِّ

 : وسمؼقًمف {َأطَمدٍ 

 إذا أمووووووووووىُر النووووووووووايف    يكاووووووووووِ  ُ ِو ووووووووووا   

   َيِرَهُبووووووووووووووووىط أحوووووووووووووووودا  َرأاِو ووووووووووووووووا   

   
 ش.أطمد » اقمتبورًا سمؿعـك اجلؿقِع اعمػفقِم مـ ش  َرَأْوكَ » ومؼول: 

ُق سملم أطمٍد  و ٕن صَمؿَّ معطقومًو حمذوومًو ًمدًٓمِي اعمعـك قمؾقف، واًمتؼديُر: ٓ كػرِّ وأمَّ

مـ رؾمؾِف وسملم أطمٍد، وقمغم هذا وملطمد هـو ًمقس اعمالزَم ًمؾجحِد وٓ مهزشُمف أصؾقٌي سمؾ 

و، وطَمْذُف اعمعطقِف يمثػٌم ضمدًا اًمذي سمؿعـك واطمد ومهزشُمف سمدٌل مـ اًمقاش أطمد»هق 

 [ أي: واًمؼمد، ]وىمقًمف[ :84]اًمـحؾ:   ژ چ چ ڃ ژ ]كحق[ :

 فنوووووا  ووووواَط بوووووس اخلووووو   لوووووى  ووووواَ  سووووواملا   

   أبوووووووووى ُحُلووووووووور  إ   لًوووووووووال  قش  ووووووووولُ   

   
                                                 

 . 66صـ  4اًمبقً ًمؾـوسمغي اًمذسمقوين ، ُيـظر ديقاكف ج ( 4 )  

٤٠٠
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 .  "أي: سملَم اخلػِم وسمقـل  

 تعؾقق وترجقح :

شمؼقل : ىمعدت سملم زيد يتضح ممو ؾمبؼ أن سملم ٓ شمليت إٓ ًمشقئلم ومليمثر 

وقمؿرو ، وضمؾسً سملم اًمرضمول ، وىمد ضموء سمعدهو هـو ًمػظ مػرد ) أطمد ( ، 

  وًمذًمؽ ومؼد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اعمراد مـفو قمغم ىمقًملم :

إن أطمدًا ًمقس قمغم طمؼقؼتف : ٓؾمتحوًمي أن ُيراد سمف ذًمؽ ،  الؼول األول :

 . ر اعمػنيـ سمؾ يػقد اجلؿع مـ طمقٌ اعمعـك ، وهذا اًمرأي ذهى إًمقف أيمث

 ًمؽـفؿ اظمتؾػقا ذم شملويؾفو إمم ومريؼلم :

إول : يرى أهنو سمؿعـك مجقع ، وهذا اًمرأي وعقػ ٕن اًمـػل ًمق اكصى 

قمغم اجلؿقع ومنكف ٓ يـصى قمغم اًمبعض ، ومتدل أيي قمغم اًمـفل قمـ اًمتػريؼ سملم 

اجلؿقع ٓ اًمبعض ، وهق خموًمػ ًمؾؿراد مـفو ، وىمد وعػ هذا اًمرأي أيمثر 

                                                 

 ، ومو سمعدهو . 694صـ  2اًمؽتوب اعمؽـقن ًمإلموم اًمسؿلم احلؾبل ج اًمدرر اعمصقن ذم قمؾقم (  4) 

،  496صـ  4ُيـظر قمغم ؾمبقؾ اعمثول : اًمقضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزيز ًمإلموم اًمقاطمدي ج (  2) 

،  466صـ  4، وشمػسػم اًمبقضووي ج 334صـ  4، وشمػسػم اًمزخمنمي ج 530صـ  4واًمبسقط ج

، واًمبحر  223،  222صـ  3ػوظ ًمإلموم اًمسؿلم احلؾبل جوقمؿدة احلػوظ ذم شمػسػم أذف إًم

، وومتح اًمؼدير ًمإلموم  348صـ  4ػم اًمؼرآن اعمجقد ًمؾشقخ أيب اًمعبوس اًمػود جـاعمديد ذم شمػس

ػم اًمقؾمقط عمجؿققمي مـ اًمعؾامء سمنذاف جمؿع اًمبحقث ـ، واًمتػس 353صـ 4اًمشقيموين ج

 . 504صـ  4اإلؾمالمقي ج

٤٠١
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 اعمػنيـ . 

شمـفك قمـ اًمتػريؼ سملم  اًمثوين : يرى أهنو سمؿعـك آطمودهؿ ، وأيي سمذًمؽ

 واطمد مـفؿ وهمػمه .

بدًمي مـ واو ، وذم اًمؽالم إن أطمدًا قمغم طمؼقؼتف ومهزشمي م الؼول الثاين :

، وشمؼدير اًمؽالم ) ٓ كػرق سملم أطمد وأطمد ( ايمتػوء: طمقٌ ايمتػك سملطمد قمـ همػمه

أو ) سملم أطمد وهمػمه ( ، وهذا اًمرأي ذهى إًمقف سمعض اًمعؾامء واعمػنيـ 

 . م      أسمق اًمسعقد واظمتوره اإلمو

أن اخلالف سملم اًمػريؼ اًمثوين مـ أصحوب  –واهلل شمعومم أقمؾؿ  -وأرى 

اًمؼقل إول وسملم أصحوب اًمؼقل اًمثوين ظمالف ذم اًمؾػظ ٓ اعمعـك ومؽالمهو 

متػؼ قمغم أن اعمراد سمؤيي اًمـفل قمـ اًمتػريؼ سملم أطمد وهمػمه مـ اًمرؾمؾ إٓ أن 

د ( قمؼمَّ قمـ هذا اعمعـك ٕن اعمراد سمف آطمودهؿ ، سمقـام سمعضفؿ يرى أن ًمػظ      ) أطم

يرى اًمبعض أظمر أكف ٓ يعؼمِّ قمـف سمؾ ًمػظ حمذوف آظمر شمؼديره ) سملم أطمد 

 وأطمد ( أو ) سملم أطمد وهمػمه ( .

وؾمقاء يمون هذا أم ذاك ، ومؼد يؽقن اًمن ذم اًمتعبػم سمؾػظ ) أطمد ( هـو 

                                                 

 2ؿلم احلؾبل جـقن ًمإلموم اًمسـقم اًمؽتوب اعمؽــقن ذم قمؾـاعمثول : اًمدرر اعمصبقؾ ـُيـظر قمغم ؾم (  4) 

، وشمػسػم أيب اًمسعقد   420صـ  3ل جـوم اًمزريمشـرآن ًمإلمـقم اًمؼـ، واًمؼمهون ذم قمؾ 696صـ 

 . 55صـ  2ج

٤٠٢
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وهلؿ وصػوهتؿ وأضمـوؾمفؿ ًمؾدًٓمي قمغم أن مجقع اًمرؾمؾ وإن اظمتؾػً أؿمؽ 

وأىمقامفؿ إٓ أهنؿ يموًمٌمء اًمقاطمد ، اًمذي يؿتـع ومقف اًمتػريؼ ، واهلل شمعومم أقمغم 

 وأقمؾؿ .

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

٤٠٣
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 ٌــاىـح الجــــاملبح 
 أمجلة لبعض مىاضع االكتفاء 

 سىرة األىعاو ، وبًاٌ السز فًَامً أول سىرة آل عنزاٌ إىل آخز 

 ک ک ڑ   ڑ ژ ژ               ڈ    ڈ ڎ ژ : قوله تعاىل ادثال األول :

  ژ ڻ ڻ ڻ       ں ں     ڱ ڱڱ   ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ( . 26) آل قمؿران : 

 "ذيمر اإلموم اًمزريمٌم هذا اعمثول وؿـ إمثؾي اًمتل ذيمرهو ًماليمتػوء ، ومؼول: 

شمؼدير: ]واًمنم[ إذ مصودر إمقر يمؾفو سمقده ضمؾ ضمالًمف وإكام  {سمقدك اخلػم}وىمقًمف: 

آصمر ذيمر اخلػم ٕكف مطؾقب اًمعبود ومرهمقهبؿ إًمقف أو ٕكف أيمثر وضمقدًا ذم اًمعومل مـ 

ٓ يضوف إمم اهلل شمعومم يمام ىمول صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: اًمنم وٕكف جيى ذم سموب إدب أ

. وىمقؾ: إن اًمؽالم إكام ورد ردًا قمغم اعمنميملم ومقام أكؽروه   "واًمنم ًمقس إًمقؽ"

صغم اهلل ممو وقمده اهلل سمف قمغم ًمسون ضمؼميؾ مـ ومتح سمالد اًمروم وومورس ووقمد اًمـبل 

 .  "سموقمتبور احلول ومؾام يمون اًمؽالم ذم اخلػم ظمصف سموًمذيمر أصحوسمف سمذًمؽ قمؾقف وؾمؾؿ 

  

                                                 

)  رىمؿ طمديٌ – إهائقؾ سمـل ؾمقرة شمػسػم ومـ – اًمتػسػم يمتوب –اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم  (  4) 

، وىمول : هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ومل خيرضموه هبذه  395صـ  2( ج 3384

اًمسقوىمي إكام أظمرج مسؾؿ طمديٌ أيب موًمؽ إؿمجعل قمـ رسمعل سمـ طمراش قمـ طمذيػي ًمقخرضمـ 

 مـ اًمـور ومؼط

 . 449صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  2) 

٤٠٤
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 وقد اختؾف العؾامء يف هذه اآلية عذ مذاهب متعددة : 

مـفؿ مـ ذيمر أن ومقفو ايمتػوء ساطمي ، ومل يذيمر معف أي ىمقل آظمر ، يموإلموم  – 4

 . اًمقاطمدي واإلموم اًمسؿعوين واإلموم اًمبغقي واإلموم اًمعؾقؿل 

مـفؿ مـ ذيمر ؾمبى ذيمر اخلػم ومؼط ذم هذه أيي دون اًمتعرض ًمؽقكف ايمُتػك سمف  – 2

قمـ ذيمر اًمنم أو ٓ ، ممو يقطمل سملهنؿ يرضمحقن أكف ٓ ايمتػوء ومقفو ، يموإلموم 

اًمؼشػمي واإلموم اجلرضموين واإلموم اًمزخمنمي واإلموم اًمبقضووي واإلموم 

 اًمـقسوسمقري ، ومـ إؾمبوب اًمتل ذيمروهو : 

اهلل شمعومم ظموًمؼ يمؾ رء وٓ ُيـسى إًمقف إٓ اخلػم قمـد اًمتخصقص وُيـسى أن  -أ 

 إًمقف همػمه قمـد اًمتعؿقؿ .

