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 تقدٌم

ماًيقفًاملتعلمًحائراًًوىوًيفًطريقػوًملعرةػتًسري ػريًاآقػر فً ًًكثرياًً
ىناًوىناؾًآعلوًصمػ ًسري ػرياًًزتػهًآػوًاآقلػوبًوسر ػفًًيبحثةرتاهً

أماـًىذاًاآعلمً ًاآذيًنعتقػ ًًبعجهىا ًوسنقادًآوًاآعقوؿًوسعرتؼً
ًاآطػػػػػاىرأفًمصػػػػػ رهًومعلنػػػػػوًاآوحلػػػػػ ًىػػػػػمًأىػػػػػ ًاآبلػػػػػ ًاآنبػػػػػويً

ً.ً(صلواتًهللاًوسالموًعللهمًأمجعني)
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يػػ ورًيفًحلقػػتًمرير ػػتًالًًأنػػوأنػػوًيػػ رؾًبعػػ ًبرىػػتًمػػ ًاآػػهم ًًإالً
ًكػػػافًيط ػػػ ًًإلنػػػوطائػػػ ًمػػػ ًاالسػػػت رارً آ ػػػريًةلهػػػاًً ملًصمػػػ ًمػػػا

ًويصبواًآوً.
سرياسػػريًامئ ػػتً)علػػلهمًاآ ػػالـ(ًةقػػ ًُأشملػػ ًوملًيُنقػػ ًإآلنػػاًًةأمػػا

ًاآعل ػافًةػافًاآ رثػريًمنهػاًيريتقػرًإ ً؛ًوأماًسرياسػريًاآل ريمنهاًإالً
ك اًأهناًالًختلواًقيًأكثػرًموايػلعهاًًً اآقواع ًامساسلتًآلتري ريً

اإلةػراطًةلهػاً ًًينبغيم ًاآقلاسًواآقوؿً آرأيًواآريل ريتًاآيتًالً
ومػػػاًإ ًذآػػػألًمػػػ ًاممػػػورًاآػػػيتًفعلػػػ ًمػػػ ًسلػػػألًاآترياسػػػريً ػػػردً

 ػػريًأوًذاؾً ًعل ػػافًاآتري ػػريًدمػػ ًسػػبقواًىػػذاًاآتريًآػػبع أقػػواؿً
ًإياةتًإ ًرأيًاملري رًنري وً.ً

ًأمػػاـًن ريػػتًملًي ػػبكًمحػػ ًإفًس رلػػمًةلهػػاًإالًوىػػيًًإال إننػػاًاآلػػـو
اذانًاآ ػػل ًأعًعبػػ ًهللاًتاآقػػر ف(ًاآػػيتًأ رينػػاً ػػاًإسػػً هئػػت ريػػتًن)

امخًامسػػػػتاذًاملهنػػػػ سًح ػػػػنيًًقػػػػاـواآػػػػيتً ًاحل ػػػػنيًاآقحطػػػػا ً
ًبػػنيوًىػػذاًاآػػذيًاحللػػيًع عهػػاًوإهرافهػػاًعلػػاً ػػ ر ًكتػػابًىػػ
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أيػػ ي رمً؛ًةجػػهاهًهللاًهػػريًفػػهافًاأ ػػننيًون ػػأؿًهللاًسبػػارؾًوسعػػا ً
ًانوًنعمًاملو ًونعمًاآنصريً.ًةضلوأفًيهي هًم ً

أماـًن ريتًىيًيفً ايتًامشملتًملاًس ؿًعللوًم ًبلػافًاآقواعػ ًًإننا
ًًيفامساسػػػلتً علػػػمًاآتري ػػػريًاآػػػيتًالًبػػػ ًآ رػػػ ًمػػػ ًيريػػػ ًأفًيقػػػـو

ً.ًًوإدراكهااإلحاطتً اًبتري ريًاآقر فً
إ ًذآػػألًةػػافًىػػذهًاآن ريػػتًس رطػػفًآنػػاًبطػػالفًاآ رثػػريًمػػ ًًأيػف

ًوهطأىاًوعجهىاًعػ ًإدراؾًاحلقلقػتًًأي ينااآترياسريًاآيتًبنيً اآلـو
ًاآقر فً.ًيفاآيتًأرادًهللاًعهًوف ًبلاهناًآعبادهً

اآقارئًهلذاًاآ رتابًسوؼًصمػ ًاآ رثػريًمػ ًامدآػتًعلػاًأحقلػتًًإف
م ًاآقر فًواآ نتًاآطريريتًاآيتًنصػحناًهللاًًوصحتهاىذهًاآن ريتً

ًوكثريةً.ًع ي ةورسوآوًأفًنت  ألً  اًيفًمواردً
ىػػػذهًاآن ريػػػتًست رريػػػ ًهػػػ ًمػػػاًيػػػراهًاآػػػبع ًسناقضػػػاًًيفًاآقػػػر فًًإف

ًك ػاًإهنػاًس رطػفًآنػاًًاملري ػروفواآذيًملًي ػتطل ً حلػوًمػ ًقبػ ً 
لهػاًوملًةًاملري ػروفع ًسري ريًبعػ ًاايتتًاآقر نلػتًاآػيتًاهتلػفً
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يهت واًإ ًسري ريىاًعلاًاآوفػوًاآصػحل ًواآػيتًبقلػ ًمثػارًفػ ؿً
ًمرًاآهمافً.ًعلاوهالؼً

ً
ًكػػػ ًمػػػ ًآ يػػػوًاىت ػػػاـً آقػػػر فًوعلومػػػوًًومػػػ  ىنػػػاًةػػػنح ًنػػػ عوا

ىػػذهًاآن ريػػتًآعلػػوًًاواإلطػػالعًعلػػًاآ رتػػابوسري ػػريهًآقػػرافةًىػػذاً
ً.ًصم ًةلهاً ايتوًاملنطودةً

عًعلاًىذهًاآن ريتًوقػرافةًامل ل نيًآإلطالًمجل ك اًإنناًن عواً
أفًي رػػوفًكتابػػوًذاًًعلػػاىػػذاًاآ رتػػابًفلػػ اًًةػػافًامل آػػفًحػػرصً

أسػػلوبًسػػه ًودمتػػ ًوآػػللًةلػػوًس رلػػفًك ػػاًنػػراهًيفًاآػػبع ًمػػ ً
واآيتًيصعبًعلاًعامتًاآناسًقرافزاًةضالًًعػ ًًاملت اوآتاآ رتبً

ًةهمًوإدراؾًحمتواىاً.
ًويلًاآتوةلكً.ًوهللا
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 القحطانً السٌد مكتب                                 
 هـ 0241 األول جمادي
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ً
ً

ًكتػػابًانهآػػوًاملػػو ًسبػػارؾًوسعػػا ًعلػػاً ًكػػوفًاآقػػر فًىػػذا افًم ػػأآت
نبلناًصلواتًهللاًعللوًواآوًىوًاملعجهةًاآع  اًواآباقلتًماًدامػ ً
اآ  واتًواالرضًأمرًالًنقاشًةلوً ًوالًسبل ًآلطػألًةلػوًآ رػ ً

رياً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًوصػػػ ؽًبرسػػػاآتوًاكا ػػػتًآ رػػػ ًمػػػ ً مػػػ ًبرسػػػاآتًاملصػػػط
ًاآرساالتًاآ  اويتً.

ًكػػ ًمػػ ًسعامػػ ًمػػ ًاآقػػػر فً وآ رػػ ًن ػػرةًةمللػػتًب ػػلطتًملػػاًي رتبػػػو
وهثًةلػوًسػوافًأكػافًمػ ًاملري ػري ًاوًاآريقهػافًأوًحػيًاآلغػوينيً
 ً علنػػػػػاًزمػػػػػرجًبنتلجػػػػػتًوايػػػػػحتًوفللػػػػػتًمريادىػػػػػاً ًأفًىػػػػػ الفًالً

ارةًاآقر نلػػتًوأنطباقهػػاًاملطلػػكًعلػػاًاملعػػ ًاآػػذيًيػػ ركوفًدقػػتًاآعبػػ
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واملطلػػكًالًيصػػ رًمنػػوًً–أرادهًاملػػو ًفػػ ًوعػػالً ًإذًىػػوًاملطلػػكً
ًك اًيعربوفً.ًًً–االًاملطلكً

ًكػػوهنمًضم لػػػوفًعل ػػػاًًيريػػ وفًمػػػ ًاآقػػػر فًافً أوًاهنػػمًمػػػ ًمنطلػػػك
يص ؽًماًيقوآوفًالًأفًضماك واًعل همً آقر فًب ًإهنمًضمػاك وفً

ً همً.ًاآقر فًبعل
ويفًىػػػػذهًاحلػػػػاؿً ًظمثػػػػ ًأمامنػػػػاًقػػػػوؿًاالئ ػػػػتًاآطػػػػاىري ً)ًعلػػػػلهمً

ًاآ الـً(ً ً
)ًمػػ ًفعػػ ًاآقػػر فًأمامػػوًقػػادهًا ًالنػػتًومػػ ًفعػػ ًاآقػػر فً

ً.ًً(ٔ)هلريوًساقوًا ًاآنارً(
ًكافً راماًً.ً ًأعاذانًهللاًواتكمًم ًعذا اًافًعذا ا

اآقػػر فًاوًوىػػذاًطبعػػاًًآػػللًنع ػػمًمػػ ًن ػػبتهمًاآػػهتدةًيفًاآريػػاظً
سق يرىمًاآرياظاًً ريًموفودةًةلػوًةأنػ ًاذاًطاآعػ ًمػاًسػطروهًيفًً
ًكثػػػرياًًمػػػاًيقوآػػػوفً ً)ًمػػػاًزائػػػ ةًاوًالًزائػػػ ةًاوً كتػػػبهمًسػػػتج ىم

ًكذاً(ً.ًوىذاًسصرؼًواي ًوأمالفًعلاًاآقر فً. ًسق يره
                                                 

ًكتابًةضائ ًاآقرافً.ًٜٛ٘صًٕاآ رايفًجً-ٔ  ً
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ُهْمًَآرَيرِيقػػػاًًيَػْلػػػُووَفًوىػػػمً ػػػذاًيضػػػاىوفًاوآ ػػػألًاآػػػذي ً }َوِإفًَِّمػػػنػْ
ِ ْآ ِرتَػػػػػاِبًآَِتْحَ ػػػػػُبوُهًِمػػػػػَ ًاْآ ِرتَػػػػػاِبًَوَمػػػػػاًُىػػػػػَوًِمػػػػػَ ًًأَْآِ ػػػػػنَػتَػُهم
ً.(ًٔ)اْآ ِرَتاِب{

وملًيبتعػػ ًصػػاحبًسري ػػريً الفًاآػػرق ًعػػ ًاحلقلقػػتًحػػنيًقػػاؿًيفً
مق مػػػتًسري ػػػريهً ً)ًوامػػػاًحمػػػ ًاآركػػػوفًا ً حػػػادًاآلغػػػوينيًسعبػػػ اًً
ب رالمهػػمًوسقللػػ اًًالرائهػػمًةػػذاؾًالًم ػػاغًآػػوً.ًةػػأفًاال لػػبًاوً

اًي ػػتن وفًاآلػػوًيفًاقػػوهلمًمػػاًىػػوًاالًاعت ػػاداًًعلػػاًمػػاًاآغاآػػبًدمػػ
ضمصػػلونوًه ػػبًأةهػػامهمًوستػػبعهمًملػػواردًاالسػػتع اؿًمػػ ًاكلػػ ً
آلحقلقػػػتً  ػػػازًوعػػػ ـًاآتثبػػػ ً آقػػػر فةًومػػػهاتًاالسػػػتع اؿً.ًأالً

ًسرىًكمًيطه ًبعضهمًعلاًبع ً كطأًواآوىمً(ًانتهاً.
ؿً ًوآػوًانػوًقػاؿًوأقوؿًةوؽًماًقػاؿً)قػ سًسػره(ًأفػادًيفًمػاًقػا

ًا لبًاآلغوينيًواملري ري ًآ رافًاقربًا ًحقلقتًاحلاؿً.
وكخطػػػػوةًاو ًيفًسل ػػػػلًحقػػػػائكًاآقػػػػر فًواآتعػػػػرؼًعلػػػػاًسػػػػػب ً
االسػػتنارةًبنػػورهًواالىتػػ افً ػػ اهً ً ػػرعناًبعػػ ًاآتوكػػ ًعلػػاًاحلػػيً

                                                 
ٔ
ً.ًٛٚ ؿًع رافً- 
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ًواآتضرعًاآلوًآلتأيل ًواآت  ي ًيفًاآت برًوةػألًبعػ ًرمػوزً اآقلـو
ًم ًظاىرىاًاآتناق ًأوًوح ةًاملويوعً.ًاالتتًاآيتًق ًيريهم

وىػػػػذهًاكطػػػػوةًست ثػػػػ ًيفًاآتعػػػػرؼًعلػػػػاًم رػػػػوانتًىػػػػذاًاآ رتػػػػابً
و  يػػػ ًاآتعريػػػفًملاىلػػػتًىػػػذهًامل رػػػوانتًمػػػ ًحلػػػثًاالطػػػارًاآعػػػاـً

ًملادزاًوم ًمثًحماوآتً  ي ًاآتعريفًاكاصًب ر ًوح ةً.
وقػػ ًحرصػػناًأفًي رػػوفًهثنػػاًذاًطػػاب ًرػػويلًالًيقتصػػرًعلػػاًة ػػتً

أوًطائريتًبعلنهاًسع ل اًًآلريائ ةًعلػاًقلػتًاملصػادرًوحم وديػتًمعلنتً
ًمناةذًاآوصوؿًا ًاملعلومتً.

و ػػػعورانًأفًىػػػذاًأقػػػ ًاآقللػػػ ًمػػػ ًاآوافػػػبًاآػػػذيًكلرينػػػاًبػػػوًمػػػ ً
اآػػ ةاعًعػػ ًعقلػػ سناً ػػاهًاملػػ مراتًاآػػيتً ػػاؾًيػػ انًويػػ ًاآػػ ي ً

ًاالسالميً.
ريػػ ًةقػػ ًعػػرؼًاعػػ افًاالسػػالـًمنػػذًامػػ ًبعلػػ ًدورًاآقػػر فًيفًح

امللػتًةحرصػواًعلػاًسطػويهوًبرةًبتحريريػوًاملبا ػرًوأهػرىًبصػرؼً
معانلػػػوًاحلقػػػتًا ً ػػػريًوفهتهػػػاًوآع ػػػريًةػػػاهنمًملًي رونػػػواًآلريعلػػػواً
ًكػػافًيػػ ديًىػػذاًاآػػ ورًيفًأ لػػبًاالحلػػافًمػػ ً ذآػػألًننري ػػهمًإسمػػا
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ظم رػػ ًأفًضم ػػبواًعلػػاًاآنخبػػتًمػػ ً)ًعل ػػافًاآػػ ي ً(ًوً)ًأسػػاطنيً
للًسواط ػػػاًًمػػػ ًأعػػػ افًاآػػػ ي ًبػػػ ًاآلغػػػتً(ًو)ًائ ػػػتًاآتري ػػػريً(ًآػػػ

إن لاقاًًم ًنوازعًاآنريلًاالمارةً آ وفًاآيتًسري ًأفًسريػرضًعلػاً
اآقػػر فً رافىػػاًمػػ ًاآقلػػاسًواالستح ػػافًو ػػريهًدمػػاًالًسػػبل ًا ً

ًفع ًاآقر فً رياًًآ هاموً.
ًكافًاآقر فًحقاًًمطلقاًًقاؿًسعػا ً اَلًَيَْسِلِوًاْآَباِطُ ًِمػ ًبَػػنْيًًِ}وملا

لػٍ ً{ًَيَ يْػوًِ ػْ ًَح ِرػلٍمًقَِ .ًالًعػػوجًوالًً(ٔ)َواَلًِمػْ ًَهْلرِيػِوًسَنهِيػٌ ًمِّ
ًَكػػاَفًِمػػْ ًً}إهػػتالؼًةلػػوًقػػاؿًسعػػا ً يَػتَػػَ بػَُّروَفًاآقػػر فًَوآَػػْو َأةَػػالًَ

ًَكِثرياًً{ ً.(ًٕ)ِعنِ ًَ رْيًِاّللًَِّآَوَفُ وْاًِةلِوًاْهِتاَلةًا
كًمػردهًا ًةأفًأيًقوؿً الهتالؼً ًاوًاآتناق ً ًيفًاقواؿًاحلػ

فه ًصاحبًىذاًاآرأيً ًوع ـًمعرةتػوًنسػرارًاكطػابًاآقػر  ً
.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٕٗةصل ً- 

ٕ
ً.ًًٕٛاآن افً- 
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وسػلأسلألًانطػافًهللاًأمثلػتًمػ ًىػػذاًبػنيًانػاتًىػذاًاآبحػثً ًومػػ ًً
هللاًاآتوةلػػػػكًوآػػػػوًاملنػػػػتًيفًاآ ػػػػ ادً.ًوصػػػػلاًهللاًعلػػػػاً ًو آػػػػوً

ًاآطاىري ً.
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(06) 

 
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًاآريص ًاالوؿ
ًًبنيًي يًاآقر ف
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ً
الًب ًآ ر ًمػ ًيقبػ ًعلػاًاآقػر فًسػالوةًوةه ػاًًوسري رػراًًافًينطلػكً
مػػ ًأمػػرًالبػػ ًالًحملػػ ًعنػػوًوىػػوًإفًىػػذاًاآ رتػػابًىػػوًسبلػػافًآ رػػ ً

َلاانًًآًَِّ} يفً ًقاؿًسعا ً ًَ ْيٍف{نَػهَّْآَناًَعَلْلأَلًاْآ ِرَتاَبًسِبػْ ً.ً(ٔ) ُر ِّ
ًكػػافًىػػذاًاآ رتػػابًسبلػػاانًًآ رػػ ً ػػيفًةػػأيًبلػػافًهػػارجًىػػذاً ةػػاذا
اآ رتػػابًالًينقػػادًآل رتػػابًنري ػػوًةهػػوً حػػ ًيبتعػػ ًبصػػاحبوًعػػ ً

ًمنب ًاحلقلقتً.
ًكػافًسبلػػاانًًآ رػػ ً ػػيفًةػػاو ًبػػوًافًي رػػوفًسبلػػاانًًآنري ػػوً ًمػػ ً واذا
حلػػثًكونػػوًةػػل ًاكػػاآكًاحل رػػلمًسػػبحانوًا ًعبػػادهً.ًة قتضػػاً
ً ً ح ر توًأفًي روفًك ًمػاًيصػ رًعنػوًحم رومػاًًبن ػاـًدقلػكًصػاـر
آذاًة ر ًفهفًم ًذآػألًاآن ػاـًىػوًوصػفًآػ ورهًيفًذآػألًاآن ػاـً

ًوكطفًع ًعالقتوً الفهافًاالهرىً.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٜٛاآنح ً- 
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ة ر اًأفًاآقر فًسبلاانًآ ر ً يفًةهوًأيضاًً)ًقرأفًمبنيً(ً ًوةلػوً
غريىػػاًأيضػػاًً)ً تتًبلنػػاتً(ًو)ً تتًمبلنػػاتً(ً ًبنري ػػهاً ًاوًب

ًم ًاالتتً)ًاملتبلناتً(ً.
ًكػػافًىػػذاًاآ رتػػابً ػػريًمبػػنيًآذاسػػوًآ رػػافًإآهامػػاًًأفًالًي رػػوفً واذا

ًقادراًًعلاًسبنيً ريهً.ً
ًكاآنورًسرىًبوًاال لافًوالًضمتاجًا ً ريهًآرتاهً َفَعْلَناُهًنُػوراًً}ةهو

ً.ً(ٔ)نػَّْهِ يًِبِوًَمْ ًنََّطافًِمْ ًِعَباِداَن{
علاًماًذكرًصاحبًاآػنه ً ًينطػكًبعضػوًوق ًقاؿًمو ًاآثقلنيً

ببع ًويطه ًبعضوًعلاًبعػ ً ًوآػذآألًةقػ ًاكػ تًاآنصػوصً
املعصػػػوملتًعلػػػاًيػػػرورةًاسبػػػاعًاآقػػػر فًوفعلػػػوًامامػػػاًًوعػػػ ـًنبػػػذهً
وفعلػػوًمأمومػػاًًة ػػ ًويػػ ًاآنػػورًأمامػػوًأىتػػ ىًبنػػورهًومػػ ًفعػػ ً

ًاآنورًهلريوًزادهًظل تًوحريةً.
ً

ًقاؿًامريًامل مننيً)عللوًاآ الـ(ً ً
                                                 

ٔ
ً.ًٕ٘اآطورىً- 
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)واعل واًأفًىذاًاآقر فًىػوًاآناصػ ًاآػذيًالًيغػهلًواهلػاديً
اآػػذيًالًُيضػػ ًواأػػ ثًاآػػذيًالًُي رػػذبً ًومػػاًفػػاآلًىػػذاً
اآقر فًاحٌ ًاالًقاـًعنوًبهتدةًأوًنقصافً ًزتدةًيفًى ىًأوً
نقصافًيفًع اً....ًةاسػ لواًهللاًبػوًوسوفهػواًاآلػوًهبػوً ًوالً

ًهللاًسعا ًثمثلػوًوأعل ػواًس أآواًبوًهلقوًأنوًماًسوفوًاآعبادًا 
ً.ً(ٔ)أنوً اة ًمطري ًوقائ ًمص ؽ(

ً
ويفًكتابًاآربىافً ًب ن ًاى ًاآ ػنتً ًعػ ًفعريػرًبػ ً ً)عللػوً

ًاآ الـ(ًأنوًقاؿً ً
)ًماًم ًأمرًطمتلػفًةلػوًاانػافًاالًوآػوًاصػ ًيفًكتػابًهللاًعػهً

ًوف ًوآ ر ًالًسبلغوًعقوؿًاآرفاؿً(ً.

                                                 
ٔ
ً.ًٖٗٗصًًٛامل ت رؾًجً- 
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فًاع ػػاؿًاآعقػػ ًواآػػذىابًويفًىػػذاًاآػػنلًدالآػػتًوايػػحتًعلػػاًأ
 ملطاآبًاآعقللتًبعل اًًالًيوصػ ًا ًمعػ فًاآعلػمًاآقػر  ًوصػ ؽً

ًأى ًاآبل ً)ًعللهمًاآ الـ(ًاذًقاؿًصادقهمً ً
ً)ًدي ًهللاًالًي رؾًبعقوؿًاآرفاؿً(ً.

ًالًب ًوالًي رؾًبعلمًاآرفاؿً ًةاآقر فًىوًاحلاكمًعلاًاآرفاؿً.
قػػػرافًافًطمضػػػػ ًآػػػػوًوعللػػػوًةاآوافػػػػبًعلػػػاًاآباحػػػػثًواآػػػػ راسًآل

ًك اًقاؿًسعػا ً قُػْ ً}وآن اموًافًارادًاآتوص ًا ًمعارةوًواالًةهو
ُىػػَوًِآلَّػػِذيَ ً َمنُػػواًُىػػً ىًَوِ ػػرَيافًَواآَّػػِذيَ ًاَلًيُػْ ِمنُػػوَفًيفً َذاهِنِػػْمً

ًً.ً(ٔ)َوقْػٌرًَوُىَوًَعَلْلِهْمًَعً اًُأْوآَِ أَلًيُػَناَدْوَفًِم ًمَّ َراٍفًبَِعلٍ {
سػػوىمًآباحػػثًيفًسنػػاق ًيفًمويػػ ًمػػ ًموايػػ ًوعلػاًذآػػألًةػػأيً

اآقػػر فًاسمػػاًظم رػػ ًحلػػُوًوادراؾًحقائقػػتً آت ػػللمًآلقػػرافًواالنقلػػادً
آػػػػوً ًوأن رطػػػػاؼًىػػػػذهًاحلقػػػػائكًمنػػػػوطًبصػػػػ ؽًاآ ػػػػريرةًوصػػػػريافً
اآقلػػبً ًة عػػارؼًاآقػػر فًحمريوظػػتًوحمروسػػتًذاسلػػاًًمػػ ًداهلػػوً ًالً

                                                 
ٔ
ً.ًٗٗةصل ً- 
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عػػ ًضمصػػ ًعللهػػاًاالًمػػ ًسػػل  ًسػػريرسوًوصػػرياًقلبػػوًوكػػتمًعل ػػوً
ً ريهًم تحقتً.ً

وقبػػػ ًاآطػػػروعًيفًبلػػػافًاملالمػػػ ًاالساسػػػلتًآن ريػػػتً هئػػػتًاآقػػػر فً
ًاآقر فً  ًًً-نعرضًآبع ًامل ائ ًاملتعلقتًبعلـو

ً
ًامل ارسًاآتري رييتً ً

بػػػ ًفًنقػػػوؿًافً آػػػوًاآتري ػػػريًثمعنػػػاهًاملتعػػػارؼًملًي رػػػ ًموفػػػوداًًيفً
ًاآريقرةًاآقريبتًم ًعصرًاآرساآتًونهوؿًاآوحيً.ً

ً ثل ًىذاًاآط ر ًم ًاآتري ريًيفًقوآوًسعا ً ورثماًظم ر ً
لُػوًَعلَػْل ُرْمً َتسِنَػاًَويُػػهَكِّل ُرْمً ن ُرْمًيَػتػْ }َكَ اًَأْرَسْلَناًِةل ُرْمًَرُسواًلًمِّ
َويُػَعلُِّ  ُرػػػػػػػػُمًاْآ ِرتَػػػػػػػػاَبًَواحلِْ ْرَ ػػػػػػػػَتًَويُػَعلُِّ  ُرػػػػػػػػمًمَّػػػػػػػػاًمَلًَْس ُرونُػػػػػػػػوْاً

ً.ً(ًٔ)سَػْعَلُ وَف{
اكػػا)ً)صػػلاًهللاًعللػػوًو آػػوًًوكػػافًذآػػألًيت ثػػ ًيفً ػػرحًاآرسػػوؿ

وسػػػلم(ًملعػػػا ًاالتتًومصػػػاديقهاًةأسػػػتقبلهاًامل ػػػل وفًاالوائػػػ ً
                                                 

ٔ
ً.ًٔ٘ٔاآبقرةً- 
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 حلري ًواآروايتًة نهمًم ًحري ًاالمانتًومنهمًم ًيػلعهاًومػنهمً
ًم ًحرؼًةلهاًو ريً.

وىذاًطبعاًًالًي ريًعلاًأمنافًاآوحيًوع ؿًاآقر فًاآػذي ًا ػارً
)ًأ ًاآػػوًوسػػلم(ًبقوآػػوً ًاآػػلهمًاآرسػػوؿًاكػػا)ً)صػػلاًهللاًعللػػوًًو

برؾًةل رمًاآثقلنيًكتابًهللاًوعرتيتًاىػ ًبلػيتًمػاًافً  ػ رتمً
ً.ً(ٔ)  اًآ ًسضلواًم ًبع يًأب اًً(

ومػػػ ًمػػػرورًاآػػػهم ًودهػػػوؿًاقاةػػػاتًومريػػػاىلمًوةنػػػوفًا ًا ت ػػػ ً
االسػػػػػالميًا فًانريتاحػػػػػوًعلػػػػػاًاالمرباطػػػػػورتتًو ػػػػػلوعًاآبحػػػػػثً

لػػتً ًوطػػرحًن ػػرتتًاآبحػػثًاآ رالمػػيًواال ػػتغاؿً آريل ػػريتًاآلوانن
اآعقلػػػػػيًواآقػػػػػوؿً آػػػػػرأيًمػػػػػ ًفهػػػػػتًوظهػػػػػورًمػػػػػذاىبًاآتصػػػػػوؼً
وا اى ةًواآرتيتًاآنري ػلتًمػ ًفهػتًأهػرىًوبقػافًنريػرًمػ ًاآنػاسً
علػػػاًاآتقلػػػ ً آنصػػػػوصًاآلري لػػػتًوافًهاآريػػػػ ًاآعقػػػ ًواآوفػػػػ افً

ًويروراتًاآ ي ًم ًفهتًالآثتً.

                                                 
ٔ
ً.ًٕٕ٘صًٕهارًاالنوارًجً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(23) 

 
 

اآػيتًضمػاوؿًًًك ًذآألًأدىًا ًظهورًاآ رثريًم ًاملناى ًاآتري رييت
ك ًمنهمًاالنتصارًملذىبوًومنطلقاسػوً التتًاآقر نلػتًاآػيتًيعتقػ ً
ًكػ ًىػذهًاملػ ارسًاالًً مطابقتهاًمرافهًهلثًأنألًالً ػ ًمػاًصم ػ 

ًكل تً ً)ًالًاآوًاالًهللاً ًرسوؿًهللاً(ً.ً
ً-وسنوردًبع ًىذهًامل ارسًعلاًرموًاالصمازً 

ً
ًأوالًً ًاآتري ريً ملأاورً ً

اسػػػلوبًأسبػػػاعًىػػػذهًامل رسػػػتًيفًسري ػػػريً تتًاآقػػػر فًويػػػتلخلً
 آ ػػػنتًوقلػػػوًعللهػػػاً ًوأكلػػػ اًًةػػػافًمػػػ ىًصػػػحتًىػػػذهًامل رسػػػتً
يعت ػػ ًأعت ػػاداًًأساسػػلاًًعلػػاًمػػ ىًصػػحتًو املػػتًاآ ػػنتًاملتبعػػتً ً
ة ػػػ ًأعتػػػربًحجلػػػتًقػػػوؿًاآصػػػحاعً ًة ػػػرًاآقػػػر فًنقػػػواهلمًوافً

ًعطػرًذىػبًسناقض ًاقواهلمًوم ًأعتربًحجلتًقوؿًاالئ تًاالاين
ا ًمػػاًقادسػػوًاآلػػوًأقػػواهلمًدوفًن ػػرًا ًاملعلػػارًاحلقلقػػيًيفًسقلػػلمً

ًاملأاورً.
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وىػػػػذاًصػػػػادؽً ؿً ً)ًصػػػػلواتًهللاًعلػػػػلهمً(ًطماطػػػػبً ًبػػػػ ً
)ًتً ًماًفافؾًيفًروايتًم ًبػراًًوةػافرًيواةػكًم لمًقائالًً ً

اآقػػر فًةخػػذًبػػوًومػػػاًفػػافؾًيفًروايػػتًمػػػ ًبػػرًوةػػافرًطمػػػاآفً
ً.ًً(ٔ)ًبهذًبوً(اآقر فًةال

)ًهطػبًاآنػ)ً)صػلاًهللاًعللػوًوعنوً)عللػوًاآ ػالـ(ًانػوًقػاؿً ً
و آوًوسلم(ًثمػ ًةقػاؿً ً)ًايهػاًاآنػاسًمػاًفػافكمًعػينًيواةػكًً
كتابًهللاًةأانًقلتوًوماًفافكمً)ًعينً(ًطماآفًكتابًهللاًةلػمً

ً.ًً(ٕ)أقلوً(
ومػػػ ًىػػػذي ًاحلػػػ يثنيًستضػػػ ًاالسػػػلًاآصػػػحلحتًآل ػػػريًيفًىػػػذهً

تًاآتري ػرييتًةهػيًسػردًاحلػ يثًا ًاآقػر فًوآػللًاآع رػلً.ًامل رس
 ًًً)ًاآػ رًاملنثػورًيفًاآتري ػريً ملػأاورً(وم ًأمثلػتًىػذاًامل ػلألً

ً.)ًاآربىافًيفًسري ريًاآقر فً(ًوً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٙٓصًًٚٔامل ت رؾًجًً- 

ٕ
ً.ًٕٕٗصًًٔاآ رايفًجً- 
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ً
ًالنلاًً ًاآتري ريً آرأيً ً

ويطػػػ  ًانػػػواعًمتعػػػ دةًمػػػ ًاآتري ػػػريًسبنػػػاهًاملت رل ػػػوفًواآريالسػػػريتً
ًكػػ ًه ػػبًرأيػػوً ًك ثػػ ًاآػػذيًوأىػػ ًاملػػذاىبً  ومذىبػػوًومػػثلهم

ًفع ًاآقر فًهلريوً.
وقػػ ًوردتًعػػنهمً)علػػلهمًاآ ػػالـ(ًمجلػػتًمػػ ًاآػػرواتتًاآػػيتً نػػ ً
اآتري ريً آرأيًذكرىاًصاحبًسري ريًاآصػايفًيفًاملق مػتًاكام ػتً

)ًمػ ًقػاؿًيفًم ًفهفهًاالوؿًمنهاًع ًرسػوؿًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًقوآػوً ً
ً.ً(ٔ)مًةللتبوأًمقع هًم ًاآنارً(اآقر فًبرأيوًأوًبغريًعل

)ًمػػ ًة ػػرًاآقػػر فًبرايػػتًةاصػػابًاحلػػكً ًةقػػ ًوقوآػػوً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً ً
ً.ً(ٕ)أهطأً(

                                                 
ٔ
ً.ًٚٔامل ت رؾًجً- 

ٕ
ً.ًٕٕٓصًٕٚوسائ ًاآطلعتًجًً- 
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ويفًسري ػػػػػريًاآعلا ػػػػػيًعػػػػػ ًاعًبصػػػػػريًعػػػػػ ًاعًعبػػػػػ ًهللاً)عللػػػػػوًً
)ًم ًة رًاآقر فًبرايوًإفًأصابًملًي فرًوافًاآ الـ(ًقاؿً ً

ً.ًً(ٔ)(اهطأًةهوًم ًهرًأبع ًم ًاآ  افً
ً

ًالآثاًً ًاآتري ريًاآباطينً ً
وقػػػ ًذىػػػبًاآلػػػوًأىػػػ ًاملػػػذاىبًاآصػػػوةلتًاآػػػذي ًأقتصػػػرواًعلػػػاً
اآتأوي ًوابتعػ واًعػ ًظػاىرًاآتنهيػ ًواحلػاؿًافًاآ رتػابًةلػوًظػاىرً
و طػػ ًوحم رػػمًومتطػػابوً ًومػػ ًأمثػػاؿًىػػ الفًأبػػ ًعػػرعًواآطػػعرا ً

ًو ريىمً.
ً

ًرابعاًً ًاآتري ريًاآعل يًآلقر فً ً
لواًاآقر فًعلاًاحلقائكًاآعل لتًواحل ػلتًقػ ًمػ ًيػرىًوى الفًق

يفًىػػػػػػذهًاحلقػػػػػػائكًم ػػػػػػل اتًالًصمػػػػػػوزًاآتعػػػػػػ يًعللهػػػػػػاًوىػػػػػػ الفً
ً{ً.ضَمَْ ُبوَفًأَنػَُّهْمًضُمِْ ُنوَفًُصْنعاًً}

                                                 
ٔ
ًٕٕٓصًٕٚوسائ ًاآطلعتًجً- 
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ً
ًهام اًً ًاآتري ريًاآلغويًآلقر فً ًً

وىػػػػذاًاالسػػػػلوبًضمػػػػاكمًاالتتًاآقر نلػػػػتًبقػػػػواننيًوقاعػػػػ ًآغويػػػػتً
ًكتػا ًًآغػوتًصػرةاًًطمضػ ًآتق يراسػوًاآلغويػتًويعلتً ًةصػارًاآقػر  ف

مػػػػػػ ًاحلػػػػػػذؼًوااليػػػػػػاةتًواآتقػػػػػػ يرًوقواعػػػػػػ ًاآصػػػػػػرؼًواآبال ػػػػػػتً
ًوا ازاتًو ريىاً.ً

ً
ًسادساًً ًسري ريًاآقر فً آقر فً ً

ًكلهػاًوآ رػ ًةلػوً وىذاًاالسلوبًىوًاةض ًم ًاالساآلبًاآ ابقت
هًنقطػػتًقػػوةًونقطػػتًيػػعفً ًأمػػاًنقطػػتًاآقػػوةًةتت ثػػ ًيفًمػػاًذكػػران
ًكتابًمبنيًبذاسوًومبنيًآغريهً.ً ًسابقاًًم ًافًىذاًاآ رتابًىو

ًكتػػػػابًهللاًوك ػػػػاًقػػػػاؿًامػػػػريًاملػػػػ مننيً)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ً ً ....ً(
سبصػروفًبػوًوس ػػ عوفًبػوًوينطػػكًبعضػوًبػػبع ًويطػه ًبعػػ ً
علاًبعػ ًالًطمتلػفًيفًهللاًوالًطمػاآفًبصػاحبوًعػ ًهللاًةهػوً
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ي يػػوًوالًمػػ ًًيصػػ ؽًبعضػػوًبعضػػاًًوالًَيسلػػوًاآباطػػ ًمػػ ًبػػني
ً.ً(ًٔ)هلريوً(

وآ رػػػػ ًوردًيفًكتػػػػابًاآربىػػػػافًعػػػػ ًفعريػػػػرًبػػػػ ً ًصػػػػػلواتًهللاً
قػػاؿًاعً)ًمػػ ًمػػ ًرفػػ ًيػػربًاآقػػر فًبعضػػوًعلله ػػاًقػػاؿً ً

مثًقػػاؿً)ًصػػاحبًاآربىػػافً(ًذكػػرًابػػ ً بويػػوًًبػػبع ًاالًوكريػػرً(
ع ًبع ًاآريقهافًيفًمع ًاحلػ يثً ً)ًىػوًأفًيري ػرً يػتًبتري ػريً

ً ًاآنقطتًاآ لبلتًاآيتًأ رانًاآلهاً(ً.اهرىًوىذاًيقودانًا
ً–ةهػػػيًس ر ػػػ ًيفًاملريِ ػػػرًوآػػػللًاملريَ ػػػرًً–وامػػػاًنقطػػػتًاآضػػػعفً

وىيًوفودًهصوصلتًآ ر ًايتًم ً تتًاآقر فً لهىاًع ً ريىػاً
ًةعلػػػػاً مػػػػ ًاالتتًوافًاسريقػػػػ ًمػػػػ ً ريىػػػػاًمػػػػ ًاالتتًظػػػػاىرتًً
ًك ً يتًبعلنهاًىذاًم ًفهػتًومػ ًفهػ تًاملريِ رًافًيتنبوًكصوصلت

اهرىًةعلاًاملريِ ػرًافًينقػادًوي ػلمًا ًاآقػر فًوطمضػ ًهضػوعاًً
بمػاًًآلقػرافًومعالػػتًاآػنلًاآقػر  ًثمالحقػػتًاآرياظػوًيفًكػ ًاآقػػر فً

ًواآت للهًبنيًماًىوًحم رمًومتطابوً.
                                                 

ٔ
ًهن ًاآبال تً.ً- 
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ًكػػػػ ًمػػػػاًسػػػػبكًذكػػػػرهًمػػػػ ًمػػػػ ارسًاآتري ػػػػريًيطػػػػرتؾًيفًسػػػػلبلتً اف
ًكػػػوفًاملري ػػػري ًيقومػػػوفًبتري ػػػريًاآقػػػر فًمػػػ ً اوآػػػوًمطػػػرتكتًو رزة

وحػػػيًمنتهػػػاهًبػػػنريلًاآػػػوسريةًوعلػػػاًنريػػػلًامل ػػػتوىًكػػػأفًاآقػػػر فً
ًكلوً ًوآللًةلوًمتطابوً. ًحم رم

واحلػػػػاؿًأفً)ًمنػػػػوً تتًحم ر ػػػػاتًىػػػػ ًأـًاآ رتػػػػابً(ًوىػػػػيًاآػػػػيتً
س رػػػػػوفًمويػػػػػوعًاآتري ػػػػػريً)ًوأهػػػػػرًمتطػػػػػا اتً(ًالًضمػػػػػكًمحػػػػػ ً

 َرَ ػاٌتً}ُىَوًاآَِّذَيًأَنػَهَؿًَعَلْلػأَلًاْآ ِرتَػاَبًِمْنػُوً َتٌتًحمًُْسري ريىاً
ـًُاْآ ِرتَػػاِبًَوُأَهػػُرًُمَتَطػػاِ َاٌتًةََأمَّػػاًاآَّػػِذيَ ًيفًقُػلُػػوِ ِْمًزَيْػػٌ ً ًُأ ُىػػ َّ
نَػػِتًَوابِْتغَػػافًَةِْويِلػػِوًَوَمػػاًيَػْعلَػػُمً ةَػلَػتَِّبُعػػوَفًَمػػاًَسَطػػابََوًِمْنػػُوًابِْتغَػػافًاْآرِيتػْ

اّلّلًَُواآرَّاِسػػُخوَفًيفًاْآِعْلػػِمًيَػُقًو ػػْ ًَةِْويلَػػُوًِإالًَّ ًُكػػ  ًمِّ آُػػوَفً َمنَّػػاًبِػػِو
ُأْوُآوْاًامْآَباِبً{ ً.(ًٔ)ِعنِ ًرَبَِّناًَوَماًَيذَّكَُّرًِإالًَّ

سػػأآ ًا ًروىًاآعلا ػػيًنسػػنادهًعػػ ًاآريضػػل ًبػػ ًي ػػارًقػػاؿً ً
فعريػػرً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًعػػ ًىػػذهًاآروايػػتًمػػاًيفًاآقػػر فً يػػتًاالً

                                                 
ٔ
ً.ًٚ ؿًع رافً- 
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وهلاًظهرًوبط ًومػاًةلػوًحػرؼًاالًوآػوًحػ ًوآ رػ ًحػ ًمطلػ ً
ماًيعينًبقوآوًهلاًظهرًوبط ًقػاؿً ًظهػرهًسنهيلػوًوبطنػوًةويلػوً
منػػوًمػػاًمضػػاًومنػػوًمػػاًملًي رػػ ًبعػػ ًصمػػريًك ػػاً ػػريًاآطػػ لً

ًكل اًفافًمنوً يفًوقػ ً.ًقػاؿًهللاًسعػا ً} َوَمػاًيَػْعلَػُمًًواآق ر
اّلّلًَُواآرَّاِسُخوَفًيفًاْآِعْلمًِ ً.ًً(ٔ){ًرم ًنعل وَةِْويَلُوًِإالًَّ

 ػروفًتًسػرىًمػاًيعل ػوًاالمػاـً)عللػوًاآ ػالـ(ًوملًة رلفًعلمًاملري
ًَييتًةويلوًبع ً.

وحػػيًالًيريهػػمًدمػػاًقلنػػاهًاننػػاًنػػ عيًام رانلػػتًاآريهػػمًواالدراؾًاآتػػاـً
ًكوفًىػذاًاآ رػالـً آ ر ًاآقر فًةأنناًنقوؿًافًىذاًدماًالًسبل ًاآلو

ًىوًكالـًهللاًوىوً ليًم ً للاتًهللاً.
كالمػػػوًعػػػالوةًعلػػػاًاآطػػػيفًةػػػاملت رلمًطمػػػربًعػػػ ًنري ػػػوًمػػػ ًهػػػالؿًً

اآػػذيًيتحػػ ثًعنػػوً ًو آتػػايلًة ثل ػػاًس رػػوفًمعرةػػتًهللاًسعػػا ً ػػريً
ًكالموً ًمفًهللاً لاًةلوً.ً ًكذآألًمعرةت ًدم رنت

                                                 
ٔ
ًمق متًسري ريًاآصايفً.ً- 
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وقػػػ ًنقػػػ ًصػػػاحبًاآبحػػػارًعػػػ ًاآصػػػادؽً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًقػػػاؿً ً
ً)آق ً لاًهللاًكلقوًيفًكالموًوآ رنهمًالًيبصروف(ً.