 اخلػم سمقدك ًمف يؼقل اًمسوئؾ ومؽلن اخلػم يذيمر أن ومـوؾمى دقموء مؼوم اعمؼوم أن –ب 

 . مـف وملقمطـل

 . إؿمقوء ومعؾ اعمؽتسبلم اًمبنم ومؿـ اًمنم أمو ومؼط اخلػم سمقده شمعومم اهلل أن  –ج 

 . ومقف يمومـ اخلػم أن إٓ اًمنم فموهره سمدا وإن ظمػم شمعومم اهلل مـ يمؾف اًمػعؾ أن  –د 

 أن هذا إؾمؾقب مـ سموب إدب مع اهلل شمعومم سمـسبي اخلػم ومؼط إًمقف . -هـ 

                                                 

 4ج  ، وشمػسػم اًمسؿعوين 205صـ  4ج قضمقز واًم 459صـ  5ج  ُيـظر اًمبسقط ًمإلموم اًمقاطمدي (  4) 

 4ـ ذم شمػسػم اًمؼرآن ًمإلموم اًمعؾقؿل جـ، وومتح اًمرمح 24صـ  2ػم اًمبغقي جـ، وشمػس 307صـ 

 .  435صـ 

٤٠٥
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 سمالد وومتح إرض ذم سموًمتؿؽلم اعمسؾؿلم شمعومم اهلل وقمد قمغم أيي ذم اًمؽالم أن –و  

 أن ؿمؽ وٓ ، ًمذًمؽ سموعمسؾؿلم يستفزئقن اعمـوومؼقن يمون وىمد ، واًمروم ومورس

 .  ظمػم هذا

مـفؿ مـ ذيمر يمال اًمرأيلم دون شمرضمقح ، يموإلموم اًمؽرموين ، واإلموم اسمـ قمطقي ،  – 3

واإلموم اسمـ ضمزي اًمؽؾبل ، واإلموم أيب طمقون ، واإلموم اًمـسػل ، واإلموم 

 . اًمسؿلم احلؾبل 

مـفؿ مـ رضمح أن اعمراد اخلػم ومؼط ، ووعػ مو ؾمقى ذًمؽ يموًمشقخ اًمسعدي  – 4

أي: اخلػم  {سمَِقِدَك اخْلػَْمُ }وىمقًمف  "واًمشقخ اًمشعراوي ، يؼقل اًمشقخ اًمسعدي : 

يمؾف مـؽ، وٓ يليت سموحلسـوت واخلػمات إٓ اهلل، وأمو اًمنم، ومنكف ٓ يضوف إمم 

، وًمؽـف يدظمؾ ذم مػعقٓشمف، ويـدرج اهلل شمعومم، ٓ وصػًو، وٓ اؾماًم، وٓ ومعالً 

ذم ىمضوئف وىمدره. وموخلػم واًمنم، يمؾف داظمؾ ذم اًمؼضوء واًمؼدر، ومال يؼع ذم مؾؽف 

، سمؾ "سمقدك اخلػم واًمنم"إٓ مو ؿموءه، وًمؽـ اًمنم ٓ يضوف إمم اهلل، ومال يؼول: 

                                                 

واًمسقر  ، ودرج اًمدرر ذم شمػسػم أي 234صـ  4ُيـظر ًمطوئػ اإلؿمورات ًمإلموم اًمؼشػمي ج (  4) 

، وشمػسػم اًمبقضووي  350صـ  4، وشمػسػم اًمزخمنمي ج 388،  387صـ  4ًمإلموم اجلرضموين ج

 . 438صـ  2، وشمػسػم اًمـقسوسمقري ج 44صـ  2ج

، واعمحرر اًمقضمقز ًمإلموم  249صـ  4ُيـظر همرائى اًمتػسػم وقمجوئى اًمتلويؾ ًمإلموم اًمؽرموين ج (  2) 

،  448صـ  4ًمتـزيؾ ًمإلموم اسمـ ضمزي اًمؽؾبل ضمٍ، واًمتسفقؾ ًمعؾقم ا 447صـ  4اسمـ قمطقي ج

،  246صـ  4، وشمػسػم اًمـسػل ج 88صـ  3واًمبحر اعمحقط ذم اًمتػسػم ًمإلموم اًمقاطمدي ج

 . 402صـ  3واًمدرر اعمصقن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن ًمإلموم اًمسؿلم احلؾبل ج

٤٠٦
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يمام ىموًمف اهلل، وىموًمف رؾمقًمف. وأمو اؾمتدراك سمعض اعمػنيـ  "سمقدك اخلػم"يؼول:  

ومنكف وهؿ حمض، مؾحظفؿ، طمقٌ فمـقا أن  "ويمذًمؽ اًمنم سمقد اهلل"قٌ ىمول: طم

 . " ختصقص اخلػم سموًمذيمر، يـوذم ىمضوءه وىمدره اًمعوم، وضمقاسمف مو ومصؾـو

وىمد وىمػ اًمعؾامء قمـد ىمقًمف شمعومم قمـ كػسف:  "ويؼقل اًمشقخ اًمشعراوي : 

[ وموضمتفد سمعضفؿ ومؼول: اًمتؼدير: سمقدك اخلػم واًمنم، 26]آل قمؿران:  {سمَِقِدَك اخلػم}

وهذا اًمتؼدير يدل قمغم قمدم ومْفؿ عمعـك أيي ومام قمـد اهلل ظمػم ذم يمؾ إطمقال: ٕن 

ـْ يطغك سمف ويظؾؿ ظمػم أيضو: إيتوء اعمْؾؽ عمـ يـصػ ذم اًمرقمقي ظمػم ، وكزع اعمْؾؽ ممَّ

 .  "ٕن اهلل ؾمؾى مـف أداة اًمطغقون طمتك ٓ يتامدى، ومػل يمؾٍّ ظمػم 

 يؿؽـ مو – وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم –ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وؾمـي اًمـبل  قؾت :

 ۉ      ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ : شمعومم ىمول ، أيي هلذه شمقوقحوً  يؽقن أن

 ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉ

   خب حب جب يئ ىئ مئ حئ   جئ  ی ی ی ىئی ىئ ىئ     ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ

      ژ حخ جخ مح جح حجمج يث ىث جثمث يت ىت مت خت حت يبجت ىب مب

 ( . 79:  78) اًمـسوء : 

أظمؼمكو أسمق اًمعبوس حمؿد سمـ أمحد اعمحبقيب طمدصمـو ؾمعقد أظمرج احلويمؿ ىمول : 

سمـ مسعقد طمدصمـو قمبقد اهلل سمـ مقؾمك أكبل إهائقؾ طمدصمـو أسمق إؾمحوق قمـ صؾي سمـ ا

                                                 

 . 965صـ  4شمػسػم اًمسعدي ج (  4) 

 . 40847صـ  47شمػسػم اًمشعراوي ج (  2) 

٤٠٧
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زومر قمـ طمذيػي سمـ اًمقامن ؾمؿعتف يؼقل : ذم ىمقًمف قمز وضمؾ قمسك أن يبعثؽ رسمؽ  

جيؿع اًمـوس ذم صعقد واطمد يسؿعفؿ اًمداقمل ويـػذهؿ اًمبٍم ،   "مؼومًو حمؿقدًا ىمول: 

ػس إٓ سمنذكف ، ىمول : ومقـودى حمؿد ومقؼقل : طمػوة قمراة يمام ظمؾؼقا ، ؾمؽقشمًو ٓ شمتؽؾؿ ك

ًمبقؽ وؾمعديؽ واخلػم ذم يديؽ واًمنم ًمقس إًمقؽ اعمفدي مـ هديً وقمبدك سملم 

يديؽ وًمؽ وإًمقؽ ٓ مؾجل وٓ مـجو مـؽ إٓ إًمقؽ شمبوريمً وشمعوًمقً ؾمبحون رب 

 . "مؼومًو حمؿقدًا قمسك أن يبعثؽ رسمؽ  "اعمحؿقد اًمذي ىمول اهلل اًمبقً، ومذًمؽ اعمؼوم 

 تعؾقق وترجقح :

يتضح ممو ؾمبؼ : أن اخلػم ٓ يؽقن إٓ سمقد اهلل قمزوضمؾ وٓ يـسى إٓ ًمف ، أمو 

اًمنم ومفق سمقد اهلل أيضًو : ومال رء يؽقن إٓ سمنذكف ، ًمؽـف ٓ ُيـسى إًمقف شمعومم ، سمؾ عمـ 

ايمتسبف ويمون ؾمببًو ذم اؾمتحؼوىمف ، وىمد دل قمغم ذًمؽ اًمؼرآن واًمسـي ، ومفـوك ومرق سملم 

 وًمق ، إًمقؽ ًمقس واًمنم:  وىمقًمف ، سمقديؽ واخلػم " – وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم –قًمف ىم

 . سمقديؽ ًمقس واًمنم:  ًمؼول اعمعـك ذم متسوويلم يموكو

وسمـوء قمؾقف يؿؽـ اًمؼقل : إن ذم أيي ايمتػوء واًمن ومقف مو ذيمره اًمعؾامء ؾموسمؼًو 

 مـ اًمقضمقه ، واهلل شمعومم أقمغم وأقمؾؿ . 

  

                                                 

 . 54ؾمبؼ خترجيف ُيـظر صـ  (  4) 

٤٠٨
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 گ گ گ گ ک ک ک ژ ىمقًمف شمعومم : ادثال الثاين :

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

 ( . 472) اًمـسوء :   ژ ڻ ڻ

 اختؾف العؾامء يف هذه اآلية عذ أقوال :

إن ومقفو ايمتػوء ، واًمتؼدير ومـ يستـؽػ قمـ قمبودشمف ويستؽؼم  الؼول األول :

ومـ ٓ يستـؽػ ويستؽؼم ومسقحنمهؿ إًمقف مجقعًو ، ومويمتػك سموٕول قمـ اًمثوين ، وىمد 

 ول شمعومم :ـده ، ىمـي سمعـلم ذم أيـذوف : اًمتػصقؾ اًمقارد ًمؽال اًمػريؼـدل قمغم اعمح

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژ

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

 ( . 473) اًمـسوء :   ژ ﮾ ﮽﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ 

،  ، واإلموم اًمشقيموين  وممـ اظمتور هذا اًمؼقل اإلموم اًمزريمٌم 

 . واًمشقخ / حمؿد إملم اهلرري اًمشوومعل 

( ، واإلموم  5( ، واإلموم أسمق اًمسعقد )  4وممـ ذيمره اإلموم اًمزخمنمي ) 

                                                 

 . 424صـ 3ُيـظر اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

 . 625صـ  4ُيـظر ومتح اًمؼدير ج (  2) 

 . 473،  472صـ  7ُيـظر شمػسػم طمدائؼ اًمروح واًمرحيون ذم روايب قمؾقم اًمؼرآن ج (  3) 

 .  598،  597صـ  4ُيـظر شمػسػم اًمزخمنمي ج (  4) 

 . 262،  264صـ  2شمػسػم أيب اًمسعقد ضمٍُيـظر  (  5) 

٤٠٩
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 . ، واإلموم اًمـقسوسمقري  اًمسؿلم احلؾبل  

إن أيي ٓ طمذف ومقفو وإكام اًمؽالم قمغم مـ يستـؽػ قمـ قمبودشمف  الؼول الثاين :

شمعومم  -ويستؽؼم ، أمو اًمتػصقؾ اعمذيمقر ذم أيي سمعدهو ومؽون مؼته اًمؽالم أن يبلم 

طمول همٓء اعمستؽؼميـ يقم اًمؼقومي ، ًمؽـف ذيمر طمول همػم اعمستؽؼميـ ومو أقمده هلؿ  -

 ؽقن أقمظؿ ذم احلنة .مـ اًمـعقؿ أوًٓ ًمق

  . وممـ اظمتور هذا اًمرأي اإلموم أسمق طمقون

، واإلموم اًمسؿلم  ، واإلموم أسمق اًمسعقد  وممـ ذيمره اإلموم اًمزخمنمي 

 . ، واإلموم اًمـقسوسمقري  اًمسؿلم احلؾبل 

إن أيي ٓ طمذف ومقفو ، واًمضؿػم ذم ) ومسقحنمهؿ ( ٓ يعقد  الؼول الثالث :

قمغم مـ ، وإكام يعقد قمغم اًمعبود اعمشور إًمقفؿ سمؼقًمف ) قمبدا (و) قمبودشمف ( واًمتؼدير 

 طمقـئذ : ومسقذهلؿ ٕكف ؾمقحنم اًمعبود إًمقف مجقعًو ، أي اعمستؽؼميـ وهمػمهؿ .