وآ رػػنهمًالًيبصػػروفً(ًيعلػػ انًًوقػػوؿًاآصػػادؽً)عللػػوًاآ ػػالـ(ً ً)
ًا ًقوآوًسعا ً)ًالًس ركوًاالبصارً(ً.ً

وآ ر ًىذاًالًظمنػ ًمػ ًسػ برًاآقػر فًوةهػمًمػاًظم رػ ًةه ػوً ًوىػذاً
ًمػػػرسب ًثمػػػ ىًاالقبػػػاؿًاآقلػػػ)ًعللػػػوً ًوآػػػذاًقػػػاؿًعػػػهًمػػػ ًقائػػػ ً 

ـًَْعَلاًقُػُلوٍبًَأقْػرَياهُلَاً{ ً.ً(ٔ)}َأَةاَلًيَػَتَ بػَُّروَفًاْآُقْر َفًَأ
عقلػػػػ يتًافًموانػػػػ ًمنعػػػػ ًمػػػػ ًسػػػػ برًاآقػػػػر فًوةهػػػػمًمعانلػػػػتًويفً

ًكػػػػػافًمنطػػػػػأىاًاآتقللػػػػػ ًاالع ػػػػػاً واالبتعػػػػػادًعػػػػػ ًمنابعػػػػػوًاآصػػػػػاةلت
واالن رريافًعلاًأرافًبعلنهاًةاراًًنمسافًراننتًو ػخوصًهلػاًسػطوزاً

قُػػػْ ًَىػػػْ ً}وىػػػذاًدمػػػاًيرةضػػػوًاآقػػػر فًرةضػػػاًًقاطعػػػاًً ًقػػػاؿًسعػػػا ً
ً.ً(ًٕ){اآَِّذيَ ًاَلًيَػْعَلُ وفًََيْ َتِويًاآَِّذيَ ًيَػْعَلُ وَفًوًَ

                                                 
ٔ
 -ًً ًٕٗ

ٕ
ً.ًٜاآهمرًً- 
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ًَأَحػُكًَأفًيُػتػَّبَػَ ًَأمَّػ ًالًَّ}ًوقاؿًعهًوف ً َأَةَ  ًيَػْهػِ يًِإَ ًاحْلَػكِّ
َأفًيُػْهَ ى ً.(ٔ){ًيَِه َِّيًِإالًَّ

سَػْعَلُ وَفً{ًًَ}وقاؿً ًُكنُتْمًالًَ ً.ًً(ٕ)اْسأَُآوْاًَأْىَ ًاآذِّْكِرًِإف
عللػوًاآ ػالـ(ًانػوًقػاؿً ًوذكرًاآ رايفً ًنسػنادهًعػ ًاعًفعريػرً)ً

ًكلػػوً ً)ً مػػاًي ػػتطل ًاحػػ ًافًيػػ عيًافًعنػػ هًمجلػػ ًاآقػػر فً 
ً.ً(ٖ)ظاىرهً ًو طنوً ريًاالوصلافً(

}بَػػْ ًوإبسػػنادهًعػػ ًاعًعبػػ ًهللاً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًيفًقوآػػوًسعػػا ً ً
 ًقػػاؿً ًىػػمًًُىػػَوً َتٌتًبَػلِّنَػػاٌتًيفًُصػػُ وِرًاآَّػػِذيَ ًُأوسُػػواًاْآِعْلػػَم{

ً.ً(ٗ)االئ تً
رم ًاآراسخوفًيفًاآعلمًورمػ ًوإبسنادهًعنوًعللوًاآ الـًقاؿً ً

ً.(ًٔ)نعلمًةويلوً
                                                 

ٔ
ً.ًٖ٘يونلًً- 

ٕ
ً.ًٖٗاآنح ً- 

ٖ
ً.ًٕٕٗصًٔ رايفًجاآً- 

ٗ
ًًٔ٘ٔصًٕاآتري ريًاآق يً ل ً- 
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ًكػػ ًذآػػألًو  لػػوًقػػوؿًرسػػوؿًهللاً)صػػلاًهللاًعللػػوًو آػػوً(ً و  ػػ 
ًيفً هرًهطبتًهطبهاً ً

)ًا ًبرؾًةػػػل رمًاآثقلػػػنيً ًاآثقػػػ ًاالكػػػربًواآثقػػػ ًاالصػػػغرً ً
بلػػػػيتًةأمػػػػاًاالكػػػػربًة رتػػػػابًرعًوأمػػػػاًاالصػػػػغرًةعػػػػرتيتًأىػػػػ ً

ً.ً(ٕ)ةأحري و ًةلهاًةل ًسضلواًماًإفً   رتمً  اً(
وك ػػػػػػاًذكػػػػػػرانًقبػػػػػػ ًقللػػػػػػ ًافًاآريػػػػػػل ًاآقػػػػػػر  ًواآنػػػػػػورًواآربكػػػػػػتً
املتحصػػػػلتنيًمنػػػػوًالًظم رػػػػ ًاالح ػػػػاسً  ػػػػاًوسل ػػػػلً الرشمػػػػاًاالًً

ًبقلبًصايفًوسريرةًطاىرةً ًوا ًذآألًاال ارةًبقوآوًسعا ً 
َأْوِديَػٌتًِبَقػَ رَِىاًةَاْحَتَ ػَ ًاآ َّػْلُ ً}أَنَهَؿًِمَ ًاآ ََّ افًَمافًَةَ اَآْ ً

رَّابِلاًًَودمَّاًيُوِقُ وَفًَعَلْلِوًيفًاآنَّػاِرًابِْتغَػافًِحْللَػٍتًَأْوًَمتَػاٍعًزَبَػٌ ً زََب اًً
ًَكػػػَذِآأَلًَيْضػػػِرُبًاّلّلًُاحْلَػػػكًََّواْآَباِطػػػَ ًةََأمَّػػػاًاآهَّبَػػػُ ًةَػلَػػػْذَىُبً ثْػلُػػػُو مِّ

                                                                                           
ٔ
ًٕٕٗصًٔاآوفلهًجً- 

ٕ
ً.ً٘صًٔسري ريًاآعلا يًجً- 
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ًَكػَذِآأَلًَيْضػِرُبًُفرَيافًَوَأمَّاًَمػاًيَنرَيػ ُ ًاآنَّػاَسًةَػَلْ  ُرػُثًيفًاَمْرِض
ً.(ًٔ)اّلّلًُاَمْمثَاَؿً{

وأيًمافًي قيًاوديتًاآقلوبًكاآقر فًوآػذاًاسبػ ًفػ ًوعػالًااليػتً
 ًمثًطمت هاًً{َكَذِآأَلًَيْضِرُبًاّلّلًُاحْلَكًََّواْآَباِطَ ًًً}اآ ابقتًبقوآوً
ً.ً{ًًًََْمثَاؿَكَذِآأَلًَيْضِرُبًاّلّلًُامًًًَ}سعا ًبقوآوً

وأيًعػػذرًنعتػػذرًبػػوًهلػػذهًاآقلػػوبًاملعريػػتًواآعقػػوؿًاآغاةلػػتًعػػ ً
ذكػػرًهللاًواآتػػػ برًيفًكالمػػوًواآتري رػػػرًيفًهلػػػكًهللاًبعػػ ًقوآػػػوًسعػػػا ً

ػْ ً} َآْوًأَنَهْآَناًَىػَذاًاْآُقػْر َفًَعلَػاًَفبَػٍ ًآََّرأَيْػتَػُوًَهاِ ػعاًًُمَتَصػ ِّعاًًمِّ
ًَوسِْلأَلًاْمَْمثًَ ً(ًٕ)اُؿًَنْضرِبُػَهاًِآلنَّاِسًَآَعلَُّهْمًيَػتَػرَي رَُّروَف{َهْطَلِتًاّللَِّ

ودماًيصل ًاالستطهادًبوًيفًىذاًاملقاـًماًذكرهًاآريػل ًاآ را ػا ً
يفًاملق مػػػتًاكام ػػػتًمػػػ ًسري ػػػػريهًيفًالػػػهفًاالوؿًوىػػػوًقوآػػػػوً ً)ً
ةاآصػػػوابًافًيقػػػاؿًمػػػ ًاهلػػػلًاالنقلػػػادًهللاًوآرسػػػوآوً)صػػػلاًهللاً

توً)علػلهمًاآ ػالـ(ًوأهػذًعل ػوًمػنهمًعللوًواآوًوسلمً(ًومى ًبل
                                                 

ٔ
ً.ًٚٔاآرع ًً- 

ٕ
ً.ًٕٔاحلطرً- 
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وستبػػػ ًأالرىػػػمًواطلػػػ ًعلػػػاًمجلػػػتًمػػػ ًاسػػػرارىمًهلػػػثًحصػػػ ًآػػػوً
اآرسوخًيفًاآعلمًواآط أنلنتًيفًاملعرةتً ًواةت ًعللهػاًقلبػوًوىجػمً
بػػػػوًاآعلػػػػمًعلػػػػاًحقػػػػائكًاالمػػػػورًو  ػػػػرًروحًاآلقػػػػنيًواسػػػػتالفًمػػػػاً
اسػػػتوعرهًاملرتةػػػوفًوانػػػلًثمػػػاًاسػػػتوحهلًمنػػػوًالػػػاىلوفًوصػػػحبً

اًبب فًروحوًمعلقتً ملػ ًاالعلػاًةلػوًافًي ػتريل ًمػ ًاآقػر فًاآ نل
ً ًكػـر بع ً رائبتًوي تنب ًمنوًنبػذاًًمػ ًعجائبػوً ًآػللًذآػألًمػ 
هللاًسعػػا ًبغريػػػبًوالًمػػػ ًفػػػودهًبعجلػػبًةلل ػػػ ًاآ ػػػعادةًوقريػػػاًً

ًدوفً هري ً...ًا ًاهرًاآروايتً(ً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًعلاًقـو
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
ً
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ً
ً
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
                        

                      

                     

                    

                   

                    

ً

ًاآريص ًاآثا 
ًإ  راالت

 

ًاآقػػػػػر فًمػػػػػ ًمري ػػػػػري ًوةقهػػػػػافًآقػػػػػ ًدرجًاملطػػػػػ تغلوفًبعلػػػػػـو
وآغػػػػوينيًعلػػػػاًاآػػػػرب ًبػػػػنيًاآع يػػػػ ًمػػػػ ًاملريػػػػرداتًواالآريػػػػاظً
اآقر نلػتًعلػػاًإهنػػاًمرتادةػاتًبعضػػهاًيػػ ؿًعلػاًبعػػ ً ًورمػػ ً
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ًكطفًاآنقػابًعػ ً ايػتًاالمػرًنػوردًبعػ ًىػذهًامآريػاظً بغلت
ًواال  راالتًاآيتًسردًعلاًك ًمقاـً.

ً
ًًً-اال  راؿًاموؿً 

ًع لاًإفًك ًآري ً)اآقر ف(ًىػوًنريػلًاملعػ ًاملػرادًس املًاآقـو
آِػػػأَلًاْآ ِرتَػػػاُبًالًَمػػػ ًآريػػػ ً)اآ رتػػػاب(ًة ػػػثالًًقوآػػػوًسعػػػا ً}أملًًَ

{ًقػػاؿًاآ ػػل ًعبػػ ًهللاً ػػربًيفًسري ػػريهً)ًأيًاآقػػر فًرَيْػػَبًِةلػػوًِ
ًاآذيًأةتت ًبػً)ًأملً(ًىوًاآ رتابً(ً.

وقػػاؿًصػػاحبًامللػػهافًيفًمعػػ ًاآ رتػػابً)ًاال ػػارةًبتلػػألًا ً
آ رتػػابًدمػػاًسػػلنهؿًبنػػهوؿًاآ ػػورةًومػػاًنػػهؿًقبػػ ً.....ً تتًا

ومع ًسلألًاايتتًاآعاآلػتًقػ راًًاآرةلعػتًم رػاانًً تتًاآ رتػابً
اآ ػػاىرًاللػػيًمػػ ًعنػػ ًهللاًسػػبحانوًثمػػاًةلػػوًمػػ ًمسػػتًاالعجػػازً
وإفًكذبػػػػػوًىػػػػػ الف(ً ًةػػػػػلريهمًمػػػػػ ًكالمهػػػػػمًإفًاآ رتػػػػػابًىػػػػػوً

ًاآقر فً.ً
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وً ًإذًآػػوًن ػػرانًوىنػػاًذمػػ ًانري ػػناًأمػػاـًإ ػػ راؿًرمتػػاجًا ًحلػػ
ًً(ٔ)}اآَػػَرًسِْلػػأَلً َتُتًاْآ ِرتَػػاِبًَوقُػػػْر ٍفًُمبِػػنٍي{ا ًقوآػػوًسعػػا ً

 ًإ ػػػػ راالًًوايػػػػحاًًيفًةهػػػػمًااييػػػػتًآػػػػوً طػػػػلناًه ػػػػبًأقػػػػواؿً
املري ػري ًمػ ًمقتضػاًاآعطػفً آػواوًوفػودًاآتغػايرًوامانلنلػتً
 ًحلثًعطػفًااييػتً}ً تتًاآ رتػابً{ًعلػاًاآقػر فًاملبػني ً

ًطيفًعلاًنري وً؟!ً.ة رلفًيعطفًاآ
ىػػػػذاًإ ػػػػ راؿًالًظم رػػػػ ًحلػػػػوًإنطالقػػػػاًًمػػػػ ًاآريهػػػػمًاآقائػػػػ ًإفً

ًاآ رتابًىوًاآقر فًواآقر فًىوًاآ رتابً.
ويػػهدادًاممػػرًصػػعوبتًإذاًأيػػريناًا ًااييػػتًاآ ػػابقتًقوآػػوًسعػػا ً

ً.ً(ًٕ)}طلًسِْلأَلً َتُتًاْآُقْر ِفًوَِكَتاٍبًُمِبنٍيً{
ً

ًً-اإل  راؿًاآثا ً 

                                                 
ٔ
ً.ًٔاحلجرً- 

ٕ
ً.ًٔاآن  ً- 
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ًعلػػػػاًإف )اآريرقػػػػاف(ًىػػػػوًاآقػػػػر فًةلػػػػوًهثػػػػ ًيفًًإسريػػػػكًاآقػػػػـو
}سَػبَػػاَرَؾًاآَّػػِذيًنَػػػهََّؿًاْآرُيْرقَػػاَفًاآترياسػػريًعػػ ًمعػػ ًقوآػػوًسعػػا ً

آوفػػػػ تًإهنػػػػمً ً(ٔ)َعلَػػػػاًَعْبػػػػِ ِهًآَِل ُرػػػػوَفًِآْلَعػػػػاَآِ نَيًنَػػػػِذيراًً{
يقوآػػوفًافًاآريرقػػافًىػػوًاآقػػر فًالً ػػريً ًةقػػ ًقػػاؿًصػػاحبً

قػػافًىػوًاآريػػرؽًمسػػيًامللػهافًيفًسري ػػريًسػورةًاآريرقػػافً ً)ًواآريًر
ًبوًاآقر فًآنهوؿً تسوًمتريرقتًأوًآت للهًاحلكًم ًاآباط ً(ً.

ًبعػػ ًذآػػألًنسػػطرً ً)ًًويفًال ػػ ًيفًااييػػتًبػػنيً ََ وقػػاؿًأيضػػًا
نهوؿًاآقر فًم ًعن هًسعا ًوكوفًاآن)ً)صلاًهللاًعللػوًو آػوً
منوًنذيراًًآلعاملنيًمػ ًس ػ لتًاآقػر فًةرقػاانًًبػنيً وسلم(ًرسوالًً

ًاط ً.....ًاخلً(ً.احلكًواآب
ويفًذآػػألًدالآػػتًوايػػحتًوسصػػري ًمنػػوًعلػػاًإفًاآريرقػػافًىػػوً

ًاآقر فً.
ًكػػ ً يػػتًحم ر ػػتًيفًاآ رتػػابًأوً وقػػاؿًاآ ػػل ًعبػػ ًهللاً ػػربً )
مػػاًيريػػرؽًبػػوًبػػنيًاحلػػكًواآباطػػ ًأوًاآقػػر فً(ًقػػاؿًىػػذاًمري ػػراًً

                                                 
ٔ
ً.ًٔاآريرقافً- 
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قوآوًسعا ًيفًسػورةً ؿًع ػرافً )ًنػهؿًعللػألًاآ رتػابً حلػكً
افً(ًةصػػػػارًاآريرقػػػػافًىػػػػوًاآقػػػػر فًوىػػػػوً.......ًوأنػػػػهؿًاآريرقػػػػ

ًاآ رتابً.
ةه ًتًسرىًىذاًاآريرقافًاآذيًىوًاآقر فًىػوًاآػذيًقػ ًنػهؿً

نَػػاًأيضػػاًًعلػػاًموسػػاً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًإذًقػػاؿًسعػػا ً }َوِإْذً سَػلػْ
.ًوقػػػػاؿً(ًٔ)ُموَسػػػػاًاْآ ِرتَػػػػاَبًَواْآرُيْرقَػػػػاَفًَآَعلَّ ُرػػػػْمًسَػْهتَػػػػُ وَفً{

نَػػػػػاًُموَسػػػػػاًَوَىػػػػػاُرًو َفًاْآرُيْرقَػػػػػاَفًَوِيػػػػػَلافًَوِذْكػػػػػراًً}َوَآَقػػػػػْ ً سَػلػْ
ً.ً(ًٕ)آِّْلُ تَِّقنَيً{

}َ ػْهُرًَرَمَضػاَفًاآَّػِذَيًأُنػِهَؿًوكلفًظم ر ًأفًنريهمًقوآوًسعا ً
َ ًاهْلَُ ىًَواْآرُيْرقَاِفً ً(ٖ){ِةلِوًاآقر فًُىً ىًآِّلنَّاِسًَوبَػلَِّناٍتًمِّ

ًكافًاآقر فًىوًاآريرقافً. ً ًإذا
ً

                                                 
ٔ
ً.ًٖ٘اآبقرةً- 

ٕ
ً.ًٛٗامنبلافً- 

ٖ
ً.ً٘ٛٔاآبقرةً- 
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ًً-اال  راؿًاآثاآث 
يػػناًإفًقػػػوهلمًنفًاآ رتػػابًىػػوًاآقػػػر فًك رػػ ًة رلػػػفًآػػوًةًرً

(ًٔ(ًمػػ ًسػػورةًاآهمػػرًوااييػػتً)ٖٕظم رػػ ًال ػػ ًبػػنيًااييتػػنيً)
ًُنَػػػػهََّؿًمػػػ ًسػػػورةًىػػػودً.ًةريػػػيًسػػػورةًاآهمػػػرًيقػػػوؿًسعػػػا ً }اّللَّ

ًِكَتا ًًُمَتَطاِ اًًمَّثَاِ ًَ ً.ً(ٔ){ًَأْحَ َ ًاحْلَِ يِث
قػػوهلمًوىػيًوايػػحتًيفًإفًاآ رتػػابًكلػػوًمتطػابوًعلػػاًح ػػبً

ًِكتَػاٌبًُأْح ِرَ ػْ ً َتسُػُوًمثًَُّ ًويفًسورةًىودًيقػوؿًسعػا ً }اآَػر
َلْ ًِم ًآَُّ ْفًَح ِرلٍمًَهِبرٍيً{ ً.ً(ٕ)ُةصِّ

وىناًزمرجًنتلجتًمريادىاًإفًاآ رتابًكلوًحم رمً ًةهوًه ػبً
ًكلػػػوًة ػػػاذاًنريعػػػ ً ًكلػػػوًومتطػػػابو  رافىػػػمًيفً)اآ رتػػػاب(ًحم رػػػم

ِذَيًأَنػَهَؿًَعَلْلػأَلًاْآ ِرتَػاَبً}ُىَوًاآَّػواحلاآتًىذهًيفًقوآوًسعا ً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٕاآهمرً- 

ٕ
ً.ًٔىودً- 
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ـًُاْآ ِرَتاِبًَوُأَهُرًُمَتَطاِ َاتًٌ ًُأ (ًٔ){ًِمْنُوً َتٌتًحُمْ َرَ اٌتًُى َّ
ً.ًوويوحهاًيفًوفودًحم ر اتًومتطا اتًدماًالًكالـًةلوً.

ً
ًً-اال  راؿًاآراب ً 

ًآوًسأآتوًماًمع ًاآذكرًلافؾًالوابًننوًاآقر فً.
}َوقَػاُآوْاًَتًأَيُػَهػػاًاآَّػِذيًنُػػػهَِّؿًوًسعػػا ًوآػوًهثػ ًعػػ ًمعػ ًقوآػ

 ًآوفػػ تًإهنػػمًيقوآػػوفًافًً(ٕ)َعَلْلػِوًاآػػذِّْكُرًِإنَّػػأَلًَآَ ْجنُػػوٌفً{
ًاملُع ًبوًاآقر فًك اًقاؿًاآ ل ًعب ًهللاً ربً.
}أَأُنػػِهَؿًَعَلْلػػِوًوآػػوًسصػػريح ًاآترياسػػريًعػػ ًمعػػ ًقوآػػوًسعػػا ً

ػاًيَػُذوُقواًاآذِّْكُرًِم ًبَػْلِنَناًَبْ ًُىْمًيفً ًمِّ ًِذْكػِريًبَػْ ًَآ َّ ًَ ألٍّ
ً.ًً(ٖ)َعَذاِبً{

                                                 
ٔ
ً.ًٚاآبقرةً- 

ٕ
ً.ًٙاحلجرً- 

ٖ
ً.ًٛصً- 
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ةق ًقػاؿًصػاحبًامللػهافًيفًمعػ ًاآػذكرً)ًواملػرادًمػ ًاآػذكرً
ذكرًهللاًسعا ًبتوحل هًوماًيتريرعًعللوًمػ ًاملعػارؼًاحلقػتًمػ ً

ًمصادرًاآنبوةًو ريىاً(ً.
وقػػػػػػػػاؿًاآريػػػػػػػػل ًاآ را ػػػػػػػػا ًيفًسري ػػػػػػػػريًاآصػػػػػػػػايفً)ًإن رػػػػػػػػارهً

وىػػػوًمػػػثلهمًأوًدوفًمػػػنهمًيفًاآطػػػرؼًًمهتصاصػػػوً آػػػوحي
}َوقَػػاُآواًآَػػْواَلًنُػػػهَِّؿًَىػػَذاًاْآُقػػْر ُفًَعلَػػاًرَُفػػٍ ًواآرتسػػتًآقػػوهلمً

ًَعِ ػػلٍمً{ ػػَ ًاْآَقػػْريَػتَػنْيِ ً}بػػ ًأيًإفًقػػاؿًً(ٔ)مِّ ْ ًُىػػْمًيفًَ ػػألٍّ
 ًيفًاآقر فًواآوحيًوواي ًيفًانػوًيريهػمًمػ ًً(ٕ){مِّ ًِذْكِري

ًذكرًاآقر فً.
ًكػػافًا آقػػر فًىػػوًاآػػذكرًواآػػذكرًىػػوًاآقػػر فًة رلػػفًإذاًةػػاذا

}صًَواآقػػػػر فًِذيًن ػػػػتطل ًافًنريهػػػػمًونػػػػ رؾًقوآػػػػوًسعػػػػا ً
ً.ًً(ًٖ)اآذِّْكِرً{

                                                 
ٔ
ً.ًٖٔاآههرؼً- 

ٕ
ً.ًٛصً- 

ٖ
ً.ًٔصً- 
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ويقػػوؿًأىػػ ًاآلغػػتًإفً)ذي(ًثمعػػ ً)صػػاحب(ًة رلػػفًي رػػػوفً
ًاآقر فًصاحبًاآقر فً.

ً
ًً-اال  راؿًاكاملً 

ػػَ ً}ًآػػوًسػػأآتهمًعػػ ًمعػػ ًقوآػػوًسعػػا  نَػػاَؾًَسػػْبعاًًمِّ َوَآَقػػْ ً سَػلػْ
ً.ً(ًٔ)اْآَ ثَاِ ًَواآقر فًاْآَعِ لَمً{

ً.ًً(ٕ)َواآقر فًاحْل َِرلِمً{}ًيلًأوًقوآوًسعا ً
ً.(ًٖ)}ؽًَواآقر فًاْآَ ِجلِ ً{أوً
ًَكِرمٌيًاوً ً.ً(ًٗ)ًِكَتاٍبًمَّ ْرُنوٍفً{يفً}ِإنَُّوًَآُقْر ٌف

ًك اًهرفواًع ًاآقوؿًننوًثمع ًاآقر فًالًأكثرًوالًأق ً.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٚٛاحلجرً- 

ٕ
ً.ًٕ ًٔيلً- 

ٖ
ً.ًٔؽً- 

ٗ
ً.ًٛٚ ٚٚاآواقعتً- 
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 ًملػػػاذاًقلػػػ ًاآقػػػر فًيفًكونػػػوًح رػػػلمًيفًوىنػػاًينبغػػػيًاآت ػػػا ؿً
سػػورةًيػػل؟ً ًووصػػريوًننػػوًع ػػلمًيفًم رػػافً هػػرً ًو لػػ ًيفً
مويػ ًالآػثً ًةهػ ًىػػذاًيػربًمػ ًاآلغػوًواالعتبػػاطً؟ً ًأـً
ًكػػ ًمػوط ًمػػ ًمػواط ًاآقػػر فً ً إفًآػوًدالآػتًعلػػاًهصوصػلت

ًمنوًىذاًاآوصفًبعلنوًالً ريهًم ًاالوصاؼً؟!ً. ًآـه
ًكػػػافًاآقػػػر فًاآع ػػػل ًكػػػ ًاآقػػػر فًةهػػػ ًإفًةا ػػػتًوإالًآػػػو مًىػػػو

ػَ ًاْآَ ثَػاِ ًاآ رتابًاآيتًىيً}ً {ًآل ػ ًمػ ًاآقػر ف؟!ًًَسػْبعاًًمِّ
ً.ًاآللًىذاًىوًمع ًاآعطفً آواوً؟!ً.ً

ًك ػاًأابتػوهًيفًم رنػوفً أآللًمقتضاًاآعطفًاآتغايرًواالانلنلت
ًكتبهمًاآنحويتً؟!ً.

ً
ً
ً
ً
ً
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ًً-اإل  راؿًاآ ادسً 
وًاآقػػػػر فًواآقػػػػر فًىػػػػوًعرةنػػػػاًإهنػػػػمًيقوآػػػػوفًإفًاآ رتػػػػابًىػػػػ
لُػػوًاآ رتػػابًةعلػػاًىػػذاًيعػػينًقوآػػوًسعػػا ً ًيَػتػْ ػػَ ًاّللَِّ }َرُسػػوٌؿًمِّ
ًُكُتٌبًقَػلَِّ ٌتً{ ً.ً(ًٔ)ُصُحرياًًُمَطهََّرًةًِةلَها

ًة اًىذهًاآصحفًوماًىذهًاآ رتبً؟ً.
قػػػاآواًإفًاآصػػػحفًىػػػيًأفػػػهافًاآقػػػر فًاآنازآػػػتًواآ رتػػػبًمجػػػ ًً

نػ ريًنيًم ػوغًًكتابًومعناهًامل رتوبًةأةردواًماًمج ًوال
ًفازًهلمًذآألً.

ًأهذانً ًوكل ا  ً ًستع د ًاآيت ًاال  راالت ًم  ًذآأل ً ري ا 
فانباًم ًاآ راساتًاآقر نلتًةل اًطملًاملرتادةاتًو ازاتً
ب ًوحيًالانبًاآنحويًواآبال تًم ًزتدةًوحذؼًوسق يرً

.ً
وإفًاآ ػػػػريًورافىػػػػمًبتقللػػػػ ًأع ػػػػاًيوصػػػػلناًا ًحػػػػاؿًصمعلنػػػػاً

سرياسػريىمًمػ ً رافًأنهآوىػاًمنهآػتًاآػوحيًًنق سًماًسػطروهًيف
                                                 

ٔ
ً.ًٖ ٕاآبلنتً- 
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ًكلػػفًالًوىػػمً ةصػػارتًهلػػاًق سػػلتًأكثػػرًدمػػاًايتتًاآقػػر فً 
يضػػػعوفً تتًاآتنهيػػػ ًعلػػػاًمنصػػػتًاآتطػػػري ًوصمػػػروفًعللهػػػاً
اآع للػػػػاتًالراحلػػػػتًمػػػػ ًبػػػػرتًوسرقلػػػػ ًو  لػػػػ ًبػػػػهع همًمفً
بال ػػػتهمًأعلػػػاًوأ)ًمػػػ ًبال ػػػتًاآقػػػر فًوحػػػاهلمًحػػػاؿًاآػػػذي ً

ً.(ًٔ){ً َرِلَمًَع ًمََّواِيِعوًِضُمَّرُِةوَفًاآًْ}
ب ًإفًاآبع ًي رلػفًنري ػوًةويػ ًوصػرؼًظػاىرًاآقػر فًكػيً
يواةػػكًمػػاًذىػػبًاآلػػوً ػػلخوًأوًاسػػتاذهًأوًإمػػاـًمذىبػػوً ًمػػ ً
إهنػػػمًقػػػ ًاابتػػػواًيفًأصػػػوهلمًحجلػػػتًاآ ػػػاىرًمػػػ ًعػػػ ـًاآقرينػػػتً
ًكػػ ًمػػاًا ػػ ر ًعللنػػاًا ًهللاًو ً اآصػػارةتً ًوهللاًأمػػرانًأفًنػػرد

َوآَػْوًَرُدوُهًِإَ ًاآرَُّسػوِؿًَوِإَ ًُأْويلًاَمْمػِرً}ً اآرسوؿًقاؿًسعا
ُهمًْ ُهْمًَآَعِلَ ُوًاآَِّذيَ ًَيْ َتنِبُطونَُوًِمنػْ ً.(ًٕ){ِمنػْ

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

                                                 
ٔ
ً.ًٙٗاآن افًً- 

ٕ
ً.ًٖٛاآن افً- 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً
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ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً
ً

 

ًاآريص ًاآثاآث
ًأقواؿًاملري ري 
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إسػػػت ر االًًآلريائػػػ ةًوسوسػػػلعاًًآػػػ ائرةًاآنقػػػاشًةاننػػػاًنػػػوردً رافً
املري ػػري ًةل ػػاًقػػررانًمػػ ًإ ػػ راالتًيفًاآريصػػ ًاآ ػػابكًعلػػاً
رمػػػػوًاالمجػػػػاؿًمقػػػػ منيًإعرتاةنػػػػاً آعجػػػػهًعػػػػ ًإستقصػػػػافًارافً
املري ػػػري ًكلهػػػاًبػػػ ًحػػػيًأكثرىػػػاًوآ رػػػ ًعػػػذرانًيفًذآػػػألًإننػػػاً

ًم ًأ هرًاآترياسريًوا ًهللاًاآعذرً.ًنق ـًأ هرًاايرافً
وسػػػػنرسبًمطاآبنػػػػاًبػػػػنريلًاآعػػػػ دًواآرتسلػػػػبًاآػػػػذيًذكػػػػرانهًيفً

ًاآريص ًاآ ابكً.
ًً-أوالًً 

ذكػػرانًافًآريػػ ً)اآ رتػػاب(ًوآريػػ ً)ًاآقػػر ف(ًوشمػػاًثمعػػ ًواحػػ ً
عن ًعامتًاملري ري ًوالًأق ًمػ ًإسػتبعادىمًآلتغػايرًواإلانلنلػتً

}َذآِػأَلًاْآ ِرتَػاُبًقوآوًسعا ًبنيًاملريهومنيً ًوذكرانًأقواهلمًيفً
رَْيَبًِةلِوًُىً ىًآِّْلُ تَِّقنَيً{ ً.ً(ًٔ)الًَ

                                                 
ٔ
ً.ًٕاآبقرةً- 
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قَػػػْ ً}ًوآػػػوًرفعنػػػاًا ًمػػػاًذىبػػػواًاآلػػػوًمػػػ ًسري ػػػريًقوآػػػوًسعػػػا ً
ػػػػَ ًاّللًِّنُػػػوٌرًوَِكتَػػػػاٌبًُمبِػػػنٌيً{  ًآوفػػػػ تًإهنػػػػمًً(ًٔ)َفػػػافُكمًمِّ

ًيقوآوفً ً
ًكوفًاملرادً آنورًىػوًاآقػر فًوعلػاًىػذاً ةل رػوفً)ًوىذاًي ي 

{ًمعطوةاًًعللوًعطفًسري ريًواملرادً آنػورًوَِكَتاٌبًُمِبنيًٌقوآوً}
ىوًاآقر فً( ً.(ًٕ)واآ رتابًاملبنيًمجلعاًً

ً.ً(ٖ)اَآَرًسِْلأَلً َتُتًاْآ ِرَتاِبًَوقُػْر ٍفًُمِبنٍيً{}وقوآوًسعا ً
يقػػػوؿًاآ ػػػل ًعبػػػ ًهللاً ػػػربًيفًسري ػػػريىاًمػػػاًنصػػػوً)اآػػػرًسلػػػألً

يػػػاةتًثمعػػػ ًمػػػ ًأوؿًاآ ػػػورةً تتًاآ رتػػػابًأيًاآقػػػر فًواإل
ًكتػا ًًوقػر انًمبلنػاًًآلحػكً وقر فًمبػنيًأيً تتًالػام ًآ رونػو

(ًإنتهاً. ًم ًاآباط ًون ررًسريخل اًً
ً-وىناًنريهمًدماًأوردانًم ًقوآوًنقاطً 

                                                 
ٔ
ً.ً٘ٔاملائ ةً- 

ٕ
ً.ًٜ-ٔصًًٖامللهافًا ل ًً- 

ٖ
ً.ًٔاحلجرً- 
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إنػػػػوًقػػػػ رًعػػػػ ةًاآريػػػػاظً ػػػػريًموفػػػػودةًيفًنػػػػلًاآ ػػػػورةًً-ٔ
اًإفتهػػاداًًمنػػوًوإعتقػػاداًً فًمػػاًيريعلػػوًيهيػػ ًاآقػػر فًبلػػاانًًوىػػذ

ًيناق ًوصفًاآقر فًننوًمبنيً.
صػػػػرحًوثمػػػػاًالًيقبػػػػ ًاآلػػػػبلًإفًاآ رتػػػػابًيعػػػػينًاآقػػػػر فًً-ٕ

 َتُتً}واآقػػػػػػر فًيعػػػػػػينًاآ رتػػػػػػابً ًوىػػػػػػذاًوايػػػػػػ ًيفًقوآػػػػػػوً
أيً تتًً{َوقُػػػػػْر ٍفًُمبِػػػػنيًٍ}أيًاآقػػػػر فً ًوقوآػػػػوًً{اْآ ِرتَػػػػابًِ

. ًكتا ًًوقر انًًمبلناًً  الام ًآ رونو

ًكػػػوفًاآتن رػػػريًيريلػػػ ًاآتريخػػػلمًً-ٖ عل ػػػاًإهنػػػمًقػػػررواًيفًإدعػػػا
 سصانلريهمًاآلغويتًإفًاآتن رريًيريل ًاآتهوي ًواآتقلل ً.

وقػػػػػػاؿًاآ ػػػػػػل ًاآطباطبػػػػػػائيًيفًامللػػػػػػهافًالػػػػػػهفًاآثػػػػػػا ًعطػػػػػػرً
ماًىػذاًنصػوً)ًاإل ػارةًا ًاالتتًاآ ررظمػتًاآقر نلػتًًٜٕٓص

ةػػاملرادً آ رتػػابًاآقػػر فً ًوسن رػػريًاآقػػر فًآل الآػػتًعلػػاًع ػػمً
ًك ػػاًافً اآتعبػػريًبتلػػألًوىػػيًاإل ػػارةًا ً ػػأنوًوةخامػػتًأمػػرهً 

اآبعلػػ ًآػػذآألً(ً ًوىػػوًمػػاًيواةػػكًمػػاًذكػػرانًمػػ ًقػػوؿًاآ ػػػل ً
ًعب ًهللاً ربً اـًاملواةقتً.
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وقػػػػػاؿًأيضػػػػػاًًيفًنريػػػػػلًاآصػػػػػريحتً )ًومػػػػػ ًامل  رػػػػػ ًأفًيػػػػػرادً
ِإنَّػُوً} آ رتابًاآلوحًاأريوظًةافًاآقػر فًمنػوًوةلػوًقػاؿًسعػا ً

ًَكِرمي ً.ً(ًٔ){ًيفًِكَتاٍبًمَّ ْرُنوفًًٍَآُقْر ٌف
ل }ًوقاؿً ً.(ًٕ)يفًَآْوٍحًحمَّْرُيوٍظً{ًَبْ ًُىَوًقُػْر ٌفً َِّ

ًةل روفًقوآوًسعا ً 
ً.(ًٖ){اَآَرًسِْلأَلً َتُتًاْآ ِرَتاِبًَوقُػْر ٍفًُمِبنيًٍ}ًً

ًَفَعْلنَػػاُهًقُػػػْر انًً}ًكػػامللخلًمػػ ًقوآػػوً َواْآ ِرتَػػاِبًاْآُ بِػػنِيًِإانَّ
ًاْآ ِرتَػػػػاِبًآَػػػػَ يْػَناًَآَعِلػػػػي ًَعَربِلّػػػػاًًآََّعلَّ ُرػػػػْمًسَػْعِقلُػػػػوَفًوًَ ِإنَّػػػػُوًيفًأُّـِ

ً.(ًٗ){ًَح ِرلمًٌ
ً.(ً٘)طلًسِْلأَلً َتُتًاآقر فًوَِكَتاٍبًُمِبنٍي{}وقوآوًسعا ً

                                                 
ٔ
ً.ًٚٚ ٙٚاآواقعتً- 

ٕ
ً.ًٕٕ ًٕٔاآربوجً- 

ٖ
ً.ًٔاحلجرً- 

ٗ
ً.ًًٗ-ٕاآههرؼًً- 

٘
ً.ًٔاآن  ً- 
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مػػػاًىػػػذاًنصػػػوً ً)ًًٚٗٔيقػػػوؿًيفًامللػػػهافًا لػػػ ًاآثػػػام ًصً
ًكونػوًمقػروفاًًواملبػنيًمػ ًاإل نػتً واآقر فًإسمًآل رتابًنعتبار

)قػػػػر ف(ًآلتريخػػػػلمًأيًسلػػػػػألًاايتتًًثمعػػػػ ًاإلظهػػػػارًوسن رػػػػػري
اآرةلعتًاآق رًاآيتًسنههلاًأتتًاآ رتابًو تتًاآ رتابًمقػروفً

ًع لمًاآطأفًمبنيًاملقاص ًم ً ريًإ اـًوالًسعقل ً(ً.
وذكػػػرًقػػػوؿًصػػػاحبً  ػػػ ًاآبلػػػافً)ًوصػػػريوً آصػػػريتنيًيعػػػينً
اآ رتابًواآقر فًآلريلػ ًإنػوًدمػاًي هػرً آقػرافةًوي هػرً آ رتابػتً

ناطكًثماًةلوًم ًاالمري ًمجلعاًًووصػريوًننػوًمبػنيًوىوًثمنهآتًاآ
ًسطبلوًآوً آنطكًب رذاً(ً.

ًكػػػػ ًمػػػػاًسقػػػػ ـًيتضػػػػ ًاآػػػػرتادؼًواآتقابػػػػ ًبػػػػنيًآريػػػػ ً)ً ومػػػػ 
اآ رتػػاب(ًوآريػػ ً)اآقػػر ف(ًيفً رافًاملري ػػري ًع ومػػاًًىػػذاًمػػ ً
فهتًومػ ًفهػتًأهػرىًستوآػ ًاآقناعػتًاآراسػختًبعػ ـًإدراكهػمً

قػػػػػر فًواآ رتػػػػابً ًدمػػػػػاًحلقلقػػػػتًاإلسػػػػتع اؿًاآقػػػػػر  ًآلريػػػػ ًاآ
يػػػػػ ةعهمًا ًاآتخػػػػػب ًيفًإطػػػػػالؽًاايرافًواآت رلػػػػػفًاآػػػػػذيًالً

ًي تن ًا ًأارًم ًاآعلمً.
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ًك ػػػاًىػػػيً وىنػػػاًنت ػػػافؿًاآػػػللًآلريػػػ ً)اآ رتػػػاب(ًهصوصػػػلت
ًك اًسقتضلوًاحل ر تً؟ً ًآلري ً)اآقر ف(

ًأآللًاملت رلمً ذاًاآ رالـًىوًأح رمًاحلاك نيً؟ً
هػوًيعػينًاآقػر فًأآللًم ًمقتضاًح ر توًأفًيعينًماًيقوؿًة

حلن ػػػػػػاًيقػػػػػػوؿً)ًاآقػػػػػػر ف(ًويعػػػػػػينًاآ رتػػػػػػابًحلن ػػػػػػاًيقػػػػػػوؿً)ً
ًاآ رتاب(ً؟ً

مثًملػػاذاًالًنبحػػثًعػػ ًاآعالقػػتًبػػنيًاآ رتػػابًواآقػػر فًبػػ ؿًافً
ضَمَْ ػػػػػُبوَفًأَنػَُّهػػػػػْمً}ًنتصػػػػػرؼًعهلنػػػػػاًوسصػػػػػورانًةن رػػػػػوفًدمػػػػػ ً

الًََّأالًِإنػَُّهْمًُىُمًاْآُ رْيِ ُ وَفًَوآَػ ِر ً} ًًًً(ٔ)ضُمِْ ُنوَفًُصْنعاًً{
ً؟ً.ًً(ٕ)َيْطُعُروَفً{

ً
ً

ً-النلاًً 
                                                 

ٔ
ً.ًٗٓٔاآ رهفً- 

ٕ
ً.ًٕٔاآبقرةً- 
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قاآواًنفً)ًاآريرقاف(ًىوً)اآقر ف(ًبعلنوًنعتبػارًانػوًيريػرؽًبػنيً
ًاحلكًواآباط ًأوً عتبارًنهوآوً تتًمتريرقتً.

قاًًآَِّ ػػاًبَػػػنْيًَ}ًقػػاؿًسعػػا ً ًُمَصػػ ِّ نَػػػهََّؿًَعَلْلػػأَلًاْآ ِرتَػػاَبًِ حْلَػػكِّ
ذِملػَ ًِمػ ًقَػْبػُ ًُىػً ىًآِّلنَّػاِسًَوأَنػَهَؿًَيَ ْيِوًَوأَنَهَؿًاآتػَّػْورَاَةًَواإلًِ

ً.ً(ًٔ){ًاْآرُيْرقَافًَ
ًكػػػ ً يػػػتً قػػػاؿًاآ ػػػل ًعبػػػ ًهللاً ػػػربًيفًسري ػػػريًىػػػذهًااييػػػتً)
حم ر ػػػػتًيفًاآ رتػػػػابًأوًمػػػػاًيريػػػػرؽًبػػػػوًبػػػػنيًاحلػػػػكًواآباطػػػػ ًأوً

أيًً-اآقر فًوكررًذكرهًبوصريوًاملػادحًسع ل ػاًًآطػأنوً(ًةهػوً
م ًقوآوً)ًوكررًذكػرهًًيعينًاآقر فً ًويتض ًًذآألً-اآريرقاف

آطأنوً(ً. ً....ًسع ل اًً
وقػػ ًذكػػرًصػػاحبًامللػػهافًآلريرقػػافًعػػ ةًمعػػا ًمنهػػاًقوآػػوً ً)ً
وقلػػػ ًاملػػػرادً آريرقػػػافًاآقػػػر فً(ًبعػػػ ًأفًةصػػػ ًيفًاملعػػػ ًآغػػػتً

ً.ٚوإصطالحاًً ًةرافعوًيفًا ل ًص

                                                 
ٔ
ً.ًٗ ًٖ ؿًع رافً- 
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وذكرًاآريل ًاآ را ا ًع ًصػاحبًاآعلػ ًعػ ًاآنػ)ً)ًصػلاً
)مسػػػيًاآقػػػر فًةرقػػػاانًًمنػػػوًةػػػرؽًؿً ًهللاًعللػػػوًواآػػػو(ًإنػػػوًقػػػا

اايتتًواآ ػػػورًأنهآػػػ ًيفً ػػػريًأالآػػػواحًو ػػػريًاآصػػػحفً
واآتػػوراةًواالذملػػ ًواآهبػػورًوأنهآػػ ًكلهػػاًًمجلػػتًيفًامآػػواحً

ً.(ًٔ)واآورؽً(
ويفًامللهافًقاؿً ً)ًواآريرقافًىوًاآريرؽً ًمسيًبوًآنهوؿً تسػوً

 ًإطػالؽًمتريرقتًأوًآت للههًاحلكًم ًاآباط ً ًوي ي ًىذاًاملعػ
ً(ٕ)اآريرقافًيفًكالموًسعا ًعلاًاآتوراةًأيضاًًم ًنهوهلػاًدةعػتً(

ًك اًيالح ً. ًواهرًكالموًيناق ًأوآو
مثًقػػػػاؿًايضػػػػاًًيفًاآصػػػػريحتًاآتاآلػػػػتً ً)ًوال ػػػػ ًيفًااييػػػػتًبػػػػنيً
نهوؿًاآقر فً....ًم ًس  لتًاآقر فًةرقاانًًبػنيًاحلػكًواآباطػ ً

يعػػػػينًً-قػػػػافًأيًاآريًرً-(ًوىػػػذاًاآ رػػػػالـًمنػػػػوًوايػػػػ ًيفًإنػػػػوً
ًعن هًاآقر فً.