                                                 

 . 470صـ  4ُيـظر اًمدرر اعمصقن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن ج (  4) 

 . 535صـ  2ُيـظر شمػسػم اًمـقسوسمقري ج (  2) 

 . 449،  448صـ  4ُيـظر اًمبحر اعمحقط ج (  3) 

 .  598،  597صـ  4ُيـظر شمػسػم اًمزخمنمي ج (  4) 

 . 262،  264صـ  2اًمسعقد جُيـظر شمػسػم أيب  (  5) 

 . 470صـ  4ُيـظر اًمدرر اعمصقن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن ج (  6) 

 . 535صـ  2ُيـظر شمػسػم اًمـقسوسمقري ج (  7) 

٤١٠
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 . وممـ اظمتور هذا اًمرأي اإلموم اًمبؼوقمل  

إن ذم أيي طمذومًو ، شمؼديره ومسقحنمهؿ وهمػمهؿ ، وهذا ُيشعر  الرابع :الؼول 

 سملن ومقف ايمتػوء : طمقٌ ايمتػك هبؿ قمـ همػمهؿ ، ًمؽـف ًمقس يموًمؼقل إول .

 . ومـ ذيمر هذ اًمرأي اإلموم أسمق اًمسعقد 

 تعؾقق وترجقح : 

ًمؽـفام  يتضح ممو ؾمبؼ أن اًمؼقل اًمراسمع يتػؼ مع إول ذم أن ذم أيي ايمتػوء ،

خيتؾػون ذم مقوع احلذف ، ويمالمهو يمدي كػس اعمعـك ، واًمػرق سمقـفام أن إول 

ضمعؾ اعمحذوف ود اعمذيمقر سمقـام اًمثوين ضمعؾف ود اًمضؿػم اًمذي يرضمع قمغم اعمذيمقر 

، وأرى أن إول أومم سموًمؼبقل ، أمو اًمؼقل اًمثوًمٌ ومػمى أن اًمضؿػم يرضمع إمم مو 

بودشمف ( أي اًمعبود مجقعًو ، وهق سمعقد ٕن إومم محؾ ُيػفؿ مـف ىمقًمف ) قمبدا (و) قم

 اًمضؿػم قمغم أىمرب مذيمقر ىمبؾف .

 ويؿؽـ ، إول وسملم سمقـف شمـوىمض ٓ أكف – أقمؾؿ واهلل –أمو اًمؼقل اًمثوين وملرى 

 ، ؾموسمؼوً  ُذيمر مو شمػصقؾف ايمتػوء أيي ذم ومقؽقن ، اعمعـك طمقٌ مـ يمؾقفام قمغم أيي محؾ

ؽالم اًم مؼته ويمون ، ومريؼ يمؾ مصػم سمقون مـ سمعده أيي ذم ُذيمر مو قمؾقف واًمدًمقؾ

أن يبدأ سمذيمر مصػم مـ يستـؽػ ويستؽؼم ، ًمؽـف آصمر شمؼديؿ اعمممـلم عمزيد طمنة 

 اًمؽوومريـ .

                                                 

 . 525،  524صـ  5ُيـظر كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أيوت واًمسقر ًمإلموم اًمبؼوقمل ج (  4) 

 . 262،  264صـ  2ُيـظر شمػسػم أيب اًمسعقد ج (  2) 

٤١١
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وًمعؾ اًمن ذم هذا آيمتػوء أن همٓء ىمد مجعقا مع اؾمتـؽوومفؿ واؾمتؽبورهؿ  

 إكؽور اًمبعٌ واجلزاء سمخالف همػمهؿ .

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ژ قوله تعاىل : الث :ادثال الث

 ( . 43) إكعوم :   ژ ڱ    ڱ

 اختؾف العؾامء يف معـى هذه اآلية عذ قولني : 

يرى أصحوسمف أن ؾمؽـ هـو مـ اًمسؽـك سمؿعـك احلؾقل  الؼول األول :

 چ چ چ ڃ ڃ ژ وآؾمتؼرار ، وكظػمهو ىمقًمف شمعومم :

)   ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ    ڇ ڇ ڇ چ

 ( . 45إسمراهقؿ : 

، واإلموم  ، واإلموم اًمزخمنمي  وممـ اظمتور هذا اًمرأي اإلموم اًمطؼمي 

 . إيمؼم إؾمتوذ اًمديمتقر / حمؿد ؾمقد ـمـطووي 

، واإلموم اسمـ  ، واإلموم اًمرازي  وممـ ذيمره ورضمحف اإلموم اسمـ قمطقي 

                                                 

 . 282،  284صـ  44ُيـظر شمػسػم اًمطؼمي ج (  4 )

 . 9صـ  2ُيـظر شمػسػم اًمزخمنمي ج (  2) 

 . 4437صـ  4ُيـظر اًمتػسػم اًمقؾمقط ج (  3) 

 . 272صـ  2ُيـظر شمػسػم اسمـ قمطقي ج (  4) 

 . 494صـ  42ُيـظر شمػسػم اًمرازي ج (  5) 

٤١٢
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 . ، واإلموم اًمـقسوسمقري  ضمزي اًمؽؾبل  

 وطمجتفؿ : 

 . اًمسويمـ مـ أيمثر اعمتحرك أن – 4

 . اعمخؾقىموت مجقع ويشؿؾ أيي مـ اعمراد اًمعؿقم يقاومؼ ذًمؽ أن – 2

أن ؾمؽـ هـو مـ اًمسؽقن ) ود احلريمي ( ، وىمد اكؼسؿ  الؼول الثاين :

 أصحوب هذا اًمرأي إمم ومريؼلم :

ذيمر مو ؾمؽـ ومؼط ، اًمػريؼ إول: يرى أن أيي ٓ طمذف ومقفو، وإكام اعمؼصقد 

 وذًمؽ عمو يكم :

 . واجلامد احلققان مـ اعمخؾقق قمغم احلوًملم أهمؾى اًمسؽقن أن – 4

 يمؾ ٕن ، احلريمي مـ أقمؿ وموًمسؽقن ، اعمتحرك مـ قمددا أيمثر اًمسويمـ أن – 2

 وًمقس اًمعؽس .صػم إمم اًمسؽقن ، ومؽؾ متحرك ؾمويمـ ي متحرك

 . ـمورئي واحلريمي إصؾ هق اًمسؽقن أن – 3

يرى أن ذم أيي طمذومًو واًمتؼدير وًمف مو ؾمؽـ وحترك ذم اًمؾقؾ  اًمػريؼ اًمثوين :

 واًمـفور ومويمتػك سمذيمر مو ؾمؽـ ًمألؾمبوب اًمتل ذيمرهو أصحوب اًمػريؼ إول . 

                                                 

 . 256صـ  4ُيـظر اًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ج (  4) 

 . 56صـ  3ُيـظر شمػسػم اًمـقسوسمقري ج (  2) 

٤١٣
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،  وممـ رضمح رأي أصحوب هذا اًمػريؼ : اإلموم قمبد اًمؼوهر اجلرضموين  

 . واإلموم اًمعؾقؿل 

وممـ ذيمر هذا اًمؼقل وذيمر يمال اًمػريؼلم سمال شمرضمقح ، ممو يدل قمغم أكف يرضمح 

حمؿد إملم ، واًمشقخ  ، واإلموم اًمشقيموين  هذا اًمؼقل : اإلموم اسمـ اجلقزي 

 . اهلرري        اًمشوومعل 

، واإلموم اًمسؿلم     وممـ ذيمر يمؾ إىمقال سمال شمرضمقح : اإلموم أسمق طمقون 

 . ، واإلموم اًمؼوؾمؿل  احلؾبل 

 تعؾقق وترجقح : 

 "ؾمؽـ  "ممو ؾمبؼ يتضح أن ذم أيي ىمقًملم ٓظمتالومفام ذم اعمراد مـ ىمقًمف شمعومم 

حلؾقل ، سمقـام يرى طمقٌ يرى أصحوب إول أهنو مـ اًمسؽقن سمؿعـك آؾمتؼرار وا

أظمرون أهنو مـ اًمسؽقن ) ود احلريمي ( ، وإن يمون أصحوب هذا اًمؼقل ىمد 

                                                 

 . 449صـ  2ُيـظر درج اًمدرر ذم شمػسػم أي واًمسقر ج (  4) 

 . 377صـ  2ُيـظر ومتح اًمرمحـ ذم شمػسػم اًمؼرآن ج (  2) 

 . 43صـ  2ُيـظر زاد اعمسػم ذم قمؾؿ اًمتػسػم ج (  3) 

 . 449صـ  2ُيـظر ومتح اًمؼدير ج (  4) 

 . 232صـ  8اًمروح واًمرحيون ذم روايب قمؾقم اًمؼرآن جُيـظر شمػسػم طمدائؼ  (  5) 

 . 449صـ  4ُيـظر اًمبحر اعمحقط ج (  6) 

 . 554،  553صـ  4ُيـظر اًمدرر اعمصقن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن ج (  7) 

 . 324صـ  4ُيـظر شمػسػم اًمؼوؾمؿل ج (  8) 

٤١٤
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اكؼسؿقا ومريؼلم إٓ أكـل أرى أن اظمتالومفام اظمتالف شمـقع ٓ شمضود ، سمحقٌ يؿؽـ  

اجلؿع سمقـفام سموًمؼقل سملن ذم أيي ايمتػوء واًمن ومقف مو ذيمره اًمػريؼون ؾموسمؼًو ، ومام ذيمره 

ٕول ٓ يؿـع أن يؽقن مرادًا قمـد أظمريـ، وسمـوء قمؾقف يؽقن ذم أصحوب اعمذهى ا

 أيي ىمقٓن. 