                                                 
ٔ
ًسري ريًاآصايفً.ًًٖ٘ٔصًًٔجً- 

ٕ
ً.ًٚٚصًٛامللهافًا ل ً- 
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ًكػػػافًاآريرقػػػافًىػػػوًاآقػػػر فًةب ػػػاذاًيري ػػػروفًقوآػػػوًسعػػػا ً وإذا
ً.ً(ًٔ){يَػْوـًَاْآرُيْرقَاِفًيَػْوـًَاْآتَػَقاًاْلَْ َعافًِ}

ًكػػافًاآ رتػػابًىػػوً ًاآقػػر فً ًواذا ةعلػػاًقػػوهلمًي رػػوفًىػػوًيػػـو
اآقر فًك اًذكرواًواآريرقافًىوًاآقر فًة رلفًظم رػ ًافًنريهػمً

نَػػػػاًُموَسػػػػاًاْآ ِرتَػػػػاَبًاآبقػػػػرةًمػػػػ ًسػػػػورةًًٖ٘ااييػػػػتً }َوِإْذً سَػلػْ
ً.ًَواْآرُيْرقَاَفًَآَعلَّ ُرْمًسَػْهَتُ وَفً{

ةه ًنهؿًاآقر فًعلاًموسػاً)عللػوًاآ ػالـ(ًواآعطػفً آػواوً
ًسقتضيًاآتغايرًواإلانلنلتًة رلفًشماًإانافًوشماًواح ؟.ً

ًكػػافًاآريرقػػافًيعػػينًاآقػػر فًواآ رتػػابًيعػػينًاآقػػر فًة رلػػفً وإف
هََّؿًنػ}وزًااييتًيفًسورةً ؿًع رافًقاؿًسعػا ًن تطل ًةهمًرم

ًَيَ يْػِوًَوأَنػَهَؿًاآتػَّػْورَاَةً قاًًآَِّ ػاًبَػػنْيَ ًُمَص ِّ َعَلْلأَلًاْآ ِرَتاَبًِ حْلَكِّ
ً.ًِم ًقَػْبُ ًُىً ىًآِّلنَّاِسًَوأَنَهَؿًاْآرُيْرقَاَف{ًَواإِلذِمل ًَ

ًويفًااييتًع ةًنقاطً 

                                                 
ٔ
ً.ًٔٗاالنرياؿًً- 
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آريعػػ ًأنػػهؿًوقػػ ًاآريعػػ ً)ًنػػّهؿ(ًوقػػ ًعلػػاًاآ رتػػابًبلن ػػاًا -ٔ
علاًاآريرقافًوشماًةعالفًخمتلريافًومقتضػاًاحلػاؿًيوفػبً
افًاآ رتػػػػابً ػػػػريًاآريرقػػػػافًو آتػػػػايلً ةأمػػػػاًاآ رتػػػػابً ػػػػريً
اآقر فًوأماًاآريرقافً ريًاآقر فًوأماًاآريرقػافً ػريًاآقػر فً

ًعلاًامق ً(ً. ًو ريًاآ رتابً)م ًانحلتًاملريهـو
لاًأك تًىذهًااليتًنهوؿًاآريرقافًعلاًاآرسػوؿً ً)صػ -ٕ

ًك ػػػػاًأكػػػػ تً تتًأهػػػػرىًنهوآػػػػوًعلػػػػاً هللاًعللػػػػوًواآػػػػوً(
موسػػػاًوىػػػاروفًوىنػػػاًنقػػػوؿًإمػػػاًأفًاآريرقػػػافًاآػػػذيًنػػػهؿً
علػػػاًموسػػػاًىػػػوًاآػػػذيًنػػػهؿًعلػػػاً ً)صػػػلاًهللاًعللػػػوً

ًَفَعْلنَػاًِمػن ُرْمًواآو(ًوىذاًالًي تقلمًم ًقوآوًسعػا ً}آًِ  ُرػ ٍّ
َهافاًً مػاًً{ًوإماًإفًماًأنهؿًعلاًموساًىوً ػريِ ْرَعًتًَوِمنػْ

نػػػهؿًعلػػػاًاآنػػػ)ًاكػػػا)ً)صػػػلاًهللاًعللػػػوًواآػػػو(ًوآ رنه ػػػاً
يطػػرتكافًبػػنريلًاآصػػريتًاآػػيتًيريلػػ ىاًآريػػ ًاآريرقػػافًوىػػذاً

 يقودانًا ًمع ًاآريرقافًوسنريص ًذآألًالحقاً.
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ًكػافً)اآ رتػاب(ً -ٖ واذاًادركناًاالمري ًاآ ػابقنيًنت ػائ ًإذا
اًَوَمػاًَس ُرػوُفًيفًَ ػْأٍفًَوَمػ}ىوً)ًاآقر ف(ًيفًقوآوًسعػا ً ً

ًُكنَّػػػاً سَػْعَ لُػػػوَفًِمػػػْ ًَعَ ػػػٍ ًِإالَّ لُػػػوًِمْنػػػُوًِمػػػ ًقُػػػػْر ٍفًَوالًَ سَػتػْ
َعلَػػْل ُرْمًُ ػػُهوداًًِإْذًسرُِيلُضػػوَفًِةلػػِوًَوَمػػاًيَػْعػػُهُبًَعػػ ًرَّبِّػػأَلً
َأْصػػػَغَرً ػػػَ افًَوالًَ يفًاآ َّ ثْػَقػػػاِؿًَذرٍَّةًيفًاَمْرِضًَوالًَ ِمػػػ ًمِّ

يفًِكَتا  .ً(ٔ)ٍبًُمِبنٍي{ِم ًَذِآأَلًَوالًَأْكبَػَرًِإالًَّ

ً ًوإسلوبً ريًالئكًًًًًً ًآو أآللًيفًذآألًس ررارًالًمربر
ً حل رلمًاكبريً؟!ً.

ً
ًً-الآثاًً 

آػػوًةريػػناًإفًآريػػ ًاآ رتػػابًىػػوًذوًمعػػ ًواحػػ ًوىػػوًاآقػػر فً
ًِكتَػػػا ًً}ًيفًكػػػ ًمػػػ ًقوآػػػوًسعػػػا ً ًُنَػػػػهََّؿًَأْحَ ػػػَ ًاحْلَػػػِ يِث اّللَّ

ً.ً(ًٕ){ُمَتَطاِ اًًمَّثَاِ ًَ
                                                 

ٔ
ً.ًٔٙيونلً- 

ٕ
ً.ًٖٕاآهمرً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(60) 

 
 

ػػػَلْ ًِمػػػ ً}ًسعػػػا ًًوقوآػػو ُةصِّ ًِكتَػػػاٌبًُأْح ِرَ ػػػْ ً َتسُػػُوًمثًَُّ اآَػػر
ً.ً(ًٔ)آَُّ ْفًَح ِرلٍمًَهِبرٍيً{

ًكػػ ً وإذاًاهػػذانًثمػػاًيقوآػػوفًهرفنػػاًبنتلجػػتًحت لػػتًمريادىػػاًإف
ًكلوًحم رمًوكلوًمتطابوً.ًًً-اآذيًىوًاآقر فًً-اآ رتابً

ًوىذاًىوًاآقر فًصمهرًبت رذيبًك ًم ًيقوؿً ذاًاآقوؿً.
ُىػػػَوًاآَّػػػِذَيًأَنػػػَهَؿًَعَلْلػػػأَلًاْآ ِرتَػػػاَبًِمْنػػػُوً َتٌتً} ًقػػػاؿًسعػػػا

ـًُاْآ ِرتَػاِبًَوُأَهػُرًُمَتَطػاِ َاٌتًةََأمَّػاًاآَّػِذيَ ًيفً ًُأ حُمْ َرَ اٌتًُى َّ
نَػػِتًَوابِْتغَػػافً قُػلُػػوِ ِْمًزَيْػػٌ ًةَػلَػتَِّبُعػػوَفًَمػػاًَسَطػػابََوًِمْنػػُوًابِْتغَػػافًاْآرِيتػْ

اّلّلًَُواآرَّاِسػػػػػُخوَفًيفًاْآِعْلػػػػػِمًًَةِْويِلػػػػػِوًَوَمػػػػػاًيَػْعلَػػػػػمًُ َةِْويلَػػػػػُوًِإالًَّ
ُأْوآُػػػوْاً ػػػْ ًِعنػػػِ ًرَبِّنَػػػاًَوَمػػػاًيَػػػذَّكَُّرًِإالًَّ ًُكػػػ  ًمِّ يَػُقوآُػػػوَفً َمنَّػػػاًبِػػػِو

ً.ً(ًٕ)امْآَباِب{

                                                 
ٔ
ً.ًٔىودً- 

ٕ
ً.ًٚ ؿًع رافً- 
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وكلػػفًيصػػ ًآقائػػ ًافًيقػػوؿًبػػذآألً ًاآلهػػمًإالًأفًيقػػوؿًإفً
ع رػػػػػلًاآػػػػػذي ًيفًقلػػػػػو مًزيػػػػػ ًىػػػػػمًاآراسػػػػػخوفًيفًاآعلػػػػػمًواآ

ً آع رلً ًأالًسافًماًضم ر وفً.
وآقػػػ ًحػػػاوؿًصػػػاحبًامللػػػهافًاآػػػتخللًمػػػ ًىػػػذاًاال ػػػ راؿً
ً) ًكتػػا ًًمتطػػا اًً  آقػػوؿًيفًمعػػرضًسري ػػريً يػػتًاآهمػػرً)ًوقوآػػو
أيًيطػػػبوًبعػػػ ًأفهائػػػوًبعضػػػاًًوىػػػذاً ػػػريًاآتطػػػابوًاآػػػذيًيفً
اآتطػػابوًاملقابػػ ًآلح رػػمًةػػافًصػػريتًبعػػ ً تسػػوًآ رتػػابًوىػػذاً

ًةًملًَييتًعللهاًب آل ً.صريتًال ل ً ًوىيًدعًو
ومػػػػػػاذاًع ػػػػػػاهًافًيقػػػػػػوؿًيفًسػػػػػػورةًىػػػػػػودًاآػػػػػػيتًسصػػػػػػرحًنفً

ً)اآ رتاب(ًاح ر  ً تسوًةهوًحم رمً؟ً
مػ ًإ ػ راؿًكػػوفًً-ك ػاًيػهعمًًً-ةهػ ًيريػاًبعػ ًأفًختلػلً

ًاآ رتابًكلوًمتطا ا ً فًي روفًاآ رتابًكلوًحم رمً؟
ًكػػػ ًً الًاسصػػػورًافًيريػػػاًبػػػذآألًوالًاآقػػػارئًيريػػػاً ًوقبػػػ 

الًيريػػاًافًيتحػػ ثًاحػػ ًنلابػػتًعنػػوً ػػالؼًًذآػػألًةػػاآقر ف
ـًًُ}حػػ يثًاآقػػر فًاآػػذيًيقػػوؿً ِمْنػػُوً َتٌتًحُمْ َرَ ػػاٌتًُىػػ ًَُّأ
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ًكتػػػابًحم رػػػمًاوً{ًاْآ ِرتَػػػاِبًَوُأَهػػػُرًُمَتَطػػػاِ َاٌتً ةػػػاآقر فًةلػػػو
ًكتػػابًمتطػػابوًاوً تتً  تتًحم ر ػػاتًيفًكتػػابًحم رػػمًوةلػػو

ًمتطا اتًيفًكتابًاملتطابوً.
ًالماـًاآرياً)عللوًاآ الـ(ًبقوآوً ًوا ًذآألًا ارًا

)ًمػػػػ ًردًمتطػػػػابوًاآقػػػػر فًا ًحم ر ػػػػوًىػػػػ يًا ًصػػػػراطً
ً.ً(ٔ)م تقلمً(

ً
ً-رابعاً 

ودمػاًهايػواًةلػوًوملًيهتػ واًا ًمعػ فًاحلقلقػتًواصػ ًاآطريقػتً
ماًسػطروهًعػ ًمعػ ً)ًاآػذكر(ًيفًمجلػتًمػ ًاالتتًاآػيتًفػافً

ًةلهاً.
آَّػػِذيًنُػػػهَِّؿًَعَلْلػػِوًاآػػذِّْكُرًِإنَّػػأَلًَوقَػػاُآوْاًَتًأَيُػَهػػاًا}ًةريػػيًقوآػػوً
ً.ً(ًٕ)َآَ ْجُنوٌفً{

                                                 
ٔ
ً.ًٕٔٙصًٔبارًاآرياًجعلوفًاهً- 

ٕ
ً.ًٙاحلجرً- 
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قػػػػاآواًيفًسري ػػػػريًىػػػػذهًااييػػػػتً ً)ًوقػػػػاآواًآلنػػػػ)ً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًز ر ػػػػاًً
اآقػر فًً}َوقَاُآوْاًَتًَأيُػَهاًاآَِّذيًنُػهَِّؿًَعَلْلِوًاآذِّْكُرًِإنَّأَلًَآَ ْجنُػوٌف{

ً.(ًٔ)نوًنهؿًعللألً(يفًزع وً)إنألً نوفً(ًإذًس عيًإ
وقػػػػػاؿًاآريػػػػػل ًاآ را ػػػػػا ًيفًسري ػػػػػريهً ً)ًاندوهًعلػػػػػاًسػػػػػبل ً
ًك ػاًدؿًعللػوًمػاًبعػ هًانػألً نػوفًآتقػوؿً اآته رمًواإلستههاف
قوؿًا اننيًحنيًس عيًافًهللاًانهؿًعللػألًاآػذكرًأيًاآقػر فً

)(ًٕ)ًً.ً
ًآَػػػػػوًُوكػػػػػذآألًاحلػػػػػاؿًيفًقوآػػػػػوً ًرَمْػػػػػُ ًنَػهَّْآنَػػػػػاًاآػػػػػذِّْكَرًَوِإانَّ ً}ِإانَّ

ً.(ًٖ)ًحَلَاِةُ وَف{
قػػػاؿًصػػػاحبًامللػػػهافًيفًسري ػػػريًىػػػذهًااليػػػتًمػػػاًىػػػذاًنصػػػوً ً
)وظػػػػاىرًاآ ػػػػلاؽًافًاحلصػػػػرًانظػػػػرًا ًمػػػػاًذكػػػػرًمػػػػ ًردىػػػػمً

ً.(ًٔ)اآقر فً نوًم ًاىذارًالنوفً(

                                                 
ٔ
ً.ًٕٕٙسري ريًعب ًهللاً ربًصً- 

ٕ
ً.ًٔٓٔصًٖجً- 

ٖ
ً.ًٜاحلجرًً- 
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مثًقاؿًيفًنريلًاآصريحتً)ًوذآألًافًااليتًبقرينتًاآ لاؽًإسمػاً
االبػ ًس ؿًعلاًحري ًاآذكرًاآػذيًىػوًاآقػر فًبعػ ًإنهاآػوًا ً

.ً)ً
أماًاعتقادهًافًاآذكرًىوًاآقر فًدمػاًالًحافػتًا ًبلانػوًةريل ػاً

ًقاؿًكريايتً.ً
أَأُنِهَؿًَعَلْلِوًاآذِّْكُرً}ًواآقوؿًنري وًذكرهًيفًسري ريًقوآوًسعا ً

ًمِّ ًِذْكِريًَبْ ًَآ َّاًَيُذوُقواًَعَذاِبً ِم ًبَػْلِنَناًَبْ ًُىْمًيفًَ ألٍّ
أَأُْآِقَيًاآذِّْكُرًَعَلْلِوًِم ًبَػْلِنَناً}ًًويفًسري ريًقوآوًسعا  ًً(ًٕ){

ًَكذَّاٌبًَأِ ٌرً{ ً.(ًٖ)َبْ ًُىَو
وسعػػاؿًمعػػيًآنعػػرؼًمػػاًيقػػوؿًصػػاحبًامللػػهافًيفًقوآػػوًسعػػا ً

َأْىػػَ ًاآػػذِّْكرًِ} {ً ًقػػاؿً ً)ًاآ ػػاىرًإنػػوًهطػػابًآلنػػ)ًةَاْسػػأَُآواًْ
وقلػ ًافًً-رًةمرىمً آرفوعًا ًاىػ ًاآػذكً-)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًوآقوموً

                                                                                           
ٔ
ً.ًٕٓٔصًًٜ ل ً- 

ٕ
ً.ًٛصً- 

ٖ
ً.ًٕ٘اآق رً- 
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ةالحػػػ ًً–اكطػػابًيفًااييػػػتًآل طػػػركنيًةػػػاهنمًىػػػمًاملن رػػػروفً
ا ًافًقػػػاؿً ً)ًواآػػػذكرًحريػػػ ًمعػػػ ًً–االيػػػطرابًواكلػػػ ً

ً.ً(ٔ)اآطيفًأوًاستحضارهًويقاؿًملاًبوًضمري ًأوًي تحضرً(
مثًقػػاؿًبعػػ ًذآػػألًنسػػطرً)ًو ػػذهًاآعنايػػتًأيضػػاًًمسػػيًاآقػػر فً

ذكػػراًً ًواايتتًيفًًوحػػيًاآنػػ)ًواآ رتػػبًاملنهآػػتًعلػػاًاالنبلػػاف
ًذآألًكثريةًالًحافتًا ًايرادىاًيفًىذاًاملوي ً(ً.ً

يعػػينًبػػوًقوآػػوًً–وقػػ ًمسػػاًهللاًسػػبحانوًوسعػػا ًيفًااييػػتًاآتاآلػػتً
ًاآقر فً آذكرً.ًً–{ًَأنَهْآَناًِإآَْلأَلًاآذِّْكرًََ}

ًكتػػػابًنػػػوحًوصػػػحفًإبػػػراىلمً ًك ػػػاًإف ةػػػاآقر فًاآ رػػػرميًذكػػػر
عل ػػػػػػاًوىػػػػػػيًاآ رتػػػػػػبًًوسػػػػػػوراةًموسػػػػػػاًوزبػػػػػػرًداودًوإذملػػػػػػ 

اآ ػػ اويتًاملػػذكورةًيفًاآقػػر فًكلهػػاًذكػػرً ًواىلهػػاًاملتعػػاطوفً
ًهلاًامل منوفً اًأى ًاآذكرً(ً.

ًكأنػػوًيقػوؿًإنػوًىػػوًمػ ًأىػػ ً وانػينًمعجػبًمػػ ًىػذاًاآقػوؿً 
اآػػػذكرًوعللنػػػاًافًن ػػػأآوً ًوأىػػػ ًاآبلػػػ ً)سػػػالـًهللاًعلػػػلهمً(ً

                                                 
ٔ
ً.ًٕٙٚصًٙا ل ًً- 
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ًحػوؿًيقوآوفًرم ًوهللاًأى ًاآذكرً ًةاقرأًواعجػبًوقػ ً)ًال
ًوالًقوةًإالً هللاً(ً.

ةػػاذاًقلنػػاًبقػػوهلمًمػػ ًإفًاآقػػر فًىػػوًاآػػذكرًةاننػػاًنقػػفًأمػػاـً
.ًمتحػػػريي ًبػػػ ً(ًٔ)صًَواآقػػػر فًِذيًاآػػػذِّْكِرً{}ًقوآػػػوًسعػػػا ً

ًومتناقضنيً.ً
ومقتضػػػػاًً–أيًصػػػػاحبًاآػػػػذكرًً–ةػػػػاآقر فًىػػػػوًذوًاآػػػػذكرً

ىذهًاآصحبتًىوًاآتغايرًواالانلنلتًبػنيًاآصػاحبًوصػاحبوًإذً
ًفًاآطيفًصاحبًنري وًةتنبوً.الًي رًو

ًكػافًاآقػر فًىػػوً وىػذاًيريضػيًآنػػاًأفًن ػأؿًسػ االًًوىػػوً ًإذا
صًَواآقػر فًِذيً}ًاآذكرًةب اذاًظم ر ًافًنري ػرًقوآػوًسعػا ً

ً؟ًاآذِّْكِرً{
ةعلػػػػاًقػػػػوهلمًومػػػػذىبهمًيعػػػػ ًىػػػػذاًآغػػػػواًًزائػػػػ اًًالًةائػػػػ ةًمنػػػػوً

ًواآعلاذً هللاً.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٔصً- 
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نَػػاًيفًاآهَّبُػػوِرًَوَآَقػػ}ومػػاًيقػػوؿًاملري ػػروفًيفًقوآػػوًسعػػا ً ًَكتَػبػْ  ْ
ً.ً(ًٔ)ِم ًبَػْعِ ًاآذِّْكِرًَأفًَّاْمَْرَضًيَرِاُػَهاًِعَباِدَيًاآصَّاحِلُوَف{

قػػػ ًنػػػهؿًقبػػػ ًً–اآػػػذيًيعػػػينًاآقػػػر فًً-ة رلػػػفًي رػػػوفًاآػػػذكر
اآهبورًاآػذيًنػهؿًعلػاًداودً)عللػوًاآ ػالـ(ًإالًافًيقوآػواًإفً

ًمع ً)ًم ًبع (ًسعينً)ًم ًقب (ًةالًس تغربً!ً.
وَُكػُ ًَ ػْيٍفًً}تجريً هللاًم ًى رذاًقوؿًوىوًعهًم ًقائ ًن 

ً.ً(ًٕ)ِعنَ ُهًثمِْقَ اٍرً{
مثًملًي ػػػػأؿًنري ػػػػوًمػػػػاىيًاآعالقػػػػتًبػػػػنيًاآقػػػػر فًواآػػػػذكرً؟ًأالً
ظم رػػ ًافًنتصػػورًأفًاآػػػذكرًىػػوًفػػػهفًمػػ ًاآقػػػر فًوآػػللًكػػػ ً

ًاآقر فً؟ً.
وم ًأ ربًماًقرأسوًبع ًك ًماًسطروهًم ًمعػا ًاآػذكرًقػوؿً

مػاًصًَواآقػر فًِذيًاآػذِّْكِرً{}لهافًيفًقوآوًسعا ًصاحبًامل

                                                 
ٔ
ً.ً٘ٓٔامنبلافً- 

ٕ
ً.ًٛاآرع ً- 
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اق ػمً آقػر فًاملتضػ  ًً–وهللاًاعلػمًًً-ىذاًنصوً)ًواملعػ ً
ً.ًً(ٔ)آلذكرً(

ًكثػريةً ةهوًيقرًويعرتؼًالً عورتًً آ قتًيفًاآتعبريًيفًموايػ 
ًم ًاناتًسري ريهًاآواسعتً.

ً
هام ػػػاً ًفػػػافًآريػػػ ً)اآقػػػر فً(ًمضػػػاةاًًا ًعػػػ ةًاوصػػػاؼًيفً

َناَؾًَسْبعاًًً}ةًمواي ًم ًاآقر فًمنهاًقوآوًسعا ع  َوَآَقْ ً سَػلػْ
َ ًاْآَ ثَاِ ًَواآقر فًاْآَعِ لَمً{ ً.ً(ًٕ)مِّ

وىػػوًىنػػاًقػػ ًعطػػفً)سػػبعاًًمػػ ًاملثػػا (ًعلػػاً)اآقػػر ف(ًاآػػذيً
وصػػريوًننػػوً)اآع ػػلم(ًة ػػاًىػػيًىػػذهًاآ ػػب ًاآػػيتًمػػ ًاملثػػا ً؟ً

ًوماًىذاً)اآقر فًاآع لم(ً.
وفًبػػ آوىمًيفًىػػذهًااييػػتًوأعطػػواًرأيهػػمًيفًوقػػ ًاد ًاملري ػػًر

اآ ػػػػب ًاملثػػػػا ًواآقػػػػر فًاآع ػػػػلمً ًةػػػػذىبًاملري ػػػػروفًا ًافً
                                                 

ٔ
ً.ًٔٛصًٜا ل ًً- 

ٕ
ً.ًٚٛاحلجرً- 
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اآ ب ًاملثا ًىيًسورةًاآريا تًأوًىػيًاآ ػب ًاآطػواؿًومسلػ ً
املثا ًمفًةلهاًانافًعلاًهللاًأوًمهناًسثػ ًسالوزػاًأوًاآرياظهػاً

ً.ًٕٙٙذكرًذآألًاآ ل ًعب ًهللاً ربًيفًسري ريهًص
اؿًاآ ل ًاآطباطبائيًيفًسري ريهًامللهافً)ًاآ ب ًاملثا ًىيًوق

سورةًاحل ػ ًعلػاًمػاًة ػرًيفًعػ ةًمػ ًاآػرواتتًاملػأاورةًعػ ً
اآن)ً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًوأئ تًاى ًاآبلػ ً)عللػوًاآ ػالـ(ًةػالًيصػغيًا ً
مػػاًذكػػرهًبعضػػهمً)مػػ (ًإهنػػاًاآ ػػب ًاآطػػواؿًومػػاًذكػػرهًبعػػ ً

ًب ً. هرًاهناًاحلواملمًاآ 
ومػػػػاًقلػػػػ ً ًإهنػػػػاًسػػػػبعتًصػػػػحفًمػػػػ ًاآصػػػػحفًاآنازآػػػػتًعلػػػػاً
االنبلافً ًةالًدآل ًعلاً يفًمنهاًم ًآريػ ًاآ رتػابًوالًمػ ً

ً.(ًٔ)فهتًاآ نتً(
ًكثػػرًاهػػتالةهمًيفًقوآػػوً ً مثًقػػاؿًبعػػ ًذآػػألًمبا ػػرةً ً)ًوقػػ 

ػػَ ًاْآَ ثَػػاِ ً) ًكػػوفً)ًمػػ (ًآلتبعػػل ًأوًآلتبلػػنيًويفًًمِّ (ًمػػ ًفهػػت
 ًووفػػوًس ػػ لتهاً) ملثػػا (ًمثًبعػػ ًكلريلػػتًإ ػػتقاؽًآريػػ ًاملثػػا

                                                 
ٔ
ً.ًٕٚٗصًٙا ل ً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(70) 

 
 

ذآػػألًاعطػػاًرأيػػوًىػػوًيفًىػػذهًااييػػتًقػػائالًً)ًواآػػذيًينبغػػيًأفً
إفً)مػػػػ (ًآلتبعػػػػل ًةػػػػافًهللاًسػػػػبحانوًً-وهللاًاعلػػػػمً–يقػػػػاؿً

ًُنَػػػػػهََّؿً}ًوسعػػػػا ًمسػػػػاًمجلػػػػ ً تتًكتابػػػػوًمثػػػػا ًإذًقػػػػاؿً اّللَّ
سَػْقَطػػػ ًِكتَػػػا ًًُمَتَطػػػاِ اًًمَّثَػػػاِ ًَ ِعُرًِمْنػػػُوًُفلُػػػوُدًَأْحَ ػػػَ ًاحْلَػػػِ يِث

سَِلػػنُيًُفلُػػوُدُىْمًَوقُػلُػػوبُػُهْمًِإَ ًِذْكػػِرً اآَّػػِذيَ ًطَمَْطػػْوَفًرَبػَُّهػػْمًمثًَُّ
ًُ ًيَػْهػػِ يًبِػػِوًَمػػْ ًَيَطػػاُفًَوَمػػ ًُيْضػػِلْ ًاّللَّ ًَذآِػػأَلًُىػػَ ىًاّللَِّ اّللَِّ

.ًو تتًسػورةًاحل ػ ًمػ ًمجلتهػاًةهػيً(ًٔ)َةَ اًَآُوًِمْ ًَىػاٍدً{
ًالًكلهاً(ً.بع ًاملثا ً

وم ًاآواي ًإفًمنطػأًمػاًذىػبًاآلػوًىػوًإعتبػارهًإفًاآ رتػابً
مػػػ ًسػػػورةًًٖٕىػػػوًاآقػػػر فًةػػػالًي ػػػتغربًإستطػػػهادهً اييػػػتً

ًاآهمرً.ً
مثًاعطاًمعا ًآري ً)املثا (ًوإهتارًمنهاًمػاًيطػريًا ًاآلػويً

بقوآػوًسعػا ً} {ًيَػثْػنُػوَفًُصػُ وَرُىمًْواآعطفًواالعادةًم تطه اًً
تتًاآقر نلػػػتًمثػػػا ًمفًبعضػػػهاًيويػػػ ًةقػػػاؿً ً)ًمسلػػػ ًااي

                                                 
ٔ
ً.ًٖٕاآهمرًً- 
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ًك ػاًيطػعرًبػوًقوآػوً} ِكتَػا ًًحاؿًاآبع ًويلويًويعطفًعللو
ً.(ًٔ){ً(ُمَتَطاِ اًًمَّثَاِ ًَ

ًكػػ ًاآقػػر فًمثػػا ًومتطػػابوًوإفًاحل ػػ ًىػػيً ة حصػػلتًرأيػػوًإف
ًكلػػوًمتطػػا اًًوىػػوً بعػػ ًمنػػوً.ًونت ػػائ ًكلػػفًي رػػوفًاآقػػر ف

ًكتػػا ًأح ر ػػ ً تسػػوً{ًوإذا ًكلػػوًمثػػا ًًًًيقػػوؿً} كػػافًاآقػػر ف
ًك اًقاؿًةل اذاًعطفًعلاًقوآوً)واآقر فًاآع لم(ً؟ً.ً

ةهػػػ ًيصػػػ ًافًيعطػػػفًاآطػػػيفًعلػػػاًنري ػػػوً ًإذًأفًمقتضػػػاً
ًك اًيصرحًأر بًاآلغتًوقواع ىاًاآتغػايرًواالانلنلػتً اآعطفً 

.ً
َ ًاْآَ ثَاِ ًَواْآُقْر َفًاْآَعِ لَم{}ةحلن اًيقاؿً ة قتضػاًًَسْبعاًًمِّ
اآػػػألً)مثػػػا (ًوىناآػػػألً)ًقػػػر فًع ػػػلمً(ًوىػػػوًملًذآػػػألًإفًىن

يطػػػرًا ًذآػػػألًاملطلػػػبًآعػػػ ـً للػػػههًبلنه ػػػاًوإعتبارشمػػػاً ػػػل اًً
ًواح اًً.

                                                 
ٔ
ً.ًٕٛٗا ل ًاآ ادسًصً- 
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ًك ػػػاًيفًقوآػػػوًسعػػػا ً ًل}يػػػك ػػػاًوصػػػفًاآقػػػر فًننػػػوًح رػػػلم
ً.ً(ًٔ){َواآقر فًاحْل َِرلمًِ

ًة اًىوًاآقر فًاحل رلمًوماًعالقتوً آقر فً؟.ً
ا ًإم رػػػافًً-علػػػمًعلػػػاًمػػػاًأً-ملًيلتريػػ ًأحػػػ ًمػػػ ًاملري ػػػري 

إ ارةًىذاًاآوصفًا ًفهفًم ًاآقر فًبعلنػوًخمػتلً حل ر ػتً
ًكلػوً  ًب ًإهنمًةه واًإفًآري ًاآقر فًاحل رلمًيطريًا ًاآقر ف
 ًواآلػػوًأ ػػارًصػػاحبًامللػػهافًبقوآػػوً ً)ًوقػػ ًوصػػفًاآقػػر فً
 حل رلمًآ رونوًم تقراًًةلػوًاحل ر ػتًوىػيًحقػائكًاملعػارؼًومػاً

ً.ً(ٕ)آعربًواملواع ً(يتريرعًمنهاًم ًاآطرائ ًوا
وملػػػاًافًاملري ػػػري ً ػػػريًقػػػادري ًعلػػػاًمعرةػػػتًمػػػاًىػػػوًاآقػػػر فً
ًكػذآألًملًظملػهواًبلنػوًوبػنيً ًكػ ًاآقػر فً ًةهػم احل رلمًوإعتربوه

                                                 
ٔ
ً.ًًٔيلًً- 

ٕ
ً.ًٖٓا ل ًاآراب ًصً- 
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سِْلػػأَلً َتُتً}ًأملًاآ رتػػابًاحل رػػلمًاآػػذيًأ ػػارًاآلػػوًيفًقوآػػوً
ً.ًً(ٔ){اْآ ِرَتاِبًاحْل َِرلم

 رػػػلم(ًويفًوآػػػوًسػػػأآتهمًملًمسػػػيًيفًىػػػذاًاملويػػػ ً)اآ رتػػػابًاحل
ذاؾًاملويػػ ً)ًاآقػػر فًاحل رػػلم(ًةلػػ ً ػػ ًمػػنهمًإالًس رػػراراًملػػاً
قػػاآوهًيفًموايػػ ًاهػػرىًعػػ ًاآ رتػػابًواآقػػر فًةػػالًحافػػتًا ً

ًاالعادةً.ً
ًك اًوردً وملاًعرةوًملًمسل ًسورةًيلًبػ)ًقلبًاآقر فً(ً 
ع ًعرتةًاملصطرياً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً ًوماًىيًعالقتًاآقلبً حل ر تً

ًةًر ًاآقر نلتً  ًاحلقائك ًبع  ًسلت  وا ًأف ًس تطلعوف ثما
ًاآوايحتًمل ًاآقاًاآ   ًوىوً هل .ًً

كػػػػذآألًصمػػػػ ًمػػػػ ًيتلػػػػوًاآقػػػػر فًإنػػػػوًسعػػػػا ًيصػػػػريوًبقوآػػػػوً}ؽً
واآقػػػر فًا لػػػ {ًة ػػػاًىػػػذاًاآقػػػر فًاآػػػذيًمسػػػاهً  لػػػ ًومػػػاذاً
ًطمتلفًع ًاآقر فًاحل رلمًوماذاًقاؿًاملري روفًع ًذآألً.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٕ ٔآق افًً- 
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 ًحلن ػاًظمػرًبلريػ ً)اآقػر فًا لػ ً(ًنالح ًافًا لبًاملري ري
أوًحػػػػيًاآصػػػػرياتًاالهػػػػرىًاملقرتنػػػػتً آقػػػػر فًمثػػػػ ً}اآقػػػػر فً
احل رػػلم{ًأوً}اآقػػر فًاآع ػػلمً{ًأوً}اآقػػر فًاآ رػػرمي{ًو ريىػػاً
ًيه  ًإيضاحًمعناىاًإضمافاًًمنوًبويوحًىذاًاملع ًاآ اىرً.

وآ رنػػوًواقعػػاًًالًظملػػألًةلػػػوًاآقػػوؿًاآريصػػ ًواحلجػػتًاآباآغػػػتًوملً
واًافًيربطػػػػواًبعالقػػػػتًبػػػػنيًاآقػػػػر فًا لػػػػ ًو)ؽ(ًر ػػػػمًي ػػػتطلع

ذكرىمًملع ً)ؽ(ًاآواردًع ًاى ًاآبل ً)عللهمًاآ الـ(ًمػ ً
إنوًالبػ ًاأػل ً الرضًوهضػرةًاآ ػ افًمنػوًوبػوًظم ػألًهللاً
ًكػػػػػ ًعاقػػػػػ ًالًظم رنػػػػػوًافً االرضًأفً لػػػػػ ً ىلهػػػػػاً(ًر ػػػػػمًاف

اًًحملطػػػً– ملعػػ ًاملتعػػػارؼًآلجبػػ ًً–يصػػ ؽًافًىنػػاؾًفػػػبالًً
ً الرضً.

ذكػػػرًصػػػاحبً  ػػػ ًاآبلػػػافًونقلػػػوًعػػػ ًصػػػاحبًامللػػػهافًعػػػ ً
مع ً)اآقر فًا ل ً(مػاًىػذاًنصػوً)ًا ػ ًيفًكالمهػمًاآطػرؼً

ً–بضػػػمًاآعػػػنيًوةتحهػػػاًً–اآواسػػػ ًيقػػػاؿً ً ػػػ ًاآرفػػػ ًو ػػػ ً
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ً.ًواصػلوًقػوهلمً ً ػ تًاالبػ ً ػوداًًإذاً   اًًإذاًع مًوكػـر
ً.ًً(ًٔ)آري ً(ع   ًبطوهناًم ًكثرةًاالك ًم ًكالفًا

ً وىوًقوؿًمردودًإذًإنوًأرف ًاص ًاملعػ ًا ًاآع  ػتًواآ رػـر
ومع ًذآألًإنوًي ػاويًيفًاملعػ ًقوآػوًًاآقػر فًاآع ػلمً{ًو}ً
اآقػػػر فًاآ رػػػرمي{ًوقػػػ ًرةضػػػناًمػػػذىبهمًيفًفهاةلػػػتًوعطػػػوائلتً

ًاآتري ريًويربًاآقر فًبعضوًببع ًك اًعربًاحل يثً.
حمػػػذوؼًيػػػ ؿًعللػػػوًًمثًقػػػاؿً ً)واآقػػػر فًا لػػػ ًق ػػػمًوفوابػػػو

ال  ًاآتاآلتًواآتقػ يرً ًواآقػر فًا لػ ًإفًاآبعػثًحػكً.....ً
ًكػػػػافًالًيعػػػػيًدورً)ؽ(ًوعالقتػػػػوًبػػػػػ)اآقر فًا لػػػػ (ً اخل(ًوملػػػػا

ًك اًىوًواي ًم ًقوآوً. ًإعتربً)اآواوً(ًق  ًا
ًكافًالًيوف ًفوابًاآق مً ق رًآوًفوا ًًم ًً-بهع وً–وملا

وإ ًً–وًمػػ ًاآ رتػػابًآتح ػػبوهًمػػ ًاآ رتػػابًومػػاًىػػً–عنػػ هً
معجبًم ًفرأسوًعلاًهللاًورسوآوًإذًيقػوؿًسػردهًآلػرواتتً
اآطريريتًعنهمً)عللهمًاآ الـ(ًيفًمع ً)ؽ(ًماًيلػيً)ًوكلػفًً

                                                 
ٔ
ً.ًٕٖٔصًٜا ل ًً- 
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كػػػافًالًسعويػػػ ًعلػػػاًىػػػذهًاآػػػرواتتًوبطػػػالفًمػػػاًةلهػػػاًي رػػػادً
ً آبػػػػػ يهلاتًأوًىػػػػػوًمنهػػػػػاً(ًسػػػػػبحانألًاآلهػػػػػمً يلحػػػػػكًاآلػػػػػـو

ً.ًًوسعاآل ًنربأًاآلألًدماًيقوؿًى الف
ةقػػ ًوردًعػػنهمً)علػػلهمًاآ ػػالـ(ًمػػاًمعنػػاهًإفًاحلػػ يثًاآػػذيً
يػػردًعػػنهمًالًيػػ رؾًمعنػػاهًةػػافًعل ػػوًيوكػػ ًاآػػلهمً.ًةقػػ ًوردً
عػػػنهمً)علػػػلهمًاآ ػػػالـ(ًالًافًيػػػردًوي رػػػذبًوإالًةػػػافًاآػػػرادً

ًكػػاآرادًعلػػػاًهللاً َوآَػػْوًَرُدوُهًِإَ ًاآرَُّسػػػوِؿًَوِإَ ًُأْويلً}ًعلػػلهم
ُهْمًَآَعلًِ ُهمًْاَمْمِرًِمنػْ ً.ً(ًٔ){َ ُوًاآَِّذيَ ًَيْ َتنِبُطونَُوًِمنػْ

مثًاملًيالح ػػػواًاآعالقػػػتًبػػػنيً)اآقػػػر فًا لػػػ (ًونػػػهوؿًاآعػػػذابً
ِإنَّػُوًُىػَوًًِإفًََّبْطهَلًرَبِّأَلًَآَطِ ي ًٌ}ًواالنتقاـًاالهليًقاؿًسعا ً

اٌؿًيُػْبِ ُئًَويُِعلُ ًَوُىَوًاْآَغرُيوُرًاْآَوُدوُدًُذوًاْآَعْرِشًاْآَ ِجلُ ًةَػعَّ
ُػوَدًبَػِ ًاآَّػِذي ًًَ آَِّ اًيُرِيُ ًَىْ ًَأَبَؾًَحِ يُثًاْلُنُػوِدًِةْرَعػْوَفًَوَُ

                                                 
ٔ
ً.ًٖٛاآن افً- 
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ًُِمػػ ًَورَائِِهػػمًحمُِػػلٌ ًبَػػْ ًُىػػَوًقُػػػْر ٌفً َكرَيػػُرواًيفًَس ْرػػِذيٍبًَواّللَّ
لٌ ًيفًَآْوٍحًحمَّْرُيوٍظً َِّ }(ًٔ).ً
ًَكػِرمي}ويفًمع ًقوآوًسعا ً (ًٕ)مَّ ْرنُػوٍف{ًيفًِكتَػابًًٍِإنَُّوًَآُقْر ٌف

ً.ً
ًكػ ًاآقػر فً يػذىبًصػاحبًامللػهافًا ًافًاآقػر فًاآ رػرميًىػو
والًهصوصػػػػػػلتًآػػػػػػبع ًاآقػػػػػػر فً فًيوصػػػػػػفً آ رػػػػػػرميًدوفً

ً.ًً(ًٖ)بع 
بػػ ًذىػػبًا ًافً)اآ رتػػابًامل رنػػوف(ًىػػوًوصػػفًالفًآلقػػرافً
وىػػػػذاًنػػػػلًقوآػػػػوً ً)ًوقوآػػػػوًيفًكتػػػػابًم رنػػػػوفًوصػػػػفًالفً

آتبػػ ي ًوىػوًاآلػػوحًآلقػرافً ًأيًحمريػوظًمصػػوفًعػ ًاآتغلػريًوا
اأريػػػػوظً(ًوالًنػػػػ ريًكلػػػػفًي رػػػػوفًاآ رتػػػػابًامل رنػػػػوفًاآػػػػذيً

                                                 
ٔ
ً.ًٕٕ-ٔٔاآربوجًً- 

ٕ
ً.ًٛٚ ٚٚاآواقعتً- 

ٖ
ً.ٚٙةلرياف ًسري ريًااليتًيفًسورةًاآواقعتًيفًا ل ًاآعا رًصً- 
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ضمتػػويًاآقػػر فًاآ رػػرميًىػػوًنري ػػوًة ػػ ًىػػوًاآ ػػرؼًومػػ ًىػػوً
ًامل روؼً.ً

ًكػػ ًاآػػذيًاويػػحناهًة ػػاًىػػوًاآقػػر فًاحل رػػلمًومػػاًىػػوً وبعػػ 
اآقػػػر فًاآع ػػػلمًومػػػاًىػػػوًاآقػػػر فًا لػػػ ًومػػػاًىػػػوًاآقػػػر فًذيً

ر فًاحل رػلمً ًبػ ًوقبػ ًكػ ًاآذكرًوماًىوًاآريرقافًوماًىوًاآق
ًذآألًماًىوًاآقر فًمثًماًىوًاآ رتابً؟ً

ًكػػ ًذآػػألًمػػاًام رننػػاًيفًاآريصػػ ً سنويػػ ًبعونػػوًسعػػا ًوسوةلقػػو
ًاكاصًببلافًن ريتً هئتًاآقر فً.

ًقوآوًسعا ً ػَ ًً}بقيًافًنعرؼًنيً يفًة رًاآقـو َرُسوٌؿًمِّ
ًُكُتٌبًقَػلًِّ ُلوًُصُحرياًًُمَطهََّرًةًِةلَها ًيَػتػْ ً.ً(ًٔ){َ تًٌاّللَِّ

ًكانػ ًاآ رتػبًيفًاآصػحفًوآػللً وماًىػيًىػذهًاآصػحفًومل
اآع رػػلً ًوك ػػاًيفًسػػابقازاًةػػأهنمًوقعػػواًيفًحػػريةًمػػ ًمعرةػػتً
افابتًاآت ا التًاآػيتًطرحناىػاًقبػ ًقللػ ًةػأطلقواًمنري ػهمً

                                                 
ٔ
ً.ًٖ ًٕاآبلنتً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(81) 

 
 

عنػػافًاآتربيػػراتًوًاآتعػػذيراتًاآبعلػػ ةًعػػ ًوايػػحاتًاملعػػا ً
ًوصري ًاالآرياظًً.ً
ري رًمج ًاآ رتابًيفًااليتًمػ ًاهنػمًيقوآػوفًة ر ًماًقاآوهًملًي

ًانوًيقص ًاآ رتابًاوًماًم رتوبًيفًاآ رتابً.ً
ةقػػ ًقػػاؿًاآ ػػل ًعبػػ ًهللاً ػػربًيفًسري ػػريهًاملختصػػرً ً)ًةلهػػاًً

ً.(ًٔ)كتبًقل تًم رتو تًم تقل اتً حلكً(
وقػػػػاؿًصػػػػاحبًسري ػػػػريًاآصػػػػايفً ً)ًيتلػػػػوًصػػػػحرياًًمطهػػػػرةًيفً

ًكتػػػبًقل ػػػتًاآ ػػػ افًالًظم ػػػهاًاالًاملالئ رػػػتًاملطهػػػرًو فً.ًةلهػػػا
م رتػػو تًم ػػتقل تًعادآػػتً ػػريًذاتًعػػوجًوقلػػ ًمطهػػرةًعػػ ً
اآباطػػ ًواريػػ ً آصػػحفًمػػاًستضػػ نوًاآصػػحفًمػػ ًامل رتػػوبً
ًكػػػافًيتلػػػوًعػػػ ً ةلهػػػاًمفًاآنػػػ)ً)صػػػلاًهللاًعللػػػوًواآػػػوًوسػػػلم(
ظهػػرًقلبػػوًالًعػػ ًكتػػابًوآ رنػػوًملػػاًسػػالًمثػػ ًمػػاًيفًاآصػػحفًً

ًكاآتايلًهلاً( ً.ًً(ًٕ)كاف

                                                 
ٔ
ً.ًٖٙ٘صريحتً- 

ٕ
ً.ًٖٗ٘صً٘جً- 
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طػػػرًالًمػػػ ًقريػػػبًوالًمػػػ ًبعلػػػ ًعػػػ ًسػػػببًوافًسػػػرىًانػػػوًملًي
ًكتابً(ً. ًكتبً(ًوآللً) ًقوآوً)

وقاؿًصاحبًامللػهافًيفًسري ػريهً ً)ًواآصػحفًمجػ ًصػحلريتً
وىػػيًمػػاًي رتػػبًةلهػػاً ًواملػػرادً ػػاًافػػهافًاآقػػر فًاآنازآػػتًوقػػ ً
س رػػررًيفًكالمػػوًسعػػػا ًاطػػالؽًاآصػػحفًعلػػػاًافػػهافًاآ رتػػػبً

ً.(ًٔ)اآ  اويتًومنهاًاآقر فًاآ ررميً(
ؿً ً)ًواملرادًب روفًاآصػحفًمطهػرةًسق سػهاًمػ ًقػذارةًمثًقا

ًاآباط ًثملًاآطلطافً(ً.
ًكتػابًومعنػاهً ًكتبًقل ػتً ًاآ رتػبًمجػ  وقاؿً ً)ًوقوآوًةلها
امل رتوبًويطلكًعلاًاآلػوحًواآقرطػاسًورموىػاًاملنقو ػتًةلهػاً
االآرياظًوعلاًنريلًاالآرياظًاآيتً  ريًعنهػاًاآنقػوشً ًورثمػاً

اًحم رلػتً الآريػػاظًويطلػػكًايضػػاًًعلػػاًيطلػكًعلػػاًاملعػػا ًثمػػاًاهنػػ
ًكػػذاًأيًقضػػاًافًيريعػػ ًً احل رػػمًواآقضػػافً.ًيقػػاؿًكتػػبًعللػػو

ًكذاً(ً.
                                                 

ٔ
ً.ًٕٓٚصًٓٔامللهافً ًا ل ًً- 
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وقػػػػػاؿً ً)ًواآ ػػػػػاىرًافًاملػػػػػرادً آ رتػػػػػبًاآػػػػػيتًيفًاآصػػػػػحفً
ًاالح راـًواآقضاتًاالهللتًاملتعلقتً العتقادًواآع  ً(ً.

وآق ًزادانًكالـًصاحبًامللهافًحريةًآوًأهذانًبوًحرةلاًً ًاذً
كتػػب(ًثمعػػ ً)كتػػاب(ًمثًفعلهػػاًثمعػػ ً)ًم رتػػوبً(ًمثًفعػػ ً)

قػػاؿًاهنػػاًسعػػينًاحل رػػمًواآقضػػافًةصػػرانًالًنريػػرؽًبػػنيًاآ رتػػبً
ًواآ رتابًوامل رتوبًواحل رمًواآقضافً.

وق ًاد ًاآ ل ً ً ًصادؽًاآص رً)ًق سًسرهً(ًب آوهً
ًكتابوًمنتًاملنافًيفًاآ ةاعًع ًاآقر فً يفًىذهًااليتًةقاؿًيف

ًآ رتبًيعينًاآ رتا تً ًاوًاآ رتابتًنري هاً. ً)ًاقوؿً ًا
ًكتػابًك اًوردًعنوً)ًصػلاًهللاًعللػوًواآػوًوسػلمً(ً ً)ً سعلػم

ًكتابػػتً ًوىػػيًس رػػوفًيفًاآقػػراطللًاآلهػػودً(ً .ًوكتػػابًمػػذكر
واآصػػحفً.ًوقلهػػاًعلػػاًاملعنػػويًاويػػ ًمػػ ًاآ ػػلاؽً.ًمفً
اآقػػراطللًالًس رػػوفًمطهػػرةًمػػ ًاآطػػرؾًواآباطػػ ً.ًالهنػػاًةلهػػاًً

ننتريػػػػافًاملويػػػػوعً.ًواآ رتػػػػبًقل ػػػػتًأيًم ػػػػتقل تًكاآ ػػػػاآبتً
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ًك ػػاًقػػاؿً ًبػػ ًمضػػاملنهاًومعناىػػاً ًةػػاملرادً  آعػػ ؿًواحلػػكً.
) ً.ً(ًٔ)ىوًاملع ًع وماًً

ور مًماًي رتنفًعبارسػوًمػ ً  ػوضًةأنػوًطػرحًبعػ ًاآوفػوهً
اآيتًيعتق ًاهناًسرة ًمثػ ًىػذاًاآغ ػوضًقػاؿً ً)ًةػأفًقلػ ً ً

بػػػنيًاآصػػػحفًواآ رتابػػػتً.ًةأنػػػوًيفًعػػػاملًاملعػػػ ًالًيبقػػػاًةػػػرؽً
ًقل ً ًفوابوًم ًع ةًوفوهً 

اوالًً ًافًنقب ً هن اًثمع ًواح ًوي رػوفًقوآػوً)ًيتلػو(ًرافعػاًً
ا ًكالًاآلري نيً ًوق ًوصػفًا  ػوعًب رػالًاآوصػرينيًمطهػرةً

ًوقل تًواآتريريكًبلنه اًادعًمف ً  نيًاآ لاؽًً.
هللا(ًوىػػػذاًاآوفػػػوً ريػػػبً ايػػػتًاآغرابػػػتً.ًآػػػذاًاسػػػت رؾً)رقػػػوً

قػػائالًً ً)ًةػػأفًسنهآنػػاًعػػ ًىػػذاًاآوفػػوًصػػرانًا ًاآوفػػوهًاآتاآلػػتً
ًاآيتًسلح ًاالهتالؼًيفًاملع ً(ً.

                                                 
ٔ
ً.ًٕٛٚصريحتً- 
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النلػػػاًً ً)ًافًاآصػػػحفًانظػػػرةًا ً  ػػػوعًمػػػاًيريلػػػ ًاآبطػػػرًمػػػ ً
االمػػػورًاملعنويػػػػتً ًواآ رتػػػػبًانظػػػػرةًا ًاالق ػػػػاـًواحلصػػػػلً ًً

ًكأصوؿًاآ ي ًوةروعوً(ً.ً
افًظمػلًاحلػكًقلػلالًًةللبػكًوىوً)ق سًسره(ًبقوآوًىذاًي رػادً

ًمعوًيفًاآوفوهًاالهرىً.
الآثػػاًً ً)ًافًاآصػػحفًانظػػرةًا ًسعػػ دًاآعػػواملً.ًوكػػ ًمنهػػاًآػػوً
ًكػػو ًم ػػتق ًواآ رتػػبًانظػػرةًا ًسرياصػػل ًاآعػػاملًاآواحػػ ً ن ػػاـ

ًمنهاً(ً.ً
وقوآوًىذاًيطبوًسابقوًيفًحماكاةًاحلقلقتًوحماوآتًاآوقوعًعللػوً

ًً.ً
ًكان ًاآصحفًسعينًسعػ د اآعػواملًةػل  ر ًافًنعتػربًىػذهًًةأذا

اآصػػحفًىػػيًعػػواملًاآقػػر فًوم ػػتوتسوًواآ رتػػبًىػػيًسرياصػػل ًً
ًكتػػػبًكػػػ ًكتػػػابًيعػػػ ً كػػػ ًصػػػحلريتًةل رػػػوفًآلصػػػحلريتًعػػػ ة
عانػػبًمػػ ًفوانػػبًىػػذهًاآصػػحلريتً.ًةنحصػػ ًعلػػاًافًىػػذهً
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ًكتػبًكػ ًكتػابًيعػ ًنمػرًهػاصًبػوً.ًمثً اآصحفًةلهاًع ة
ًأك  ًاآوفوً آوفوًاآراب ً ًقاؿً 

 ًافًاآصػػػحفًانظػػػرةًا ًاآلػػػوحًاأريػػػوظًحلػػػثًي رتػػػبًرابعػػػاًً
ًةلوًاآقلمًاالعلاًواآ رتبًانظرةًا ًسرياصللوً.ً

وىػوًيواةػػكًمػاًذىػػبًاآلػوًيفًاآػػوفهنيًاآ ػابقنيًنوعػػاًًمػػاًوافًً
كػػػافًظملػػػ ًا ًامل ػػػتوتتًاآباطنلػػػتًاكثػػػرًمػػػ ًمعالتػػػوًآ ػػػاىرً

ًاآعبارةً.
ً
ً
ً

ًهالصت
 

ًكػػػ ًاآػػػذيًذكػػػرانهًنقػػػوؿًافًمريتػػػاحًاحلػػػ ً يفًكػػػ ًىػػػذهًبعػػػ 
اآقضلتًاآيتً ػرعناًيفًمعالتهػاًي ر ػ ًيفًةهػمًااليػتًيفًسػورةً
اآبلنػػتًبغلػػتًاالنطػػالؽًا ًحػػ ًاال ػػ راالتًاآػػيتًذكػػرتًةلهػػاً
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االتتًاآ ابقتًاذًظم ر ًبع ًذآألًةهمًاآعالقتًبػنيً)اآقػر ف(ً
ًوً)اآ رتاب(ً.ً

ك ػػاًسلتضػػ ًمعػػ ًاملركػػبًاآلري ػػيً)اآقػػر فًاآ رػػرمي(ًواآريػػرؽً
 فًاآع ػػلم(ًو)اآقػػر فًاحل رػػلم(ًوسػػتتجلاًآنػػاًبلنػػوًوبػػنيً)اآقػػًر

احل ر ػػتًمػػ ًقوآػػوً)ًواآقػػر فًذيًاآػػذكرً(ًودورهً)ًصػػلاًهللاً
ًعللوًواآوًوسلم(ًيفًذآألً.ً

ك ػػػاًسػػػنتعرؼًعلػػػاًوظلريػػػتً)اآقػػػر فًا لػػػ (ًوعالقتػػػوًبػػػػً)ؽ(ً
عصػػػػػ ناًهللاًواتكػػػػػمًمػػػػػ ًاكطػػػػػأًواآهآػػػػػ ًوسػػػػػ دانًيفًاآقػػػػػوؿً

ًواآع  ًوم ًآناًيفًة حتًاالف ً.
بعػػ ًاآتوكػػ ًعلػػاًهللاً ًوطلػػبًاآتوةلػػكً ًواآ ػػ ادًمػػ ًًورمػػ 

ًبتريصػػل ًمطاآػػبً هللاًورسػػوآوً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػو(ً ًسػػنقـو
ًىذهًاآقضلتًافً افًهللاً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً
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ً
ً
ً

ًاآريص ًاآراب 
ًن ريتً هئتًاآقر ف

 

ب فاًًنقوؿًأفًاآباحثًكيًي تطل ًافًصمينًُارًىػذهًاآن ريػتً
املػػػ ارسًاآتري ػػػرييتًاآ ػػػائ ةًاآػػػيتًسطػػػرحًكبػػػ ي ًآلن ػػػرتتًًو

عللػػوًأفًيتجػػردًمػػ ًاآعبوديػػتًمساسػػلاتًاآن ريػػتًاآق ظمػػتًوالً
ي ت لمًآنهعتًاآتحجرًآ مسافًوين رًبعنيًاحللاديػتً ًأمػاًاذاً
درسًىػػػػذهًاآن ريػػػػتًوىػػػػوًقػػػػ ًأعطػػػػاًح ر ػػػػاًًم ػػػػبقاًًعللهػػػػاً

ًةننصحوًبع ـًاالطالعًعللهاً.
صمػػ ًةلهػػاًًويفًاعتقػػاديً)ًأفًاآػػذيًيطلػػ ًعلػػاًىػػذهًاآن ريػػت

أداةًاحل ػػػمًواآ رل ػػػتًاآريصػػػ ًآل رثػػػريًمػػػ ًالػػػ ؿًواآتنػػػاق ً
ًاملري ري ًعن ًسري ريىمًالتتًع يػ ةً ًً اآذيًوق ًةلوًع ـو
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ك ػػػاًأهنػػػاًسعتػػػربًاملريتػػػاحًآلع يػػػ ًمػػػ ًهػػػهائ ًكنػػػوزًاملصػػػحفً
اآطػػػػريفًاآػػػػيتًبريتحهػػػػاًي ػػػػتطل ًاآباحػػػػثًاآوصػػػػوؿًآػػػػبع ً

يفًكتابػػػػوًاالسػػػػرارًاالهللػػػػتًاآػػػػيتًحري هػػػػاًاملػػػػو ًسبػػػػارؾًوسعػػػػا ً
ًاملنهؿً.

وس ػػػػتن ًىػػػػذهًاآن ريػػػػتًعلػػػػاًربػػػػ ًاآقػػػػر فً آقػػػػر فًو ػػػػهادةً
ًكلػػػػفًالًوىػػػػوً ً{اْآ ِرتَػػػػاِبًاْآُ بِػػػػنيًِ}اآ رتػػػػابًبعضػػػػوًآػػػػبع ً 

ًك ػػػػاًوس ػػػػت ؿًاآن ريػػػػتًبػػػػرواتتًاآنػػػػ)ً َتٍتًُمبَػلِّنَػػػػاتًٍو}  ً}
ًواىػػػ ًبلتػػػوًاآطػػػػاىري ً)صػػػلواتًهللاًوسػػػالموًعلػػػػلهمً االكػػػـر

ًأمجعنيً(ً.
ً– ريػػػتًيفًافًاآقػػػر فًآػػػللًكتػػػا ًًواحػػػ اًًوسػػػتلخلًىػػػذهًاآن

ًكتػبًً– ملع ًاملويوعيًأوًاملاديً واسماًىوًعبارةًعػ ًعػ ة
ً ًأهتلًك ًكتابًمنهاًثمويوعًهاصًبوً(ً.ً

ًواماًسرياصل ًوادآتًىذهًاآن ريتًة نتعرضًهلاًبعونوًسعا ً.
ً
ً



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(91) 

 
 

ً
ً
ً
ً

ً-اآقر فًواآ رتابً 
قػػػتًاآػػػيتًقبػػػ ًاآبػػػ فًبترياصػػػل ًاآن ريػػػتً ًرمػػػاوؿًايضػػػاحًاآعال

سػػرب ًبػػػنيًآريػػػ ً)اآقػػر ف(ًوآريػػػ ً)ًاآ رتػػػاب(ً ًاذًافًاآري رػػػرةً
ًاآقػػػػػػر فًافًآريػػػػػػ ً املرتسػػػػػػختًعنػػػػػػ ًعامػػػػػػتًاملطػػػػػػتغلنيًبعلػػػػػػـو
ًكػافًةلهػاًفانػبً )اآ رتاب(ًيعينً)اآقر ف(ًوىػذهًاآري رػرةًواف
مػػػػ ًاآصػػػػحتًاالًافًاالهػػػػذً ػػػػاًيفًكػػػػ ًحػػػػاؿًسلضػػػػعناًامػػػػاـً

ً.ًًًا  راالتًمنهاًماًذكرانهًسابقاًًومنهاًماملًنذكره
ةعالوةًعلاًماًذكرانًسػابقاًًنضػلفًافًآريػ ً)اآ رتػاب(ً اآبػاًً

َذآِػػأَلًاْآ ِرتَػػاُبًالًَ}ًمػػاًيطػػارًاآلػػوًيفًكػػالـًهللاًسعػػا ً ًبقوآػػوً
ً.ً(ًًٔ)رَْيَبًِةلِوًُىً ىًآِّْلُ تَِّقنَيً{

                                                 
ٔ
ً.ًًٕاآبقرةً- 
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ثمعػػ ًافًاال ػػارةًاآلػػوًس رػػوفً ال ػػارةًا ًاآبعلػػ ًوقلللػػتًىػػيً
َوَىػػَذاًً}ابً آقريػػبً(ًمثػػ ًاملػػواردًاآػػيتًيطػػارًةلهػػاًا ً)اآ رتػػ

ً.ً(ٔ)ِكَتاٌبًُمَص ٌِّؽًآَِّ اانًًَعَربِّلًا{
بلن اًالًس رػوفًاال ػارةًا ً)ًاآقػر فً(ًاالً آقريػبًمثػ ًقوآػوً

آَػػػْوًأَنَهْآنَػػػاًَىػػػَذاًاآقػػػر فًَعلَػػػاًَفبَػػػٍ ًآََّرأَيْػتَػػػُوًَهاِ ػػػعاًً}سعػػػا ً
ًَوسِْلػػػأَلًاْمَْمثَػػػ ػػػْ ًَهْطػػػَلِتًاّللَِّ اُؿًَنْضػػػرِبُػَهاًِآلنَّػػػاِسًُمَتَصػػػ ِّعاًًمِّ

ً.(ًٕ)َآَعلَُّهْمًيَػتَػرَي رَُّروَف{
ً}ًوقوآوًسعا ًً ًُكػ ِّ َوَآَقْ ًَصرَّةْػَناًِآلنَّاِسًيفًَىػَذاًاآقر فًِمػ 

ً.ً(ٖ)َمَثٍ ًةََأََبًَأْكثَػُرًاآنَّاِسًِإالًَُّكرُيوراًً{
ٌ ًقُػػْ ًَأُيًَ ػػْيٍفًَأْكبَػػػُرًَ ػػَهادًةًقُػػِ ًاّللًَِّ ػػِهل}ًوقوآػػوًسعػػا ً

َن ُرْمًَوُأوِحَيًِإيَلًََّىَذاًاآقر فًمُنِذرَُكمًِبِوًَوَمػ ًبَػلَػَ ً بِْليِنًَوبَػلػْ

                                                 
ٔ
ً.ًٕٔامحقاؼً- 

ٕ
ً.ًٕٔاحلطرً- 

ٖ
ً.ًٜٛاإلسرافً- 
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َأْ ػَهُ ًقُػْ ً أَئِنَّ ُرْمًآََتْطَهُ وَفًَأفًََّمػَ ًاّللًِّ هِلَػًتًُأْهػَرىًقُػ ًالًَّ
َّاًُسْطرُِكوَفً{ َاًُىَوًِإآَػٌوًَواِحٌ ًَوِإنَّيِنًبَِريٌفًدمِّ ً.ً(ًٔ)ِإسمَّ

 ًافًنقوؿًافًاآبعل ًىوًنري ػوًاآقريػبًوآػوًمػ ًوبذاًةالًيص
ً بًاالهتالؼًيفًاملقاماتً.

مثًافًمادةً)اآ رتاب(ًىيًاآريع ً)كتب(ًومادةً)اآقر ف(ًىػيً
اآريع ً)قرأ(ًةل روفً)اآ رتػاب(ًىػوًاحلػاويًمتتًهللاًح ػبً
مقامازػػاً ًوىػػذاًيقػػودانًا ً)ًاآ رتػػابًاآتػػ ويينً(ًاآػػذيًظمثػػ ً

حيًاملنػػػػهؿًعلػػػػاًُرسػػػػ ًهللاًاآ ػػػػرؼًاحلػػػػاويًعلػػػػاًاتتًاآػػػػًو
)صػػلواتًهللاًعلػػلهمًامجعػػني(ًوا ً)اآ رتػػابًاآت رػػويين(ًاآػػذيً
ظمثػػػػ ًىػػػػذاًاآ رػػػػوفًاحلػػػػاويًعلػػػػاًاتتًاكلػػػػكًاالةػػػػاقيًوا ً
ً)اآ رتابًاالن ا ً(ًاآذيًظمث ً تتًهللاًيفًهلكًاالن افً.ً

ً}َسػػػُنرِيِهْمً َتسِنَػػػاًيفًااْيةَػػػاِؽًَويفًأَنرُيِ ػػػِهْمًَحػػػيًَّقػػػاؿًسعػػػا ً
ًَ ػػْيٍفً ًُكػػ ِّ ًهَلُػػْمًأَنَّػػُوًاحْلَػػُكًَأَومَلًَْي ْرػػِفًِبَربِّػػأَلًأَنَّػػُوًَعلَػػا يَػتَػبَػػػنيََّ

ً.(ًٔ)َ ِهلٌ ً{
                                                 

ٔ
ً.ًٜٔامنعاـً- 
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ةل روفًاآتعريفًالام ًآ ر ًماًسبكًافًاآ رتػابًىػوًاآ ػرؼً
احلػػاويًعلػػاًاالتتً.ًأمػػاً)ًاآقػػر فً(ًةأنػػوًمطػػتكًمػػ ًةعػػ ً

َناًمَجَْعػُوًَوقُػرًْ)قرأ(ًقاؿًسعا ً ةَػِاَذاًقَػػَرْأاَنُهًةَػاسَِّبْ ًً نَػوًُ}ِإفًََّعَللػْ
ً.ً(ٕ)قُػْر نَُوً{

وأماً ل وً ذهًاهلل تً)قراف(ًعلػاًوزفً)ةعػالف(ًآل الآػتًعلػاً
ً)ًماًيقرأًيفًك ً فً(ً.ً

وىنػػػػاًستضػػػػ ًاآعالقػػػػتًبػػػػنيًاآ رتػػػػابًواآقػػػػر فً ًوىػػػػيًعالقػػػػتً
ًواكصوصً.ًةاآ رتابًيعينًاآقر فًويعينً ػريًاآقػر فً اآع ـو

ًآقر فًاالًم ًاآ رتابً..ًبلن اًالًي روفًا
}اآَػَرًوعلاًىذاًن تطل ًافًنذكرًماًسطػريًاآلػوًااليػتًاملباركػتً

ً.ً(ًٖ)سِْلأَلً َتُتًاْآ ِرَتاِبًَوقُػْر ٍفًُمِبنٍيً{

                                                                                           
ٔ
ً.ًٖ٘ةصل ً- 

ٕ
ً.ٛٔ ًًٚٔاآقلامتً- 

ٖ
ً.ًٔاحلجرً- 
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ةطبقػػاًًملػػاًقػػ مناهًالًظم رػػ ًسري ػػريً)اآ رتػػاب(ًيفًااليػػتًاملباركػػتً
نهنػاًسعػػينً)اآقػػر ف(ًةأنػػوًسػػل روفًمػ ًاآلغػػوًاآػػذيًالًمػػربرًآػػوً

}َرُسػػوٌؿً ً)قػػراف(يفًااليػػتً ًسػػبحافًهللاًعػػ ًذآػػألًس رػػرارًآريػػ
ُلوًُصُحرياًًُمَطهََّرةًً ًيَػتػْ َ ًاّللَِّ ًُكُتٌبًقَػلَِّ ٌتً{ًمِّ ً.(ًٔ)ِةلَها

إفًاوؿًهطوةًيفًماًأمسلنػاهً)ن ريػتً هئػتًاآقػر ف(ًسنطلػكًمػ ً
اآريهمًاآصحل ًملع ًااليػتًاآػواردةًيفًسػورةًاآبلنػتًوىػيًقوآػوً

ػػػَ ًاّللًَِّسعػػػا ً ػػػَرةًً}َرُسػػػوٌؿًمِّ لُػػػوًُصػػػُحرياًًُمَطهَّ ًُكتُػػػٌبًًًيَػتػْ ِةلَهػػػا
ً.ًقَػلَِّ ٌت{

وآق ًأوردانًماًذىػبًاآلػوًاملري ػروفًيفًسػببًاالسلػافًبصػلغتً
ال ػػ ًومػػاًةلهػػاًمػػ ًزاةػػ ًةقػػ ًعجػػهًار بًاآترياسػػريًعػػ ً
سري ػػػريًىػػػذهًااليػػػتًاآطػػػريريتًو ػػػرحهاً آوفػػػوًاآصػػػحل ًةقػػػ ً

ًكػػ  اآبعػػ ًعػػ ًًأيػػطرواًا ًاآبحػػثًعػػ ًمعػػا ً ازيػػتًبعلػػ ة
ًاحلقلقتًآل حبواًااليتًا ًح ودًةه همً.

                                                 
ٔ
ً.ًٖ ًٕاآبلنتً- 
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وامػػػاًاملعػػػ ًاملناسػػػبًةهػػػوًاالقػػػرارًثمػػػاًسصػػػرحًبػػػوًااليػػػتًوىػػػوً
احتػػػػوافًىػػػػذهًاآصػػػػحفًاملطهػػػػرةًوىػػػػيًاآقػػػػر فًعلػػػػاًكتػػػػبً
متعػػػ دةًيبلنهػػػاًاآقػػػر فًيفًموايػػػ ًمتعػػػ دةًسنطػػػريًاآلهػػػاًافً
 افًهللاً ًة ر ػاًىػوًمعػروؼًمػ ًافًآريػ ً)كتػب(ًيػ ؿًعلػاً

ً ًاآ رتبًوآللًكتا ًًواح اًً.  وعتًم
ًكلػػػػافً ًكػػػػ ًكتػػػػابًمػػػػ ًىػػػػذهًاآ رتػػػػبًىػػػػو وىػػػػذاًالًيعػػػػينًاف
منريصػػػ ًعػػػ ً ػػػريهًمػػػ ًاآ رتػػػبًانريصػػػاالًًصمعلػػػوًالًظمػػػ ًاآلهػػػاً
ًكػػػ ًً بصػػػلتً ًبػػػ ًىػػػوًيعػػػينًسقريػػػرًحاآػػػتًمػػػ ًاآتخصػػػلً عػػػ 

ًكتابًيضطل ًب ورهًع ً ريهً.
افًن ريتً هئتًاآقر فًسعػينًثمقتضػاًمػاًسوصػلناًاآلػوًمػ ًستبػ ً
ًكتػػابًهللاًاملنػػػهؿًعلػػاًنبلػػػوً  تتًاآقػػر فًواآتػػ برًةلهػػػاً ًأف
املرس ً ً)صلاًهللاًعللوًواآوًوسلم(ًىوًحاويًعلػاًاكثػرً
ًكلهاًاملصحفًاآطريفً. ًكتابًصم عها ًم ًقر فًواكثرًم 

ًكػػرمي(ًوً)قػػرافًً–اآ رتػػابًالػػام ًً–ةهػوً ضمتػػويًعلػاً)قػػراف
(ًًكتػػػػابًح رػػػػلمًً–كتػػػػابًعهيػػػػهً(ًو)ًقػػػػرافًح رػػػػلمًًً– لػػػػ ً
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واآريرقػػافًوكتػػابًاآػػذكرًوكتػػابًاملثػػا ًوكتػػابًاأ رػػمًوكتػػابً
املتطػػػابوً ًوآ رػػػ ًقػػػرافًوكتػػػابًمػػػ ًىػػػذهًاآ رتػػػبًهصوصػػػلتً

ً لههًع ً ريهً.
ًوضمتػويًاالتتًاآػيتً تلػألً ةاآقر فًاآ ررميًظمتازًبصريتًاآ رػـر
ىػذهًاآصػػريتً ًواآقػر فًا لػػ ًظمتػازًبصػػريتًا ػ ًواآقهػػرًاآػػر  ً

ويً تتًاآعػهةًواآغلبػتً ًواآقػر فًاحل رػلمًواآغلبتًاالهللػتًوضمتػ
ضمتػػػػػويً تتًاحل ر ػػػػػتًوىػػػػػوًموفػػػػػودًيفًاآ رتػػػػػابًاحل رػػػػػلمً ً
وكذآألًاآريرقػافً ًوكتػابًاآػذكرً ًوكتػابًاملثػا ً ًواأ رػمً ً

ًواملتطابوًو ريىاً.
ًوربًسائ ًي أؿً ً

ًماًىوًاآ آل ًعلاًصحتًىذهًاآن ريتً؟!ً.
عػػ ًاآػػذيًأوردسػػوًةنقػػوؿًافًاآقػػر فًامػػاًافًي رػػوفًمتجػػه ًً مل

اآن ريتًاوًالً ًوآػللًىناآػألًق ػمًالآػثً ًةػأذاًابػ ًصػحتً
ًأح شماًأنترياًاآق مًاالهرً.
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ويفًمقاـًايرادًاالدآتًاملناسػبتًمابػاتًمػاًذىبػ ًاآلػوًاآن ريػتً
ً-نذكرً  وعتًم ًاالتتًاآيتًسوي ًوسثب ًاملطلبً 

 .ً(ًٔ)}صًَواآقر فًِذيًاآذِّْكِرً{قوآوًسعا ً -ٔ

ًااليت ً آذكرًًوىذه ًخمتل ًفهف ًاآقر ف ًم  ًاف سثب 
اقتضاًس  لتًىذاًالهفًبوًوفيفً حلرؼًاآنوار ً)ص(ً

ًالرسباطوًوعالقتوً آذكرً.
 .ً(ًٕ)}ؽًَواآقر فًاْآَ ِجلِ ً{ًقوآوًسعا ً -ٕ

وىيًك ابقتهاً  دًفهفًمػ ًاآقػر فًمستػوً)اآقػر فًا لػ (ً
اهتلًنهبارًوقصػلًاآػبطهلًواآغلبػتًاالهللػتًعلػاًاالمػمً

ةَػػػػػذَكِّْرً}اآ ػػػػػاآريتًالحػػػػػ ًقوآػػػػػوًسعػػػػػا ًيفًنريػػػػػلًاآ ػػػػػورةً
ً.ًً(ًٖ)ِ آقر فًَم ًطَمَاُؼًَوِعلِ {

                                                 
ٔ
ً.ًٔصً- 

ٕ
ً.ًٔؽً- 

ٖ
ً.ً٘ٗؽً- 
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ًفًََّبْطهَلًرَبِّأَلًَآَطِ يٌ ًِإنَُّوًُىَوًيُػْبِ ُئًَويُِعل ًُ}اًِوقاؿًسعا ً
ةَػعَّػػػػاٌؿًآَِّ ػػػػاًًُذوًاْآَعػػػػْرِشًاْآَ ِجلػػػػ ًًَُوُىػػػػَوًاْآَغرُيػػػػوُرًاآْػػػػَوُدودًُ

لػػػػ ًٌ}مثًقػػػػاؿًسعػػػػا ً.ًًيُرِيػػػػُ { يفًآَػػػػْوٍحًًبَػػػػْ ًُىػػػػَوًقُػػػػػْر ٌفً َِّ
ً.(ًٔ){حمَّْرُيوظًٍ

}َ ْهُرًَرَمَضاَفًاآَّػِذَيًأُنػِهَؿًِةلػِوًاآقػر فًُىػً ىًقوآوًسعا ً -ٖ
َ ًاهْلَُ ىًَواْآرُيْرقَافًِ  .(ًٕ){آِّلنَّاِسًَوبَػلَِّناٍتًمِّ

وايػػ ًمػػ ًىػػذهًااليػػتًأفًاآريرقػػافًفػػهفًمػػ ًاآقػػر فًوآػػللًً
نَػػػاًُموَسػػػاًَوَىػػػاُروَفًً}َوَآَقػػػ ًْكػػػ ًاآ رتػػػابًقػػػاؿًسعػػػا ً  سَػلػْ

 .ً(ًٖ)اْآرُيْرقَاَفًَوِيَلافًَوِذْكراًًآِّْلُ تَِّقنَيً{

}ُىػػَوًاآَّػػِذَيًأَنػػَهَؿًَعَلْلػػأَلًاْآ ِرتَػػاَبًِمْنػػُوً َتٌتًقوآػػوًسعػػا ً -ٗ
ـًُاْآ ِرَتاِبًَوُأَهُرًُمَتَطاِ َاتًٌ ًُأ  .ًً(ٗ){حُمْ َرَ اٌتًُى َّ

                                                 
ٔ
ً.ًٕٔ-ٕٔاآربوجً- 

ٕ
ً.ً٘ٛٔاآبقرةًً- 

ٖ
ً.ًٛٗامنبلافً- 

ٗ
ً.ًٚ ؿًع رافً- 
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ًيفً ًاف ًعلا ًوايحت ًدالآت ًااليت ًكتابًويفًىذه اآقر ف
ًمنه اً ًآ ر  ً)املتطابو( ًي  ا ًو هر ً)اأ رم( ي  ا

 هصائصوً.

ػػػَ ًاْآَ ثَػػػاِ ًَواآقػػػر فًقوآػػػوًسعػػػا ً -٘ نَػػػاَؾًَسػػػْبعاًًمِّ }َوَآَقػػػْ ً سَػلػْ
 .ً(ٔ)اْآَعِ لَمً{

ًةا تًً ًمنو ًاآذي ًاملثا ( ً)كتاب ًبني ًااليت ًىذه سريص 
 اآ رتابًوبنيً)اآقر فًاآع لم(ً.

بلػػ ًاآعصػػ تً)صػػلواتًهللاًًوأمػػاًمػػاًوردًعػػ ًاقػػ ًاآقػػر ف -ٙ
علػػػلهم(ًمػػػ ًاالهبػػػارًاآصػػػحلحتًاآػػػيتًظم رػػػ ًاالستطػػػهادً ػػػاً

 -علاًصحتًمض وفًاآن ريتًة نهاً 

مػػػػاًوردًعػػػػ ً ًبػػػػ ًيعقػػػػوبًاآ رللػػػػينًعػػػػ ًعلػػػػيًبػػػػ ًً- (ٔ)
ابػراىلمًعػػ ًابلػوًعػػ ًابػػ ًسػنافًاوًعػػ ً ػػريهًدمػ ًذكػػرهًقػػاؿً ً

يفًسأآ ًا ًعب ًهللاًع ًاآقر فًواآريرقػافًأشمهػاً ػل افًاوً ػ

                                                 
ٔ
ً.ًٚٛاحلجرً- 
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)اآقػػػػػر فًمجلػػػػػتًاآ رتػػػػػابًواحػػػػػ ًةقػػػػػاؿً)عللػػػػػوًاآ ػػػػػالـ(ً ً
ً.ًً(ٔ)واآريرقافًاأ رمًاآوافبًاآع  ًبو(

وكػػػذآألًعػػػ ًاعًعبػػػ ًهللاًبػػػ ًسػػػنافًقػػػاؿًسػػػأآ ًا ًعبػػػ ًهللاً
)ًاآقػػر فًمجلػػتً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًعػػ ًاآقػػر فًواآريرقػػافًةقػػاؿً ً

اآ رتابًواهبارًمػاًي رػوفًواآريرقػافًاأ رػمًاآػذيًيع ػ ًبػوً
ً.ً(ٕ)وًةرقافً(وك ًحم رمًةه

(ٕ)-ًً وماًوردًيفًدعافًاالماـًاحل ػنيً)عللػوًاآ ػالـ(ًيفًيػـو
ًعرةتً ً

)ًتًاهلػػػيًواآػػػوًا ئػػػيً..ًا ًافًقػػػاؿً..ًواآػػػوًاملنتجبػػػنيً ً
ومنهؿًاآتوراةًواالذمل ًواآهبورًواآريرقػافً ًومنػهؿًكهػلعلً

ً.ً(ًٖ)وطوًويلًواآقر فًاحل رلمً(

                                                 
ٔ
ً بًاآنوادرً.ًٕٓٙصًٕاآ رايفًجً- 

ٕ
ً.ً٘ٔصًٜٛسري ريًاآعلا يً ًهارًاالنوارًجً- 

ٖ
ً.ًٕٖٖمرياسل ًالنافًصً- 
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آ ػػاف ي ًعلػػيًبػػ ًوقػػاؿًاالمػػاـًزيػػ ًاآعابػػ ي ًوامػػاـًاً-(ٕ)
ًعللوًاآ الـ(ًيفًدعافهًعن ًهتمًاآقر فً ًٓاحل نيً

ً)ً...ًوةرقاانًًةرق ًبوًبنيًحالآألًوحرامألً...ً(ً.
)ًةأفعلنػػػػاًدمػػػػ ًيرعػػػػاهًحػػػػكًرعايتػػػػوًويػػػػ ي ًآػػػػألًوقػػػػاؿً ً

نعتقػػادًاآت ػػللمًأ رػػمً تسػػوًويريػػهعًا ًاالقػػرارًثمتطػػا وً
ً.(ًٔ)ومويحاتًبلناسوً(

اًيتضػػػ ًافًاآريرقػػػػافًفػػػهفًمػػػػ ًومػػػ ًاآنصػػػوصًاآػػػػيتًذكرانىػػػ
ًك ػػػاًيفًاآريقػػػرةً) (ًومػػػاًيفًٔاآقػػػر فًخمػػػتلً حلػػػالؿًواحلػػػراـ

ًك ػػػاًيفًٖاآريقػػػرةً) (ً.ًوافًاآريرقػػػافًىػػػوً ػػػريًاآقػػػر فًاحل رػػػلم
ً(ً.ٖاآريقرةً)

وزمػػػرجًمػػػ ًىػػػاسنيًا  ػػػوعتنيًنتلجػػػتًمريادىػػػاًصػػػحتًمضػػػ وفً
ن ريػػػتً هئػػػتًاآقػػػر فًاآػػػيتًسضػػػ  ًايضػػػاحًمعػػػاملًاآع يػػػ ًمػػػ ً

نلػػػػػػػتًاآػػػػػػػيتًي رػػػػػػػوفًظاىرىػػػػػػػاًمتناقضػػػػػػػاًًح ػػػػػػػبًاالتتًاآقر 
ًاآن رتتًاآتري رييتًاآتقلل يتًاآيتًدابًعللهاًاملري روفً.

                                                 
ٔ
ًاآصحلريتًاآ جاديتً.ً- 
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وسطػػ ر ًانعطاةػػتًقل ػػتًيفًم ػػريةًسري ػػريًاآقػػر فًوسضػػطل ًثمػػاً
عجػػهًعػػ ًحػػ ًمػػاًا ػػ ر ًمػػ ًاالآريػػاظًاآقر نلػػتًاآػػيتًصػػنفً
ةلهػػاًاملري ػػروفًواطلقػػواًعللهػػاً) ريػػبًاآقػػر ف(ًاوً)ًمطػػ ر ً

ًاآقر ف(ًو ريىاً.
ًِكتَػػا ًًُمَتَطػػاِ اًًة ػػثالًًقوآػػوًسعػػا ً ًُنَػػػهََّؿًَأْحَ ػػَ ًاحْلَػػِ يِث }اّللَّ

ً.(ًٔ){مَّثَاِ ًَ
ةريػػػػػػيًىػػػػػػذهًااليػػػػػػتًمسػػػػػػاًاآ رتػػػػػػابًمتطػػػػػػا اًًمػػػػػػ ًعل نػػػػػػاًافً
املتطػػا اتًىػػيًبعػػ ًاآ رتػػابًوآػػللًكلػػوً ًىػػذاًمػػ ًفهػػتً ً
ًكػػػػافًاآ رتػػػػابًواحػػػػ ًوكلػػػػوًمتطػػػػابوً ومػػػػ ًفهػػػػتًاهػػػػرىًةلػػػػو

ًاآهمرً.ًًثمقتضاًااليتًيفًسورة
ًة رلفًاذفًيتمًاآتوةلكًبنيًذآألًوبنيًقوآوًسعا ً ً

ػػػَلْ ًِمػػػ ًآَّػػػُ ْفًَح ِرػػػلٍمً} ُةصِّ ًِكتَػػػاٌبًُأْح ِرَ ػػػْ ً َتسُػػػُوًمثًَُّ اآَػػػر
ًكػػػافًً(ًٕ)َهبِػػػرٍي{  ًاآػػػيتًس ػػػ يًاآ رتػػػابًىنػػػاًحم ر ػػػاًً ًةػػػأذا

                                                 
ٔ
ً.ًٖٕاآهمرً- 

ٕ
ً.ًٔىودً- 
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اآ رتػػػػػػابًيفًااليتػػػػػػنيًواحػػػػػػ اًًوىػػػػػػوًيفًاحػػػػػػ اشماًحم رػػػػػػمًويفً
وفهبػػػذًي ػػػتطل ًرةػػػ ًىػػػذاًاالهػػػرىًمتطػػػابوً ًةػػػأيًةطحػػػ ً

ًاال  راؿً.ً
اآلهػػمًاالًافًيقػػاؿًافًاآ رتػػابًاآػػذيًىػػوًحم رػػمً ػػريًاآ رتػػابً
اآذيًىوًمتطػابوًوىػذاًمػاًسقوآػوًآنػاًن ريػتً هئػتًاآقػر فًاآػيتً

ًرم ًبص دًعرضًسرياصللهاًاذفًةق ً)ًاملطلبً.ً
ًكل ػاًسػرانًقػ ماًًيفًىػذاًاآ رتػابً وستتض ًمعاملًىذهًاآن ريت

.ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً-اآتأوي ً اآتري ريًًو
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وآ رػيًالًي ػ ًظػػافًنفًىػذهًاآن ريػػتًىػيًيػػربًمػ ًاآتأويػػ ً
واآن رًيفًبواط ًاآقر فًةأنناًنقػوؿًافًاآن ريػتًالًسػت رلمًعػ ً
اآتأوي ًب ًىيًن ريتًسري رييتًف ي ةًسصح ًقواع ًاآتري ػريً

ًاآتقلل يتًاآيتًدأبًعللهاًاملري روفً.ً
عوًمػ ًوأماً اؿًاآتأوي ًةهوً ريًاآتري ػريًوآ رػ ًمنه ػاًمويػ

اآقػػر فً.ًةاآتري ػػريًآل ح رػػمً ًواآتأويػػ ًآل تطػػابوًومػػاًيعلػػمً
بويلػػػػوًاالًهللاًواآراسػػػػخوفًيفًاآعلػػػػمًاآػػػػذي ًىػػػػمًاىػػػػ ًبلػػػػ ً

ًاآعص تًو جرةًاآنبوةً.ً
وىنػػػاًالبػػػ ًمػػػ ًاال ػػػارةًا ًافًاآبػػػاط ًاكثػػػرًوفوىػػػاًًواع ػػػكً

}قُػػ ًآَّػػْوًًمعػػ ًمػػ ًاآتري ػػريً ًوىػػذاًم ػػتريادًمػػ ًقوآػػوًسعػػا ً
ًآََنرِيَ ًاْآَبْحػُرًقَػْبػَ ًَأفًسَنرَيػ ًًََكاَفًاْآَبحًْ آِّ َرِلَ اِتًَرعِّ ُرًِمَ اداًً

َناًثمِْثِلِوًَمَ داًً{ ًَوَآْوًِف ػْ ً.ً(ًٔ)َكِلَ اُتًَرعِّ
ًوقوهلمً)صلواتًهللاًعللهمًامجعني(ً ً

                                                 
ٔ
ً.ًٜٓٔاآ رهفً- 
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و طناًًوآلباط ً طناًًا ًسب ًبطوفً ً )ًافًآلقر فًظاىراًً
ً.ًً(ٔ)وقل ًسبعنيًبطناًً(

ىوًماًظم ًاآقلمً آ رتابتًحيًيبقػاًم ػت راًًً-آغًتًً-ةامل ادً
ًكانػػػ ًكل ػػػاتًرعًىػػػيًاآقػػػر فًو ػػػذهً )كػػػاحلرب(ًمػػػثالًً ًةلػػػو
اآ رل اتًاآػيتًضمويهػاًاملصػحفًملػاًاحتػاجًيفًكتابتهػاًا ًهػرً

ع ًسبعتًأهرً   هً حلػربًًً-يفً يتًاهرىً–م ًاحلربًةضالًً
 ػبًاآقلػاسًحً–ب ًق ًي ررييًق ٌرًم ًاحلػربًيقػاسً الآتػارً

ًآ رتابتًىذهًاآ رل اتً.ًً–املعاصرً
ً–وآ ر ًماًي تريادًم ًىذهًااليتًوك ػاًىػوًمطػابكًآلػرواتتً

افًاآبحرًاالوؿًىوًاآتري ريًوىػوًً–ومنهاًااليتًاآيتًذكرانىاً
ًاآتأويػ ًوىػيً املت رري ًب ػاىرًاآقػر فًواآ ػبعتًأهػرًىػيًعلػـو

ًاملت رريلتًببطوفًاآقر فً.
الًذمػػػ ًيفًموروانػػػاًمػػػ ًاآتري ػػػريًوالًطمريػػػاًعلػػػاًاملتػػػاب ًاننػػػاً

واآتأوي ًاالًاآقلل ًمػ ًهػرًاآتري ػريًاوًمػ ًهػورًاآتأويػ ًمنػذً
                                                 

ٔ
ًكتابًاآعل ً.ًًٖٓٓصًٕاأاس ًجً- 
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ةجرًاآرساآتًاأ  يػتًعلػاًصػاحبهاًواآػوًاةضػ ًاآصػالةًوا)ً
ًاآت للمًا ًزمانناًىذا.