وىمبؾ أن أكوىمش يمال اًمؼقًملم ٓسمد مـ اًمرضمقع إمم أيي اًمتل شمسبؼفو ، وهل 

 ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ ىمقًمف شمعومم :

   ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ     ڎ ڌ ڌ ڍ

 ( . 42) إكعوم :   ژ ک

وسموًمـظر ومقفام معًو يتضح أن اهلل شمعومم ىمد سملم ذم أيي إومم أن مو ذم اًمساموات 

ومو ذم إرض ًمف وطمده شمعومم ، وهذا يشؿؾ اعمؽون : ومال مؽون ؾمقامهو ، وذم أيي 

اًمتل معـو سملم أن مو ذم اًمؾقؾ واًمـفور ًمف وطمده شمعومم ، وهذا يشؿؾ اًمزمون ، ومال زمون 

ًمؾؿؽون ومو ومقف وًمؾزمون ومو ومقف ، وىمدم اعمؽون واعمؽوكقوت ٕكف ؾمقامهو ، ومفق اعموًمؽ 

أىمرب ًمؾعؼقل ، وإن يمون يمالمهو يستؾزم أظمر إٓ أكف كص قمؾقفام ًمؽقكف أسمؾغ ذم 

 . اعمؾؽقي 

واحلؼ أن يمال اًمؼقًملم ًمف وضموهتف ويصعى شمرضمقح أطمدمهو قمغم أظمر ًمؽـ 

أن اًمؼقل اًمثوين هق اًمراضمح : ٕكف  -واهلل أقمؾؿ  -مـ وضمفي كظري اًمؼوسة أرى 

اعمـوؾمى ًمسقوق أيوت ومؼد حتدصمً أوًٓ قمـ اعمؽون صمؿ اًمزمون وآؾمتؼرار سمؿعـك 

                                                 

 . 449صـ  4ًمإلموم أيب طمقون ج، واًمبحر اعمحقط  494،  490صـ  42ُيـظر شمػسػم اًمرازي ج (  4) 

٤١٥
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 . احلؾقل ُيـوؾمى اعمؽون أيمثر مـ اًمزمون  

مو اًمؼقل سملن إول يـوؾمى قمؿقم أيي ومال خيػك أن اًمؼقل اًمثوين يدل قمغم أ

 اًمعؿقم أيضًو سمؿذهبقف .

وسمـوء قمؾقف ومنن ذم أيي ايمتػوًء طمقٌ ايمتػك سمذيمر مو ؾمؽـ قمامَّ حترك ، واًمن 

ومقف مو ُذيمر ؾموسمؼًو ، وُيضوف إًمقف : أن مو حترك يظفر يمقكف دًمقاًل قمغم ظموًمؼف ومقضمده 

ـ ، ومؾذًمؽ كبف قمغم مو ؾمؽـ ، وًمعؾ هذا هق ه شمؼديؿ اًمؾقؾ قمغم سمخالف مو ؾمؽ

 اًمـفور ذم أيي ، واهلل شمعومم أقمغم وأقمؾؿ .

  

                                                 

 ، ومو سمعدهو . 244صـ  43ج -مودة ؾمؽـ  -ُيـظر ًمسون اًمعرب ًمإلموم اسمـ مـظقر  (  4) 

٤١٦
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 املبحح الجالح 
 مجاالٌ  ملىضعني مً مىاضع االكتفاء 

 رة العيلبىت ، وبًاٌ السز فًَنامً أول سىرة األعزاف إىل ختاو سى
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ وله تعاىل :ق ادثال األول :

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ( .84:  )اًمـحؾ  ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ      ڇ ڇڇ

هذا اعمثول مـ أؿمفر إمثؾي اًمتل ذيمرهو اًمعؾامء ًماليمتػوء ، وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء 

 ومقف قمغم ىمقًملم :

وهق ىمقل أيمثر اعمػنيـ ومفؿ يرون أن ذم أيي ايمتػوء : طمقٌ  الؼول األول :

ايمتػك سمذيمر احلر قمـ اًمؼمد، ويمون مؼته اًمؽالم أن يؼقل: هاسمقؾ شمؼقؽؿ احلر       

 .  واًمؼمد 

 : وىمد ذيمر سمعضفؿ اًمن وراء هذا آيمتػوء ، وهق يتؾخص ومقام يكم 

                                                 

، وقمؿدة احلػوظ ذم شمػسػم أذف إًمػوظ  36صـ  5ُيـظر قمغم ؾمبقؾ اعمثول : شمػسػم اًمبغقي ج (  4) 

، وومتح اًمرمحـ ذم شمػسػم  508صـ  4، وشمػسػم اسمـ يمثػم ج 399صـ  3ًمإلموم اًمسؿلم احلؾبل ج

، وأوقاء اًمبقون ذم إيضوح  422صـ  44، وشمػسػم اعمراهمل ج 47صـ  4اًمؼرآن ًمإلموم اًمعؾقؿل ج

، وإؾموس ذم اًمتػسػم ًمألؾمتوذ / ؾمعقد طمقى  420صـ  2اًمؼرآن سموًمؼرآن ًمؾشقخ / اًمشـؼقطل ج

اإلؾمالمقي ، واًمتػسػم اًمقؾمقط عمجؿققمي مـ اًمعؾامء سمنذاف جمؿع اًمبحقث  2963صـ  6ج

، وشمػسػم طمدائؼ اًمروح واًمرحيون ذم روايب قمؾقم اًمؼرآن ًمؾشقخ / حمؿد  660صـ  5سموٕزهر ج

 . 374صـ  45إملم اهلرري اًمشوومعل ج

 626صـ  2، وشمػسػم اًمزخمنمي ج 462،  464صـ  3ُيـظر : اًمتػسػم اًمبسقط ًمإلموم اًمقاطمدي ج (  2) 

                = 

٤١٧
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 احلر سمبوًمف ظمطر متك اإلكسون ومنن ، أظمر قمغم شمـبقف اًمضديـ أطمد ذيمر أن – 4 

 يمون ومؾام واًمبقوض، واًمسقاد واًمظؾؿي اًمـقر ذم اًمؼقل ويمذا اًمؼمد، أيضو سمبوًمف ظمطر

 ًمؾشعقر سمؤظمر، يمون ذيمر أطمدمهو مغـقًو قمـ ذيمر أظمر. مستتبعوً  سملطمدمهو اًمشعقر

 إمم طموضمتفؿ ومؽوكً طمورة وسمالدهؿ اًمعرب هؿ اًمؽالم هبذا اعمخوـمبلم أن – 2

 ٿ ٿ ژ : شمعومم ىمول يمام اًمؼمد يدومع مو إمم طموضمتفؿ ومقق احلر يدومع مو

( وؾموئر أكقاع اًمثقوب أذف، إٓ أكف شمعومم  80) اًمـحؾ:   ژ ٹ ٿ

 ذيمر ذًمؽ اًمـقع ًمؽقن إًمػتفؿ هبو أؿمد، واقمتقودهؿ ًمؾبسفو أيمثر، وًمذًمؽ ىمول شمعومم :

( عمعرومتفؿ سمذًمؽ ومو أكزل مـ  43) اًمـقر:   ژ حت جت يب ىب مب خب حب جب ژ

 اًمثؾٍ أقمظؿ وًمؽـفؿ يموكقا ٓ يعرومقكف.

ك مـ احلر وىمك مـ اًمؼمد، ومؽون ذيمر أطمدمهو مغـقو قمـ ذيمر أظمر ، وىم مو – 3

ومنن ىمقؾ: هذا سموًمضد أومم، ٕن دومع احلر يؽػل ومقف اًمناسمقؾ اًمتل هل اًمؼؿص مـ 

يـدومع إٓ سمتؽؾػ زائد ، أضمقى سملن اًمؼؿقص دون شمؽؾػ زيودة، وأمو اًمؼمد ومنكف ٓ 

 اًمقاطمد عمو يمون داومعو ًمؾحر يمون آؾمتؽثور مـ اًمؼؿقص داومعو ًمؾؼمد .

يرى سمعض اًمعؾامء أن أيي ًمقس ومقفو ايمتػوء ، وأن ذيمر احلر هـو  الؼول الثاين :

                                                                                                                        

صـ  2، وزاد اعمسػم ذم قمؾؿ اًمتػسػم ًمإلموم اسمـ اجلقزي ج 442صـ  3وشمػسػم اسمـ قمطقي ج =  

، واًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ًمإلموم اسمـ ضمزي  254،  253صـ  20، وشمػسػم اًمرازي ج 576

، واًمتػسػم  577صـ  6، واًمبحر اعمحقط ذم اًمتػسػم ًمإلموم أيب طمقون ج 433صـ  4اًمؽؾبل ج

 . 2555صـ  4ؼم اًمديمتقر / ؾمقد ـمـطووي جاًمقؾمقط ًمإلموم إيم

٤١٨
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مؼصقد وطمده : طمقٌ ؾمبؼً اإلؿمورة إمم اًمقىمويي مـ اًمؼمد ؾموسمؼًو ، يؼقل اإلموم  

أي  {هاسمقؾ شمؼقؽؿ احلر}واعمشفقر ذم مثول هذا اًمـقع ىمقًمف شمعومم:  " : اًمزريمٌم

واًمؼمد هؽذا ىمدروه. وأوردوا قمؾقف ؾممال احلؽؿي مـ ختصقص احلر سموًمذيمر وأضموسمقا 

سملن اخلطوب ًمؾعرب وسمالدهؿ طمورة واًمقىمويي قمـدهؿ مـ احلر أهؿ ٕكف أؿمد مـ اًمؼمد 

ومنن اًمؼمد ذيمر آمتـون سمقىمويتف ىمبؾ  قمـدهؿ ، واحلؼ أن أيي ًمقسً مـ هذا اًمؼسؿ

وضمعؾ ًمؽؿ }وىمقًمف:  {ومـ أصقاومفو وأوسمورهو وأؿمعورهو}ذًمؽ سحيو ذم ىمقًمف: 

، ومنن  {وإكعوم ظمؾؼفو ًمؽؿ ومقفو دفء}وىمقًمف ذم صدر اًمسقرة:  {مـ اجلبول أيمـوكو

 ،ومنن {واهلل ضمعؾ ًمؽؿ ممو ظمؾؼ فمالٓ}ىمقؾ: ومام احلؽؿي ذم ذيمر اًمقىمويتلم سمعد ىمقًمف: 

،ومفذه وىمويي اًمؼمد قمغم  {وضمعؾ ًمؽؿ مـ اجلبول أيمـوكو}هذه وىمويي احلر، صمؿ ىمول: 

قمودة اًمعرب؟ ، ىمقؾ: ٕن مو شمؼدم سموًمـسبي إمم اعمسويمـ وهذه إمم اعمالسمس، وىمقًمف: 

 . "مل يذيمره اًمسفقكم، وومقف اجلقاسمون اًمسوسمؼون  {وضمعؾ ًمؽؿ مـ اجلبول أيمـوكو}

ناسمقؾ: هل مو ُيؾبس مـ اًمثقوب أو اًمدروع: اًم "ويؼقل اًمشقخ اًمشعراوي : 

[  أي: حتؿقؽؿ مـ احلر، ومؼول هـو احلر أيضًو: 84]اًمـحؾ:    ژ... چ چ ژ

ًمذًمؽ وضمدكو سمعض اًمعؾامء حيوول أن جيد خمرضمًو هلذه أيي ومؼول: اعمعـك شمؼقؽؿ احلر 

وشمؼقؽؿ اًمؼمد، ومػل أيي ايمتػوٌء سموحلر قمـ اًمؼمد: ٕن اًمٌمء إذا ضموء يليت مؼوسمؾف. . 