ًك اًوعػ سناًااليػتًاآطػريريتً ةلاًسرىًميًَييتًةوي ًاآقر فً؟ً 
}اآَّػػِذيَ ًافًوبػ ًقومػاًًوصػػريهمًنهنػمًًبعػػ ً{يَػػْوـًََيَْيتًَةِْويلُػوًُ}

َػػػُذوْاًِديػػػنَػُهْمًهَلْػػػواًًَوَآِعبػػػاًًَو َػػػرَّسْػُهُمًاحْلَلَػػػاُةًاآػػػُ نْػَلاًةَػػػاْآلَػْوـًَ اختَّ
ًَكػػػانُوْاًِ َتسِنَػػػاً ًَكَ ػػػاًَنُ ػػػوْاًِآَقػػػافًيَػػػػْوِمِهْمًَىػػػػَذاًَوَمػػػا نَنَ ػػػاُىْم

ً.ً(ًٔ)صَمَْحُ وَفً{
ةًَْمثًقػػػػاؿً ًمػػػػ ًاىػػػػ ًً{ِويلَػػػػوًُ}َىػػػػْ ًيَن ُػػػػُروَفًِإالًَّ ةهػػػػ الفًقػػػػـو

اآتػػ ي ًوآ رػػ ًيفًقلػػو مًمػػرضًةلتبعػػوفًمػػاًسطػػابوًمنػػوًابتغػػافً
ًاآريتنتًوابتغافًةويلوً.ً

وآق ًفافتًاآرواتتًاآواردةًع ًائ تًاهل ىًوسريلنتًاآنجػاةً
ًقلػػػػاـًاآقػػػػائمًمػػػػنهمً)علػػػػلهمًاآ ػػػػالـ(ً ً افًةويلػػػػوًيفًيػػػػـو

ً)صلواتًهللاًعللو(ً.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٔ٘امعراؼً- 
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وًاآ ػػػالـ(ًآػػػللًعنػػػ ىمًةويػػػ ًبػػػ ًًوالًنػػػ عيًأفًأ ئػػػوً)عللػػػ
ًكػػ ً ػػيفًآ رػػ ًاآقػػائمًمػػ ً ؿً ً كلهػػمًهلػػمًوعنػػ ىمًةويػػ 
َييتً آتاوي ًك ػاًيفًاآروايػتًاآػواردةًعػنهمً)علػلهمًاآ ػالـ(ً ً

ً(ٔ))ًافًآصحابًىذاًاالمرًآعل اًًاذاًفػافًوقتػوًانتطػرً(
.ً

وىػػػػذاًيػػػػ ؿًعلػػػػاًافًا فهً)علػػػػلهمًاآ ػػػػالـ(ًعنػػػػ ىمًةويػػػػ ً
اهنػػمًملًطمرفػػواًدمػػاًعنػػ ىمًمػػاًيعػػادؿًهػػراًًًوآ رػػ ًمػػ ًاآوايػػ 

واحػػ اًًمػػ ًاآتأويػػ ً ًامػػاًاآقػػائمً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًةلػػوًافًطمػػرجً
ً-ماًسبقاًم ًاآتأوي ً ًوذآألًآع ةًاسبابًمنهاً 

انوًبقلتًهللاًوبقلتً ؿً ً)صلاًهللاًعللهمًامجعنيً(ًةلػوً -ًأ
 افًَييتًبتأوي ًماملًي وآوً ريهً.ً

ًك ػػاًفػػافًعػػ ًًاآنبػػوةًهلػػاًاآتنهيػػ ً-بً واالمامػػتًهلػػاًاآتأويػػ ً 
رسػػوؿًهللاً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوًوسػػلم(ًخماطبػػاًًامػػريًاملػػ مننيً

                                                 
ٔ
ً.ًٕ٘هارًاالنوارًجً- 
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)ًتًعلػػػيًسػػػتقاسلهمًعلػػػاًاآتأويػػػ ًك ػػػاً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ً ً
ً.ً(ٔ)قاسلتهمًعلاًاآتنهي (

و ػػاـًاآتأويػػ ًآلبطػػوفًاآ ػػبعتًسػػلأيتًبػػوًاالمػػاـًاحلجػػتً)عللػػوً
ًاآ الـ(ً.

ىػػوًاهػػرًاآهمػػافًواآطػػيفًطمػػرجًحمتػػواهًافًيومػػوًاوًزمانػػوًً-فػػػ
ًكل اًأقرتبًم ًهنايتوًوك اًقل ً ً)ًاالع اؿً واسل هاً(ً.

ًاالمػػاـًاملهػػ يً)عللػػوً ةػػالًبػػ ًافًطمػػرجًحمتػػوىًاآقػػر فًيفًيػػـو
ًاآ الـ(ً.

افًاالسػػػػػػػبابًواآ ػػػػػػػروؼًاآػػػػػػػيتًمنعػػػػػػػ ًا فهً)علػػػػػػػلهمًً–دً
اآ ػػػالـ(ًمػػػ ًاظهػػػارًمػػػاًعنػػػ ىمًسػػػتهوؿًوذآػػػألًمنػػػوً)عللػػػوً

سلصل ًاالرضًوماًعللهاًويغريًاسػتع اداتًاآنػاسًاآ الـ(ً
ًةتصب ًقابلتًملاًي هرهً.

ًا ً ريًذآألًم ًاالسبابً.

                                                 
ٔ
ً.ًٓٔصً٘اآ رايفًجً- 
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ًعنػػػ ًاملضػػػطلعنيًواملتػػػابعنيًآقضػػػلتًاملهػػػ يً وك ػػػاًىػػػوًمعلػػػـو
)عللػػوًاآ ػػالـ(ًافًاقػػوىًاالدآػػتًاآػػيتًَييتً ػػاًىػػوًاآتأويػػ ًةلػػاً
ًسرىًى ًسلقب ًمنوًاآناسًوى ًسلص قونوًاـًسل رذبونوً؟ً

واردًيفًاآػػػػرواتتًاملنقوآػػػػتًعػػػ ًا فهً)علػػػػلهمًاآ ػػػػالـ(ًافًاآػػػ
اآناسًسل رذبونوًويقاسلونوًعلػاًاآتأويػ ًوامل ػتريادًمػ ًامثػاؿً
ىػػػػذهًاآػػػػرواتتًافًاآػػػػذي ًيقاسلونػػػػوًوي رذبونػػػػوًآل ػػػػواًاانسػػػػاًً
ًعادينيًمفًى الفًالًيريه وفًاآتري ريًةضاًلًع ًاآتأوي ً.ً

اسػػريًواسبػػاعهمًبػػ ًافًاىػػ ًاالهتصػػاصًكاآريقهػػافًوار بًاآتري
ًم ًطلبتًاآعلمًىمًاملعنلوفً  رذاًرواتتً.ً

ةػػأهنمًانػػذاؾًسػػلقارنوفًمػػاًي هػػرهًمػػ ًعلػػمًاآتأويػػ ًثمػػاًسػػطرهً
سػػػادازمًوكػػػربائهمًويضػػػعوفًاال ػػػ راالتًواآت ػػػا التًعلػػػاً
ةويلوً)عللوًاآ الـ(ًوىذاًاملع ًمواةػكًآلروايػتًاوالًًومطػابكً

ًآ ن ًاملاينيًيفًس رذيبًاآرس ًالنلاًً.
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ًِمػْ ًَحػَرٍجًِةلَ ػاًك اًذكرًسعا ًيفًكتابوً ًَكاَفًَعَلاًاآنَِّ)ِّ }مَّا
ًيفًاآَّػِذيَ ًَهلَػْواًِمػ ًقَػْبػُ ًوََكػاَفًَأْمػُرً ًُآَػُوًُسػنََّتًاّللَِّ ةَػػَرَضًاّللَّ

ًَقَ راًًمَّْقُ ورًا{ ً.ً(ًٔ)اّللَِّ
ً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوًوسػػلم(ً ً )ًآرتكػػ ًوقػػوؿًاآنػػ)ًاالكػػـر

ً.ً(ٕ) ًقبل رمًطبقاًًعلاًطبك....ً(سن ًاآذي ًم
ًكػرهًاآ رػاةروفً ً آ ر ًر مًانوةهمًسل هرًهللاًنورهًويت وًوآػو
هجػػػتًاآهمػػػافً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًوسػػػل روفًىنػػػاؾًمػػػ ًي ػػػتقب ً

ًبوي ًامله يًوىمًاآب طافًوامل تضعرينيً.
ً)صػػػلاًهللاًعللػػػػوًواآػػػػوً ك ػػػاًاسػػػػتقب ًدعػػػوةًاآرسػػػػوؿًاالكػػػػـر

ابػوًذرًوبػالؿًو ػريىمًمػ ًوسلم(ًامثاؿًع ػارًوتسػرًومسلػتًًو
ًامل تضعرينيًاآذي ًامنواًوص قواًاآتنهي ً.

ة رػػذاًامثػػاهلمًسػػلتبعوفًاآتأويػػ ًويصػػ قونوًةػػرحنيًم تبطػػري ً
 ًبػػػ ًسػػػل روفًمػػػ ًىػػػوًاةضػػػ ًمػػػنهمًدمػػػ ً مػػػ ً آغلػػػبًوالً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٛامحهابً- 

ٕ
ً.ًٕٛٗصًٜهارًاالنوارًجً- 
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ًك اًةعلػ ًه صمػتً ضمتافوفًوالًيطلبوفًمنوًدآلالًًعلاًدعواه
ًاملرسبتً.ً)عللوًاآ الـ(ًوةع ًسل افًوامثاآوًيفًىذه

ًوةقناًاآلهمًوإتكمًآتص يقوًونصرسوًيفًعاةلتًم ًدينناً.
ً

ًً-امل رستًاآتقلل يتًيفًاآتري ريً 
عرةنػػػاًدمػػػاًسػػػبكًافًيفًاآقػػػر فًحم رػػػمًومتطػػػابوً ًوافًاأ رػػػمً
يري ػػرً ًوامػػاًاملتطػػابوًة جاآػػوًاآتأويػػ ًاآػػذيًىػػوًاهتصػػاصً
اآراسػػخنيًيفًاآعلػػمًاآػػذي ًقػػاؿًاآصػػادؽًمػػ ً ؿً ً)صػػلاً

)ًرمػػػ ًاآراسػػػخوفًيفًاآعلػػػمًورمػػػ ًًعللػػػوًواآػػػوًوسػػػلم(ً ًهللا
ً.ًً(ٔ)نعلمًةويلوً(

والًينبغػػػػيًافًيريهػػػػمًافًاأ رػػػػمًآػػػػللًآػػػػوًةويػػػػ ًاذًافًآ رػػػػ ً
ظاىرً ط ًوآل ح رمًسري ػريًوةويػ ً.ًوآ رػ ًاملتطػابوًاآػذيً
الًظم ر ًةهمًعبارسوًعلاًاآ ػاىرًةأهنػاً تػاجًا ًةويػ ًي هػذً

ًري همًهللاًعلاًههائ ًرقتوً.م ًمصادرهًواىلوًاآذي ًاستح
                                                 

ٔ
ً.ًٖٕٔصًٔاآ رايفًجً- 
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ومػػػػ ًاآغريػػػػبًافًسػػػػرىًاملري ػػػػري ًحلن ػػػػاًي رتبػػػػوفًسرياسػػػػريىمً
يبػػػػػ أوفً آقػػػػػر فًسري ػػػػػرياًًمػػػػػ ًاوآػػػػػوًا ًاهػػػػػرهً ػػػػػريًاهػػػػػذي ً
 العتبارًماًىوًاآتري ػريًومػاًىػوًاآتأويػ ًو ػريًدملػهي ًحم ر ػوً

ًم ًمتطا وً.
أآللًذآألًم عاةًآلوقػوعًيفًاآتلػوًواالهػذً آتأويػ ًاكػاطيفً

ًكل ًبنيًاآغثًواآ  نيً..ًوا
ًكػافًهللاًقػ ًعلػػمً دـً وىنػاًبػوديًافًأسػاؿًاملري ػػري ً ً)ًاذا

ًكلهاًة اذاًعرضًعلاًاملالئ رتً؟ً(ً.ً ًاالمساف
ػػػَ اَواِتًوثمػػػاذاًظم رػػػ ًافًيري ػػػرواًقوآػػػوًسعػػػا ً ًُنُػػػوُرًاآ َّ }اّللَّ

ًَكِ ْطػػػ َراٍةًِةلَهػػػاًِمْصػػػَباٌحًاْآِ ْصػػػَباُحًيفً ًَواْمَْرِضًَمثَػػػُ ًنُػػػورِِه
ً.ً(ٔ){زَُفاَفتًٍ

ومػػػػػاًىػػػػػذهًاملطػػػػػ راةً؟ً ًومػػػػػاًىػػػػػذهًاآهفافػػػػػتً؟ً ًومػػػػػاًىػػػػػذاً
املصباحً؟ًوماًىذهًاآطجرةًاملباركتًاآيتًي رادًزيتهاًيضػيفً؟ً

ًوايًزي ًىذاًاآذيًيضيفًوآوًملً   وًانرً؟
                                                 

ٔ
ً.ًٖ٘اآنورً- 
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وآػػوًسػػأآتهمًثمػػاذاًيري ػػروفً)ًامللقلػػاتًذكػػراً(ًمفػػابوؾًنهنػػمً
 ػػػ وفًاملالئ رػػػتًاملالئ رػػػتًيضػػػاىوفًقػػػوؿًاآػػػذي ًكريػػػرواًاذً)ي

}ِإفًَّاآَّػػِذيَ ًاَلًيُػْ ِمنُػػوَفًِ اْيِهػػَرِةًآَُلَ ػػػُ وَفًس ػػ لتًاالانثً(ً
ً ًوامثاؿًذآألًكثريً.ًً(ًٔ)اْآَ اَلِئ َرَتًَسْ ِ َلَتًاْمُنَثا{

مػػ ًىنػػاًنقػػوؿًافًاآع ػػ ًوةػػكًن ريػػتً هئػػتًاآقػػر فًي ػػاع ًيفً
معرةػػتًم ػػتوتتًومقامػػاتًاكطػػابًاآقػػر  ًومػػاًينبغػػيًع لػػوً

ًالًيف ًكػ ًم ػتوىًاوًمقػػاـًةلتحصػ ًآػ يناًن ػػاـًقػر  ًصػػاـر
يػ عً ػػاالًًآ فتهػػادً آػرأيًوالًيػػرتؾً  ًًآلتصػػرؼًاآعطػػوائيً

ًيفًمعا ًاآقر فً.ً
 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً
ً
ً

                                                 
ٔ
ً.ًٕٚاآنجمً- 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًًًًًًًًًًًً
ًًً
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ًًً
ًًً
ًًً

ًًًًًًً
ًًًًًًً

ًًً
ًًً
ً

ًًًًًًًًًًً

ًاآريص ًاكاملً
ًاآقر فًاحل رلم
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بع ًافًعرةناًاالطارًاآعػاـًآن ريػتً هئػتًاآقػر فًوعرةنػاًافًاآقػر فً
ًكػػ ًمنهػػاًبوصػػفًهػػاصًبػػوًويػػ ديً ًكتػػبًظمتػػاز ضمتػػويًعلػػاًعػػ ة

مػػػػػ ً رافًاملري ػػػػػري ًًوظلريػػػػػتًس رريػػػػػ ً ػػػػػاً ًوبعػػػػػ ًأفًبلنػػػػػاًبعضػػػػػاًً
واآغ وضًاآذيًي رتنػفًن ػرزمًا ًاآ رثػريًمػ ًاالتتًاآقر نلػتً ً
نطرعًبعػوفًهللاًوسوةلقػوًيفًذكػرًمريػرداتًىػذهًاآ رتػبًواآتريصػل ً

ًماًأم رنناًاآقلاـًبوًيفًك ًكتابً.
ًظَمَُ ػُوً}ًإًِقاؿًسعا ًيفًكتابوً ًَكػِرمٌيًيفًِكتَػاٍبًمَّ ْرنُػوٍفًالَّ نَُّوًَآُقػْر ٌف

ً.(ًٔ){ًًاْآُ َطهَُّروفًَِإالًَّ
ة ػػاًىػػذاًاآقػػر فًاآػػذيًوصػػريوًهللاًسعػػا ًيفًىػػذهًااليػػتًننػػوً)قػػرافًً

ًكرمي(ً؟ً.
ًكػػ ًمػػنهمًين ػػرً طبعػػاًًاهتلػػفًاملري ػػروفًيفًسري ػػريًىػػذهًااليػػتًمف

ًبعنيًختتلفًع ًعنيًاالهرًويري ررًبعق ً ريًعق ًاالهري ً.

                                                 
ٔ
ً.ًًٜٚ-ٚٚاآواقعتًً- 
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اًةل ػػػاًاعت ػػػ ًاملري ػػػروفًعلػػػاًاآ ػػػ ًواآعقػػػ ًكانػػػ ًاآنتلجػػػتًىػػػذ
)ًافًابعػػػ ًاالهػػػتالؼًوامامنػػػاًاآصػػػادؽً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًيقػػػوؿً ً

ً.ً(ٔ) يفًع ًكتابًهللاًاآعق ً(
)ًديػػ ًهللاًالًيصػػابًومثلػػوًقػػوؿًامػػريًاملػػ مننيً)عللػػوًاآ ػػالـ(ً ً

ًبعقوؿًاآرفاؿً(ً.ً
وينع ًاالئ تً)عللهمًاآ الـ(ًاآػذيًيري ػرًاآقػر فًبعقلػوً آ رريػرً

ً.ً(ٕ)بًهللاًةق ًكريرً()ًم ًة رًبرأيوً يتًم ًكتابقوهلمً ً
ًاىػ ًاآبلػ ً ًكافًاآتري ػريًقائ ػاًًعلػاًاملعرةػتًاالهللػتًوعلػـو أماًاذا
)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ًو ػػػػهادةًاآقػػػػر فًبعضػػػػوًآػػػػبع ً ًاذًافًاآقػػػػر فً
ًبعضوًيري رًبع ً ًةأنوًحت اًًيصلبًاحلقلقتًوي رطفًاآ رً.ً

ًكػ ًاآقػر فًاوً يقوؿًاى ًاآتري ريًافًاملقصودً آقر فًاآ رػرميًىػو
فًاآطػػريفً ًومجلػػ ًاتًتًاآ رتػػابً ًوذآػػألًآعػػ ةًأمػػورًاملصػػح
ً-منهاً 

                                                 
ٔ
ًٖٖٓصًٕهارًاالنوارًجً- 

ٕ
ً.ًٕٗٓصًٕٚوسائ ًاآطلعتًجً- 
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ً
ح بًمقتضاًن ريتً هئتًاآقػر فًاآػيتًس كػ ًافًاآقػر فً ػريًً-ٔ

ًكرظمػاًًىػوًفػهفًمػػ ً اآ رتػابً.ًةصػارًىػذاًاآقػر فًاملوصػوؼًب رونػو
عامتًاآقػر فًواآػذيًيوفػ ًيفًاآ رتػابً.ًوىػوً ػريًاآقػر فًاحل رػلمً

ًآقر فًا ل ً.ًوىوً ريًاآذكرًو ريًاآنبأًو ريًا
وذآػػػألًمبػػػنيًيفًاآقػػػر فًه ػػػبًاملتعلػػػكًوااليػػػاةتً ًوقػػػ ًبػػػنيًهللاً
سػػػبحانوًوسعػػػا ًمعػػػ ًاآ ررامػػػتًاآػػػيتًسعطػػػيًمعػػػ ًاالةايػػػتً ًةػػػاهللاً
اةاضًاآوفودًعلاًخملوقاسوًعاملاًًبعػ ًعػاملًا ًافًوصػل ًا ًعػاملً

ًامللألً.
ً
ًاْآُ َطهَُّروفًًَ}قوآوًسعا ًً-ٕ ًظَمَُ ُوًِإالَّ عل اًًافًاآ رتابًمػ ًً{ًالَّ

انحلتًاآتري ريًواآتأويػ ًقػ ًم ػوً ػريًاملطهػري ًوافًبعػ ًاآريقهػافً
ًواملري ري ًقاـًبتري ريًاآقر فًوىناؾًم ًقاـًبتأوي ًاآقر فً.

اذاًًةاملقصػػػودًىػػػوًقػػػر فًالًيعلػػػمًحقلقتػػػوًوةويلػػػوًاالًاملطهػػػروفً.ً
وبع ًاآبحثًورب ًاآقر فً آقػر فًو ػهادةًاآ رتػابًبعضػوًآػبع ً
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يكًاآػػػرواتتًاملعصػػػوملتًمتسػػػوًابػػػ ًافًاملقصػػػودً آ رتػػػابًوسصػػػ 
اآ رػػرميًاآػػذيًالًظم ػػوًاالًاملطهػػروفًىػػوًاآب ػػ لتًةقػػ ًوآػػللًكػػ ً

ًاآقر فً ًوذآألًآع ةًأدآتً 
ً
(ًح ػػػبًاآػػػرب ًاملعػػػاداليتًاآقػػػائمًعلػػػاًربػػػ ًاآقػػػر فً آقػػػر فًٔ)

ً-وىذاًي روفًعلاًاالثًمراح ًىيً 
ًً-املرحلتًاالو ً 

ًقر فً ًااباتًافًاآب  لت
وقػػ ًقلنػػاًيفًمػػاًسػػبكًافًآريػػ ً)ًقػػر فً(ًيعػػينًمػػاًيقػػرأًيفًكػػ ً فً
ًكلػػفًالًوأئ ػػتًاهلػػ ىً)ً واآب ػػ لتًأصػػ ؽًمػػاًيتصػػفً ػػذهًاآصػػريت
ًكػػػػ ًحػػػػاؿً ًوأمػػػػرواً علػػػلهمًاآ ػػػػالـ(ًقػػػػ ًنػػػػ بواًا ًقرافزػػػاًعلػػػػا
ًك ًةع ًاوًقوؿً اً ًووصريهمًأيًع  ًاوًقػوؿً  لعتهمًبتص ير

ًملًيب أً اًننوً)ًأبرتً(ً.
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)ًبسػػ  ًةعػػ ًاعًعبػػ ًهللاً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًقػػاؿً ً
َوِإَذاًً ًاحكًماًفهرًبوً ًوىيًااليتًاآػيتًقػاؿًهللاًعػهًوفػ ً}
َعَلاًَأْدَ رِِىْمًنُػرُيوراًً{ ً.ً(ٔ)(ًذََكْرَتًرَبَّأَلًيفًاآقر فًَوْحَ ُهًَوآَّْواًْ

تًنهنػػاً)ًةأسضػػ ًمػػ ًىػػذهًاآروايػػتًأفًاآب ػػ لتًىػػيًااليػػتًاملوصػػوةً
{ًًًَِِإَذاًذََكػػْرَتًرَبَّػػأَلًيفًاْآُقػػْر فًًَ}اآقػػر فً(ًحلػػثًقػػاؿًيفًااليػػتً

ًأيًاآب  لتًوعلاًىذاًاب ًافًاآب  لتًقر فً.
ً

ً-املرحلتًاآثانلتً 
ًكرميً(ًآلب  لتً  ًااباتًوصفً)
ًأُْآِقػَيًِإيَلًًَّقاؿًسعا ًح رايػتًعػ ًبلقػللً }قَاآَػْ ًَتًأَيُػَهػاًاملَػَ ًُِإّ ِ

ًاآػرَّْقَِ ًاآػرَِّحلِم{ًًِكَتابًٌ (ًٕ)َكِرمٌيًِإنَُّوًِم ًُسَلْلَ اَفًَوِإنَّػُوًِبْ ػِمًاّللَِّ

ًً.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٔ٘صًٕٛهارًاالنوارًجً- 

ٕ
ً.ًٖٙ ًٖ٘اآن  ً- 
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ًكػرميًوأنػوًبسػ  ً حلثًوصري ًااليتًاآ رتػابًننػو
ً ًاذاًًةاآب  لتًىيًاآ رتابًاآ ررميً.ً

وق ًوردًع ًامريًامل مننيًماًيطت  ًعلاًىذاًاملع ًوىػوًقوآػوً)ً
ًكػػػػ ًمػػػػاًيفًاآقػػػػر فًقػػػػ ًأنطػػػػوىًيفًاـً(ً ًعللػػػػوًاآ ػػػػالـ )ًاف

اآ رتابًوك ًماًيفًاـًاآ رتابًق ًانطوىًيفًاآب  لتًوك ًمػاً
يفًاآب  لتًق ًانطوىًيفًاآبافًوك ًماًيفًاآبافًقػ ًانطػوىًيفً

ًاآنقطتًاآيتً  ًاآبافًواانًاآنقطتً(ً.
مػػػ ًىػػػذهًاآروايػػػتًاملطػػػهورةًنل ػػػلًافًمصػػػ رًاالةايػػػتًعلػػػاًاـً

لتًوىػػذاًيعطلهػػاًصػػريتًاآ ررامػػتً ًةهػػيًأصػػ ًاآ رتػػابًىػػيًاآب ػػ 
ًاآقر فًومص رهً.

ً
ًً-املرحلتًاآثاآثتً 

م ًال  ًبنيًمػاًحصػلناًعللػوًيفًاملرحلػتًاالو ً ًمػ ًمػاًحصػلناً
عللػػوًيفًاملرحلػػتًاآثانلػػتً ًحلػػثًابػػ ًيفًاوالًًافًاآب ػػ لتًقػػر فً ً

ًكرميًةاآنتلجتًأفًاآب  لتًقر فًكرميً. ًواب ًالنلاًًأفًاآب  لت
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ً
ردًيفًاآروايػػتًاآػػواردةًعػػ ًاالمػػاـًاآصػػادؽً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًًو (ٕ)

وصفًاآب  لتًنهناً يتًيفًاآقر فً ًحلثًفافًعػ ًاعًقػهةًعػ ً
اعًعب ًهللاً)عللوًاآ الـ(ًورويًأيضػاًًعػ ًاآبػاقرً)عللػوًاآ ػالـ(ً

ًايتًيفًكتابًهللاًبس  ًوينبغػيً ً )ًسرقواًاكـر
(ًٔ)ك ًامرًع لمًاوًصغريًآلبػارؾًةلػوً(االسلافًبوًعن ًاةتتاحًً

ً.ً
ًافًآريػ ً ًةلهاًاآ ررميًوزتدةً ًومػ ًاملعلػـو واملعروؼًافًآري ًاكـر
ًمػ ًةػالفً ًواآ ررميًيقاؿًةالفًاكػـر ًىوًصلغتًمباآغتًيفًاآ رـر اكـر

ًةهوًكرمي ًوعللوًسثب ًأفًاآب  لتًقرأفًكرميً.ً
وه ػػبًاآػػػرب ًاآثالاػػػيًاآقػػػائمًعلػػاًاآطػػػبوًبػػػنيً)ًاآ رتػػػابً (ٖ)
اآقػػػػػػػر فً(ًوًً–اآ رػػػػػػػوفً(ًوً)ًاآ رتػػػػػػػابًاآتػػػػػػػ ويينًً–آت رػػػػػػػويينًا

االن اف(ًاآذيًسبكًاآتنويوًعنوًحلثًهلكًً–)اآ رتابًاالن ا ً

                                                 
ٔ
ً.ً٘ٔسري ريًامللهافًا ل ًاالوؿًصً- 
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هللاًفػػػ ًوعػػػالًكػػػ ًكتػػػابًعلػػػػاًسػػػن ًاالهػػػرًاسمػػػاًاالهػػػػتالؼًيفً
ًاملتعلكًواآعاملًواآ رؼًواآهمافً.ً

وم ًاآثاب ًافًاآب ػ لتًب ايػتًاآ رتػابًاآتػ ويينً)اآقػر ف(ًواآػذيً
فًحملهػػػػاًيفًاآ رتػػػػابًاالن ػػػػا ً)االن ػػػػاف(ًىػػػػوًاآػػػػرأسًومػػػػ ًي رػػػػًو

ًافًكرامػػتًاالن ػػافًيفًراسػػوًوانػػوًيوصػػفً آػػذؿًوبػػذؿًمػػافً املعلػػـو
ًكػػػافًمطأطػػػأًرأسػػػوًوأآلػػػوًاال ػػػارةًيفًقوآػػػوًسعػػػا ًخماطبػػػاًً اآوفػػػوًاذا

ُصػػػُبواًةَػػػػْوَؽًاملت رػػربي ًحاآػػػتًاآػػػذؿًاآػػيتًيالقوهنػػػاًيفًاآعػػػذابً }مثًَُّ
ً.(ًٔ)احْلَِ لِمً{ًرَْأِسِوًِمْ ًَعَذابًِ

ًًً
ًكػػػافًهللاًسػػػبحانوًوسعػػػا ًقػػػ ًويػػػ ًاآب ػػػ لتً)اآقػػػر فً (ٗ) وملػػػا

ًكتابوًآلريل ًعللهاًومنهاًيص ًا ًال لػ ًةأنػوًالً اآ ررمي(ًيفًاوؿ
ًآ رػػيً بػ ًافًي رػوفًىػذاًاآريػل ًانزالًًعلػػاًمػ ًيت تػ ًبصػريتًاآ رػـر
يريػػػل ًىػػػوًأيضػػػاًًثمػػػاًاسػػػتقبلوًمػػػ ًةػػػل ًعلػػػاًاالهػػػري ًوآ رػػػيًالً

ً ريًعلاً ريهً.ًيبخ ًحيً آل
                                                 

ٔ
ً.ًٛٗاآ هافً- 
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ًكانػػ ًاآب ػػ لتًىػػيًاوؿًمػػ ًاسػػتقب ًاآريػػل ًاالهلػػيًةهػػيًاذاًً وملػػا
ًآػذاًةػأفًهللاًسػبحانوً اآقر فًاآ ررميًوىيًاآيتًستصفًبصريتًاآ رػـر
ًكالموًيفًاآقر فً ًةهيًاآبابًآ ر ًسورةً.ً ًوسعا ًق ًاةتت ً ا

ًوىػوًاحلريػل ًعلػاً ًكافًهللاًىوًمص رًاآريل ًواآعطػافًواآ رػـر وملا
فًمػػػ ًهػػػالؿًكالمػػػوًسػػػبحانوًوسعػػػا ًيفًكتابػػػوً)ًاملصػػػحفًاالن ػػػا

ًاآطريفً(ً.
ًافًاملػػػػو ًسق سػػػػ ًاالفهًيريػػػػ ًهلػػػػذاًاآريػػػػل ًافًي ػػػػت رً واملعلػػػػـو
ويبقػػاًويصػػ ًا ًال لػػ ًةانػػوًالبػػ ًافًي رػػوفًىػػذاًاآريػػل ًاآنػػازؿً
علاًم ًيت ت ًبصريتًاآ ررميًآ ريًيريل ًىوًايضػاًًثمػاًاسػتقبلوًمػ ً

ًيبخ ًحيً آل ريًعلاًعب هً.ةل ًعلاًاالهري ً ًوآ ريًالً
واآلػػوًاال ػػارةًيفًاكػػربًاملػػرويًيفًعلػػوفًاهبػػارًاآريػػاًعػػ ًرسػػوؿً

قػػاؿًهللاًعػػهًوفػػ ً ً..ًا ًهللاً)ًصػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوًوسػػلم(ً ً
افًقػػاؿً..ًةػػاذاًقػػاؿًاآعبػػ ً ً)ًبسػػ  ً(ًقػػاؿً

رهًوا رؾًهللاًهلالج لجً ًب أًعب يًنمسيًوحكًعليًافًا مًآوًامًو



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(025) 

 
 

آػػػوًيفًامواآػػػوً.ًوىػػػ ًا ػػػاـًاالمػػػرًوزتدةًاآربكػػػتًاالًمػػػ ًصػػػريتً
ًاآ ررميً.

)ًافًويفًعلػػوفًاهبػػارًاآريػػاًعػػ ًامػػريًاملػػ مننيً)عللػػوًاآ ػػالـ(ً ً
بس  ً يتًم ًةا تًاآ رتػابًوىػيًسػب ًاتتً

ً.ً(ٔ) امهاً)ًبس  ً(ً(
ؿًهللاً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوًوسػػلم(ًوعنػػوً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًعػػ ًرسػػًو

)ً...ًوافًةا ػػتًاآ رتػػابًا ػػرؼًمػػاًيفًكنػػوزًاآعػػرشً ًقػػاؿً ً
وافًهللاًعػػػهًوفػػػ ًهػػػلً اًً)صػػػلاًهللاًعللػػػوًواآػػػوًوسػػػلم(ً
و ػػػرةوً ػػػاًوملًيطػػػرؾًمعػػػوًةلهػػػاًاحػػػ اًًمػػػ ًانبلػػػافهًمػػػاًهػػػالً
سػػػػػػػػػػػػػػلل افًعللػػػػػػػػػػػػػػوًاآ ػػػػػػػػػػػػػػالـًةأنػػػػػػػػػػػػػػوًاعطػػػػػػػػػػػػػػاهًمنهػػػػػػػػػػػػػػاً)ً

ً}عػػػػ ًبلقػػػػللًحػػػػنيًقاآػػػػ ًًبسػػػػ  ً(ًضم رػػػػي

                                                 
ٔ
ً.ًٜ٘صًٙوسائ ًاآطلعتًجً- 
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ًَكػػِرمٌيًِإنَّػػُوًِمػػ ًُسػػَلْلَ اَفً ًِكتَػػاٌب ًأُْآِقػػَيًِإيَلَّ قَاآَػػْ ًَتًأَيُػَهػػاًاملَػػَ ًُِإّ ِ
ًاآرَّْقَِ ًاآرَِّحلِمً{ ً.ً(ٔ)..ًاكربً(َوِإنَُّوًِبْ ِمًاّللَِّ

ويفًاآ رػػػػػايفًواآتوحلػػػػػ ًواملعػػػػػا ًواآعلا ػػػػػيًعػػػػػ ًاآصػػػػػادؽً)عللػػػػػوً
 افًهللاًواآ نيًسنافًهللاًواملػلمً ػ ًهللاً)ًاآبافًاآ الـ(ًقاؿً ً

ًكػػػ ً ػػػيفًاآػػػرق ًع لػػػ ًً-ويفًروايػػػتًملػػػألًهللاً– وهللاًاآػػػو
ً.ً(ٕ)هلقوًواآرحلمً مل مننيًهاصتً(

ةػػػأوؿً ػػػٍ ًهللاًيفً ً)صػػػلاًهللاًعللػػػوًواآػػػوًوسػػػلم(ًومنػػػوًاةػػػاضً
ًاآتجللاتًواملوفوداتًاالهرىً.ً

بػػافًومػػ ًاآبػػافًاةػػاضًواوؿً ػػٍ ًىػػوًاآنقطػػتًومػػ ًاآنقطػػتًاةػػاضًاآ
ًاآب  لتًوم ًاآب  لتًاةاضًاآقر فً.ً

ًكثرىاًالاىلوف(وك اًوردًيفًاحل يثً ً ً.ًً(ٖ))ًاآعلمًنقطت

                                                 
ٔ
ً.ًٕٖٛصًٗم ت رؾًاآوسائ ًجً- 

ٕ
ً.ًًٔٗٔصًٔاآ رايفًجً- 

ٖ
ً.ًٔٛٔصًٔاآصراطًامل تقلمًجً- 
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ة  ًاآنقطتًس رون ًاحلروؼًومػ ًاحلػروؼًس رونػ ًاالآريػاظًومػ ً
االآريػػاظًس رػػوفًاآ رػػالـً.ًةلػػوًطػػويًاآ رػػالـًيفًاالآريػػاظًمثًطويػػ ً

ً ًاآنتلجتًنقطتً.االآرياظًيفًاحلروؼًمثًطوي ًاحلروؼًآ ران
ً
ً
ً
ً
ً
ً-اآنقطتًونورًهللاً ً

قلنػػاًافًاآنقطػػتًىػػيًمصػػ رًاآريػػل ًاالهلػػيًومنهػػاًانبثػػكًاآوفػػودً.ً
وآلنقطتًظاىرًو ط ً ًة اىرىاً ً)صلاًهللاًعللػوًواآػوًوسػلم(ً

ًو طنهاًعليً)عللوًاآ الـ(ً.
آػػذآألًةقػػ ًاسػػن تًاآرسػػاآتًمػػ ًقبػػ ًاملػػو ًسبػػارؾًوسعػػا ًأ ػػ ً

ًآ نبلػافً)صلاًهللاًعل ََ لوًواآو(ًاذًاصطرياهًواهتارهًرسػوالًًوها ػًا
وأعطاهًاآتنهي ًوةضلوًعلاًاآنبلػنيًوبػوًهػتمًاآطػرائ ًواآرسػاالتً
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وهلًامريًاملػ مننيًعلػيًبػ ًاعًطاآػبً)ًعللػوًاآ ػالـ(ً المامػتً
ًاآيتًىيً ط ًاآرساآتًوأعطاهًاآتأوي ًاآذيًىوً ط ًاآتنهي ً.ً

 مننيً)عللػوًاآ ػالـ(.ًةقػ ًفػافًعػ ًةاآتأوي ًمرسب ًبعليًامريًاملػ
ً)صلاًهللاًعللػوًواآػوًوسػلم(ًآعلػيً)عللػوًاآ ػالـ(ً اآرسوؿًاالكـر

)ًتًعلػػػػيًقاسلػػػػ ًعلػػػػاًاآتنهيػػػػ ًوسقاسػػػػ ًمػػػػ ًبعػػػػ يًعلػػػػاً ً
ً.ًً(ًٔ)اآتاوي ً(

افًعالقتًعليً)عللوًاآ الـ(ً آنقطتًعالقتًقل تًالًسنريػألًابػ اًً
ًك ػاًفػافًيفًاآروايػتًاآػ )ًافًمجلػ ًواردةًعنػوً ً.ًةعليًىوًاآنقطػت

اسػػرارًاآ رتػػبًاآ ػػ اويتًىػػيًيفًاآقػػر فًومجلػػ ًمػػاًيفًاآقػػر فً
ىيًيفًاآريا ػتًومجلػ ًمػاًيفًاآريا ػتًىػوًيفًاآب ػ لتًومجلػ ًمػاً
يفًاآب ػػػ لتًىػػػوًيفًاآبػػػافًومجلػػػ ًمػػػاًيفًاآبػػػافًيفًاآنقطػػػتًاآػػػيتً

ً.(ًٕ)  ًاآبافًواانًاآنقطتًاآيتً  ًاآبافً(
ً-ورً وم ًامل ي اتًآذآألًع ةًام

                                                 
ٔ
ً.ًًٖٙٙكطفًاآلقنيًصًً- 

ٕ
ًينابل ًاملودةً.ً- 
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افًوالدةًامػػريًاملػػ مننيً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًيفًبطػػ ًاآ رعبػػتًاآػػذيً -ٔ
ىوًاأورًواملركهًواآنقطػتً آن ػبتًآ رػوفًآػوًعػ ةًدالالتًمنهػاًافً
عللاًً)عللوًاآ الـ(ًق ًاهتلًبعلػمًاآتأويػ ًواآبػاط ًةػافًآوالدسػوً

ًيفًبط ًاآ رعبتًا ارةًا ًذآألًاملع ً.ً
يينًىػػوًاآ رعبػػتًاملطػػرةتًافًمركػػهًاآ رػػوفًاآػػذيًىػػوًاآ رتػػابًاآت رػػًو

اآيتًىػيًنقطػتًاآ رػوفًآػذاًةػأفًاهل ايػتًقػ ًفػافتًمػ ًاآ رعبػتًعػ ً
طريػػكًابػػراىلمً)ًعللػػوًاآ ػػالـ(ًو ً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوًوسػػلم(ً
و طػػ ًاهل ايػػتًىػػوًعلػػيً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًمفًعلػػيً)عللػػوًاآ ػػالـ(ً

ًك اًالًطمرياً.ً ًىوًم ًوآ ًيفً ط ًاآ رعبت
َاًأًَ}قاؿًسعا ً ًَىاٍدً{ِإسمَّ ًقَػْوـٍ ً.ً(ًٔ)نَ ًُمنِذٌرًَوِآ ُر ِّ

)ًاانًاملنػذرًوعلػػيًقػاؿًرسػوؿًهللاً)صػلاًهللاًعللػوًواآػوًوسػلم(ً ً
ً.ًً(ٕ)اهلاديً(

                                                 
ٔ
ً.ًًٚاآرع ً- 

ٕ
ً.ًٙٓٔصًٜهارًامنوارًجً- 
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)ًاانًم ينػتًافًقوؿًرسوؿًهللاً)صلاًهللاًعللػوًواآػوًوسػلم(ً ً -ٕ
 ًاسمػػػػاًيعػػػػودًذآػػػػألًآ رػػػػوفًعلػػػػيً)عللػػػػوًً(ًٔ)اآعلػػػػمًوعلػػػػيً  ػػػػاً(

ًاآ الـ(ًىوً ط ًاآنقطتً.
ً)اانًاآنقطتًاآيتً  ًاآباف(ً. اًرويًعنوً)عللوًاآ الـ(ً ًك

ةاآنقطتًىيًاص ًاكلػكً ًواصػ ًاآعلػمً ًواصػ ًاآرقػتً ًواصػ ً
ًاآوفودً ًواص ًاهل ايتً.

ً
ً

ًكلػػوًيفًاآقػػر فً ًواآقػػر فً ةػػأفًاصػػ ًاآعلػػمًمػػ ًاآقػػر فً ًواآعلػػم
م ينتً ًو  اًاآنقطتًواآنقطتًىيًعليً)عللوًاآ ػالـ(ًةعلػيً بً

لألًامل ينتًاآيتًىيًاآقر فًواآػيتًىػيًاآرسػوؿًاآ رػرميً)صػلاًهللاًس
 عللوًواآوًوسلم(ً.

ً
ً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٗصًٕٚتًجوسائ ًاآطلعً- 
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ً
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًً
ًًً
ًًً

ًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًً
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ًًًًًًً
ًًًًًًً
ًًًًًًً

ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًً

ًًًًً
ًًًًًًًًًًً
ًًًًًًً

ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاآريص ًاآ ادس
ًاآقر فًاحل رلمًواآ رتابًاحل رلم

ً
مػػ ًاملريػػرداتًوامل رػػوانتًاآػػيتًسثبػػ ًن ريػػتً هئػػتًاآقػػر فًا ػػت اآوً
عللهػػاًىػػوً)ًاآقػػر فًاحل رػػلم(ًواآقػػر فًاحل رػػلمًيػػت رلمًعػػ ًاحل ر ػػتً
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وىػػوًمطػػت  ًعلػػيً تتًاحل ر ػػتًواآقػػر فًك ػػاًذكػػرانًسػػابقاًًىػػوًً
ًك ً يفًمقروفً.

ًكتا بًاكربًىوًاآ رتابًاحل رػلمًوىػوًواآقر فًاحل رلمًىوًفهفًم 
ًاحل ر ػػتًةاآ رتػػابًىػػوًاحلػػاويًآ رػػ ً اآ رتػػابًاحلػػاويًعلػػاًع ػػـو

ً يفًوآللًاآطيفًاملقروفً.ً
وسنذكرًاالدآتًاآيتًسثب ًوفودًاآقر فًاحل رػلمًواآ رتػابًاحل رػلمً

 -ً
ً

سِْلػػػػػأَلً َتُتًاْآ ِرتَػػػػػاِبًأملً}اوالًً ًقػػػػػاؿًسعػػػػػا ًيفًسػػػػػورةًآق ػػػػػافً
ً.(ًٔ)احْل َِرلِمً{
ورةًسطريًا ًاآ رتػابًاحل رػلمًوةلهػاًسػربزً تتًاحل ر ػتًوىذهًاآ 

ً.ًوق ًمسل ًىذهًاآ ورةًنسمًآق افً ًوآق افًىوًاحل رلمً.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٕآق افً- 
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نَػػػاًآُْقَ ػػػاَفًاحلِْ ْرَ ػػػَتًَأِفًقػػػاؿًسعػػػا ًيفًنريػػػلًاآ ػػػورةً }َوَآَقػػػْ ً سَػلػْ
ًَكرَيػػَرًةَػػِافًَّ َػػاًَيْطػػ ُرُرًآِنَػرْيِ ػػِوًَوَمػػ  ًَوَمػػ ًَيْطػػ ُرْرًةَِاسمَّ اّللًًََّاْ ػػ ُرْرًّلِلَِّ

لٌ ً{ ً.ً(ًٔ)َ يِن ًقَِ
ًيفًىذهًااييتًس هرًةل ريتًاحل ر تًاآيتًستلخلًيفًاآط ررًهللاً.ً

ًك ػػاًقػاؿًرسػػوؿًهللاً)صػلاًهللاًعللػػوًواآػوًوسػػلم(ً ً ورأسًاحل ر ػت
ً.ًً(ًٕ))ًرأسًاحل ر تًخماةتًهللاً(

روىًاآق ػػػيًعػػػ ًاآصػػػادؽً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًأنػػػوًسػػػ  ًعػػػ ًآق ػػػافً
)ًأمػػػاًوهللاًمػػػاًاويتًعػػػهًوفػػػ ًةقػػػاؿً ًًوح ر تػػػوًاآػػػيتًذكرىػػػاًهللا

آق افًاحل ر تًه بًوالًماؿً ًوالًأى ًوالًب ػ ًيفًف ػمً
ًوالًمجاؿً.

قػػػوتًًيفًأمػػػرًهللاً ًمتورعػػػاًًيفًهللاً ًسػػػاكناًً ًكػػػافًرفػػػالًً وآ رنػػػو
م ت رلناًً ًع لكًاآن رً ًطوي ًاآري ررً ًح ي ًاآن رًم تغ ً

                                                 
ٔ
ً.ًٕٔآق افً- 

ٕ
ً.ًٕٕٔصً٘ٔوسائ ًاآطلعتًجً- 
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اسًعلػاًبػوؿًوالً آعربًملًينمًهناراًًقػ ً ًوملًيػرهًأحػ ًمػ ًاآنػ
 ائ ًوالًأ ت اؿًآط ةًس رتهًوع وؽًن رهًو ري وًيفًأمػرهً
 ًوملًيضحألًم ً يفًقػ ًخماةػتًاالمثًيفًدينػوً ًوملًيغضػبً
ق ًوملًظمازحًان اانًًق ً ًوملًيريرحًبطيفًثماًاوسلوًمػ ًاآػ نلاً

ًافًابهًم ًامرًاآ نلاً ًوالًحهفًمنهاًعلاً يفًق ً.
االوالدًاآ رثػػريةًوقػػ ًاكثػػرىمًوقػػ ًن رػػ ًمػػ ًاآن ػػافًووآػػ ًآػػوً

اةراطػػػاًًة ػػػاًب رػػػاًعلػػػاًمػػػوتًاحػػػ ًمػػػنهمً ًوملًظمػػػرًبػػػرفلنيً
طمتص افًاوًيقتتالفًاالًأصل ًبلنه اً ًوملًظم ًعنه اًحػيً
 ا ًوملًي   ًقواًلًم ًاحػ ًاستح ػنوًاالًسػأآوًعػ ًسري ػريهً
وع ػػ ًأهػػذهً ًة رػػافًي رثػػرً اآ ػػوًاآريقهػػافًواحل رػػاـً ًوكػػافً

وؾًواآ الطنيًةرياػيًآلقضػاةًدمػاًابتلػواًبػوًيغطاًاآقضاةًواملل
 ًويرحمًامللوؾًواآ الطنيًآعهزمًوط أنلنتهمًيفًذآألًويعتربً
ويػػػتعلمًمػػػاًيغلػػػبًبػػػوًنري ػػػوًوصماىػػػ ًبػػػوًىػػػواهًوضمػػػرتزًبػػػوًمػػػ ً
اآطػػػلطافًوكػػػافًيػػػ اويًقلبػػػوً آتري رػػػرًويػػػ اويًنري ػػػوً آعػػػربً
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ًوكافًالًيصغيًاالًةل اًينريعوًوالًين رًإالًةل اًيعنلػوًةبػذآأل
أويتًاحل ر تًومن ًاآعص تًوافًهللاًسبارؾًوسعػا ًأمػرًطوائػفً
مػػػ ًاملالئ رػػػتًحػػػنيًانتصػػػفًاآنهػػػارًوىػػػ أتًاآعلػػػوفً آقائلػػػتً
ةنادواًآق افًحلثًي   ًوالًيراىمًةقاآواًتًآق افًىػ ًآػألً

ًأفًصمعلألًهللاًهللريتًيفًامرضً  رمًبنيًاآناسً؟
نػوًإفًةقػاؿًآق ػافً ًإفًامػر ًرعًبػذآألًةاآ ػ  ًواآطاعػتًم

ةعػػ ًعًذآػػألًأعػػانينًعللػػوًوعل ػػينًوعصػػ ينًوافًىػػوًهػػري ً
ًقبل ًاآعاةلتً.ً

ةقاآ ًاملالئ رتً ًتًآق افًملًقل ًذآألًقػاؿًمفًاحل رػمًبػنيً
اآناسًن  ًاملنازؿًم ًاآػ ي ًوأكثػرًةتنػاًًوبػالًفًمػاًطمػذؿًوالً
يعافًويغطاهًاآ لمًم ًك ًم رافًوصػاحبوًمنػوًبػنيًأمػري ًافً

حلريًافًي ػػلمًوافًاهطػػأًأهطػػاًًطريػػكًاصػػابًةلػػوًاحلػػكًةبػػا
ًكػػافًأىػػوفًعللػػوًيفً يػػعلريًا النػػتًومػػ ًي رػػ ًيفًاآػػ نلاًذآػػلالًً
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املعادًم ًأفًي روفًةلوًح ر ػاًًسػرتًً ػريرياًًومػ ًاهتػارًاآػ نلاً
ًكلتاشماًسهوؿًىذهًوالًي رؾًسلألً. ًعلاًاالهرةًطم رشما

قاؿً ًةعجب ًاملالئ رتًم ًح ر توًوأستح  ًاآرق ًمنطقوً
اًوأهػػذًمضػػجعوًمػػ ًاآللػػ ًأنػػهؿًهللاًعللػػوًاحل ر ػػتًةل ػػاًأم ػػ

ةغطاهً اًم ًقرنوًا ًق موًوىوًانئػمًو طػاهً حل ر ػتً طػاًفً
ةأستلق ًوىوًاح رمًاآناسًيفًزمانوًوهرجًعلاًاآناسًينطػكً

ً حل ر تًويبثهاًةلهمً.ً
قػاؿً ًةل ػاًأويتًاحل رػمً كالةػتًوملًيقبلهػاًأمػرًهللاًعػهًوفػػ ً

عللػوًاآ ػػالـ(ً كالةػتً ًةقبلهػػاًوملًاملالئ رػتً ًةنػػادتًداودً)
يطرتطًةلهاًبطرطًآق ػافً ًةأعطػاهًهللاًعػهًوفػ ًاكالةػتًيفً
االرضًوابتلػػيًةلهػػاًمػػرةًوكػػ ًذآػػألًيهػػويًيفًاكطػػاًًيقبلػػوًهللاً

ًسعا ًويغريرًآوً.
وكػػافًآق ػػافًي رثػػرًزترةًداودً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًويع ػػوًثمواع ػػوً

ًوح ر توًوةض ًعل وً.
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ـ(ًيقػػػوؿًآػػػوً ًطػػػوَبًآػػػألًتًآق ػػػافًوكػػػافًداودً)عللػػػوًاآ ػػػال
اوسلػػػ ًاحل ر ػػػتًوصػػػرة ًعنػػػألًاآبللػػػتًواعطػػػيًداودًاكالةػػػتً

ً.ً(ًٔ)وابتليً حل رمًواآريتنتً(
مثًس ػت رًاآ ػػورةًيفًبلػافًح ر ػػتًآق ػافًوستضػػ ًىػذهًاحل ر ػػتًيفً

}َوِإْذًقَػاَؿًآُْقَ ػاُفًاِلبْنِػِوًَوُىػَوًنصائ ًآق افًالبنوً ً)ًًقاؿًسعا ً
ْرَؾًَآ ُْلٌمًَعِ لٌمً{يَِع ُُوًَتًبُػيَنًَّ ًِإفًَّاآطِّ ًًًاَلًُسْطِرْؾًِ ّللَِّ

ػػْ ًَهػػْرَدٍؿًةَػػػَت ُر ًيفًوقوآػػوً }َتًبُػػػيَنًَِّإنػََّهػػاًِإفًسَػػأُلًِمثْػَقػػاَؿًَحبَّػػٍتًمِّ
ًُِإفًَّاّللًََّ ػػػػػَ اَواِتًَأْوًيفًاْمَْرِضًَيَِْتًِ َػػػػػاًاّللَّ َصػػػػػْخَرٍةًَأْوًيفًاآ َّ

ًًَآِطلٌفًَهِبرٌيً{
}َتًبُػػػيَنًََّأِقػػِمًاآصَّػػاَلَةًَوْأُمػػْرًِ ْآَ ْعػػُروِؼًَوانْػػَوًَعػػِ ًاْآُ ن َرػػِرًًوقوآػػو

ًاْمُُموِرً{ ًًَواْصرِبًَْعَلاًَماًَأَصاَبأَلًِإفًََّذِآأَلًِمْ ًَعْهـِ
}َواَلًُسَصػػعِّْرًَهػػ ََّؾًِآلنَّػػاِسًَواَلًَ ْػػهِلًيفًاْمَْرِضًَمَرحػػاًًِإفًَّوقوآػػوً

ًُكػػ ًَّ اَلًضمُِػػُب }َواْقِصػػْ ًيفًَمْطػػِلأَلًًوقوآػػو ًًخُمْتَػػاٍؿًَةُخػػوٍرً{اّللًََّ

                                                 
ٔ
ً.ًٕٗٔصٗسري ريًاآصايفًحً- 
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ًَواْ ُضػػػْ ًِمػػػ ًَصػػػْوِسأَلًِإفًَّأَن َرػػػَرًاْمَْصػػػَواِتًَآَصػػػْوُتًاحْلَِ ػػػرِي{
)(ًٔ)ً.ً

وآق ًكلًآق افًاحل ر تًومج ًأطراةهاًيفًمواع وًاآيتًوع ً اً
ابنوً.ًقاؿًصاحبًامللػهافًيفًسري ػريًىػذهًاآ ػورةًمػاًىػذاًنصػوً ً

تًإ ػػػػارةًإ ًإيتػػػػافًآق ػػػػافًاحل ر ػػػػتًونبػػػػذةًمػػػػ ًح ر ػػػػوً)ًيفًاايت
ومواع ػػػػوًالبنػػػػوًوملًيػػػػذكرًاآقػػػػر فًإالًيفًىػػػػذهًاآ ػػػػورةًويناسػػػػبً
املػػوردًمػػ ًحلػػثًمقابلػػتًقصػػتوًامل تل ػػتًح ر ػػتًومواع ػػوًملػػاًقػػلً
م ًح يثًم ًكافًيطرتيًهلوًاحل يثًآلض ًع ًسبل ًهللاًبغػريً

ً.(ًٕ)علمًويتخذىاًىهواًً(
}اآػرًتابًاحل رلمًيفًسػورةًيػونلًقػاؿًسعػا ًالنلاًً ًووردًذكرًاآ ر

ً.ً(ًٖ)سِْلأَلً َتُتًاْآ ِرَتاِبًاحْل َِرلِمً{

                                                 
ٔ
ً.ًٜٔ-ٔٔآق افً- 

ٕ
ً.ًٕٛٙصًٛامللهافًا ل ًً- 

ٖ
ً.ًٔيونلً- 
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وىذهًاآ ورةً ويًم ًأطراؼًاحل ر تًماًالًظم رػ ًان رػارهًويػذكرً
هللاًسػػػبحانوًةلهػػػاًمػػػ ًاالتتًاايةاقلػػػتًواالنري ػػػلتًومػػػ ًاآرت لػػػبً
واآرتىلبًاآطيفًاآ رثريًمثًيذكرًحاؿًبع ًاآقػروفًاآ ػاآريتًمثػ ً

ًيونلً)عللوًاآ الـ(ً.ًق ًموساً)عللوًاآ الـ(ًوقـو ًـو
}َتًأَيُػَهػػاًاآنَّػػاُسًقَػػْ ًَفػػافْس ُرمًومػػ ًا ػػاراتًاحل ر ػػتًقوآػػوًسعػػا ً

ػػػػ ًرَّبِّ ُرػػػػْمًَوِ ػػػػرَيافًآَِّ ػػػػاًيفًاآُصػػػػُ وِرًَوُىػػػػً ىًَوَرْقَػػػػٌتً مَّْوِع َػػػػٌتًمِّ
ً.ً(ًٔ)آِّْلُ ْ ِمِننَيً{

ً.ً(ًٕ){ً ِرلمًِيلًَواآقر فًاحلًَْ}ًالآثاًً ًقاؿًسعا ً
يفًىذهًاآ ورةًاملباركتًيذكرًهللاًسعػا ًاآقػر فًاحل رػلمًومعػ ًىػذاً

ًافًاآقر فًاحل رلمًيفًسورةًيلً.ً
وىػػذهًاآ ػػورةً ثػػ ًقلػػبًاآقػػر فً ًذكػػرًيفً  ػػ ًاآبلػػافًواػػوابً

ًاالع اؿًع ًاآصادؽً)ًعللوًاآ الـ(ً ً
ً.(ًٔ))ًافًآ ر ً يفًقلباًًوافًقلبًاآقر فًيلً(

                                                 
ٔ
ً.ًٚ٘يونلً- 

ٕ
ً.ًٔيلً- 
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ًً)صلاًهللاًعللوًواآوًوسلمً(ًقوآوً ًوع ًرسوؿًهللا
)ًافًآ ر ً يفًقلبًوقلبًاآقر فًيلًوقلبًاآطهورً هرً

ًرمضافًوقلبًاآللايلًآللتًاآق رً(ً.
ً

رابعاًً ًوردًع ًرسوؿًهللاً)صػلاًهللاًعللػوًواآػوًوسػلم(ً ًانػوًقػاؿً
ًً ً

)ًم ًاهللًاآعبادةًهللاًاربعنيًصػباحاًًظهػرتًينػابل ًاحل ر ػتً
ً.ًً(ٕ)وً(م ًقلبوًعلاًآ ان

ًاذاًًةاآقلبًىوًموي ًاحل ر تًومنوً ريًينابل ًاحل ر تً.ً
وق ًعرةناًافًسورةًيػلًىػيًقلػبًاآقػر فًاذاًًةلنػابل ًاحل ر ػتًيفً
اآقر فًموفودةًيفًسورةًيلً ًأيًثمع ًاهػرًافًسػورةًيػلًةلهػاً

ًيػلًَواآقػر فًاحْل َِرػلمًِ}ًقر فًح رلمً.ًوىذاًماًيعنلوًقوآػوًسعػا ً
.ً}ً

                                                                                           
ٔ
ً.ًٖٕٙصًٗسري ريًاآصايفًجً- 

ٕ
ً.ًٕٖٙصًٖ٘هارًامنوارًجً- 
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ًكتػػابًهػػاصًمػػ ًذآػػألًكلػػوًي تبػػنيًآنػػاًافً)ًاآقػػر فًاحل رػػلمً(ًىػػو
صم ػػػ ً تتًاحل ر ػػػتً.ًأمػػػاًاآ رتػػػابًاحل رػػػلمًةهػػػوًاآ رتػػػابًاآػػػذيً

ًاحل ر تً.ً ًصم  ًع ـو
ًواحل  ًهللاًاوالًًواهراًً.
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًً
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ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً

 

ً
ً
ً
ً
ً

ًاآريص ًاآ اب 
ًاآقر فًاآع لم

ً
ًقاؿًسعا ً 

َ ًاْآَ ثَاِ ًَواآقر فًاْآَعِ لَمً{ً} َناَؾًَسْبعاًًمِّ ً.ً(ٔ)َوَآَقْ ً سَػلػْ

                                                 
ٔ
ً.ًٚٛاحلجرً- 
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ً؟ًة اًىوًاآقر فًاآع لمً
وقبػػػ ًاالفابػػػتًعلػػػاًىػػػذاًاآ ػػػ اؿًنػػػودًاآتػػػذكريًثمػػػاًأ ػػػرانًإآلػػػوًيفً
اآريص ًاآذيًس رل ناًةلوًع ًآري ًً)اآقػر ف(ًومػاًسويػ ًآػ يناًيفً
ةصػػ ً)اآقػػر فًاآ رػػرمي(ًوىػػوأفًآريػػ ً)اآقػػر ف(ًيطلػػكًعلػػاً اليػػتً
اآواح ةًوعلاًامكثرًم ً يتًوىوًيطلكًعلاً  وعتًم ًاآ ػورً

ًك ر ً.ًًوآللًأممرًحمصوراًعلاًاآ رتاب
أفًاآقػر فًاآع ػلمًىػوًً-عص ناًهللاًوإتكمًم ًاآهآ ًً-مثًنقوؿً

ً يتًاآ ررسيًوىيًقوآوًسعا ً
نَػػْوـًٌآَّػُوًَمػاً ُىَوًاحْلَػُيًاْآَقلُػوـًُاَلًَةُْهػُذُهًِسػَنٌتًَوالًَ }اّلّلًُاَلًِإآَػَوًِإالًَّ

ػػػَ اَواِتًَوَمػػػاًيفًاَمْرِضًَمػػػ ًَذاًاآَّػػػِذيًَيْطػػػرَيُ ًِعْنػػػ َ ُهًِإالًَّيفًاآ َّ
ػْ ً ضمُِلطُػوَفًِبَطػْيٍفًمِّ إبِِْذنِِوًيَػْعَلُمًَماًبَػنْيًَأَيْػِ يِهْمًَوَمػاًَهْلرَيُهػْمًَوالًَ
يَػػُ وُدُهً ًُكْرِسػُلُوًاآ َّػَ اَواِتًَواَمْرَضًَوالًَ ثمَاًَ افًَوِسػَ  ِعْلِ ِوًِإالًَّ

ً.ً(ٔ)ِحرْي ُُهَ اًَوُىَوًاْآَعِلُيًاْآَعِ لُمً{
ًوفً يتًاآ ررسيًىيًاآقر فًاآع لمًةهيً أماًامدآتًعلاًك

                                                 
ٔ
ً.ًٕ٘٘اآبقرةً- 
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إفً يػػتًاآ ررسػػيًىػػيًأع ػػمً يػػتًيفًكتػػابًهللاًعػػهًوفػػ ً ًً-أوال 
وقػػػ ًأكػػػ ًرسػػػوؿًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًوامئ ػػػتًاملعصػػػومني)عللهمًاآ ػػػالـ(ً
علاًيرورةًسعلمًىذهً اليتًوحري هػاًوذكرىػاً سػت رارًو)أع ػم(ً

ًىيًصلغتًمباآغتًيفًاآع  تً.
كػػػػرًاآطػػػػل ًابػػػػوًاآريتػػػػوحًيفًسري ػػػػريهًعػػػػ ً ًبػػػػ ًفعريػػػػرًوقػػػػ ًًذ

اآصػػػادؽً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًعػػػ ًاآبػػػػاقرً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًعػػػ ًامػػػػريً
)ًقػػاؿًآنػػاًرسػػوؿًهللاً)صػػلاًهللاًاملػػ مننيً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًقػػاؿً ً

عللوًواآػوًوسػلم(ًملػاًانهآػ ًايػتًاآ ررسػيً ًالًسقػرأًىػذهًااليػتً
ًاآطػػػلطافًحوآػػػوًاالاػػػتًاتـً ا ًافًذكػػػرًً–يفًبلػػػ ًاالًوضمػػػـو

والًيع ػػ ًةلػػػوًاآ ػػحرًاربعػػنيًيومػػاًً ًتًعلػػػيًً–االاػػنيًيومػػاًً
سعلمًىذهًااليتًوعل هاًاوالدؾًوفريانػألً.ًةانػوًملًينػهؿًعلػيً

ً.ًً(ٔ)اع مًم ًىذهً(
ةهػػيًه ػػبًىػػذهًاحلػػ يثًاع ػػمًمػػاًنػػهؿًعلػػاًرسػػوؿًهللاً)صػػلاً
ًك ػاًوردًيفًاكصػاؿً هللاًعللوًواآػوًوسػلم(ًواع ػمًمػاًيفًاآقػر فً.

                                                 
ٔ
ً.ًٖٖ٘صًٗم ت رؾًاآوسائ ًجً- 
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)ًيفًوصػػلتًاعًذرًأنػػوًسػػ  ًاآنػػ)ً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوًوسػػلم(ً ً
أيً يػػتًانههلػػاًهللاًعللػػألًاع ػػمً؟ًقػػاؿً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوً

 ًوىػوًك ػابقوًيفًاآ الآػتًاآوايػحتًً(ٔ)وسلم(ً ً يتًاآ ررسػيً(
ًعلاًافًايتًاآ ررسيًاع مًماًيفًاآقر فً.

تػػػابًهللاً ًالنلػػاًً ًثمػػاًافًايػػتًاآ ررسػػيًىػػػيًاع ػػمً يػػتًنهآػػ ًيفًك
ةػػػػأفًهللاًسق سػػػػ ًاالفهًةضػػػػلهاًعلػػػػاًاآتػػػػوراةًواالذملػػػػ ًواآهبػػػػورً

ًومجل ًماًأنهؿًسبحانوًم ًاآ رتبًاآ  اويتًاالهرىً.
 ًُسػػ  ًرسػػوؿًهللاً)صػػلأًًحلػػثًوردًيفًم ػػت رؾًاآوسػػائ ًج

ًهللاًعللوًواآوًوسلم(ًاآقر فًاةض ًاـًاآتوراةً؟ً
 فًايػػتًىػػػيًةقػػاؿً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػػوًوسػػلم(ً ًافًيفًاآقػػًر

ً.اةض ًم ًمجل ًكتبًهللاًوىيًايتًاآ ررسيً(ً
الآثاًً ًدماًصم رًذكرهًيفًمقاـًاالست الؿًىناًقوؿًصػاحبًامللػهافً
يفًسري ريهً ً)ًس  لتًىذهًااليتً يػتًاآ ررسػيًدمػاًقػ ًا ػتهرتًيفً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٕ٘صًٕاكصاؿًجً- 
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صػػػ رًاالسػػػالـًحػػػيًيفًزمػػػافًحلػػػاةًاآنػػػ)ً)صػػػلاًهللاًعللػػػوًواآػػػوً
ًوسلم(ًحيًعلاًآ انوً.

 ًاآرواتتًاملنقوآوًعنوً)صلاًهللاًعللوًواآػوًوسػلم(ًوعػ ًك اًسريل
ًائ تًاى ًاآبل ً)عللهمًاآ الـ(ًوع ًاآصحابتً.ً

وآػػللًاالًآ عتنػػافًاآتػػاـً ػػاًوسع ػػلمًامرىػػاًوآػػللًاالًآطػػراةتًمػػاً
سػػ ؿًعللػػوًمػػ ًاملعػػ ًورقتػػوًاملطلقػػتًاآػػيتًيرفػػ ًاآلػػوًمجلػػ ًاالمسػػافً

ًبلانوً.ًاحل  ًماًع اًامسافًاآذاتًعلاًماًمرً
وسريصل ًفرتفًاآقلوملتًةهوًم ًمػادؽًوفػ ًمػ ًاملوفػوداتًمػ ً
ص رىاًا ًذيلهاًببلافًافًماًهرجًمنهاًم ًاآ ػلطنتًاالهللػتًةهػوً

ًم ًحلثًانوًهارجًمنهاًداه ًةلهاً.ً
ًكػػذآألًمػػ ً وآػػذآألًوردًةلهػػاًاهنػػاًأع ػػمً يػػتًيفًكتػػابًهللاً.ًوىػػو

ًُاَلًوًسعػا ًحلثًا ت اهلاًعلاًسريصل ًاآبلافً.ًةأفًمثػ ًقوآػ }اّللَّ
ًُىَوًَآُوًاْمَمْسَافًاحْلُْ َ { ً.ًً(ٔ)ِإَآَوًِإالَّ

                                                 
ٔ
ً.ًٛطوً- 
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وافًا ػػت  ًعلػػاًمػػاًسطػػت  ًعللػػوً يػػتًاآ ررسػػيً ػػريًاهنػػاًمطػػت لتً
ًعلاًأشماؿًاملع ًدوفًسريصللوًوآذاًوردًيفًبع ًاالهبارً ً

ً)ًأفً يتًاآ ررسيًسل ةً يًاآقر فً(ً.
 ًاآن)ً)صلاًاآوًعللػوًواآػوًرواىاًيفًاآ رًاملنثورًع ًاعًىريرةًع

ًوسلم(ًوردًيفًبعضهاً ً
ً)ًأفًآ ر ً يفًذروةًوذروةًاآقر فًايتًاآ ررسيً(ً.

رواىػػػاًاآعلا ػػػيًيفًسري ػػػريهًعػػػ ًعبػػػ ًهللاًبػػػ ًسػػػنافًعػػػ ًاآصػػػادؽً
ً.(ًٔ))عللوًاآ الـ(ً(

ي ػػػ وفًً–اآػػػذي ًنػػػهؿًاآقػػػر فًبل ػػػاهنمًً–افًاآعػػػربًً-رابعػػػاًً 
ًافًاهر ُىػَوًَ}ايتًاآ ررسيًىػوًقوآػوًًاآطيفًنهرهًوك اًىوًمعلـو

ًسػػل ىمً ًةاآع  ػػتًىػػيًقرينػػتًًاْآَعِلػػُيًاْآَعِ ػػلُم{ وافًع ػػلمًاآقػػـو
ًآل لادةً.ً

)ًافًمجاعػتًمػ ًاآصػحابتًً ًًٔةق ًفافًيفًم ت رؾًاآوسائ ًج
كػػانواًفاآ ػػنيًيفًم ػػج ًاآنػػ)ً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوًوسػػلم(ً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٖ٘امللهافًا ل ًاالوؿًصً- 
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 ًًيذكروفًةضائ ًاآقر فًوافًأيً يتًاةض ًةلوًقاؿًبعضػهم
ً هرً)برافة(ً.

ًوقاؿًبعٌ ً هرً ً)بينًاسرائل (ً.ً
ًوقاؿًبعضهمً)كهلعل(ً.

ًوقاؿًبعضهمً)طو(ً.
ًقاؿًامريًامل مننيً)عللوًاآ الـ(ًاي ًانتمًم ًايتًاآ ررسيً؟ً
ًةأ ًمسع ًرسوؿًهللاً)صلاًهللاًعللوًواآوًوسلم(ًيقوؿً ً

)ًتًعليً دـًسل ًاآبطرًواانًسل ًاآعربًوالًةخػرًوسػل افً
ًوبػػالؿًسػػل ًاحلبطػػتًوطػػورًسػػل  ًةػػارسًوصػػهلبًسػػل ًاآػػرـو

سػػػلنافًسػػػل ًالبػػػاؿًواآ ػػػ رةًسػػػل ًاال ػػػجارًواآطػػػهرًاحلػػػراـً
سػػػل ًاآطػػػهورًوال عػػػتًسػػػل ًاالتـًواآقػػػر فًسػػػل ًاآ رػػػالـً.ً
وسورةًاآبقرةًسل ًاآقر فًوايتًاآ ررسيًسل ًسورًاآبقػرةًةلهػاً

ًمخ وفًكل تًيفًك ًكل تًبركتً(ً.ً
ىػػػػيًاآوحلػػػػ ةًاآػػػػيتًً–ايػػػػتًاآ ررسػػػػيًً–ًهام ػػػػاًً ًافًىػػػػذهًااليػػػػت

ًانريردتًنحتوافىاًعلاًُانلتًعطرًامساًًم ًامسافًهللاً.
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بػػػ اتًبػػػذكرًآريػػػ ًالالآػػػتًاوالًًمثًنريػػػ ًعنػػػوًاآطػػػريألًواابػػػ ًآػػػوً
ًاحللاةًواآقلوملتً.ً

ًمثًاآن ػػبتًمػػاًيفًاآ ػػ واتً مثًنريػػ ًعنػػوًاالعػػراضًكاآ ػػريوًواآنػػـو
االً ذنػػوًمثًقػػررتًومػاًيفًاالرضًآػػوًمثًسػػأآ ًع ػػ ًيطػري ًعنػػ هً

عل ػػوًثمػػاًبػػنيًايػػ يهمًومػػاًهلريهػػمًواابتػػ ًعجػػهىمًعػػ ًاالحاطػػتً
بطػػػيفًمػػػ ًعل ػػػوًاالًثمػػػاً ػػػافًمثًاعرتةػػػ ًنفًكرسػػػلوًقػػػ ًوسػػػ ً
اآ ػػ واتًواالرضًور ػػمًذآػػألًةػػالًيػػ دهًحري ه ػػاًوهت ػػ ًننػػوً

ًىوًاآعليًاآع لمً.
سادسػػاًً ًافًميػػتًاآ ررسػػيً الراًًس روينلػػتًع ل ػػتًاآريائػػ ةً ًوىػػيً

ًاآقر فً.ًذروة
)ًافًآ رػ ً ػيفًك اًوردًعػ ًاالمػاـًاآصػادؽً)عللػوًاآ ػالـ(ً ً

ً.ً(ٔ)ذروةًوذروةًاآقر فً يتًاآ ررسيً(

                                                 
ٔ
ً.ًٜٖٙصًٔٔوسائ ًاآطلعتًجً- 
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ًكثػػػريةًةهػػػيًآلػػػ نلاًواالهػػػرةًوالًظم رننػػػاًاحصػػػائهاًيفً وافًةوائػػػ ىا
ىذاًاملقاـًةهيًس ػتخ ـًآلحريػ ًمػ ًالػ ًواآ ػحرًواالمػ ًعنػ ً

ًاكوؼًوآلطريافًواآرزؽًوآ ر ًم رروهً.ً
كثػػريًةقػػ ًذكػػرتًاآػػرواتتًاملنصوصػػتًعػػ ًرسػػوؿًهللاًًًو ػػريًذآػػأل

)صلاًهللاًعللػوًواآػوًوسػلم(ًواالئ ػتًاملعصػومنيً)علػلهمًاآ ػالـ(ً
ًاآ رثريًمنهاًواآلألًبعضهاً ً
)ًقػػػاؿًرفػػػ ًتًرسػػػوؿًهللاًعل ػػػينًوردًعػػػ ًاعًم ػػػعودًقػػػاؿً ً

ً ل اًًينريعينًهللاًبوً.ً
ةأنػػػوًقػػػاؿً)صػػػلاًهللاًعللػػػوًواآػػػوًوسػػػلم(ً ًاقػػػرأًايػػػتًاآ ررسػػػيً

ينريعػػألًوذريتػػألً ًوضمريػػ ًدارؾًوحػػيًاآػػ ويراتًاآػػيتًحػػوؿً
ً.ً(ٔ)دارؾً(

)ًمػ ًقػرأًايػتًاآ ررسػيًوع ًاالماـًاآبػاقرً)عللػوًاآ ػالـ(ًقػاؿً ً
صػػرؼًهللاًعنػػوًاآػػفًم رػػروهًمػػ ًم رػػروهًاآػػ نلاًواآػػفًم رػػروهً

                                                 
ٔ
ً.ًٔم ت رؾًاآوسائ ًجً- 
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مػػػ ًم رػػػػروهًاالهػػػػرةً.ًاي ػػػػرًم رػػػروهًاآػػػػ نلاًاآريقػػػػرً ًواي ػػػػرً
ً.ً(ٔ)م رروهًاالهرةًعذابًاآقربً(

ًكتػػبًاالذكػػارًواالدعلػػتًمػػ ًاملطػػوالتًًو مػػ ًارادًاملهيػػ ًةلريافػػ 
ًةافًةلهاًمهي ًبلافً.

ًك ػػػاًوردً سػػػابعاًً ًافًايػػػتًاآ ررسػػػيًحاويػػػتًعلػػػاًاسػػػمًهللاًاالع ػػػم
ذآػػػألًيفًاآع يػػػ ًمػػػ ًاآػػػرواتتًاملرويػػػتًعػػػ ًاىػػػ ًبلػػػ ًاآعصػػػ تً
)علػػػلهمًاآ ػػػالـ(ًواآػػػيتًمنهػػػاًمػػػاًوردًيفًسرمجػػػتًأقػػػ ًبػػػ ً ًبػػػ ً

)ًقػػاؿًرسػػوؿًسػػنادهًعػػ ًأمسػػافًبنػػ ًزيػػ ًقاآػػ ً ًعلػػيًاحلػػرعً 
ِإآَػػَوًِإالًَّهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًاسمًهللاًاالع مًيفًىاسنيًااليتنيً ً }اّلّلًُالًَ

ً.ً(ٕ){ً(ِإهَل ُُرْمًِإَآٌوًَواِح ًٌ{ً ً}ُىَوًاحْلَُيًاْآَقُلوـًُ
نػوًوفافًايضاًًع ًع رًبػ ًسوبػتًعػ ًأعًعبػ ًهللاً)عللػوًاآ ػالـ(ًا

ً)ًاالًاعل ألًاسمًهللاًاالع مً.قاؿًآبع ًاصحابوً ً

                                                 
ٔ
ًٖٙٔصًٔسري ريًاآعلا يًجً- 

ٕ
ً.ًٜٓهارًاالنوارًجً- 
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ةقػػػاؿً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ً ًإقػػػرأًاحل ػػػ ًوقػػػ ًىػػػوًهللاًاحػػػ ًو يػػػتً
ً.ًً(ٔ)اآ ررسيًوإانًانهآناهًمثًأستقب ًاآقبلتًةادعًثماًاحبب ً(

واذاًعرةنػػاًافًايػػتًاآ ررسػػيًةلهػػاًاسػػمًهللاًاالع ػػمًةػػالً رابػػتًاذاًً
ًكان ًىيًاآقر فًاآع لمً.ً

 ًافًعلػػػتًس ػػػ لتًىػػػذهًااليػػػتًنيػػػتًاآ ررسػػػيًكوهنػػػاًأعطلػػػ ًالمنػػػاًً
آرسوؿًهللاً)صلاًهللاًعللوًواآوًوسػلم(ًمػ ًكنػهً ػ ًاآعػرشًوافً
ًهلذهًااليتًآ اانًًو ريتنيًيق سً)ًامللألًهللاً(ًع ًساؽًاآعرشً.
ًةأفًعلتًس  لتهاًسعودًآل ررسيًواآ ررسيًي ؿًعلاًاآع  تً.ً

 ًاعًأمامػتًاآبػاىليًوردًع ًاآقاسمًع ًعبػ ًاآػرق ًبػ ًصػ رًعػ
)ماًارىًرفػالًًانوًمس ًعليًب ًاعًطاآبً)عللوًاآ الـ(ًيقوؿً ً

ًأدرؾًعقلوًاالسالـًوآوًيفًاالسالـًيبل ًآللتًسوادىاً
ًقل ً ًوماًسوادىاًتًا ًأمامتً؟

                                                 
ٔ
ً.ًٜٓهارًاالنوارًجً- 
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ُىػػَوًاحْلَػػُيًقػػاؿًمجلعػػاًً ًحػػيًيقػػرأًىػػذهًااليػػتً ِإآَػػػَوًِإالًَّ }اّلّلًُالًَ
َواَلًيَػُ وُدُهًِحرْي ُُهَ ػاًَوُىػَوًاْآَعِلػُيًًيتًا ًقوآوً}{ًةقرأًاالاْآَقُلوـًُ

ً.ًاْآَعِ لُمً{
ملػػػػاًً–أوًقػػػػاؿًمػػػػاًةلهػػػػاًً–مثًقػػػػاؿً ًةلػػػػوًسعل ػػػػوفًمػػػػاًىػػػػيً

ًسركت وىاًعلاًحاؿً.
افًرسػػػػوؿًهللاً)صػػػػلاًهللاًعللػػػػوًواآػػػػوًوسػػػػلم(ًاهػػػػرب ًقػػػػاؿً ً
ًكنػهً ػ ًاآعػرشًوملًي زػاًمػ ًكػافً )أعطل ًايتًاآ ررسيًمػ 

ًقبليً(ً.
قاؿًعليً)عللوًاآ الـ(ً ًة اًبػ ًآللػتًقػ ًمنػذًمسعتهػاًمػ ً

ً.ًً(ٔ)رسوؿًهللاً)صلاًهللاًعللوًواآوًوسلم(ًحيًأقرأىاً..ً(
 ًذكرًيفًكتابًاآرت لبًإبسنادًمتص ًعػ ًًٔويفً   ًاآبلافًج

)ًقػػػاؿًرسػػػوؿًهللاً)صػػػلاًهللاًعللػػػوًواآػػػوًُأعًبػػػ ًكعػػػبًقػػػاؿً ً
ًبًهللاًأع مً؟ًوسلم(ً ًتًأ ًاملنذرًأيً يتًيفًكتا

                                                 
ٔ
ً.ًٜٔهارًاالنوارًجً- 
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.ً)ً ًقل ً ً)ًهللاًالًاآوًأالًىوًاحليًاآقلـو
قاؿً ًةضربًيفًص ريًمثًقاؿً ًآلهنألً ًواآذيًنريلً ً

إفًهلػػذهًااييػػتًآل ػػاانًًو ػػريتنيًيقػػ سً)ًامللػػألًهللاً(ًعػػ ًًهبلػػ 
ًساؽًاآعرشً(ً.

ًكػ ًيتبػنيًآنػاًافً تتًوسػورًأهػرىًستصػفً آع  ػتًةاآريا ػتً م 
ًاآ رتػػػا بً(ًأيضػػػاًًسوصػػػفً آع  ػػػتًوآ رنهػػػاً ثػػػ ًمػػػثالًًوىػػػيً)ًأـُ
ً)اآقر فًاآ ررمي(ً.ًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًاآريص ًاآثام 
ًاآقر فًا ل ً)ًاآ رتابًاآعهيهً(

ً
ًشماًقوآوًسعا ً ًوردًذكرًاآقر فًا ل ًمرسنيًيفًاآ رتابً ًاوال

ِإفًََّبطْػػػهَلًرَبِّػػػأَلًَآَطػػػِ ي ًِإنَّػػػُوًُىػػػَوًيُػْبػػػِ ُئًَويُِعلػػػُ ًَوُىػػػَوًاْآَغرُيػػػوُرً}
اآْػػَوُدوُدًُذوًاْآَعػػْرِشًاْآَ ِجلػػُ ًةَػعَّػػاٌؿًآَِّ ػػاًيُرِيػػُ ًَىػػْ ًَأَبَؾًَحػػِ يُثً

ًَكرَيػػػُرواًيفًَس ْرػػػِذيٍبًَواّللًَُّ ُػػػوَدًبَػػػِ ًاآَّػػػِذيَ  ًِمػػػ ًاْلُنُػػػوِدًِةْرَعػػػْوَفًَوَُ
لٌ ًيفًَآْوٍحًحمَّْرُيوٍظ{ًَورَائِِهمًحمُِل ًٌ ًً(ًٔ)َبْ ًُىَوًقُػْر ٌفً َِّ

وآوًةملناًمللػاًًيفًىػذهًاالتتًاملباركػتًمػ ًسػورةًاآػربوجًآ ح نػاً
ًافًىذهًاالتتًستح ثًع ً  ًهللاًسعا ًوبططوً.

وق ًذكرًةلهاًاملو ًف ًوعػالًاآعػرشًا لػ ً ًواآعػرشًا لػ ًىػوً
ً–سػػػنعرضًهلػػػاًيفًعنػػػوافًمنريصػػػ ًً–اركػػػافًاآعػػػرشًاآثالاػػػتًًأحػػػ 

ًاآقر فًا ل ً.ًً–سق س ًأمسافهًً–وذكرًايضاًً

                                                 
ٔ
ً.ًًٕٕ-ًٕٔسورةًاآربوجً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(058) 

 
 

واآقر فًا لػ ًيػرسب ًذكػرهًدائ ػاًً آعػذابًواآػبطهلًاالهلػيًاآػذيً
ينػػهؿً المػػمًاملايػػلتًاآػػيتًعتػػ ًعػػ ًامػػرًر ػػاًةأهػػذىاًأهػػذًعهيػػهً

ًمقت رً.ً
ًوًيفًاآلوحًاأريوظً.وذكرًهللاًعهًوف ًافًاآقر فًا ل ًى

وظم رنناًاآقوؿًافًاآقػر فًا لػ ًمػرسب ًدائ ػاًًبػذكرًاالمػمًاآ ػاآريتً
ًوىوًضم ريًع ًاآعهةًواآغلبتًهللاًاآواح ًاآقهارً.

وأماًاملوردًاآثا ًاآػذيًذكػرًةلػوًاآقػر فًا لػ ًةهػوًيفًسػورةً)ؽ(ً
ً.ً}ؽًَواْآُقْر ِفًاْآَ ِجلِ {اذًقاؿًسعا ً

ًهػربًاالمػمًاآ ػاآريتًوس رػذيبهاًآلرسػ ًةريػيًىػذهًاآ ػورةًيقػلًهللا
ًوانهاؿًاآقصاصً اًقاؿًسعا ً 

ُػػػػوُدًَوَعػػػػاٌدً} ًَوَُ َلُهْمًقَػػػػػْوـًُنُػػػػوٍحًَوَأْصػػػػَحاُبًاآػػػػرَّسِّ َبْ ًقَػػػػػبػْ َكػػػػذَّ
ًَكػذََّبً ًُكػ   َوِةْرَعْوُفًَوِإْهَواُفًُآوطًَوَأْصَحاُبًاْمَْي َرػِتًَوقَػػْوـًُسُػبَّػٍ 

ًً.(ًٔ)اآُرُسَ ًَةَحكًََّوِعلِ {

                                                 
ٔ
ً.ًٗٔ-ٕٔؽًً- 
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ُهمًَبْططاًً}وقوآوًسعا ً َلُهمًمِّ ًقَػْرٍفًُىْمًَأَ ُ ًِمنػْ وََكْمًَأْىَل ْرَناًقَػبػْ
للًٍ ً.ًً(ًٔ){ةَػنَػقَُّبواًيفًاْآِباَلِدًَىْ ًِم ًحمَِّ

ةاآ ورةًسذكرًع ةًاقواـًم ًاالممًاملايلتًوكلفًقهرىاًهللاًسعا ً
ًوبطهلً اً.