إظمرى، هذا دوموع مشؽقر مـفؿ، ومؾقس سموًمرضورة ِذيمر احلوًمتلم، ومنطمدامهو شمعـل 

ًْ ذم هذا  ومعـك مؼبقل طمقل هذه أيي ، ًمؽـ ًمق وَمطـَّو إمم سموىمل أيوت اًمتل حتدصم

                                                 

 . 449،  448صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

٤١٩
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اعمقوقع ًمقضمدكوهو: واطمدة شمتؽؾؿ قمـ احلر، وهل هذه أيي، وأظمرى شمتؽؾَّؿ قمـ  

[ أي: 5]اًمـحؾ:   ژ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ژ اًمؼمد ذم ىمقًمف شمعومم:

مـ ضمؾقد إكعوم وأصقاومفو كتخذ مو يؼقـو اًمؼمد، ومو كستدومئ سمف، وهؽذا شمتؽومؾ 

 . "أيوت ويـسجؿ اعمعـك 

 تعؾقق وترجقح :

 إول اًمؼقل هق اًمراضمح إن:  - أقمؾؿ واهلل –سمعد قمرض يمال اًمؼقًملم أىمقل 

 ۆۈ ۆ ژ شمعومم ىمقًمف ذم اًمؼمد وىمويي إمم أؿمورت اًمتل أيوت ٕن وذًمؽ

[ ذم أول اًمسقرة وهذه سمعدهو سمخؿس وؾمبعلم 5]اًمـحؾ:   ژ ۋ ٴۇ ۈ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ژآيي ، أمو أيي ومؼد أؿمورت أوًٓ إمم وىمويي احلر واًمؼمد 

، وهذا سموًمـسبي ًمألمويمـ صمؿ   ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ذيمرت وىمويي اًمناسمقؾ مـ احلر واًمؼمد مؽتػقي سمذيمر احلر ، وهل وىمويي ظموصي 

سموًمناسمقؾ ، وسمذًمؽ شمؽقن أيوت ىمد ذيمرت اجلؿقع ، ويؽقن اًمن ومقف مو ذيمره 

 . وأقمؾؿ أقمغم –شمعومم  -اًمعؾامء ؾموسمؼًو ، واهلل 

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ  ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ قوله تعاىل : ادثال الثاين :

 ( . 67) اإلهاء :   ژ ٿ         ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

ومـف  "هذا اعمثول وؿـ إمثؾي اًمتل ذيمرهو اإلموم اًمزريمٌم ًماليمتػوء ، ومؼول : 

                                                 

 . 8430،  8429صـ  43شمػسػم اًمشعراوي ج (  4) 

٤٢٠
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أي واًمؼم، وإكام آصمر ذيمر اًمبحر ٕن رضره    ژ  ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ ىمقًمف شمعومم:

 .  "أؿمد 

مل يذيمروا أن ذم  -إن مل يؽـ يمؾفؿ  -وىمد سمحثً ومقضمدت أن أيمثر اعمػنيـ 

أيي ايمتػوء ، وىمبؾ سمقون ذًمؽ جيى قمكم أوًٓ ذيمر شمػسػم خمتٍم ًمميي وذيمر سمعض 

أيوت إظمرى اًمتل شمتحدث قمام حتدصمً قمـف ، يؼقل اًمشقخ اعمراهمل ذم سمقون اعمعـك 

ًمسوًمػي أكف هق احلوومظ اًمؽوًمئ ًمؾعبد اعمممـ مـ سمعد أن ذيمر رم أيي ا "اإلمجوزم ًمميي : 

ىمػك قمغم ذًمؽ سمذيمر سمعض كعؿف  -همقايي إسمؾقس، وأكف ٓ يستطقع أن يؿسف سمسقء

شمعومم قمغم اإلكسون اًمتل يمون جيى قمؾقف أن يؼوسمؾفو سموًمشؽران ٓ سموًمؽػران، وهق اًمذي 

ـؼؾ ًمف يرى دٓئؾ ىمدرشمف رم اًمؼم واًمبحر، ومفق اًمذي يزضمك ًمف اًمػؾؽ رم اًمبحر ًمت

أرزاىمف وأىمقاشمف مـ سمعقد اعمسووموت، ًمؽـف مع هذا هق يمػقر ًمؾـعؿي إذا مسف اًمرض دقمو 

رسمف، وإذا أمـ أقمرض قمـف وقمبد إصـوم وإوصمون، ومفؾ يلمـ أن خيسػ سمف 

إرض،      أو يرؾمؾ قمؾقف طموصبًو مـ اًمريح رم اًمؼم، أو ىموصػو مـ اًمريح رم اًمبحر 

قمغم مجقع اخلؾؼ، وسمسط ًمف اًمرزق، أومال يػرده  ومقغرىمف سمؽػره، وهؾ كسك أكف وؾف

 .  "سموًمعبودة وخيبً ًمف يمػوء شمؾؽ اًمـعؿ اًمظوهرة قمؾقف؟ 

  

                                                 

 . 420صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

 . 74صـ  45شمػسػم اعمراهمل ج (  2) 

٤٢١
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 :  أما عن اآليات التي تتحدث عام تتحدث عـه هذه اآلية ففي كثرة ، مـفا  

 ڃ ڃ     ڄ ڄ      ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ :شمعومم ىمقًمف – 1

 ڌ ڍ     ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

   گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ ڌ

  ) يقكس :   ژ ںں     ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

22  :23 . ) 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ ىمقًمف شمعومم :  - 2

 ( . 65) اًمعـؽبقب :   ژ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ژ ىمقًمف شمعومم : - 3

 ًمؼامن)  ژ ہ      ہ ہ     ۀ ۀ      ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

:32  .) 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ژ ىمقًمف شمعومم : - 4

 ۀ ڻ            ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ( . 64:  63) إكعوم :   ژ ہ ۀ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ : شمعومم ىمقًمف – 5

                                                 

، ومو سمعدهو ،  474صـ  3قخ / اًمشـؼقطل جُيـظر أوقاء اًمبقون ذم إيضوح اًمؼرآن سموًمؼرآن ًمؾش (  4) 

 . 272صـ  3واًمصحقح اعمسبقر مـ اًمتػسػم سموعملصمقر ًمؾديمتقر / طمؽؿً سمشػم يوؾملم ج

٤٢٢
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 ( . 33) اًمروم :   ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ 

 ھ ھ ھ   ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ژ :ىمقًمف شمعومم - 6

 (.8)اًمزمر :   ژ ﮹﮺ ﮸      ﮷   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ       ے ے ھ

 وبعد العرض السابق يتضح ما ييل :

 شمعومم اهلل إمم يؾجل اإلكسون أن أومودت ىمد اًمؽريؿ اًمؼرآن مـ آيوت هـوك أن – 4

 وضموء اًمسوسمؼتلم واًمسودؾمي اخلومسي يمؤيتلم ، سمف اًمرض وىمقع طموٓت ذم

راً  ومقفام اًمرض  . وؿمؿقًمف قمؿقمف قمغم ًمؾدًٓمي ُمـَؽَّ

آن ىمد أومودت أن اإلكسون يؾجل إمم اهلل شمعومم ذم اًمؼر مـ آيوت هـوك أن – 2

قمغم اًمعؿقم فمؾامت اًمؼم واًمبحر ، وهل أيضًو شمدل طموٓت وىمقع اًمرض سمف ذم 

 يموًمسوسمؼتلم، وإن يموكً كصً قمغم اًمظؾامت ومألن اًمرض ومقفو أؿمد .

 طموًمي ذم شمعومم اهلل إمم يؾجل اإلكسون أن أومودت ىمد اًمؼرآن مـ آيوت هـوك أن – 3

سمف ذم اًمبحر ، يمؤيوت اًمثالث إُول ، قمغم اظمتالف ذم  اًمرض وىمقع

ـمريؼي اًمعرض ، إٓ أهنو شمصى ذم كػس اعمعـك ، وهل يمؤيي اًمتل معـو ، 

إٓ أهنو ختتؾػ قمـفؿ ذم إؿمورة أيي اًمتل شمؾقفو إمم جلقء اإلكسون إمم اهلل 

 ٹ ٹ ژ شمعومم ذم طموًمي وىمقع اًمرض سمف ذم اًمؼم أيضًو ذم ىمقًمف شمعومم

   ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

( ، وقمؾقف يصح أن ُيؼول : إن ذم أيي ايمتػوًء : طمقٌ  68) اإلهاء : 

٤٢٣
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ايمتػك سمذيمر اًمبحر قمـ اًمؼم : وذًمؽ ٕن رضره أؿمد ، وهق أفمفر ذم سمقون  

 طمول اإلكسون مع رسمف وجلقئف إًمقف طمول اًمشدة دون اًمرظموء .

 

 املبحح الزابع
 مجاالٌ ملىضعني مً مىاضع االكتفاء 

 كزآٌ اللزيه ، وبًاٌ السز فًَنامً أول سىرة الزوو إىل ختاو ال

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقوله تعاىل :  ادثال األول :

 ( . 24:  49) وموـمر :   ژ ٺ  ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ

هذا اعمثول مـ إمثؾي اًمتل اكػرد هبو سمعض اًمعؾامء ،يؼقل اإلموم اًمزريمٌم 

ومو يستقي إقمؿك واًمبصػم. وٓ اًمظؾامت وٓ اًمـقر. وٓ اًمظؾ. }وىمقًمف:  ": 

،ىمول اسمـ قمطقي: دظمقل ]ٓ[ قمغم كقي اًمتؽرار يملكف ىمول وٓ  {وٓ احلرور

إوائؾ قمـ اًمثقاين ودل  اًمظؾامت وٓ اًمـقر وٓ اًمـقر واًمظؾامت واؾمتغـك سمذيمر

 .  "سمؿذيمقر اًمؽالم قمغم مؽمويمف 

وىمقًمف ) وٓ اًمـقر ( ودظمقل ) ٓ ( ومقفو وومقام  "ويؼقل اإلموم اسمـ قمطقي : 

) وٓ اًمـقر ( وٓ اًمتؽرار يملكف ىمول ) وٓ اًمظؾامت ( واًمـقر سمعدهو إكام هق قمغم كقي 

  "أيي قمغم مؽمويمف قر إوائؾ قمـ اًمثقاين ودل مذيماًمظؾامت وموؾمتغـك سمذيمر 

                                                 

 . 423صـ  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

 . 435صـ  4اعمحرر اًمقضمقز ًمإلموم اسمـ قمطقي ج (  2) 

٤٢٤
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سمقـام وضمدت ذم طمدود قمؾؿل اًمؼوس أن أيمثر اعمػنيـ مل يذيمر أن ذم  

أيي ايمتػوًء سمؾ ذيمر سمعضفؿ وموئدة ذيمر ٓ هـو وهل شمليمقد اًمـػل ، يؼقل اإلموم 

ومنن ىمؾً : ٓ اعمؼروكي سمقاو اًمعطػ مو هل ؟ ىمؾً : إذا وىمعً  "اًمزخمنمي : 

 .  "اًمقاو ذم اًمـػل ىمركً هبو ًمتليمقد معـك اًمـػل 

 تعؾقق وترجقح :

سمعد قمرض مو ؾمبؼ يتضح أن ىمقل مـ يرى أن أيي ًمقس ومقفو ايمتػوء هق 

اًمراضمح مـ وضمفي كظري اًمؼوسة : ٕين أرى أن اًمؼقل سموٓيمتػوء ومقف كقع مـ 

اًمتؽؾػ ٓ حتتوضمف أيي وٓ ُيػقد ضمديدًا وًمقس وراءه ه ، أوػ إمم ذًمؽ أن 

مـ  -ذم طمدود قمؾؿل اًمؼوس  -هذا هق ىمقل أيمثر اعمػنيـ : طمقٌ مل أضمد 

 ذيمره إٓ اإلموم اسمـ قمطقي، وىمد طمؽوه قمـف اإلموم اًمزريمٌم ومل يرضمحف .