االًوىػػوًسػػرًًك ػػاًأفًاآ ػػورةًسطػػريًا ًسػػرًمػػ ًاسػػرارًهللاًسعػػا 
)قػػػاؼ(ًاملػػػرسب ً آقػػػر فًا لػػػ ًويفًىػػػذهًاآ ػػػورةً آتح يػػػ ًذكػػػرً
احلرؼً)قاؼ(ًبصػورةًم رثريػتًوم روسػتًيفًنريػلًاآوقػ ًاذًس رػررً

(ًمػرةً ًوىػذاًاآت رػرارًٚ٘ورودًاحلرؼً)قاؼ(ًيفًاآرياظًاآ ػورةً)
=ًًٚ٘(ًحلػػػثًٜٔآػػػوًم آوالسػػػوًاذًىػػػوًمػػػ ًمضػػػاعرياتًاآعػػػ دً)

رًاآقػػػػػر فًارسباطػػػػػاًًوالقػػػػػاًً ً(ًمػػػػػرسب ًنسػػػػػرأٜواآعػػػػػ دً)ًٜٔ*ٖ
َهاًِسْ َعَتًَعَطَرً{ ً ًىذاًم ًفهتً.ًً(ٕ)}َعَللػْ

                                                 
ٔ
ً.ًٖٙؽً- 

ٕ
ً.ًٖٓامل ارً- 
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وم ًفهتًاهرىًةق ًوردتًاحاديثًكثريةًع ًاى ًبل ًاآرسػاآتً
سصػػػفًقػػػاؼًوصػػػرياًًيػػػنمًعػػػ ًدورًهلػػػذاًاآ ػػػرًيفًقضػػػلتًاآػػػبطهلً

ًواآغضبًاالهليً.
)هلػكًةرييًاآ رًاملنثورًأليًاآ ي ًاآطربيًع ًاب ًعباسًقػاؿً ً

ًسعا ًم ًورافًىذهًاالرضًهراًًحملطاًً اًمثًهلػكًمػ ًورافًهللا
يقاؿًآوًؽًواآ  افًاآ نلاًسرةرؼًعللو( ً.ًذآألًفبالًً

وةلوًأهراجًاب ًاملنذرًواب ًمردويوًوابوًاآطل ًواحلػاكمًعػ ًعبػ ً
فبػػ ًمػػ ًزمػػردًحمػػل ًهللاًبػػ ًبريػػ ةًيفًقوآػػوًسعػػا ً)ًؽ(ًقػػاؿً ً

ًكترياًاآ  افً.ً ً آ نلاًعللو
يقػػػاؿًآػػػوًؽًأيضػػػاًًعػػػ ًابػػػ ًعبػػػاسًقػػػاؿً ًوةلػػػوً هلػػػكًهللاًفػػػبالًً

حمل ً آعاملًوعروقوًا ًاآصخرةًاآػيتًعللهػاًاالرضًةػاذاًارادً
هللاًافًيهآػػهؿًقريػػتًامػػرًذآػػألًالبػػ ًةحػػرؾًاآعػػرؽًاآػػذيًيلػػيً
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سلػػألًاآقريػػتًةلهآههلػػاًوضمركهػػاًة ػػ ًمثً ػػرؾًاآقريػػتًدوفًاآقريػػتً
)(ًٔ).ً

اعػػػالـًاآتري ػػػريًوفهبػػػذاًًمػػػ ًًوأ ػػػربًمػػػاًيفًاالمػػػرًأفًَعَل ػػػاًًمػػػ 
فهابػػذةًاالماملػػتًاالًوىػػوًاآعالمػػتً ًح ػػنيًاآطباطبػػائيًاملري ػػرً
بع ًذكرهًهلػذهًاآػرواتتًيصػ رًمنػوًمػاًىػذاًنصػوً ً)ًوكلػفًكػافً
ً الً ويػػ ًعلػػاًىػػذهًاآػػرواتتًوبطػػالفًمػػاًةلهػػاًي رػػادًيلحػػكًاآلػػـو

ً آب يهلاتًاوًىوًمنهاً(ً.
ًَكِلَ ًتًخَتُْرُجًمًًًِ} ً.(ًٕ){ًْ ًَأةْػَواِىِهمًَْكبُػَرْت

وآوًانوً)ًرقوًهللا(ًردهًاآلهمً)عللهمًاآ الـ(ًووكػ ًعل ػوًاآػلهمً
ًآ رافًهريًآوً.ً

ويفًاعتقػػاديًانػػوًآػػوًةهػػمًمػػ ًآريػػ ًالبػػ ًاآػػواردًيفًاآػػرواتتًمػػاً
ىػػوًاعػػمًمػػ ًالبػػ ًاملػػاديًذيًاآصػػخورًواالحجػػارًمسػػتطاعًافً

ًي رؾًاآ رًاآغل)ًاملرادًم ًىذهًاآرواتتً.
                                                 

ٔ
ً.ًٖٕٖسري ريًامللهافًا ل ًاآتاس ًصً- 

ٕ
ً.ً٘اآ رهفً- 
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 ًاال ػػػػػارةًىنػػػػػاًا ًمػػػػػاًوردًيفًدعػػػػػافًاآ ػػػػػ اتًاملعػػػػػروؼً ًو ػػػػػ
)وثمج ؾًاآذيًظهرًملوساًب ًع رافًعللوًاآ الـًعلاًقبتً
اآرمػػػافًونتسػػػألًاآػػػيتًوقعػػػ ًعلػػػاًارضًمصػػػرًثمجػػػ ًاآعػػػهةً

ًواآغلبتًنتتًعهيهةً(ً.ً
واآقػػر فًا لػػ ًىػػوًيفًاآ رتػػابًاآعهيػػهًو ػػذاًيثبػػ ًآنػػاًافًاآقػػر فً

يه(ًمرسب ًدائ اًًبػذكرًاالمػمًاآ ػابقتًوضم رػيًا ل ً)ًاآ رتابًاآعًه
ًع ًاآعهةًواآغلبتًهللاًاآواح ًاآقهارً.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًًً-اآعرشًيفًاآقر فً 
ذكرًاملو ًسبارؾًوسعا ًآري تًاآعرشًيفًاالثًمواي ًمػ ًاآقػر فً

ًوبثالثًصل ًوىيًقوآوًسعا ً 
ُىػَوًَعَلْلػِوًسَػوَكَّْلػُ ًَوُىػَوًً}ةَِافًسَػَوآَّْوْاًةَػُقْ ًَحْ ِ)ًَاّللًُّ الًِإآَػػَوًِإالًَّ

ً.(ًًٔ)َرُبًاْآَعْرِشًاْآَعِ لِم{
ً.(ًٕ){ًًَُُذوًاْآَعْرِشًاْآَ ِجل ًَوُىَوًاْآَغرُيوُرًاْآَوُدودًُ}ًوقوآوًسعا ً

                                                 
ٔ
ً.ًٜٕٔاآتوبتً- 

ٕ
ً.ً٘ٔ ًٗٔاآربوجًً- 
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وق ًالح ناًارسباطًاآقر فًا ل ً آعرشًا ل ً ًوىػذاًيقػودانًا ً
 آعػػرشًاآع ػػلمًواآقػػر فًاآ رػػرميًاآت ػػللمًنرسبػػاطًاآقػػر فًاآع ػػلمً

ً آعرشًاآ ررميً.ًوااليتًماًىيًصريتًاالرسباطًىذاً؟
ذكرانًسابقاًًماًوردًع ًاعًأمامتًاآباىليًع ًامػريًاملػ مننيً)عللػوً
)ًاآ ػػػػالـ(ًافًرسػػػػوؿًهللاً)صػػػػلاًهللاًعللػػػػوًواآػػػػوًوسػػػػلم(ًقػػػػاؿً ً

ًكنػهً ػ ًاآعػرشًوملًي زػاًنػ)ًكػافً أعطل ً يػتًاآ ررسػيًمػ 
ً.ًً(ٔ)قبليً(

ةلتض ًأفً)ً يتًاآ ررسػيً(ًاآػيتًىػيً)ًاآقػر فًاآع ػلمً(ًىػيًمػ ً
أحػػ ًقػػوائمًاآعػػرشًومػػ ًىنػػاًنعػػرؼًافًاآقػػر فًً–اآعػػرشًاآع ػػلمً

ًاآ ررميًم ًاآعرشًاآ ررميًواآقر فًا ل ًم ًاآعرشًا ل ً.ً
وىػػذاًاآن ػػاـًاآثالاػػيًىػػوًسػػرًمػػ ًاسػػرارًهللاًسعػػا ً ًاآػػيتًملًسػػ رؾً

آرسػػػػاالتًحقلقتهػػػػاًةػػػػذىب ًيفً ػػػػريًاالمػػػػمًاآػػػػيتًنهآػػػػ ًعللهػػػػاًا
ًاآوفهتًاآيتًارادىاًهللاً.

                                                 
ٔ
ً.ًٜٔهارًاالنوارًجً- 
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ةجعلػػػواًمنهػػػاً ً)ًأ ًً ًوأبنػػػاًً ًوروحًاآقػػػ سً(ًحقلقػػػتًاالمػػػرًافً
ًىذاًاملثلثًمغلكًالًظم ر ًاآتعرؼًعللوً.ً

ًكنهػوًواآلػوً وأفًمريتاحًمعرةتوًىوًاالعرتاؼً آعجهًع ًبلوغً ايت
)ًتًعلػيًالًقوآػوً ًأ ارًرسوؿًهللاً)صلاًهللاًعللوًواآوًوسلم(ًب

يعػػرؼًهللاًاالًأانًوانػػ ًوالًيعػػرةينًاالًهللاًوانػػ ًوالًيعرةػػػألً
ً.ًً(ٔ)االًهللاًواانً(

ًكػػػ ًمػػػاًهػػػامرًاآعقػػػوؿًعػػػ ًهللاًةػػػاهللاً ػػػريً ًةػػػأفً اًً)ً ًكػػػاف واذا
صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوًوسػػلم(ًىػػوًأوؿً ػػٍ ًمػػ ً للػػاتًهللاًوى رػػذاً

)ًرمػػ ًآ ػػالـ(ًبقوآػػوً ًنػػهوالًًواآلػػوًيطػػريًاالمػػاـًاآصػػادؽً)عللػػوًا
ً.ًً(ٕ)وهللاًاالمسافًاحل  ً(

ًُىػػػَوًَعػػػاملًُوآقػػػ ًقػػػاؿًسعػػػا ًيفًكتابػػػوً ًُاآَّػػػِذيًاَلًِإآَػػػَوًِإالَّ }ُىػػػَوًاّللَّ
ً.ًً(ٖ)اْآَغْلِبًَواآطََّهاَدِةًُىَوًاآرَّْقَُ ًاآرَِّحلُمً{

                                                 
ٔ
ً.ًٖٗٔةوي ًاايتتًصً- 

ٕ
ً.ًًٖٗٔٔاآ رايفًجً- 

ٖ
ً.ًٕٕاحلطرً- 
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ةل رػوفً لػيًهللاًسػبحانوًيفً ً)صػلاًهللاًعللػوًواآػوًوسػلم(ًىػوً
ًيفًقوآوً ً)ًىوًهللاً(ً.املقصودً

مثًافًاملقصودًبقوآوً)ًىػوًاآػرق ً(ًأمػريًاملػ مننيً)عللػوًاآ ػالـ(ً
اآػػذيًكػػافًرقػػتًمػػ ًهللاًووسػػ ًيفًرقتػػوًاملػػ م ًواآ رػػاةرًوي رػػوفً
ىػػػذاًيفًاحللػػػاةًاآػػػ نلاًاذًالًرقػػػتًآل رػػػاةرًيفًدارًاالهػػػرةًةت رػػػوفً

ًىذهًاآرقتًعاآلتًومنقطعتً.ً
ةهيًاآرقتًاكاصتًاآ ائ ػتًاآػيتًختػتلًواماًقوآوًسعا ً)ًاآرحلم(ً

ًاآقلامتًو ثلهاًاآهىرافً)صػلواتًهللاً ًمعهمًا ًيـو  مل مننيًوس ـو
ًعللها(ً.

حلػػثًوردًيفًاحلػػ يثً ً)ًمػػ ً ذىًةاط ػػتًةقػػ ً ذىًرسػػوؿًهللاً
)صػػػلاًهللاًعللػػػوًواآػػػوًوسػػػلم(ًومػػػ ًاحبهػػػاًةقػػػ ًأحػػػبًرسػػػوؿًهللاً

اًاآ ػػػػالـ(ًسلػػػػتق ً)صػػػػلاًهللاًعللػػػػوًواآػػػػوًوسػػػػلم(ً ًواهنػػػػاً)عللهػػػػ
ًك ػاً ًك اًيلتق ًاآطريًاحلػبًاللػ ًمػ ًاآػرديفً(  لعتهاًم ًاآنار

ًفافًيفًاالهبارًواآرواتتً.ًًً
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اذاًًةل روفًقوائمًاآعرشًىمً ًوعليًوةاط تً)ًسالـًهللاًعللهمً
ً(ًوبنيًى الفًاآثالاتًضمتجبًهللاًسعا ًع ًهلقوً.ً

ً
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً
ًًًًً
ًًً
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاآريص ًاآتاس 
ًرقافاآري

عرةنػػاًافًاآريرقػػافًىػػوًفػػهفًمػػ ًاآقػػر فً ًوآقػػ ًوردًذكػػرًاآريرقػػافً
ً-يفًع ةًموايل ً 

نَػػػػػاًُموَسػػػػػاًاْآ ِرتَػػػػػاَبًَواْآرُيْرقَػػػػػاَفًَآَعلَّ ُرػػػػػْمًقػػػػػاؿًسعػػػػػا ً }َوِإْذً سَػلػْ
ً.ًً(ٔ)سَػْهَتُ وَف{

قاًًآَِّ ػػاًبَػػػنْيًَوقػاؿًفػػ ًوعػػالً ًُمَصػػ ِّ }نَػػػهََّؿًَعَلْلػأَلًاْآ ِرتَػػاَبًِ حْلَػػكِّ
ػػػْورَاَةًَواإِلذِملػػػ ًًََيَ يْػػػوًِ ِمػػػ ًقَػْبػػػُ ًُىػػػً ىًآِّلنَّػػػاِسًَوأَنػػػَهَؿًًَوأَنػػػَهَؿًاآتػَّ

                                                 
ٔ
ً.ًٖ٘اآبقرةً- 
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ًَكرَيػػػُروْاًِ َتِتًاّللًِّهَلُػػػْمًَعػػػَذاٌبًَ ػػػِ يٌ ًَواّلّلًُ اْآرُيْرقَػػػاَفًِإفًَّاآَّػػػِذيَ 
}ً ً.ً(ًٔ)َعهِيٌهًُذوًانِتَقاـٍ

ًُكنُتْمً َمنُتْمًِ ّللًَِّوَماًأَنَهْآَناًَعلَػاًَعْبػوقوآوً ِ اَنًيَػػْوـًَاْآرُيْرقَػاِفً}ِإف
ًَ ْيٍفًَقِ يٌر{ ًً.(ًٕ)يَػْوـًَاْآتَػَقاًاْلَْ َعاِفًَواّلّلًَُعَلاًُك ِّ

}سَػبَػػػاَرَؾًاآَّػػػِذيًنَػػػػهََّؿًاْآرُيْرقَػػػاَفًَعلَػػػاًَعْبػػػِ ِهًآَِل ُرػػػوَفًوقػػػاؿًسعػػػا ً
ً.(ٖ)ِآْلَعاَآِ نَيًَنِذيرًا{

وًاآريرقػافًم ًك ًماًسق ـًم ًاالتتًيتبنيًآناًافًىناآألًكتا ًًأمسػ
نػػػهؿًعلػػػاًموسػػػاً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًوعلػػػاًعل ػػػاً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ً
وىوً ريًاآتوراةًو ريًاالذمل ًوآوًأ راضً ريًماًهل اًمػ ًا ػراضً

ًً.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٗ ؿًع رافً- 

ٕ
ً.ًٔٗنرياؿامً- 

ٖ
ً.ًٔاآريرقافً- 
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ً)صػلاًهللاًعللػوً ك اًافًىناآألًةرقػاانًًانػهؿًعلػاًاآرسػوؿًاالكػـر
ًكػانواًي منػوفًبػوًاـًالً ً واآوًوسلم(ًأبتلاًهللاًبوًامل مننيًآريىًاف

ًاالنذارً.ًووظلريتو
وعن ًاآرفوعًا ًاآرواتتًاآواردةًع ًائ تًاى ًًبلػ ًاآعصػ تً)ً
علػػػػلهمًاآ ػػػػالـ(ًنػػػػرىًاهنػػػػمًحػػػػ دواًاآريرقػػػػافًو خصػػػػواًدورهًيفً

ًاآتطري ًاالسالميًوملهوهًع ًاآقر فً.
ًةق ًوردًيفًاآ رايفًع ًاب ًسنافًع ً ريهًع ًم ًذكرهًقاؿً 

واآريرقػػػافًً)ًسػػػأآ ًا ًعبػػػ ًهللاً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًعػػػ ًاآقػػػر ف
ًأشمهاً يفًواح ً؟ً

ةقاؿً)عللوًاآ الـ(ً ًًاآقر فًمجلتًاآ رتابًواآريرقػافًاأ رػمً
ًو ريًذآألًم ًاآرواتتًاملتع دةً.ًاآوافبًاآع  ًبوً(ً ً

ك اًوردًيفًأدعلتًاملعصومنيً)عللهمًاآ الـ(ًومنهاًدعػافًاالمػاـً
ًعرةتًاآذيًقاؿًةلوً ً ًاحل نيً)عللوًاآ الـ(ًيفًيـو

ًآتوراةًواالذمل ًواآهبورًواآريرقافً(ً.)ًومنهؿًا
ًودعافًاالماـًزي ًاآعاب ي ًواماًاآ اف ي ًعن ًهتمًاآقر فً ً
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ً)ًوةرقاانًًةرق ًبوًبنيًحالآألًوحرامألً(ً.
ًكتػػابًاالح رػػاـًاآطػػرعلتًاالبتالئلػػػتً دمػػاًسػػبكًنعػػرؼًاآريرقػػافًىػػػو
اآػػػيتًسبػػػنيًح رػػػمًهللاًواآػػػيتًيطػػػريًاآلهػػػاًاحلػػػ يثًاآػػػواردًعػػػ ًأىػػػ ً

ًعللهمًاآ الـ(ً ًاآبل ً)ً
ً.ً(ٔ))ًماًم ًواقعتًاالًوهللاًةلهاًح رمً(

أماًعلتًس  لتً)ًاآريرقافً(ًةل  ر ًأيضاحهاً آتعرؼًعلػاًفهئػيً
ً-اآلري ًوشماً 

اآريػػرؽًوىػػوًيطػػريًا ًمػػاًيػػتمًبػػوًاآتريريػػكًبػػنيً ػػل نيًواآت للػػهً -ٔ
}َوِإْذًةَػَرقْػنَػػػاًبلنه ػػاًوا ًىػػذاًاملعػػ ًسطػػريًىػػػذهًااليػػتًقػػاؿًسعػػا ً

َناُكْمًَوَأْ َرقْػَناً َؿًِةْرَعْوَفًَوأَنُتْمًسَن ُُروَف{ِب ُرُمً ً.ً(ٕ)اْآَبْحَرًةََأذَملػْ
ًُكػُ ًً}ةصارًاآبحرً)ًةريقنيً(ًق ًوصفًهللاًك ًمنهػاًننػوً َة َرػاَف

ًَكاآطَّْوِدًاْآَعِ لِمً{ ًً.(ًٖ)ِةْرٍؽ
                                                 

ٔ
 -ًً

ٕ
ً.ًٓ٘اآبقرةً- 

ٖ
ً.ًٖٙاآطعرافً- 
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ًك ػػاًملػػهًاآقػػر فًيفً ك ػػاًسطػػريً ػػذاًاملعػػ ًا ًمػػاًظملػػهًع ػػاًسػػواه
َوقُػػػػْر انًًةَػَرقْػنَػػػاُهًآِتَػْقػػػَرَأُهًَعلَػػػاًاآنَّػػػاِسًَعلَػػػاًُم ْرػػػٍثًً}قوآػػػوًسعػػػا ً

} ً.(ًٔ)َونَػهَّْآَناُهًسَنهِيالًً
أياةتًاملركبً) ف(ًوىوًيريل ًاالسػت رارًمػ ًاآػهم ً ًةل رػوفً -ٕ

مع ً)ًاآريرقػافً(ًىػوًاآػذيًيػتمًبػوًاآتريريػكًبػنيًاحلػالؿًواحلػراـًيفً
ًك ًزمافً.ً

صَمَْعػػػ ً}ِتًأَيُػَهػػػاًاآَّػػػك ػػػاًا ػػػارتًااليػػػتً ِذيَ ً َمنُػػػوْاًَإفًسَػتػَُّقػػػوْاًاّلّلًَ
ػػػػْرًَعػػػػن ُرْمًَسػػػػلَِّ اِس ُرْمًَويَػْغرِيػػػػْرًَآ ُرػػػػْمًَواّلّلًُُذوً آَّ ُرػػػػْمًةُػْرقَػػػػاانًًَوُي َرريِّ

ً.ً(ًٕ)اْآرَيْضِ ًاْآَعِ لِمً{
ًكتػػػػػابًاحلػػػػػالؿًواحلػػػػػراـًاآػػػػػذيًيبػػػػػنيًآلنػػػػػاسً اذاًًةاآريرقػػػػػافًىػػػػػو

ًاح رامهمً.
ِذَيًأُنػِهَؿًِةلػِوًاآقػر فًُىػً ىًآِّلنَّػاِسً}َ ْهُرًَرَمَضاَفًاآَّػقاؿًسعا ً

َ ًاهْلَُ ىًَواْآرُيْرقَاِفًَةَ  ًَ ِهَ ًِمن ُرُمًاآطَّْهَرًةَػْلَلُصْ ُوً َوبَػلَِّناٍتًمِّ
                                                 

ٔ
ً.ًٙٓٔاإلسرافً- 

ٕ
ً.ًٜٕامنرياؿً- 
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ًُأَهػػَرًيُرِيػػُ ًاّلّلًُ ـٍ ػػْ ًَأتَّ ٌةًمِّ ًَكػػاَفًَمرِيضػػاًًَأْوًَعلَػػاًَسػػرَيٍرًَةِعػػ َّ َوَمػػ 
يُرِيُ ًِب ُرُمًاآًْ ُوْاًاّلّلًَِب ُرُمًاْآُلْ َرًَوالًَ َةًَوآُِت َرػربِّ ُعْ َرًَوآُِت ْرِ ُلوْاًاْآِعػ َّ

ً.ً(ًٔ)َعَلاًَماًَىَ اُكْمًَوَآَعلَّ ُرْمًَسْط ُرُروَفً{
واملعػػ ًاآلغػػويًآلريرقػػافًك ػػاًسقػػ ـًىػػوًاآتريريػػكًبػػنيًاحلػػكًواآباطػػ ً

وىػوًاآ رتػابً)ًوك ًحم رمًةهوًةرقافً(ًك اًقاؿًأئ تًاهل ىً ً
ًآيتًسبنيًاحلالؿًم ًاحلراـً.ًاحلاويًعلاًاالح راـًاآطرعلتًا

وىػػذاًاآ رتػػابًخمػػتلًنىػػ ًاآبلػػ ًاآنبػػويً)علػػلهمًاآ ػػالـ(ًةهػػمً
ًاآعارةوفًبوًةق ً.ً

ًةق ًفافًع ًقهةًع ًعب ًاالعلاًقاؿً ً
)ًاملتواػبًعلػاًىػذاًاالمػرًقل ًمعًعبػ ًهللاً)عللػوًاآ ػالـ(ً ً

ًامل عيًآوً ًاحلجتًعللوً؟ً
ًؿًواحلراـً.ًقاؿً)عللوًاآ الـ(ً ًي أؿًع ًاحلال

                                                 
ٔ
ً.ً٘ٛٔاآبقرةً- 
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قػػاؿً ًمثًأقبػػ ًعلػػّيً ًةقػػاؿً ًاالاػػتًمػػ ًاحلجػػتًملً ت ػػ ًيفً
ًأح ًاالًوكافًصاحبًىذاًاالمرً ً

افًي روفًاو ًاآناسًثم ًكافًقبلوً ًوي روفًعنػ هًاآ ػالحً ً
وي رػػػػوفًصػػػػاحبًاآوصػػػػلتًاآ ػػػػاىرةًاآػػػػيتًاذاًأقبلػػػػ ًامل ينػػػػتً
وسأآ ًعنهاًاآعامتًواآصبلافًا ًم ًاوصاًةالفً؟ًةلقوآػوفً

ً.ً(ٔ)ا ًةالفًب ًةالفً(
وىذاًاالمرًالب ًبوفػودًاالرضًوالًطمػرجًمػنهمً)علػلهمًاآ ػالـ(ً

ًأب اًً.
حلثًوردًعػ ًعبػ ًهللاًبػ ًسػل افًاآعػامريًعػ ًاعًعبػ ًهللاًقػاؿً

ماًزاآ ًاالرضًاالًوهللاًةلهاًاحلجػتًيعػرؼًاحلػالؿًواحلػراـً ً)
ً.ً(ٕ)وي عوًاآناسًا ًسبل ًهللاً(

                                                 
ٔ
ً.ًٖٚٚصًٔاآ رايفًجً- 

ٕ
ً.ًٛٚٔصًٔاآ رايفًجً- 
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اهػػرىًةلػػوًأمعنػػاًاآن ػػرًيفًقوآػػوًسعػػا ًًىػػذاًمػػ ًفهػػتً ًومػػ ًفهػػت
نَػػػػػػػاًُموَسػػػػػػػاًَوَىػػػػػػػاُروَفًاْآرُيْرقَػػػػػػػاَفًَوِيػػػػػػػَلافًَوِذْكػػػػػػػراًً }َوَآَقػػػػػػػْ ً سَػلػْ

ً.(ًٔ)آِّْلُ تَِّقنَي{
وس ػػػافآناًملػػػاذاًوردًذكػػػرًىػػػاروفًمرادةػػػاًًملوسػػػاًآ رػػػافًالػػػوابًً

وب ػػهوآتًافًىػػاروفً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًيتػػوارثًاآريرقػػافًمػػ ًموسػػاً
ًزيرهًوهللريتوًبنلًاآقر فً.ً)عللوًاآ الـ(ًةهوًًو

ًكػػافًرسػػوؿًهللاً)صػػلاًهللاًعللػػوًواآػػوًوسػػلمً(ًقػػ ًقػػاؿًآعلػػيً وملػػا
ً.ً(ٕ))ًأن ًمينًثمنهآتًىاروفًم ًموساً()عللوًاآ الـ(ً ً

ةػػػأفًامػػػريًاملػػػ مننيً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًيػػػرثًاآريرقػػػافًمػػػ ًرسػػػوؿًهللاً
ً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً.ً

ًكلفًالًوىوًاآقائ ًيفًحقوً ً
ً.ً(ٖ)انًم ينتًاآعلمًوعليً  اً()ًا

                                                 
ٔ
ً.ًٛٗامنبلافً- 

ٕ
ً.ًٖٙٙصًٖٔهارًامنوارًجً- 

ٖ
ً.ًٖٕٚاإلهتصاصًصً- 
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ً.ً(ٔ))ًعليًأقضاًأميتً(وقاؿً ً
)ًأهػػػذًعلػػػيًس ػػػعتًأعطػػػارًاآعلػػػمًو ػػػارؾًاآنػػػاسًيفًوقػػػاؿً ً

ً.ًً(ٕ)اآعطرًاآعا رًوىوًأعل همًةلوً(
مثًافًاالئ تًاملعصومنيً)علػلهمًاآ ػالـ(ًيتواراونػوًةل ػاًبلػنهمًا ً

ًقلاـًاآ اعتً.ً
(ًعلػػػاًم ػػػام ًعلػػػيً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًوقػػػ ًأمػػػالهًرسػػػوؿًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ًكػػػ ًأح رػػػاـًاحلػػػالؿًواحلػػػراـً ًوآل رػػػوفً آلخطػػوًبلػػػ هًةلج ػػػ ًةلػػػو
اآبػػابًم ػػ وداًًعلػػاًكػػ ًمػػ ًيقػػ موفًعقػػوهلمًعلػػاًح رػػمًاالمػػاـً

ًواآتطري ًاالسالميً.ً ًاملعصـو
ًةق ًوردًع ًاعً لبتًقاؿًمسع ًا ًعب ًهللاًيقوؿً ً

ً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًوهػػػػ ًعلػػػػيً)عللػػػػوً)ً...ًالامعػػػػتًإمػػػػالفًرسػػػػوؿًهللا
اآ ػػػالـ(ًبلػػػ هً ًافًالامعػػػتًملًسػػػ عًمحػػػ ًكالمػػػاًًةلهػػػاًعلػػػمً
احلالؿًواحلراـًافًأصحابًاآقلاسًطلبواًاآعلػمً آقلػاسًةلػمً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٔٔصًٔاآصراطًامل تقلمًجً- 

ٕ
ً.ًٖٓصًٕبًجاملناقً- 
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يػػهدادواًمػػ ًاحلػػكًاالًبعػػ اًً ًافًديػػ ًهللاًالًيصػػابً آقلػػاسً
)(ٔ)ًً.ً

ًم ًاآعامتًح يثاًً وق ًأوردًاآبخاريًو ريهًم ًأى ًاالسانل ً
)ًأفًعللػاًً)((ًأهػػرجًآنػاًرقػػاًًمػ ًاللػػ ًةلػوًاحلػػالؿًواحلػػراـً

ًوحيًإرشًاك شً(ً.
ةأن رًاهيًامل ػلمًا ًدقػتًاالمػاـًواحتػوافهًآ رػ ًاالح رػاـًمه ػاً

ًقل ًأوًصغرتً.
ً

إذاًةافًهللاًسبارك ًأمسافهًملًيرتؾًاكلكًدوفًسبػاي ًمح رػاـًاحلػكً
ًً}ؿًواحلػػػراـًوكلػػػفًيصػػػ ًذآػػػألًوىػػػوًاآقائػػػ ًواآباطػػػ ًواحلػػػال ِإانَّ

رَمْػػػُ ًرُمْلِػػػيًاْآَ ػػػْوَساًَوَن ْرتُػػػُبًَمػػػاًقَػػػ َُّمواًَو اَلرَُىػػػْمًوَُكػػػ ًََّ ػػػْيٍفً
ًُمِبنٍيً{ َناُهًيفًِإَماـٍ ً.(ًٕ)أْحَصلػْ

                                                 
ٔ
ً.ًٛ٘صٔاآ رايفًجً- 

ٕ
ً.ًٕٔيلً- 
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ًَ ْيٍفً}و َلاانًًآِّ ُر ِّ ً.ً(ًٔ){سِبػْ
ًةاآريرقػػافًىػػوً ٍؽًمتػػوارثًعنػػ ًاالئ ػػتًاملعصػػومني)عللوًاآ ػػالـ(
ًكػػافًامػػريًاملػػ مننيًقػػ ًذـًاهػػتالؼً ةهػػوً ؽًببقػػافًاحلجػػتً.ًواذا

ةهػوًاسمػاًً-ك اًىػوًموفػودًيفًهنػ ًاآبال ػتًًً-اآريقهافًيفًاآريتوىً
يطػػػريًا ًفهلهػػػمًب رتػػػابًاآريرقػػػافًوعػػػ ـًمعػػػرةتهمًبػػػوًمنػػػوًمػػػ ً

ًخمتصاتًاماـًاآهمافً)عللوًاآ الـ(ً.
ً)عللػوًوق ًوردًع ًعب ًهللاًب ًسػلل افًاآعػامريًعػ ًأعًعبػ ًهللا

ًاآ الـ(ًقاؿً ً
)ًومػػػاًزاآػػػ ًامرضًإالًوهللاًسعػػػا ًذكػػػرهًةلهػػػاًحجػػػتًيعػػػرؼًً
احلػػػالؿًواحلػػػراـًويػػػ عوًا ًسػػػبل ًهللاًعػػػهًوفػػػ ًوالًسنقطػػػ ً
ًاآقلامػتًةػاذاًرةعػ ً احلجتًم ًامرضًإالًأربعنيًيوماًقب ًيـو
احلجػػػتًأ لقػػػ ًأبػػػوابًاآتوبػػػتًوملًينريػػػ ًًنريػػػلًأظماهنػػػاًملًس رػػػ ً

                                                 
ٔ
ً.ًٜٛاآنح ًً- 
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رة ًاحلجتًاوآ ألً رارًم ًهلكًهللاًوىمً من ًم ًقب ًافًس
ًعللهمًاآقلامتً( ً.ً(ٔ)اآذي ًسقـو

ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًً

                                                 
ٔ
ً.ًٛٔصٙهارًاالنوارًجً- 
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ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًً
ًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً
ًًًًًًً

ًًً
ًًًًًًً
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ًًًًًًً
ًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاآريص ًاآعا ر
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ًكتابًاآذكر
 

ً.ً(ًٔ)}صًَواآقر فًِذيًاآذِّْكِرً{قاؿًهللاًسعا ً
ًكتػػػػابًخمػػػػتلًً يفًىػػػػذهًااييػػػػتًمػػػػ ًسػػػػورةً)ص(ًإ ػػػػارةًا ًوفػػػػود
ًكتػػػػابًاآقػػػػر فًاآػػػػيتًذكػػػػرانًبعضػػػػهاًيفًاآريصػػػػوؿً  آػػػػذكرًيػػػػ  

ًاآ ابقتًوىذاًمقتضاًاآريص ًبػ)ذي(ًاآ اؿًعلاًاآتغايرً.ً
ًكتػػابًاآػػذكرًىػػوًاآ رتػػابًاحلػػاويًعلػػاًقصػػلًواهبػػارًاالمػػمً اف

وسلقػيًاآػوحيًاآ ابقتًوسريًاالنبلافًم ًاقػوامهمًوسبللػ ًرسػاالزمً
ًً.ً

وىوًماهوذًم ًذكػرًاآطػيفًبعػ ًمضػيًزمانػوًوآػوًعالقػتً آتػذكرً
ًواآذاكرة.ً

}َذآِػػأَلًِمػػْ ًأَنبَػػافًىػػوًمػػ ًانبػػافًاآغلػػبًاآػػيتًا ػػارتًاآلهػػاًااليػػتً ً
ً.ً(ٕ)اْآَغْلِبًنُوِحلِو{

                                                 
ٔ
ً.ًٔصً- 

ٕ
ً.ًٗٗ ؿًع رافً- 
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وافًىػػذاًاآ رتػػابًقلػػوًم رلريػػوفًبػػوًىػػمً)اىػػ ًاآػػذكر(ًاآػػذي ًامػػرً
نُػػوِحيًِإآَػػْلِهْمً}َوَمػػاًَأْرَسػػًهللاًب ػػ اهلمًًقػػاؿ رَِفػػاالًً لَػػأَلًِإالًَّ ْلَناًقَػبػْ

سَػْعَلُ وَفً{ ًُكنُتْمًالًَ ً.ً(ًٔ)ةَاْسأَُآوْاًَأْىَ ًاآذِّْكِرًِإف
وىنػػاًالًبػػ ًمػػ ًاآتنبلػػوًا ًنقطػػتً آغػػتًاالشملػػتًوىػػيًافًاآػػذكرًقػػ ً
يػتًيرادًبوًم ًيبل ًاآذكرًوىوًاآرسوؿًهللا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًوىػوًمػاًسعنلػوًاال

لُػػوً}ًاآطػػريريتًيفًقوآػػوًسعػػا  يَػتػْ ًُِإآَػػْل ُرْمًِذْكػػراًًرَُّسػػوالًً قَػػْ ًأَنػػَهَؿًاّللَّ
ً.ً(ًٕ){َعَلْل ُرْمً َتِتًاّللًَِّ

ًك ػػاًوردًًيفًعلػػوفًاهبػػارًاآريػػاً ًًويفً ةاآػػذكرًرسػػوؿًهللاً)م(
اآ رايفً ًواآق يً ًواآعلا يًعنهمً)عللهمًاآ الـ(ًافًاآذكرًىػوً

ً)صػلاًهللاًعللػوًواآػوًوسػلم(ًواىػ ًبلتػوًىػمًامل ػ وآوفًرسػوؿًهللا
ًوىمًاى ًاآذكرً.

ويفًاآعلا ػػيًواآبصػػائرًعػػ ًاآبػػاقرً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًافًمػػ ًعنػػ انً
يهع ػػوفًافًقػػوؿًهللاًةاسػػاآواًاىػػ ًاآػػذكرًاهنػػمًاآلهػػودًواآنصػػارىً

                                                 
ٔ
ً.ًٚامنبلافً- 

ٕ
ً.ًٔٔ ٓٔاآطالؽًً- 
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قاؿ ًاذاًي عون رمًا ًدينهمًمثًيربًبل هًا ًصػ رهًوقػاؿًرمػ ً
ًامل  وآوفً.اى ًاآذكرًورم ً

واآػػ آل ًةل ػػاًذىبنػػاًاآلػػوًمػػ ًافًاآػػذكرًىػػوًاآ رتػػابًاحلػػاويًعلػػاً
ً-قصلًواهبارًاالنبلافًامور 

}َوَمػػاًونصػػه اًًٗٗوٖٗاالوؿً ًىػػوًيفًسػػورةًاآنحػػ ًيفًااليتػػني
نُػػوِحيًِإآَػػْلِهْمًةَاْسػػأَُآوْاًَأْىػػَ ًاآػػذِّْكِرً رَِفػػاالًً َأْرَسػػْلَناًِمػػ ًقَػْبِلػػأَلًِإالًَّ

ًُكنُتْمًالًَ ًَ ًِسَػْعَلُ وَفًًِإف ْآبَػلَِّناِتًَواآُهبُِرًَوأَنَهْآَناًِإآَْلػأَلًاآػذِّْكَرًآِتُػبَػػنيِّ
ً.ًِآلنَّاِسًَماًنُػهَِّؿًِإآَْلِهْمًَوَآَعلَُّهْمًيَػتَػرَي رَُّروَفً{

رَِفػػاالًًةػػافً  يػػ ًااليػػتًبقوآػػوً  ً{ً}َوَمػػاًَأْرَسػػْلَناًِمػػ ًقَػْبِلػػأَلًِإالًَّ
نيًوسنويػوًعػ ًعػ ـًمعرةػتًاآنػاسًا ارةًا ًاالنبلافًواآرس ًاآ ابق

ًانػػػهاؿً ثمػػاًانػػػهؿًا ًاالنبلػػافًمػػػ ًاآبلنػػػاتًواآهبػػرًفعػػػ ًمػػ ًاآػػػالـز
ًَِآلنَّػػاِسًَمػػاً}اآػػذكرًآعلػػتًبلنهػػاًاآبػػاريًيفًذيػػ ًااليػػتًوىػػيً آِتُػبَػػػنيِّ

ً.ً(ًٔ)نُػهَِّؿًِإآَْلِهْمًَوَآَعلَُّهْمًيَػتَػرَي رَُّروَفً{

                                                 
ٔ
ً.ًٗٗاآنح ً- 
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َوَآَعلَُّهػػػػْمً} ًأيًمػػػػاًانػػػػهؿًا ًاالنبلػػػػافًواآرسػػػػ ًبػػػػ ي ًةصػػػػلهاًعػػػػ
ػػػُروفًَ ًكػػػافًيقصػػػ ً)آتبػػػنيًً{يَػتَػرَي رَّ اآعائػػػ ةًآلنػػػاسً آػػػواوً.ًواالًآػػػو

ًملاًةصلهاًع اًبع ىاً آواوً.ًً–آلناسًماًانهؿًاآلهم(ًأيًاآناسً
أيًافًاآػػذكرًىػػوًاآ رتػػابًاآػػذيًيبػػنيًآلنػػاسًعػػ ًطريػػكًاآرسػػوؿً
ً)صلاًهللاًعللوًواآوًوسلم(ًمػاًانػهؿًعلػاًاالنبلػافًواآرسػ ً االكـر

.ً
اآثا ً ًيفًسورةً)ص(ًاآيتًسصفًاآقػر فً نػوً)ذيًاآػذكر(ً للػهاًً

ًآلجهفًاكاصً آذكرًع ً ريهً.ً
ةرييًىذهًاآ ورةًنرىًاالتتًس ك ًعلػاًاآرسػوؿً آتػذكرًواآػذكرً

}اْصرِبًَْعَلاًَماًيَػُقوُآوَفًَواذُْكْرًَعْبَ اَنًَداُووَدًَذاًاْمَْيِ ًًقاؿًسعا 
ً.ً(ٔ)ِإنَُّوًَأوَّاٌبً{

ًَم َّػيِنًَاآطَّػْلطَاُفًوكذآألً }َواذُْكْرًَعْبَ اَنًأَيُوَبًِإْذًاَنَدىًرَبَُّوًَأّ ِ
ً.ً(ًٕ)بُِنْصٍبًَوَعَذاٍبً{

                                                 
ٔ
ً.ًٚٔصً- 

ٕ
ً.ًٔٗصً- 
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}َواذُْكػػػػػْرًِعبَػػػػػاَداَنًإبْػػػػػػَراِىلَمًَوِإْسػػػػػَحاَؽًَويَػْعُقػػػػػوَبًُأْويلًًوكػػػػػذآأل
ً.ً(ٔ)اْمَْيِ يًَواْمَْبَصار{

ػْ ًاْمَْهلَػاِرً}َواذُْكْرًِإمْسَاِعلَ ًَواْآَل ًَوكذآألً َ ًَوَذاًاْآ ِررْيِ ًوَُك  ًمِّ
}(ٕ)ً.ً

}َىػَذاًواهرياًوبع ًسع ادًمورادًذكرًاالنبلافًاآ ابقنيًيقوؿًسعا ً
ً.ً(ًٖ)ِذْكٌرًَوِإفًَِّآْلُ تَِّقنَيًحَلُْ َ ًَمآٍبً{

ةهػػوًيطػػػريً سػػػمًاال ػػارةً)ىػػػذا(ًاآػػػذيًيطػػريًا ًاآقريػػػبًويػػػ ؿً
ًاآذكرًهاصً.ًعلاًاآذكرًاملوفودًيفًاآ ورًوىذاً

ًقُػػْ ًَسػػأَسْػُلوًًاآثاآػػثً ًقوآػػوًسعػػا  }َوَيْ ػػأَُآوَنأَلًَعػػ ًِذيًاْآَقػػْرنَػنْيِ
ْنُوًِذْكراًً{ ً.ً(ًٗ)َعَلْل ُرمًمِّ

                                                 
ٔ
ً.ً٘ٗصً- 

ٕ
ً.ًٛٗصً- 

ٖ
ً.ًٜٗصً- 

ٗ
ً.ًٖٛاآ رهفً- 
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ةقػػ ًمسػػاًاآقػػر فًمػػاًيتلػػوهًمػػ ًامػػرًذيًاآقػػرننيًذكػػراًوةلػػوًا ػػارةً
ا ًافًقصػػػلًاالمػػػمًاملايػػػلتًواهبػػػارًاالنبلػػػافًواآصػػػاحلنيًمعنػػػاهً

ًذكرً.ً
َوَمػػاً}بعػػ ًذكػػرًاآقصػػتًوانتهائهػػاًقػػاؿًهللاًسعػػا ًويفًقصػػتًيوسػػفً

ِذْكٌرًآِّْلَعاَآِ نَيً{ ً.ً(ًٔ)َسْ َأهُلُْمًَعَلْلِوًِمْ ًَأْفٍرًِإْفًُىَوًِإالًَّ
ًةان ًسالح ًسرابطاًوسالزماًبنيًذكرًاآقصلًوآري ًاآذكرً.

َأْىػػػَ ًاآػػػذِّْكرًًِ}اآرابػػػ ً ًقوآػػػوًسعػػػا ً حلػػػثًَيمػػػرًاآبػػػاريً{ًةَاْسػػػأَُآواًْ
عًا ًاصػػ ًاآػػذكرًوم ػػتودعوًوسػػ اهلمًعػػ ًصػػحتًاالهبػػارً آرفػػًو

}َذآِػػػأَلًِمػػػْ ًأَنبَػػػافًاْآَغْلػػػِبًنُوِحلػػػِوًواآقصػػػلًاآػػػيتًوصػػػريهاًسعػػػا ً
ًُكنَ ًَآَ ْيِهْمًِإْذًَأمْجَُعوْاًَأْمَرُىْمًَوُىْمًظَمْ ُرُروَفً{ ً.ًً(ٕ)ِإآَْلأَلًَوَما

ًوىنػػاًمسػػاًاآقػػر فًاىػػ ًىػػذهًاالهبػػارً هنػػمً)اىػػ ًاآػػذكر(ًدمػػاًيػػ ؿ
ًعلاًافًاآذكرًآوًعالقتًبذكرًاآقصلً.

                                                 
ٔ
ً.ًٗٓٔيوسفً- 

ٕ
ً.ًٕٓٔيوسفً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(089) 

 
 

وىػػذاًاليتعػػارضًمػػ ًاآػػرواتتًاآػػواردةًمػػ ًاىػػ ًاآػػذكرًىػػمًاىػػ ً
اآبل ً)عللهمًاآ الـ(ًوذآألًصحل ًالنوًىمًاآذي ًوراواًاآػذكرً
ًكتابًهػاصًبقصػلًاملايػنيًمػ ً بع ًاآرسوؿًاكا)ً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًوىو

ًاالنبلافً.
آقصػػلًآالنبلػػافًوردتًعػػ ًطريػػكًوعللػػوًةلػػذآألًنػػرىًافًاكثػػرًا

اىػػػ ًاآبلػػػ ً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًالفًعنػػػ ىمًذآػػػألًاآ رتػػػابًاأريػػػوظً
ًاآذيًأويتًعنايتًهاصتًوسعه سوًي ًاحلري ًاالهليً.