 ىئی    ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ قوله تعاىل : ادثال الثاين :

 مت خت حت يبجت ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 ( . 40) احلديد :   ژ ىت

 "هذا اعمثول ذهى سمعض اًمعؾامء إمم أن ومقف ايمتػوء ، يؼقل اإلموم اًمزريمٌم 

،أي ومـ أكػؼ سمعده  {ٓ يستقي مـؽؿ مـ أكػؼ مـ ىمبؾ اًمػتح وىموشمؾ}وىمقًمف: 

                                                 

 . 344صـ  3، وُيـظر شمػسػم اًمـسػل ج 647صـ  3اًمؽشوف ج (  4) 

٤٢٥
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وىموشمؾ ٕن آؾمتقاء يطؾى اصمـلم وطمذف اعمعطقف ًمدًٓمي اًمؽالم قمؾقف أٓ شمراه  

 .  " {د وىموشمؾقاأوًمئؽ أقمظؿ درضمي مـ اًمذيـ أكػؼقا مـ سمع}ىمول سمعده: 

صمؿ سملم  "وىمد كص قمؾقفف سمعض اعمػنيـ ، يؼقل اإلموم اًمـسػل : 

اًمتػووت سملم اعمـػؼلم مـفؿ ومؼول ( ٓ يستقي مـؽؿ مـ أكػؼ مـ ىمبؾ اًمػتح 

وىموشمؾ ) أي ومتح مؽي ىمبؾ قمز آؾمالم وىمقة اهؾف ودظمقل اًمـوس ذم ديـ اهلل 

ًمف مـ اًمذيـ اكػؼقا مـ سمعد يدل أومقاضمًو ومـ أكػؼ مـ سمعد اًمػتح ومحذف ٕن ىمق

 .  "قمؾقف 

وذم أيي طمذف دل قمؾقف اًمؽالم  "ويؼقل اإلموم اسمـ ضمزي اًمؽؾبل: 

شمؼديره ٓ يستقي مـؽؿ مـ أكػؼ مـ ىمبؾ اًمػتح وىموشمؾ مع مـ أكػؼ مـ سمعد 

اًمػتح وىموشمؾ صمؿ طمذف ذًمؽ ًمدًٓمي ىمقًمف أوًمئؽ أقمظؿ درضمي مـ اًمذيـ أكػؼقا 

 .  "مـ سمعد وىموشمؾقا 

وىمسقؿ مـ أكػؼ حمذوف ًمقوقطمف ودًٓمي  "ويؼقل اإلموم اًمبقضووي : 

 .  "مو سمعده    قمؾقف 

وأيمثر اعمػنيـ قمغم أن ىمقًمف ) يستقي (  "ويؼقل اإلموم اسمـ قمطقي : 

                                                 

 . 424صـ 3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ج (  4) 

 . 245صـ  4شمػسػم اًمـسػل ج ( 2) 

 . 96صـ  4اًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ج (  3) 

 . 289صـ  5شمػسػم اًمبقضووي ج (  4) 

٤٢٦
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مسـد إمم ) مـ ( وشمرك ذيمر اعمعودل اًمذي ٓ يستقي معف ٕن ىمقًمف شمعومم ) مـ  

 .  "وسمقـف  اًمذيـ اكػؼقا مـ سمعد ( ىمد ومنه

وذم اًمؽالم طمذف واًمتؼدير ٓ يستقي مـ  "ويؼقل اإلموم اًمشقيموين : 

أكػؼ مـ ىمبؾ اًمػتح ) وىموشمؾ ( ومـ أكػؼ مـ سمعد اًمػتح وىموشمؾ ومحذف ًمظفقره 

 .  "وًمدًٓمي مو ؾمقليت قمؾقف 

 تعؼقب وتعؾقق : 

ايمتػوًء سمعد اؾمتعراض أىمقال سمعض اعمػنيـ ذم هذه أيي يتضح أن ومقفو 

: ٕن آؾمتقاء ٓ يؽقن إٓ سملم ؿمقئلم ، وىمد دل قمؾقف مو ذيمر سمعد ذًمؽ ذم كػس 

، ومػقف    ژ جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ژ أيي ، مـ ىمقًمف شمعومم

إؿمورة إمم اًمؼسؿ اًمثوين اعمحذوف ، وىمد طمذف ًمظفقره ، وٕن ذم اًمؽالم مو 

يدل قمؾقف ، وًمعؾ اًمن ذم طمذومف هق اًمدًٓمي قمغم قمدم مؼوركي اإلكػوق ىمبؾ اًمػتح 

سموإلكػوق سمعده طمتك إكف مل يذيمرمهو معًو مع شمػووهتام ومؽون ذًمؽ ًمؾؿبوًمغي ذم 

لكف ٓ إكػوق إٓ مو يمون ىمبؾ اًمػتح ، واهلل اًمدًٓمي قمغم أن اًمبقن ؿموؾمع سمقـفام ويم

 شمعومم أقمغم وأقمؾؿ .

  
                                                 

 . 259صـ  5شمػسػم اسمـ قمطقي ج (  4) 

 . 468صـ  5ومتح اًمؼدير ج (  2) 
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 اخلامتة 

سمعد أن ـمػً ذم ريوطملم هذا اعمقوقع اًمشقؼ وهنؾً مـ معلم قمؾامئـو إيموسمر ، 

 أؾمتطقع أن أخلص كتوئٍ هذا اًمبحٌ ومقام يكم : 

 أن آيمتػوء ومـ سمديع يظفر سمف طمسـ اًمؽالم وروكؼف .  أوالً :

 أن هذا اًمؾقن ىمد ورد ذيمره ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .  ثاكقًا :

أن اًمعؾامء ىمد اظمتؾػً مشورهبؿ ذم سمعض أيوت اًمؼرآكقي مـ طمقٌ اؿمتامهلو  ثالثًا :

 قمغم هذا اًمؾقن أم ٓ .

أن هـوك آيوت مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ يؽمضمح ومقفو اؾمتعامل آيمتػوء ومقفو قمغم  رابعًا :

 اًمؼقل سمعدمف .

مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ يؽمضمح ومقفو قمدم اؾمتعامل آيمتػوء قمغم أن هـوك آيوت  خامسًا :

 اؾمتعامًمف .

أن هـوك آيوت مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ يصح محؾفو قمغم آيمتػوء وقمدم آيمتػوء ،  شادشًا :

 وذم سمعض إطمقون يصح اجلؿع سمقـفام .

وسمـوًء قمؾقف ومنين أىمؽمح أن يتـوول اًمبوطمثقن اعمقوققموت اًمبالهمقي اعمتـققمي مـ 

 ظمالل اًمؼرآن اًمؽريؿ ومنهنو شمػتح آوموىمًو ضمديدة ًمزيودة سمقون إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ . 
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 املصادر واملزاجع  
قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر، ضمالل اًمديـ اًمسققـمل ًمإلموم  اإلتؼان يف عؾوم الؼرآن ، - 1

هـ( ، حتؼقؼ : حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ ،  اهلقئي اعمٍميي اًمعومي 944)اعمتقرم: 

 م . 4974 -هـ 4394ًمؾؽتوب ، 

هـ( ، دار اًمسالم  4409ًمألؾمتوذ / ؾمعقد طمّقى )اعمتقرم  األشاس يف التػسر ، - 2

 . هـ 4424 اًمسودؾمي، ط ، اًمؼوهرة –

ٕمحد مطؾقب أمحد اًمـوسي  ، ادعاين –البالغة  -أشالقب بالغقة، الػصاحة  - 3

 . م 4980 إومم، ط ، اًمؽقيً –اًمصقودي اًمروموقمل ، ويموًمي اعمطبققموت 

ًمؾديمتقر / حمؿد قمبد اعمـعؿ اًمؼقعل ، ط اًمراسمعي ،  األصالن يف عؾوم الؼرآن ،  - 4

 م .4996 -هـ 4447

اعمختور  ًمؾشقخ / حمؿد إملم سمـ حمؿد أضواء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ، - 5

 –هـ( ،  دار اًمػؽر سمػموت 4393سمـ قمبد اًمؼودر اجلؽـل اًمشـؼقطل )اعمتقرم : 

 . م 4995 - هـ 4445 ، ًمبـون

ًمؾشقخ / ضموسمر سمـ مقؾمك سمـ قمبد اًمؼودر سمـ  أيرس التػاشر لؽالم العيل الؽبر ،  - 6

،        ضموسمر أيب سمؽر اجلزائري ، مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ، اعمديـي اعمـقرة ، اًمسعقديي 

 م .2003 -هـ 4424ط اخلومسي ، 

ًمإلموم حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿر، أيب اعمعوزم،  اإليضاح يف عؾوم البالغة ، - 7

هـ( ، حتؼقؼ / حمؿد قمبد اعمـعؿ 739ضمالل اًمديـ اًمؼزويـل اًمشوومعل )اعمتقرم: 

 . اًمثوًمثي ط ، سمػموت –ظمػوضمل ، دار اجلقؾ 
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ًمإلموم  أيب اًمعبوس أمحد سمـ حمؿد سمـ  ، الؼرآن ادجقدالبحر ادديد يف تػسر  - 8 

هـ( ، 4224اعمفدي سمـ قمجقبي احلسـل إكجري اًمػود اًمصقذم )اعمتقرم: 

،  اًمؼوهرة –حتؼقؼ/ أمحد قمبد اهلل اًمؼرر رؾمالن، كنم طمسـ قمبوس زيمل 

 هـ. 4449

سمـ يقؾمػ ًمإلموم أيب طمقون حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم  البحر ادحقط يف التػسر ،  - 9

هـ( ، حتؼقؼ / صدىمل حمؿد مجقؾ 745سمـ طمقون أصمػم اًمديـ إكدًمز )اعمتقرم: 

 . هـ 4420 ، سمػموت –، دار اًمػؽر 

ًمإلموم أيب قمبد اهلل سمدر اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ  الزهان يف عؾوم الؼرآن ، - 11

دار هـ( ، حتؼقؼ / حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ ، 794هبودر اًمزريمٌم )اعمتقرم: 

 -هـ  4376إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي قمقسك اًمبوسمك احلؾبل وذيموئف، ط  إومم، 

 م . 4957

ًمعبد اعمتعول اًمصعقدي  بغقة اإليضاح لتؾخقص ادػتاح يف عؾوم البالغة ، - 11

 م .2005-هـ4426هـ( ، مؽتبي أداب ، ط اًمسوسمعي قمنم: 4394)اعمتقرم: 

ًمعبد اًمرمحـ سمـ طمسـ طَمَبـََّؽي اعمقداين اًمدمشؼل )اعمتقرم:  البالغة العربقة ، - 12

هـ  4446هـ( ، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، اًمدار اًمشومقي، سمػموت ، ط إومم، 4425

 م . 4996 -

ًمإلموم قمؿرو سمـ سمحر سمـ حمبقب اًمؽـوين سموًمقٓء، اًمؾقثل، أيب  البقان والتبقني ، - 13

، دار ومؽتبي اهلالل، سمػموت ،  هـ( 255قمثامن، اًمشفػم سموجلوطمظ )اعمتقرم: 

 هـ . 4423
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ًمإلموم أيب اًمؼوؾمؿ، حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد  التسفقل لعؾوم التـزيل ، - 14 

هـ( ، حتؼقؼ / اًمديمتقر قمبد 744اهلل، اسمـ ضمزي اًمؽؾبل اًمغركوـمل )اعمتقرم: 

 .هـ 4446 -سمػموت، ط إومم  -إرىمؿ ذيمي دار إرىمؿ سمـ أيب اهلل اخلوًمدي، 

ًمإلموم أيب احلسـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمقاطمدي،  ، البسقط التػسر – 15

هـ( ، حتؼقؼ / جمؿققمي مـ اًمبوطمثلم 468اًمـقسوسمقري، اًمشوومعل )اعمتقرم: 

ضمومعي اإلموم  -سمجومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد، كنم قمامدة اًمبحٌ اًمعؾؿل 

 هـ . 4430حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي ، ط إومم، 

ًمإلموم  حمقل اًمسـي، أيب حمؿد  تػسر البغوي )معامل التـزيل يف تػسر الؼرآن( ، - 16

هـ( ، طمؼؼف وظمرج أطموديثف حمؿد 540احلسلم سمـ مسعقد اًمبغقي )اعمتقرم: 

ؾمؾقامن مسؾؿ احلرش ، دار ـمقبي ًمؾـنم  -قمثامن مجعي وؿػميي  -قمبد اهلل اًمـؿر 

 م . 4997 -هـ  4447واًمتقزيع ، ط اًمراسمعي، 

ًمإلموم كوس اًمديـ أيب  ،( التلويل وأرسار التـزيل أكوار) البقضاوي تػسر – 17

هـ( ، 685ؾمعقد قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ حمؿد اًمشػمازي اًمبقضووي )اعمتقرم: 

  ط ، سمػموت –حتؼقؼ / حمؿد قمبد اًمرمحـ اعمرقمشكم ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

 . هـ 4448 - إومم

ًمؾشقخ حمؿد إملم سمـ  ، والرحيان يف روايب عؾوم الؼرآنتػسر حدائق الروح  - 18

قمبد اهلل إرمل اًمعؾقي اهلرري اًمشوومعل ، إذاف ومراضمعي: اًمديمتقر هوؿمؿ 

 إومم، ط ، ًمبـون –حمؿد قمكم سمـ طمسلم مفدي ، دار ـمقق اًمـجوة، سمػموت 

 م . 2004 -هـ  4424
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ًمإلموم أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ  ،( الؽبر التػسر=  الغقب مػاتقح) الرازي تػسر – 19 

قمؿر سمـ احلسـ سمـ احلسلم اًمتقؿل اًمرازي اعمؾؼى سمػخر اًمديـ اًمرازي 

 . هـ4420 - اًمثوًمثي ط سمػموت، –إطمقوء اًمؽماث اًمعريب هـ( ، دار 606)اعمتقرم: 

ًمؾشقخ / قمبد  ر الؽريم الرمحن يف تػسر كالم ادـان( ،تقس) السعدي تػسر – 21

هـ( ، حتؼقؼ / قمبد 4376اًمرمحـ سمـ كوس سمـ قمبد اهلل اًمسعدي )اعمتقرم: 

 م. 2000-هـ 4420اًمرمحـ سمـ معال اًمؾقحيؼ ، ممؾمسي اًمرؾموًمي ، ط إومم 

ًمإلموم أيب  تػسر أيب السعود )إرصاد العؼل السؾقم إىل مزايا الؽتاب الؽريم( ، - 21

هـ( ، دار إطمقوء 982مصطػك )اعمتقرم: اًمسعقد اًمعامدي حمؿد سمـ حمؿد سمـ 

 . سمػموت –اًمؽماث اًمعريب 

ًمإلموم أيب اعمظػر، مـصقر سمـ حمؿد سمـ قمبد  تػسر السؿعاين )تػسر الؼرآن( ، - 22

هـ( ، حتؼقؼ / يوه 489اجلبور اسمـ أمحد اعمروزى اًمسؿعوين اًمتؿقؿل )اعمتقرم: 

 ، اًمسعقديي –اًمريوض  سمـ إسمراهقؿ ، وهمـقؿ سمـ قمبوس سمـ همـقؿ ، دار اًمقـمـ،

 . م4997 -هـ4448 إومم، ط

ًمإلموم حمؿد متقزم اًمشعراوي )اعمتقرم:  تػسر الشعراوي )اخلواضر( ، - 23

 م . 4997هـ( ، مطوسمع أظمبور اًمققم ، 4448

ًمإلموم حمؿد سمـ ضمرير سمـ يزيد  ،( الؼرآن تلويل يف البقان جامع) الطزي تػسر – 24

هـ( حتؼقؼ / أمحد 340سمـ يمثػم سمـ هموًمى أمكم، أيب ضمعػر اًمطؼمي )اعمتقرم: 

 م . 2000 -هـ  4420حمؿد ؿمويمر ، ممؾمسي اًمرؾموًمي ، ط إومم، 

ًمإلموم حمؿد مجول اًمديـ سمـ حمؿد ؾمعقد  ،( التلويل حماشن) الؼاشؿي تػسر – 25

٤٣٢



   
 88                      فـٌ  الكـــزآٌ  اللزيـــهاالكتفـاء وأســـزاره 

هـ( ، حتؼقؼ / حمؿد سموؾمؾ قمققن 4332تقرم: سمـ ىموؾمؿ احلالق اًمؼوؾمؿل )اعم 

 . هـ 4448 - إومم ط ، سمػموت –اًمسقد ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

ًمإلموم أيب اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر  ،( العظقم الؼرآن تػسر) كثر ابن تػسر – 26

هـ( ، حتؼقؼ / حمؿد 774سمـ يمثػم اًمؼرر اًمبٍمي صمؿ اًمدمشؼل )اعمتقرم: 

 –طمسلم ؿمؿس اًمديـ ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، مـشقرات حمؿد قمكم سمقضقن 

 . هـ 4449 - إومم ط ، سمػموت

هـ( ، ذيمي 4374ًمإلموم أمحد سمـ مصطػك اعمراهمل )اعمتقرم:  تػسر ادراغي ، - 27

هـ  4365مؽتبي ومطبعي مصطػك اًمبويب احلؾبل وأوٓده سمؿٍم ، ط إومم، 

 م . 4946 -

ًمإلموم أيب اًمؼميموت قمبد اهلل  تػسر الـسػي )مدارك التـزيل وحؼائق التلويل( ، - 28

هـ( ، حتؼقؼ / يقؾمػ 740سمـ أمحد سمـ حمؿقد طموومظ اًمديـ اًمـسػل )اعمتقرم: 

 م 4998 -هـ  4449قمكم سمديقي ، دار اًمؽؾؿ اًمطقى، سمػموت ، ط إومم، 

ًمإلموم كظوم اًمديـ  ،( الػرقان ورغائب الؼرآن غرائب) الـقسابوري تػسر – 29

هـ( ، حتؼقؼ / 850احلسـ سمـ حمؿد سمـ طمسلم اًمؼؿل اًمـقسوسمقري )اعمتقرم: 

 . هـ 4446 - إومم ط ، سمػموت – زيمريو قمؿػمات ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي

عمجؿققمي مـ اًمعؾامء سمنذاف جمؿع اًمبحقث  التػسر الوشقط لؾؼرآن الؽريم ، - 31

طوسمع إمػميي ، ط إومم، اإلؾمالمقي سموٕزهر ، اهلقئي اًمعومي ًمشئقن اعم

 م( . 4973 -هـ 4393)

ًمإلموم حمؿد ؾمقد ـمـطووي ، دار هنضي مٍم  التػسر الوشقط لؾؼرآن الؽريم ، - 31
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 . إومم ط ، اًمؼوهرة –ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، اًمػجوًمي  

ًمإلموم أيب مـصقر حمؿد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي )اعمتقرم:  هتذيب الؾغة ، - 32

 سمػموت –هـ( ، حتؼقؼ / حمؿد قمقض مرقمى ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 370

 . م2004 إومم، ط   ،

ٕمحد سمـ إسمراهقؿ سمـ مصطػك  جواهر البالغة يف ادعاين والبقان والبديع ، - 33

هـ( ، وبط وشمدىمقؼ وشمقصمقؼ: د. يقؾمػ اًمصؿقكم ، 4362اهلوؿمؿل )اعمتقرم: 

 اعمؽتبي اًمعٍميي، سمػموت .

رر يف تػسر اآلِي والسور ، - 34 ًمإلموم أيب سمؽر قمبد اًمؼوهر سمـ قمبد اًمرمحـ  َدْرج الدُّ

 هـ(474سمـ حمؿد اًمػورد إصؾ، اجلرضموين اًمدار )اعمتقرم: 

دراؾمي وحتؼقؼ: )اًمػوحتي واًمبؼرة( َوًمقد سمِـ أمحد سمـ َصوًمِح احلَُسلْم، )وؿموريمف ذم سمؼقي 

إضمزاء(: إيود قمبد اًمؾطقػ اًمؼقز ، جمؾي احلؽؿي، سمريطوكقو، ط إومم، 

 م . 2008 -هـ  4429

ًمإلموم أيب اًمعبوس، ؿمفوب اًمديـ،  الدر ادصون يف عؾوم الؽتاب ادؽـون ، - 35

هـ( ، 756أمحد سمـ يقؾمػ سمـ قمبد اًمدائؿ اعمعروف سموًمسؿلم احلؾبل )اعمتقرم: 

 حتؼقؼ / اًمديمتقر أمحد حمؿد اخلراط ، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ .

ًمؾشقخ  إؾمامقمقؾ طمؼل سمـ مصطػك اإلؾمتوكبقزم احلـػل اخلؾقيت ،  ، البقان روح – 36

 . سمػموت –هـ( ، دار اًمػؽر 4427أيب اًمػداء )اعمتقرم: 

ًمإلموم مجول اًمديـ أيب اًمػرج قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم  زاد ادسر يف عؾم التػسر ، - 37

هـ( ، حتؼقؼ / قمبد اًمرزاق اعمفدي ، دار 597سمـ حمؿد اجلقزي )اعمتقرم: 

٤٣٤
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 هـ . 4422 -ٕومم ا ط ، سمػموت –ؽتوب اًمعريب اًم 

ًمإلموم إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ متقؿ إكصوري، أيب  زهر اآلداب وثؿر األلباب ، - 38

 هـ( ، دار اجلقؾ، سمػموت .453إؾمحوق احلٍُمي اًمؼػمواين )اعمتقرم: 

ًمإلموم أيب سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك  شـن البقفؼي الؽزى ، - 39

 مؽي –، حتؼقؼ / حمؿد قمبد اًمؼودر قمطو ، مؽتبي دار اًمبوز  458اًمبقفؼل اعمتقرم 

 . م 4994 - هـ 4444 ، اعمؽرمي

ًمإلموم أيب قمقسك حمؿد سمـ قمقسك اًمؽممذي اًمسؾؿل اعمتقرم  شـن السمذي ، - 41

 –ون ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب هـ ، حتؼقؼ / أمحد حمؿد ؿمويمر وآظمر 279

 . سمػموت

 303ًمإلموم أيب قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقى اًمـسوئل اعمتقرم  السـن الؽزى ، - 41

 دار ، طمسـ يمنوي ؾمقد –هـ ، حتؼقؼ / د . قمبد اًمغػور ؾمؾقامن اًمبـداري 

 . م 4994 - هـ 4444 إومم ط ، سمػموت – اًمعؾؿقي اًمؽتى

ًمإلموم حمؿد سمـ طمسـ سمـ قمكم سمـ قمثامن اًمـََّقاضمل،  االكتػاء ،الشػاء يف بديع  - 42

هـ( ، حتؼقؼ / اًمديمتقر حمؿقد طمسـ أسمق كوضمل ، 859ؿمؿس اًمديـ )اعمتقرم: 

 هـ . 4403دار مؽتبي احلقوة، سمػموت ، ط إومم، 

أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري اجلعػل صحقح البخاري ، لإلمام  - 43

 –، حتؼقؼ / د . مصطػك ديى اًمبغو ، دار اسمـ يمثػم واًمقاممي  هـ 256اعمتقرم  

 م . 4987 -هـ  4407 اًمثوًمثي ط  ، سمػموت

ًمإلموم أيب طموشمؿ حمؿد سمـ طمبون سمـ أمحد اًمتؿقؿل اًمبستل  صحقح ابن حبان ، - 44

٤٣٥
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 ، سمػموت –هـ ، حتؼقؼ / ؿمعقى إركوؤوط ، ممؾمسي اًمرؾموًمي  354اعمتقرم  

 . اًمثوكقي ط

ًمؾديمتقر طمؽؿً سمـ سمشػم سمـ يوؾملم ،  ح ادسبور من التػسر بادلثور ،الصحق - 45

 -هـ  4420اعمديـي اًمـبقيي ، ط إومم ،  -دار اعمآصمر ًمؾـنم واًمتقزيع واًمطبوقمي

 م . 4999

اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري  ًمإلموم أيب احلسلم مسؾؿ سمـ احلجوج صحقح مسؾم ، - 46

 . سمػموت –هـ ، حتؼقؼ /حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل، دار إطمقوء اًمؽماث 264اعمتقرم 

ًمإلموم أيب هالل احلسـ سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعقد سمـ حيقك  ، الصـاعتني – 47

هـ( ، حتؼقؼ / قمكم حمؿد اًمبجووي 395سمـ مفران اًمعسؽري )اعمتقرم: كحق 

 . هـ 4449 ، سمػموت –وحمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ ، اعمؽتبي اًمعـٍميي 

ًمإلموم أمحد سمـ قمكم سمـ قمبد اًمؽوذم،  عروس األفراح يف رشح تؾخقص ادػتاح ، - 48

هـ( ، حتؼقؼ / اًمديمتقر قمبد  773أيب طمومد، هبوء اًمديـ اًمسبؽل )اعمتقرم: 

 ط ، ًمبـون –احلؿقد هـداوي ، اعمؽتبي اًمعٍميي ًمؾطبوقمي واًمـنم، سمػموت 

 . م 2003 - هـ 4423 إومم،

ًمإلموم أيب قمؿر، ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد رسمف سمـ  الػريد ،العؼد  - 49

هـ( ، 328طمبقى سمـ طمدير سمـ ؾمومل اعمعروف سموسمـ قمبد رسمف إكدًمز )اعمتقرم: 

 . هـ 4404 إومم، ط ، سمػموت –دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

هـ( ، دار اًمـفضي اًمعرسمقي  4396ًمعبد اًمعزيز قمتقؼ )اعمتقرم:  ، ادعاين عؾم – 51

 . م 2009 - هـ4430 ،إومم ط ، ًمبـون –واًمـنم واًمتقزيع، سمػموت ًمؾطبوقمي 

٤٣٦
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ًمإلموم أمحد سمـ مصطػك اعمراهمل   ،« البقان، ادعاين، البديع»عؾوم البالغة  - 51 

 هـ( .4374)اعمتقرم: 

ًمإلموم أيب قمغم احلسـ سمـ رؿمقؼ اًمؼػمواين  وآدابه ،العؿدة يف حماشن الشعر   - 52

هـ( ، حتؼقؼ / حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد ، دار  463إزدي )اعمتقرم: 

 م . 4984 -هـ  4404اجلقؾ ، ط اخلومسي، 

ًمإلموم أيب قمبد اًمرمحـ اخلؾقؾ سمـ أمحد سمـ قمؿرو سمـ متقؿ  كتاب العني ، - 53

ـ( حتؼقؼ / د. مفدي اعمخزومل، د. ه470اًمػراهقدي اًمبٍمي )اعمتقرم: 

 إسمراهقؿ اًمسومرائل ، دار ومؽتبي اهلالل .

ًمإلموم حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمشقيموين اًمقؿـل  فتح الؼدير ، - 54

دمشؼ، سمػموت ، ط  -هـ( ، دار اسمـ يمثػم، دار اًمؽؾؿ اًمطقى 4250)اعمتقرم: 

 هـ . 4444 -إومم 

ًمإلموم أيب اًمؼوؾمؿ حمؿقد سمـ قمؿرو سمـ  مض التـزيل ،الؽشاف عن حؼائق غوا - 55

 اًمثوًمثي ط ، سمػموت –هـ( ، دار اًمؽتوب اًمعريب 538أمحد، اًمزخمنمي )اعمتقرم: 

 . هـ 4407 -

ًمإلموم حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمغم، أيب اًمػضؾ، مجول اًمديـ اسمـ  لسان العرب ، - 56

 –دار صودر هـ( ، 744مـظقر إكصوري اًمرويػعك اإلومريؼك )اعمتقرم: 

 . هـ 4444 - اًمثوًمثي ط   ، سمػموت

ًمإلموم قمبد اًمؽريؿ سمـ هقازن سمـ قمبد اعمؾؽ اًمؼشػمي  لطائف اإلصارات ، - 57

هـ( ، حتؼقؼ / إسمراهقؿ اًمبسققين ، اهلقئي اعمٍميي اًمعومي ًمؾؽتوب 465)اعمتقرم: 

٤٣٧
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 . اًمثوًمثي ط    ، مٍم – 

ًمإلموم كٍم اهلل سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ  ادثل السائر يف أدب الؽاتب والشاعر ، - 58

قمبد اًمؽريؿ اًمشقبوين، اجلزري، أيب اًمػتح، وقوء اًمديـ، اعمعروف سموسمـ إصمػم 

هـ( ، حتؼقؼ / حمؿد حمل اًمديـ قمبد احلؿقد ، اعمؽتبي 637اًمؽوشمى )اعمتقرم: 

 . هـ 4420 ، سمػموت –اًمعٍميي ًمؾطبوقمي واًمـنم 

ول اًمديـ سمـ حمؿد ؾمعقد سمـ ىموؾمؿ احلالق ًمإلموم حمؿد مج حماشن التلويل ، - 59

هـ( ، حتؼقؼ / حمؿد سموؾمؾ قمققن اًمسقد ، دار 4332اًمؼوؾمؿل )اعمتقرم: 

 . هـ 4448 - إومم ط ، سمػموت –اًمؽتى اًمعؾؿقف 

ًمإلموم أيب حمؿد قمبد احلؼ سمـ هموًمى  ادحرر الوجقز يف تػسر الؽتاب العزيز ،  - 61

هـ( ، 542كدًمز اعمحوريب )اعمتقرم: سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ متوم سمـ قمطقي إا

 ط ، سمػموت –حتؼقؼ /قمبد اًمسالم قمبد اًمشوذم حمؿد ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 . هـ   4422   – إومم

ًمؾحويمؿ أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمـقسوسمقري  ادستدرك عذ الصحقحني ، - 61

 –هـ ،  حتؼقؼ / مصطػك قمبد اًمؼودر قمطو ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  405اعمتقرم 

 . م 4990 - هـ 4444 إومم ط ، سمػموت

 244ًمإلموم أيب قمبد اهلل أمحد سمـ طمـبؾ اًمشقبوين اعمتقرم  مسـد أمحد بن حـبل ، - 62

 . مٍم –هـ ، ممؾمسي ىمرـمبي 

ًمإلموم أيب سمؽر قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أيب ؿمقبي اًمؽقذم ،  ،مصـف ابن أيب صقبة   - 63

 ؾمـي إومم ط ، اًمريوض –حتؼقؼ / يمامل يقؾمػ احلقت ، مؽتبي اًمرؿمد 

٤٣٨
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 . هـ 4409 

ًمإلموم يقؾمػ سمـ أيب سمؽر سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمسؽويمل  مػتاح العؾوم ، - 64

هـ( ، وبطف ويمتى هقامشف 626اخلقارزمل احلـػل أيب يعؼقب )اعمتقرم: 

 اًمثوكقي، ط ، ًمبـون –وقمؾؼ قمؾقف: كعقؿ زرزور ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت 

 . م 4987 - هـ 4407

ْرىموين )اعمتقرم: ًمؾشقخ / حمؿد قمبد اًمعظ مـاهل العرفان يف عؾوم الؼرآن ، - 65 قؿ اًمزُّ

 هـ( ، مطبعي قمقسك اًمبويب احلؾبل وذيموه ، ط اًمطبعي اًمثوًمثي.4367

هـ( ، دار 4377ًمؾديمتقر / حمؿد سمـ قمبد اهلل دراز )اعمتقرم :  الـبل العظقم  ، - 66

 م .2005 -هـ4426اًمؼؾؿ ًمؾـنم واًمتقزيع ، 

قؿ سمـ قمؿر سمـ طمسـ ًمإلموم إسمراه كظم الدرر يف تـاشب اآليات والسور ، - 67

هـ( ، دار اًمؽتوب 885اًمرسموط سمـ قمكم سمـ أيب سمؽر اًمبؼوقمل )اعمتقرم: 

 اإلؾمالمل، اًمؼوهرة .
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 فَزس املىضىعات 
 

  رقه الصفحة ىعووووووووووووووووووووواملىض
  مؼدمة .

  أمهقة ادوضوع وشبب اختقاره .

  مـفج البحث .

  هقؽل البحث .

  الدراشة الـظرية .الػصل األول : 

  ادبحث األول : الػرق بني اإلجياز واإلضـاب وادساواة .

  ادبحث الثاين : أقسام اإلجياز ، وتعريف كل قسم .

  ادبحث الثالث : أقسام اإلجياز باحلذف ، والػرق بقـفا .

  ادبحث الرابع : تعريف االكتػاء .

  الػصل الثاين : الدراشة التطبقؼقة

ادبحث األول: أمثؾة لبعض مواضع االكتػاء يف شورة البؼرة ، 

 وبقان الرس فقفا .
 

ادبحث الثاين : أمثؾة لبعض مواضع االكتػاء من أول شورة آل 

 عؿران إىل آخر شورة األكعام ، وبقان الرس فقفا .
 

ادبحث الثالث : مثاالن دوضعني من مواضع االكتػاء من أول 

 آخر شورة العـؽبوت ، وبقان الرس فقفام .شورة األعراف إىل 
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  رقه الصفحة ىعووووووووووووووووووووواملىض 
ادبحث الرابع : مثاالن دوضعني من مواضع االكتػاء من أول 

 شورة الروم إىل آخر شورة الـاس ، وبقان الرس فقفام .
 

  اخلامتة

  ادصادر وادراجع

  ففرس ادوضوعات

 
 

٤٤١