ًَآُوًحَلَاِةُ وَفً{قاؿًسعا ً ًرَمُْ ًنَػهَّْآَناًاآذِّْكَرًَوِإانَّ ً.ًً(ٔ)}ِإانَّ
ًَكرَيػػػُرواًِ آػػػذِّكًْ}ًوقػػػاؿًعػػػهًوفػػػ ً ػػػاًَفػػػافُىْمًَوِإنَّػػػُوًِإفًَّاآَّػػػِذيَ  ِرًَآ َّ

ًَيَ ْيِوًَواَلًِمْ ًَهْلرِيِوًسَنهِيػٌ ً َآ ِرَتاٌبًَعهِيهًاَلًَيَْسِلِوًاْآَباِطُ ًِم ًبَػنْيِ
ل ًٍ ْ ًَح ِرلٍمًقَِ ً.(ًٕ){مِّ

واماًماًوردًم ًاآرسوؿً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًىوًاآذكرًةهذاًصػحل ًالنػوًذكػرً
ػػػراًًً}ذملػػػ ًقػػػاؿًسعػػػا ًيفًاآ رتػػػبًاآ ػػػابقتًمثػػػ ًاآتػػػوراةًواال َوُمَبطِّ

                                                 
ٔ
ً.ًٜراحلجً- 

ٕ
ً.ًٕٗ ًٔٗةصل ًً- 
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ِبَرُسوٍؿًَيَْيتًِم ًبَػْعِ يًامْسُُوًَأْقَُ ًةَػَل َّاًَفافُىمًِ ْآبَػلِّنَػاِتًقَػاُآواً
ً.ًً(ٔ)َىَذاًِسْحٌرًُمِبنٌيً{

ًاآَّػِذيًصمَُِ ونَػُوًًوقوآوًسعا  ػيَّ }اآَِّذيَ ًيَػتَِّبُعػوَفًاآرَُّسػوَؿًاآنَّػِ)ًَّامُمِّ
ً.ًً(ٕ)ْمًيفًاآتػَّْورَاِةًَواإِلذْمِلِ ً{َم ْرُتو ًًِعنَ ىًُ

َىػَذاًِذْكػُرً}ب ًانػوًقػ ًوردًذكػرًاصػحابوًمعػوًوذآػألًبقوآػوًسعػا ً
ً.ًً(ٖ)َم ًمَِّعَيًَوِذْكُرًَم ًقَػْبِليً{

ًكػػ ًاالمػمًاآ ػػابقتًاآػيتًذكػػرتًيفًاآقػر فًمػػ ً ةػذكرًمػ ًقبلػػوًىػم
ًامتًنوحًوابراىلمًوموساًوعل اً.ً

اصػػػحابوًاآػػػذي ًذكػػػرواًيفًاآتػػػوراةًًامػػػاًذكػػػرًمػػػ ًمعػػػوً ًةهػػػمًًًًً
ًواالذمل ً 

ًَواآَّػػػِذيَ ًَمَعػػػُوًَأِ ػػػ َّافًَعلَػػػاًاْآ ُرريَّػػػاِرًُرَقَػػػافً ػػػٌ ًرَُّسػػػوُؿًاّللَِّ }حُمَ َّ
ًَوِرْيػػػَواانًً ػػػَ ًاّللَِّ مِّ تَػغُػػػوَفًَةْضػػػالًً ػػػنَػُهْمًسَػػػػَراُىْمًرُكَّعػػػاًًُسػػػجَّ اًًيَػبػْ بَػلػْ

                                                 
ٔ
ً.ًٙاآصفً- 

ٕ
ً.ًٚ٘ٔامعراؼً- 

ٖ
ً.ًٕٗامنبلافً- 
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ْ ًأَاَِرًاآُ ػ ُجوِدًَذآِػأَلًَمػثَػُلُهْمًيفًاآتػَّػْورَاِةًِسلَ اُىْمًيفًُوُفوِىِهمًمِّ
ًَكػػػػػَهرٍْعًَأْهػػػػػَرَجًَ ػػػػػْطَأُهًةَػػػػػآَزرَُهًةَاْسػػػػػتَػْغَلَ ً ذِملػػػػػِ  َوَمػػػػػثَػُلُهْمًيفًاإْلِ
ًُ ةَاْستَػَوىًَعَلاًُسوِقِوًيُػْعِجُبًاآُهرَّاَعًآَِلِغلَ ًِ ُِمًاْآ ُرريَّاَرًَوَعَ ًاّللَّ

ُهمًمَّْغرِيػػػَرًةًَوَأْفػػػراًًَعِ ل ػػػاًًاآَّػػػِذيَ ً َمنُػػػواًَوَعِ لُػػػواًاآصَّػػػاحِلَاِتًِمػػػ نػْ
}(ًٔ)ً.ً

ب ًوردًذكرًامله يًواصػحابوًمػ ًاوؿًكتػابًآلػذكرًمػروراًًببػاقيً
نَػػاًيفًاآهَّبُػػػوِرًِمػػػ ًبَػْعػػػِ ًاآ رتػػبًاآ ػػػ اويتًقػػاؿًسعػػػا ً ًَكتَػبػْ }َوَآَقػػػْ 

ً.ً(ًٕ)اآذِّْكِرًَأفًَّاْمَْرَضًيَرِاُػَهاًِعَباِدَيًاآصَّاحِلُوَفً{
ةػػافًاآػػذكرًموفػػودًقبػػ ًوفػػودًاآقػػر فًبػػ ًافًًةح ػػبًىػػذهًااليػػت

ًكػػافًعنػػ هًذكػػرًايضػػاًً ًقػػاؿًسعػػا ً }َوَآَقػػْ ًموسػػا)عللوًاآ ػػالـ(
َناًُموَساًَوَىاُروَفًاْآرُيْرقَاَفًَوِيَلافًَوِذْكراًًآِّْلُ تَِّقنَيً{ ًً.(ًٖ) سَػلػْ

                                                 
ٔ
ً.ًٜٕاآريت ً- 

ٕ
ً.ً٘ٓٔامنبلافً- 

ٖ
ً.ًٛٗامنبلافً- 
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ُػػػتًعالقػػػتًوالقػػػتًبػػػنيً)ص(ًوبػػػنيًاآقػػػر فًذيًاآػػػذكرًً-هام ػػػاًً 
وائػ ًاآ ػورًوفػ ًمعػوًاآػذكرًواآع رػلًحلثًكل ػاًذكػر)ص(ًيفًا

ً–مػػرميًً–ةػػافًاآ ػػورًاآػػيتًابتػػ أتً)ص(ًىػػيًاػػالثً)ًاالعػػراؼً
ًصً(ًوكلهاًوف ًةلهاًاآذكرً.

وذآػػػػألًمعػػػػ ً)ص(ًوىػػػػوًمػػػػاًفػػػػافًعػػػػ ًاالمػػػػاـًاآصػػػػادؽً)عللػػػػوً
ًكلػػػفًالًوىػػػوًاآصػػػادؽًاالمػػػنيً ً اآ ػػػالـ(ًيعػػػينً) ًاآصػػػادؽ(

نيًواالمػػمًاآ ػػابقتًوضمتػػاجًاآػػذكرًاآػػذيًىػػوًاهبػػارًاالنبلػػافًاآ ػػابق
ًك ػػػاًقػػػاؿًسعػػػا ً َوآَػػػْوً}ا ًآ ػػػافًصػػػادؽًاليريػػػرتيًاآقػػػوؿًاةػػػرتافًا

َناًبَػْعَ ًاْمَقَاِويِ ًَمََهْذاَنًِمْنُوًِ ْآَلِ ني ً.ً(ًٔ){سَػَقوََّؿًَعَللػْ
}ًاملػلًِكتَػاٌبًأُنػِهَؿًِإآَْلػأَلًةَػالًًَةرييًسورةًاالعراؼًيقػوؿًسعػا 

ْنُوً ً.ً(ًٕ)آُِتنِذَرًِبِوًَوِذْكَرىًِآْلُ ْ ِمِننَيً{َي ُر ًيفًَصْ ِرَؾًَحَرٌجًمِّ

                                                 
ٔ
ً.ً٘ٗ ٗٗاحلاقتًً- 

ٕ
ً.ًٕ ًٔامعراؼً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(093) 

 
 

ةهذاًاآ رتابًىوًذكراًآل  مننيًك اًصرح ًااليػتًوىػذهًويػلريتً
َمػػاً}اآػذكرًمثًينهػاًعػ ًاسبػػاعًاوآلػافًمػ ًدونػوًمعاسبػػاًًبقوآػوً َقِلػلالًً

ً.ًَسذَكَُّروَف{
مثًبعػػ ًذكػػرًقصػػتًعصػػلافًابلػػللًورةضػػوًاآ ػػجود ًواآتػػ رجًيفً

ذآػألًمثًستطػرؽًاالتتًا ًاالمػمًاآ ػابقتًًاالح اثًاآػيتًاعقبػ 
َذِآأَلً}َكػمثًيقػوؿًً–قاؿًادهلواًيفًاممًقػ ًهلػ ًمػ ًقػبل رمًً–

ً.ًً(ٔ)زُمْرُِجًاْآ ْوَساًَآَعلَّ ُرْمًَسذَكَُّروَفً{
مثًسبػػ أًاآ ػػورةًبػػذكرًاهبػػارًاالنبلػػافًاآ ػػابقنيًمبتػػ أةًبقصػػتًنػػوحً

ً)عللوًاآ الـ(ًم ًقوموًقاؿًسعا ً 
ًاْعبُػُ وْاًاّللًَََّمػاًَآ ُرػمًَآَقْ ًَأْرَسلًْ} َناًنُوحاًًِإَ ًقَػْوِمػِوًةَػَقػاَؿًَتًقَػػْوـِ

ًَعِ لمًٍ َأَهاُؼًَعَلْل ُرْمًَعَذاَبًيَػْوـٍ ًَ ُرُهًِإّ ِ ْ ًِإآَػٍوًَ لػْ ً.(ٕ){مِّ
ػػػُتْمًَأفًَفػػػافُكْمًمثًختػػػتمًاالتتًاآػػػيتًختػػػلًنوحػػػاًً اليػػػتً }َأَوَعِجبػْ

ػ ػ ًرَّبِّ ُرػْمًَعلَػاًرَُفػٍ ًمِّ ن ُرْمًآُِلنػِذرَُكْمًَواذُكػُروْاًِإْذًَفَعَل ُرػْمًِذْكٌرًمِّ
                                                 

ٔ
ً.ًٚ٘معراؼًاً- 

ٕ
ً.ًٜ٘االعراؼًً- 
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ًنُوٍحًَوزَادَُكْمًيفًاْكَْلِكًَبْ َطًتًةَاذُْكُروْاً الفً ُهَلرَيافًِم ًبَػْعِ ًقَػْوـِ
ً.ً(ًٔ)اّللًَِّآَعلَّ ُرْمًسُػرْيِلُحوَف{

مثًستنػػاوؿًاآ ػػورةًقصػػتًصػػا ًمػػ ًُػػودًوسطػػريًا ًاآػػذكرًاكػػاصً
ُروْاًِإْذًَفَعَل ُرػػْمًُهَلرَيػػافًِمػػ ًبَػْعػػِ ًَعػػاٍدً}َواذُْكػػً ػػمًيفًقوآػػوًسعػػا 

َوبَػػػػػوََّأُكْمًيفًاَمْرِضًسَػتَِّخػػػػُذوَفًِمػػػػ ًُسػػػػُهوهِلَاًُقُصػػػػوراًًَوسَػْنِحتُػػػػوَفً
سَػْعثَػػػْواًيفًاَمْرِضًُمرْيِ ػػِ يَ ً اْلِبَػػاَؿًبُػلُػػوبًًةَػػاذُْكُروْاً الفًاّللًَِّوالًَ

}(ٕ)ًً.ً
ينًبػػػذكرً ػػػعلبًمػػػ ًمثًسعػػػرجًاالتتًعلػػػاًذكػػػرًآػػػوطًوقومػػػوًوسثػػػ
ًُكنػػػُتْمًً}قومػػوًاذًطمػػاطبهمًبعػػػ ًنصػػائ ًطويلػػػتًقػػائالًً َواذُْكػػػُروْاًِإْذ

َة َرثػَّرَُكمًْ ً.ً(ًٖ){ًَقِللالًً
ا ًكثػػريًمػػ ًاملػػواردًاآػػيتًتيتًاآػػذكرًيفًسػػورةًاالعػػراؼًاآػػيتًىػػيً

ًاح ىًسورًاآذكرً.
                                                 

ٔ
ً.ًٜٙامعراؼً- 

ٕ
ً.ًٗٚامعراؼً- 

ٖ
ً.ًٙٛاالعراؼًً- 
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كهػػػلعلًِذْكػػػُرًَرْقَػػػِتًرَبِّػػػأَلًَعْبػػػَ ُهًًً}ويفًسػػػورةًمػػػرميًقػػػاؿًسعػػػا ً
ً.ً(ًٔ){زََكِرتًَّ

ةقصتًزكرتًمػ ًاملالئ رػتًودعػافهًوسبطػريهًضمػفًوس رريلػوًمرمي)عللػوً
ًك ًذآألًم ًاآذكرً. ًاآ الـ(ًا ًاهرًمايفًًاآ ورة

اذُْكػْرًيفًاْآ ِرتَػاِبًَمػْرمَيًَِإِذًًًَ}االًسرىًيفًىذهًاآ ورةًيقوؿًسعػا ً
ً.(ًٕ){انتَػَبَذْتًِمْ ًَأْىِلَهاًَم َراانًًَ ْرِقّلاًً

ًَكػاَفًً}رًاكطابًيفًقوآوًمثًس رًر َواذُْكْرًيفًاْآ ِرتَػاِبًِإبْػػَراِىلَمًِإنَّػُو
يقاًًنَِّبّلاًً ً.ً(ٖ){ًِص ِّ

ًَكػاَفًخُمَْلصػاًًوََكػاَفًسعا ًًمثًقوآو }َواذُْكْرًيفًاْآ ِرتَػاِبًُموَسػاًِإنَّػُو
نَِّبّلًا{ ً.ًً(ٗ)َرُسوالًً

                                                 
ٔ
ً.ًٕ ٔمرميً- 

ٕ
ً.ًٙٔمرميًً- 

ٖ
ً.ًٔٗمرميً- 

ٗ
ً.ًٔ٘مرميً- 
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ًَكاَفًَصاِدَؽًاْآَوْعِ ً}َواذُْكْرًيفًاْآ ِرَتاِبًِإمْسَاِعلَ ًإًِوقوآوًسعا ً نَُّو
نَِّبّلاًً{ ً.ً(ًٔ)وََكاَفًَرُسوالًً

يقاًًنَِّبّلًا{وقوآوً ًَكاَفًِص ِّ ً.ً(ًٕ)}َواذُْكْرًيفًاْآ ِرَتاِبًِإْدرِيَلًِإنَُّو
ًَهَلْقنَػػاُهًِمػػ ًقَػْبػػُ ًَومَلًْمثًقوآػوًعػػهًوفػػ ً نَ ػػاُفًَأانَّ }َأَواَلًيَػػْذُكُرًاإْلِ

ً.ًً(ٖ)َيأُلًَ ْل ًا{
سورةً)ص(ًةهيًايضاًم ًسورًاآذكرًاآػيتًسريصػ ً)اآقػر فًًاماًيف

ذيًاآػػذكر(ًوسعػػرضًسػػورةً)ص(ًازػػاـًاآ رريػػارًآرسػػوؿًهللاً)صػػلاً
َوَعِجبُػػػػػواًَأفً}هللاًعللػػػػػوًو آػػػػػوًوسػػػػػلم(ً آ رػػػػػذبًيفًقوآػػػػػوًسعػػػػػا ً

ًَكذَّابًٌ ُهْمًَوقَاَؿًاْآ َراِةُروَفًَىَذاًَساِحٌر نػْ ً.ً(ًٗ){ًَفافُىمًُمنِذٌرًمِّ

                                                 
ٔ
ً.ًٗ٘مرميً- 

ٕ
ً.ًٙ٘مرميً- 

ٖ
ً.ًٚٙمرميً- 

ٗ
ً.ًٗصً- 
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رىمًآنػهوؿًاآػذكرًعلػاًاآنػ)ً)صػلاًهللاًعللػوًو آػوًمثًسوردًاستن را
ًوسػػلم(ًيفًقوآػػوً }أَأُنػػِهَؿًَعَلْلػػِوًاآػػذِّْكُرًِمػػ ًبَػْلِننَػػاًبَػػْ ًُىػػْمًيفًَ ػػألٍّ

ً.ً(ًٔ)مِّ ًِذْكِريًَبْ ًَآ َّاًَيُذوُقواًَعَذاِبً{
اً}اْصػػػرِبًَْعلَػػػاًَمػػػمثًبمػػػرهً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًبػػػذكرًاالنبلػػػافًاآ ػػػابقنيًقائلػػػتً

ً.ً(ًٕ)يَػُقوُآوَفًَواذُْكْرًَعْبَ اَنًَداُووَدًَذاًاْمَْيِ ًِإنَُّوًَأوَّاٌبً{
ًَم َّػيِنًَاآطَّػْلطَاُفًقوآوًًو }َواذُْكْرًَعْبػَ اَنًأَيُػوَبًِإْذًاَنَدىًرَبَّػُوًَأّ ِ

ً.ً(ًٖ)بُِنْصٍبًَوَعَذاٍبً{
وَبًُأْويلً}َواذُْكػػػػػْرًِعبَػػػػػاَداَنًإبْػػػػػػَراِىلَمًَوِإْسػػػػػَحاَؽًَويَػْعُقػػػػػقوآػػػػػوًًو

ً ًا ًاهرًاآ ورةً.ً(ٗ)اْمَْيِ يًَواْمَْبَصاِرً{
ةاآ رريػػػارًيقوآػػػوفً ًكػػػذابًيفًسػػػردهًىػػػذهًاالسػػػاطريًوهللاًسعػػػا ً
ًكانػػػػ ًمػػػػ ًاآرسػػػػوؿً يقػػػػوؿً )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًصػػػػادؽًوافًىػػػػذهًاآصػػػػريت

                                                 
ٔ
ً.ًٛصً- 

ٕ
ً.ًٚٔصً- 

ٖ
ً.ًٔٗصً- 

ٗ
ً.ً٘ٗصً- 
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اآػذكرًالفًً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًالنوًىوًاآصادؽًاالمنيًوضمتاجًا ًاآص ؽًم 
م ًعػادةًرواةًاآقصػلًواالهبػارًافًيهيػ واًةلهػاًاوًينقصػواًمنهػاً

َماًيَنِطُكًَعِ ًاهْلََوىًِإْفًُىػَوًًًَ}الهناًطويلتًآ ر ًرسوؿًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً
ًَوْحٌيًيُوَحا ً.(ًٔ){ِإالَّ

افًآلذكرًاصناةوً ًوذآألًالفًىناؾًذكػراًًةلػوًح ر ػتًً-سادساًً 
}َذآِػأَلًرًاحلاويًعلػاًاالتتًاحل رل ػتًقػاؿًسعػا ًوىوًذآألًاآذك

ُلوُهًَعَلْلأَلًِمَ ًاايَتِتًَواآذِّْكِرًاحْل َِرلِمً{ ً.ً(ًٕ)نَػتػْ
ًكتػبًمتعػ دةً وىذاًيػذكرانًثمػاًقلنػاهً ًمػ ًعػ ـًاآتنػايفًبػنيًوفػود
يفًاآقػػر فًوبػػنيًسػػ اه ًىػػذهًاآ رتػػبًةل ػػاًبلنهػػاً ًوعػػ ـًاآريصػػ ً

ًاآقادـًبنيًكتابًواهرً.ً
ختتلػػفًعػػ ًمجلػػ ًاآقصػػلًملػػاًً-مػػثالًًً-افًمػػ ًابنػػوًةقصػػتًآق ػػ

ًكثريةًةهيًم ًاآذكرًاحل رلمً.ً ًةلهاًم ًح رم

                                                 
ٔ
ً.ًٗ ٖاآنجمً- 

ٕ
ً.ًٛ٘ ؿًع رافً- 
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وىنػػػاؾًاآػػػذكرًاملبػػػارؾً ًوىػػػوًذآػػػألًاآػػػذكرًاحلػػػاويًعلػػػاًاالتتً
اآقر نلػػتًاملباركػػتًحلػػثً ػػ ًةلهػػاًبركػػتًوسمػػواًًبػػ ًىػػيًسقػػ ـًآػػهتدةً

ًاآربكتً.ً
ْكػػٌرًُمبَػػاَرٌؾًأَنَهْآنَػػاُهً}َوَىػػَذاًذًِة ػػثالًًقوآػػوًسعػػا ًيفًسػػورةًاالنبلػػافً

نَػاًِإبْػػَراِىلَمًُرْ ػَ ُهًِمػ ًقَػْبػُ ًوَُكنَّػاًبِػوً َأةَأَنُتْمًَآُوًُمن ِرُروَفًَوَآَقْ ً سَػلػْ
ً.ً(ًٔ)َعاِآِ نيً{

مثًيػػذكرًقصػػلًاالنبلػػافً ًةريلػػوًقصػػتًابػػراىلمًونػػوحًوآػػوطًوداودً
وسػػػلل افًوايػػػوبًويػػػونلً)ذاًنػػػوف(ًوزكػػػرتًوكلهػػػاًسبػػػ أً آعطػػػفً

{ًَوَىػَذاًِذْكػٌرًُمبَػػاَرؾًًٌ}يػتًاالو ًاآػيتًةلهػاًاآػػذكرًاملبػارؾًعلػاًاال
نَػاُهًِمػَ ًاْآَقْريَػِتًًمث ًقوآوًسعا  َناُهًُح ْر اًًَوِعْل اًًَوذَمَّلػْ }َوُآوطاًً سَػلػْ

ًَكانُواًقَػْوـًََسْوٍفًةَاِسِقنَيً{ ًَكاَن ًسػَّْعَ ُ ًاْكََباِئَثًِإنػَُّهْم ًً.(ًٕ)اآَّيِت

                                                 
ٔ
ً.ًٓ٘امنبلافً- 

ٕ
ً.ًٗٚامنبلافً- 
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نَػػاُهً}َونًُوقوآػػوًسعػػا ً َناًآَػػُوًةَػَنجَّلػْ وحػػاًًِإْذًاَنَدىًِمػػ ًقَػْبػػُ ًةَاْسػػَتَجبػْ
ً.ًً(ٔ)َوَأْىَلُوًِمَ ًاْآ َرْرِبًاْآَعِ لِمً{

}َوَداُووَدًَوُسػػػػػػَلْلَ اَفًِإْذًضَمْ ُرَ ػػػػػػاِفًيفًاحْلَػػػػػػْرِثًِإْذًًوقوآػػػػػػوًسعػػػػػػا 
ًوَُكنَّػػػاًحِل ُْرِ ِهػػػْمًَ ػػػاِىِ يَ ًةَػرَيهَّ ًْ َناَىػػػاًنَػرَيَطػػػْ ًِةلػػػِوً َػػػَنُمًاْآَقػػػْوـِ

نَػػاًُح ْر ػػاًًَوِعْل ػػاًًَوَسػػخَّْراَنًَمػػَ ًَداُووَدًاْلِبَػػاَؿً ُسػػَلْلَ اَفًوَُكػػاّلًً سَػلػْ
َرًوَُكنَّاًةَاِعِلنَيً{ ً.ً(ٕ)ُيَ بِّْحَ ًَواآطَّلػْ

ػػػيِنًَاآُضػػػُرًوقوآػػػوًعػػػهًمػػػ ًقائػػػ ً ًَم َّ }َوأَيُػػػوَبًِإْذًاَنَدىًرَبَّػػػُوًَأّ ِ
ً.(ًٖ)َوأَنَ ًَأْرَحُمًاآرَّاِقِنَي{

}َوَذاًاآنُػػوِفًِإذًذََّىػػَبًُمغَاِيػػباًًَة َػػ ًََّأفًآَّػػ ًنػَّْقػػِ َرًًوقوآػػوًسعػػا 
ًً ًأَنػػػَ ًُسػػػْبَحاَنأَلًِإّ ِ ًِإآَػػػَوًِإالَّ َعَلْلػػػِوًةَػنَػػػاَدىًيفًاآ ُُلَ ػػػاِتًَأفًالَّ

ً.(ًٗ)ُكنُ ًِمَ ًاآ َّاِآِ نَيً{
                                                 

ٔ
ً.ًٙٚامنبلافً- 

ٕ
ً.ًٛٚامنبلافً- 

ٖ
ً.ًٖٛامنبلافً- 

ٗ
ً.ًٚٛامنبلافً- 
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ًاَلًسَػػػَذْرِ ًةَػػػػرًْوقوآػػػوً ًِإْذًاَنَدىًرَبَّػػػُوًَربِّ ػػػُرً}َوزََكػػػِرتَّ داًًَوأَنػػػَ ًَهلػْ
ً.ً(ًٔ)اْآَوارِِانَي{

وى رذاًذم ًافًاى ًاآبل ً)عللوًاآ الـ(ًاهذواًم ًىذهًاآ ػورةً
وىػػػػػذاًاآػػػػػذكرًوردًآلطػػػػػريافًوآلن ػػػػػافًوآ رطػػػػػفًاآضػػػػػرًوالذمػػػػػابً

ًاالطرياؿً.
ًَم َّيِنًَاآُضػُرًَوأَنػَ ًً}حلثًوردًافًم ًم وًاآضرًيوردً رَبَُّوًَأّ ِ

ًليًويذكرًىذهًااليتً.ًويص{ًَأْرَحُمًاآرَّاِقِنيًَ
}َوَذاًاآنُػوِفًِإذًوم ًارادًاآتوبتًواالانبتًا ًهللاًةللذكرًقوآوًسعػا ً

ً.{ًذََّىَبًُمغَاِيباًًَةَ  ًََّأفًآَّ ًنػَّْقِ َرًَعَلْلوًِ
ػػػُرً}ومػػػ ًارادًاالذمػػػابًةللػػػذكرً ًاَلًسَػػػَذْرِ ًةَػػػػْرداًًَوأَنػػػَ ًَهلػْ َربِّ

ً{ً.اْآَوارِِانيًَ
ةَػرَيهَّْ َناَىػػػاًُسػػػَلْلَ اَفً}واآعلػػػمًسوريػػػ ًذكػػػرًوكػػػذآألًآػػػهتدةًاآريهػػػمً

َناًُح ْر اًًَوِعْل ا ً{ً.وَُكاّلًً سَػلػْ

                                                 
ٔ
ً.ًٜٛامنبلافً- 
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وربًسػػائ ًي ػػاؿً ًملػػاذاًوقػػ ًاالهتلػػارًمػػ ًىنػػاًوملػػاذاًفػػافًذكػػرً
ًاآقصلًعلاًاآوط ً آواوًم ًب ايتًاآذكرًا ًاآنهايتً؟ً

وصمػػابًعللػػوً ًافًمعػػ ًىػػذاًاالهتلػػارًآػػوًعالقػػتًب رل ػػتً)مبػػارؾ(ً
فًاآطػػريافًواآعػػالجًواآػػهتدةًواآن ػػوًواآربكػػتًوذآػػألًبػػ آل ًحلػػثًا

افًايػػػػتًاآ ررسػػػػيًةلهػػػػاًقػػػػوؿًامػػػػريًاملػػػػ مننيً)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ً ً
ًمخ وفًكل تًم ًك ًكل تًبركتً.ً

اذاًًاآػػذكرًاملبػػارؾًىػػوً ػػريافًآلنػػاسًةلػػذآألًس ػػتع  ًمنػػوًاالورادً
ًواالذكارًواآصلواتً.ً

  وعػػػػتًمػػػػ ًًوكػػػذآألًذمػػػػ ًيفًىػػػػذهًاآ ػػػػورةً)االنبلػػػاف(ًاآػػػػيتًىػػػػي
قصلًاالنبلافً ًي ك ًهللاًسبحانوًوسعا ًةلهاًعلاًذكػرً)اآػذكر(ً

اقْػتَػػػَرَبًِآلنَّػػاِسًِحَ ػػابُػُهْمًَوُىػػْمًيفً}ة ػػثالًًيفًبػػ ايتهاًقػػاؿًسعػػا ً
ً ِػػػػمًحُمْػػػػَ ٍثًِإالَّ ػػػػ ًِذْكػػػػٍرًمَّػػػػ ًرَّ ِّ َ رْيلَػػػػٍتًمَّْعِرُيػػػػوَفًَمػػػػاًَيَْسِػػػػلِهمًمِّ

ً.ً(ًٔ){اْسَتَ ُعوُهًَوُىْمًيَػْلَعُبوفًَ

                                                 
ٔ
ً.ًٕ ٔاالنبلافًً- 
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ًِكتَػػػػػا ًًِةلػػػػػِوًِذْكػػػػػرُُكْمًَأةَػػػػػاَلً}وقوآػػػػػوًسعػػػػػا ً َآَقػػػػػْ ًأَنَهْآنَػػػػػاًِإآَػػػػػْل ُرْم
ً.(ًٔ){سَػْعِقُلوفًَ

َػُذواًِمػ ًُدونِػِوً هِلَػًتًقُػْ ًَىػاُسواًبُػْرَىػاَن ُرْمًَىػَذاً}وقوآوًسعا ً ًاختَّ أَـِ
احْلَػػكًًَِّذْكػػُرًَمػػ ًمَِّعػػَيًَوِذْكػػُرًَمػػ ًقَػْبِلػػيًبَػػْ ًَأْكثَػػػُرُىْمًاَلًيَػْعَلُ ػػوفًَ

ً.ً(ًٕ){ةَػُهمًُمْعِرُيوفًَ
ًُىػػُهواًًً}وقوآػػوًسعػػا ً ًَكرَيػػُرواًِإفًيَػتَِّخػػُذوَنأَلًِإالَّ َوِإَذاًرَ َؾًاآَّػػِذيَ 

ًَكاِةُروف ً.ً(ًٖ){َأَىَذاًاآَِّذيًَيْذُكُرً هِلََت ُرْمًَوُىمًِبذِْكِرًاآرَّْقَِ ًُىْم
َهػػاِرًِمػَ ًاآػػرَّْقَِ ًبَػػْ ًقُػػْ ًَمػ ًَي ْرلَػػ ُُكمًِ آلَّْلػِ ًَواآنػًًَّ}ًوقوآػوًسعػا 

ً.ً(ًٗ){ُىْمًَع ًِذْكِرًَر ِِّمًُمْعِرُيوفًَ
نَػػػاًُموَسػػػاًَوَىػػػاُروَفًاْآرُيْرقَػػػاَفًَوِيػػػَلافًَوِذْكػػػراًً}وقوآػػػوً َوَآَقػػػْ ً سَػلػْ
ً.ًً(ًٔ){آِّْلُ تَِّقنيًَ

                                                 
ٔ
ً.ًٓٔاالنبلافًً- 

ٕ
ً.ًٕٗاالنبلافً- 

ٖ
ً.ًٖٙاالنبلافً- 

ٗ
ً.ًٕٗاالنبلافًً- 
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نَػػاًيفًاآهَّبُػػوِرًِمػػ ًبَػْعػػِ ًاآػػذِّْكِرًَأفًَّاْمَْرضًَوقوآػػوًسعػػا ً ًَكتَػبػْ ً}َوَآَقػػْ 
ً.(ًٕ)يَرِاُػَهاًِعَباِدَيًاآصَّاحِلُوَفً{

ً
ً

ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
                                                                                           

ٔ
ً.ًٛٗاالنبلافً- 

ٕ
ً.ً٘ٓٔامنبلافً- 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
ًًً
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ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ً

ً

ً ًاحلاديًعطراآريص
ًكتابًاملثا 

ً
ًقاؿًسعا ً 

ًِكَتا ًًُمَتَطاِ اًًمَّثَاِ ًَ ًُنَػهََّؿًَأْحَ َ ًاحْلَِ يِث ً.ً(ًٔ){}اّللَّ

                                                 
ٔ
ً.ًٖٕاآهمرً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(217) 

 
 

ًكتػػا ًي ػػ اًً مػ ًىػػذهًااليػػتًزمػػرجًهقلقػػتًالبتػتًوىػػيًافًيفًاآقػػر ف
ًكتابًاملثا ًوىوًفهفًم ًاملتطابوً.ً

آنػػاًهػػالؿًًآ رػػ ًايػػ ًىػػذاًاآ رتػػابًيفًاآقػػر فً؟ًىػػذاًمػػاًسلتويػػ 
ًاآبحثً.

ػػػَ ًاْآَ ثَػػػاِ ًَواآقػػػر فًكػػػذآألًقػػػاؿًسعػػػا ً نَػػػاَؾًَسػػػْبعاًًمِّ }َوَآَقػػػْ ً سَػلػْ
ً.ً(ًٔ)اْآَعِ لَمً{

ويفًىذهًااليتًق ًاةردًسبعاًم ًاملثا ً ًحلثًك اًنعرؼًافًمػ ً
ًآلتبعل ًةت روفًىذهًاآ ب ًفهفًم ًكتابًاملثا ً.
ً-ايػػػتًاحلجػػػرً-وقػػػ ًسػػػبكًافًبلنػػػاً رافًاملري ػػػري ًيفًىػػػذهًااليػػػتً

ًكػ ًاآقػػر فً أيًافًًً–وكلػفًاهنػمًيعتقػ وفًافًاآقػر فًاآع ػلمًىػو
ًكلوًاملعينًبقوآػوً)واآقػر فًاآع ػلم(ً كتابًهللاًاآذيًبنيًاي يناًىو
علاًاآػر مًمػ ًانػوًسػبحانوًوسعػا ًقػ ًقػرفًاآ ػب ًمػ ًاملثػا ًمػ ً

ًاآقر فً.ً
ً-وىناًيردًس االفًعلاًىذاًاآنوعًم ًاآترياسريً 

                                                 
ٔ
ً.ًٚٛاحلجرً- 
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ًك ػػاًىػػػوًواردًعػػػ ًاآً-اوالًً  ثابػػ ًافًاآ ػػػب ًاملثػػا ًىػػػيًاآريا ػػػت
ًاى ًبل ًاآنبوةً)عللوًاآ الـ(ً.ً

ودمػػاًاليقبػػ ًاآطػػألًافًاآريا ػػتًاآ ػػب ًاملثػػا ًىػػيًاآقػػر فً ًوعللػػوً
ي رػػػوفًاآعطػػػفًيفًااليػػػتًاملػػػذكورةًمػػػ ً بًعطػػػفًاآطػػػيفًعلػػػاً
نري وًوىوً ط ً ًومقتضاًاآعطفًافًي روفًاآقر فًاآع لمً ػريً

ػَ ًاْآَ ثَػاِ ًً}ثػا ًاآػيتًىػيًاآريا ػتًالنػوًقػاؿًاآ ب ًمػ ًامل َسػْبعاًًمِّ
ً{ً.ًَواآقر فًاْآَعِ لمًَ

وبعبػػارةًاهػػرىًافًوفػػودًاآػػواوًبػػنيًىػػذي ًاملعنلػػنيًيقتضػػيًاملغػػايرةً
ًواالانلنلتً ًأيًافًىذاً ريًذاؾً.

اهتلػػفًاملري ػػروفًيفًسػػببًاآت ػػ لتًاآ ػػب ًاملثػػا ً ػػذاًً-النلػػاً 
ً-االسمًعلاًقوآنيً 

 ًاآريا ػػتً آ ػػب ًاملثػػا ًالهنػػاًنهآػػ ًمػػرسنيًاالو ًيفًمسلػػ -ٔ
ًم رتًواآثانلتًيفًامل ينتً.

 مسل ًبذآألًالهناًسث ًيفًاآصالةًمرسنيً. -ٕ
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يفًً{ِكتَػػا ًًُمَتَطػاِ اًًمَّثَػػاِ ًَ}وىنػاًيػردًاال ػػ راؿًعلػاًاآقػػوآنيً يػتً
سػػورةًاآهمػػرًوالًاحػػ ًمػػ ًاملري ػػري ًيقػػوؿًافًاآ رتػػابًمسػػيًمثػػا ً

رسنيًاوًالنػػوًيقػػرأًيفًاآصػػالةًمػػرسنيًة رلػػفًسري ػػرً يػػتًالنػػوًنػػهؿًمػػ
ًاحلجر؟

وآالفابػػػتًعلػػػاًىػػػذي ًاآ ػػػ اآنيًنقػػػوؿًافًىنػػػاؾًكتػػػا ًًيفًاآقػػػر فً
ًكتابًاملثا ً ًأهذتًمنػوًىػذهًاآ ػب ً ًبػ آل ًوفػودً)مػ (ً امسو

ًآلتبعل ً.ً
ًوك ػػاًفػػافًعػػ ًرسػػوؿًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًوذكػػرهًيفًاآ رػػايفًواوردهًاآريػػل 

)اعطلػػػ ًانػػػوًقػػػاؿً ًًٕٓٔصٖاآ را ػػػا ًيفًسري ػػػريهًاآصػػػايفًج
اآ ػػورًاآطػػواؿًم رػػافًاآتػػوراةًواعطلػػ ًامل ػػنيًم رػػافًاالذملػػ ً

ًواعطل ًاملثا ًم رافًاآهبورًوةضل ً ملريص ً(ً.
ة ع ًاآ ورًاآطػواؿًىػيًاآ ػورًاآ ػب ًاالو ًيفًاآقػر فًابتػ افاًً

نيًةهيًاآ ورًاآػيتًب ورةًاآبقرةًوانتهاًفًب ورةًاالنرياؿً.ًواماًامل 
ًست روفًم ًم تًايتًة اًةوؽً.ً
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ةهيًاآيتًسثينًىذهًاآ ػبعتًاالو ًً-وىيًحم ًكالـً-واماًاملثا ً
واآػػػيتًسبػػػ أًمػػػ ًسػػػورةًاآتوبػػػتًوسنتهػػػيًب ػػػورةًً-اآ ػػػب ًاآطػػػواؿً-

ًاحلجرً.ً
ًَأَرىًَسػػْبَ ًوىػػذاًاآتق ػػلمًةويػػ ًقوآػػوًسعػػا ً }َوقَػػاَؿًاْآَ ِلػػأُلًِإّ ِ

َيَُْكُلُهػػػ ًََّسػػػْبٌ ًِعَجػػػاٌؼًَوَسػػػْبَ ًُسػػػنُباَلٍتًُهْضػػػٍرًًبَػَقػػػَراٍتًمِسَػػػافًٍ
ًُكنػػُتْمًِآلػػُرْ َتً َوُأَهػَرًَتِبَ ػػاٍتًَتًأَيُػَهػػاًاْآَ ػػ ًَُأةْػتُػػوِ ًيفًُرْ َتَيًِإف

ً.ً(ًٔ)سَػْعبُػُروَفً{
ة ػػػب ًبقػػػراتًمسػػػافًىػػػيًاآ ػػػورًاآ ػػػب ًاآطػػػواؿًاالو ً ًوسػػػب ً

يًامل ػػػنيًواالهػػػرًعجػػػاؼًىػػػيًاملثػػػا ً ًوسػػػب ًسػػػنبالتًهضػػػرًىػػػ
ًكتػػػابًاملثػػػا ًىػػػوً اآلاب ػػػاتًىػػػيًاملريصػػػ ً.ًوحمصػػػ ًاآ رػػػالـًاف
اآ ػػورًاآ ػػب ًابتػػ افاًًب ػػورةًاآتوبػػتًوانتهػػافاًًب ػػورةًاحلجػػرً ًوافً
اآريا تًاآيتًىيًاـًاآ رتابًق ًاهػذتًمػ ًىػذهًاآ ػب ًوآػذاًقػاؿً

َ ًاْآَ ثَاِ ًَواآقر فًاْآَعِ لمًًَ} ً.{ًَسْبعاًًمِّ
ً- رالـًع ةًامورً واآطاى ًعلاًىذاًاآ

                                                 
ٔ
ً.ًٖٗيوسفً- 
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افًاآب ػػػ لتًيفًسػػػورةًاآريا ػػػتًويقابلهػػػاًسػػػورةًاآتوبػػػتًمػػػ ً -ٔ
املثا ًةهػيًاآ ػورةًاآوحلػ ةًاآػيتًسػقط ًعنهػاًاآب ػ لتً

ًة راسماًعوي ًعنهاًىناً.ً–أيًملًسريتت ً آب  لتًً–
ًاْآَعػػػاَآِ نَيً{قوآػػػوًسعػػػا ً -ٕ سقابلهػػػاًسػػػورةًً}احْلَْ ػػػُ ًّللًَِّربِّ

 يونلً.

}َدْعػػَواُىْمًنصػػاًًيفًسػػورةًيػػونلًةقػػ ًذكػػرتًىػػذهًااليػػتًً
ـًٌَو ِهػػػػُرً ػػػػتُػُهْمًِةلَهػػػػاًَسػػػػاَل ِةلَهػػػػاًُسػػػػْبَحاَنأَلًاآلَُّهػػػػمًََّو َِلػَّ

ًاْآَعاَآِ نَيً{ ً.ً(ًٔ)َدْعَواُىْمًَأِفًاحْلَْ ُ ًّلِلًَِّربِّ
ومع ًاحل ػ ًهللاًربًاآعػاملنيًىػوًاآطػ ررًثمختلػفًانواعػوً

ًوق ًحثًهللاًسعا ًيفًسورةًيونلًعلػاًاآطػ ررًوا فًقػـو
يػػػونلًىػػػمًاآوحلػػػ وفًاآػػػذي ً ػػػ ررواًهللاًو منػػػواًبػػػوًقػػػاؿً

قَػْوـًَ}سعا ً ًَكاَنْ ًقَػْريٌَتً َمَنْ ًةَػنَػرَيَعَهاًِإظمَانُػَهاًِإالًَّ ةَػَلْواَل

                                                 
ٔ
ً.ًٓٔيونلً- 
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ُهْمًَعػَذاَبًاكِػْهِيًيفًاحْلَلَػاَةً ًَكَطرْيَناًَعػنػْ يُوُنَلًَآ َّاً َمُنوْا
ً.ً(ًٔ){اآُ نْػَلاًَوَمتػَّْعَناُىْمًِإَ ًِحنيًٍ

َوِإْذً}ومػػ ًاملعػػروؼًافًاالظمػػافًمػػرادهًاآطػػ ررًقػػاؿًسعػػا ً
ًَكرَيػػػػْرُ)ًِْإفًَّ ةََذََّفًرَُب ُرػػػػْمًآَػػػػِ  ًَ ػػػػ َرْرُ)ًَْمزِيػػػػَ نَّ ُرْمًَوآَػػػػِ  

ً.(ًٕ){َعَذاِعًَآَطِ ي ًٌ
ةجعػػ ًاآ رريػػرًمقابػػ ًاآطػػ ررً ًواآػػذيًيقابػػ ًاآ رريػػرًىػػوً
االظمافًومعناهًاآط ررً.ًوآق ًعاسبًهللاًسػبحانوًيفًسػورةً

َوَمػػاً}ونلًاقوامػػاًًوذمهػػمًالهنػػمًاليطػػ رروفًقػػاؿًسعػػا ًيػػ
ظَػػُ ًاآَّػػِذيَ ًيَػرْيتَػػػُروَفًَعلَػػاًاّللًِّاْآ َرػػِذَبًيَػػػْوـًَاْآِقَلاَمػػِتًِإفًَّ
آَػػػػػػُذوًَةْضػػػػػػٍ ًَعلَػػػػػػاًاآنَّػػػػػػاِسًَوآَػػػػػػػ ِر ًََّأْكثَػػػػػػػَرُىْمًالًَ اّلّلًَ

 .(ًٖ){َيْط ُرُروفًَ

                                                 
ٔ
ً.ًٜٛيونلً- 

ٕ
ً.ًٚابراىلمًً- 

ٖ
ً.ًٓٙيونلًً- 
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عناىػاًاآرقػتًوىػذهًااليػتًم{ًاآرَّْقػػِ ًاآػرَِّحلمًِ}قوآوًسعا ً -ٖ
ب رػػ ًابعادىػػاً)اآرقػػتًاآرقانلػػتًواآرقػػتًاآرحل لػػت(ًةهػػيً

 ايتًاآرقتًوىيًيفًقباؿًسورةًىودً.ً

وقػػ ًذكػػرًهللاًسػػبحانوًوسعػػا ًيفًاآقػػر فًوبػػنيًوكطػػفًآنػػاً
ًع ًاآعالقتًاآوطل ةًبنيًىودًواآرقتً.

حلػػثًانػػوًفػػ ًوعػػالًذكػػرًاالنبلػػافًيفًسػػورةًىػػودًواآرقػػتً
ًمث ًقوآوًسعا ً يفًرساآتهمًودعوزمً

ْنػُوًَوِمػ ً لُػوُهًَ ػاِىٌ ًمِّ ًَكاَفًَعَلاًبَػلَِّنٍتًمِّ ًرَّبِّػِوًَويَػتػْ }َأَةَ  
ًِكَتاُبًُموَساًَإَماماًًَوَرْقًَتًُأْوآَػِ أَلًيُػْ ِمُنوَفًِبِوًَوَمػ ً قَػْبِلِو
َي ْررُيْرًِبِوًِمَ ًاَمْحَهاِبًةَاآنَّػاُرًَمْوِعػُ ُهًةَػاَلًسَػأُلًيفًِمْريَػٍتً

نًْ يُػْ ِمنُػوَفًمِّ ُوًِإنَّػُوًاحْلَػُكًِمػ ًرَّبِّػأَلًَوآَػػ ِر ًََّأْكثَػػَرًاآنَّػاِسًالًَ
}(ًٔ)ً.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٚٔىودً- 
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ًَأرَأَيْػػُتْمًِإفًًوقوؿًنوح)عللػوًاآ ػالـ(ًآقومػوً }قَػاَؿًَتًقَػػْوـِ
َلْ ً ْ ًِعنِ ِهًةَػُع ِّ ًََو َبِ ًَرْقًَتًمِّ ُكنُ ًَعَلاًبَػلَِّنٍتًمِّ ًرَّعِّ

ًَكارُِىوَفً{َعَلْل ُرْمًأَنُػْلهُِم ُر ًُ ً.ً(ٔ)وَىاًَوأَنُتْمًهَلَا
وذكرتًيفًىذهًاآ ورةًفوانبًكثريةًمػ ًاآرقػتًمثًسػذكرً

ًكان ًبرقتًمنوًسعا ً.ً ًاالتتًافًذماةًاالنبلاف
نَػػاًُىػػوداًًَواآَّػػِذيَ ً َمنُػػوْاًقػػاؿًسعػػا ً ػػاًَفػػافًَأْمػػُراَنًذَمَّلػْ }َوَآ َّ

َناُىمًمًِّ نَّاًَوذَمَّلػْ ً.ً(ًٕ)ْ ًَعَذاٍبًَ ِللٍ ً{َمَعُوًِبَرْقٍَتًمِّ
َعلَػاً}ويت رررًاالمرًم ً قيًاالنبلافًةلصرحًك ًن)ًانوً

ػػ ًرَّبِّػػوًِ ْنػػوو بهًًبَػلِّنَػػٍتًمِّ وسصػػرحًاالتتًافًذمػػاةًً{ًَرْقَػػٍتًمِّ
ًك ًن)ًبرقتًم ًهللاً.ً

وقػػػ ًذكػػػرًهللاًاالنبلػػػافًيفًسػػػورةًاالعػػػراؼًوبػػػنيًمواقػػػفً
لػػفًنػػهؿًاآعػػذابًاقػػوامهمًمػػ ًدعػػوازمًوس رػػذيبهمًهلػػمًوك

 آ راةري ً ًواذماًاالنبلافًواآػذي ًامنػواًمعهػمًوقػ ًهػلً
                                                 

ٔ
ً.ًٕٛودىً- 

ٕ
ً.ًٛ٘ىودً- 
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اآبػاريًيفًىػذهًاآ ػػورةًىػوداًً آرقػتًاذًانػػوًاآنػ)ًاآوحلػػ ً
نَػػاُهًَواآَّػػِذيَ ًًاآػػذيًاذمػػاهًهللاًبرقػػتًمنػػوًقػػاؿًسعػػا  }ةََأذَملػْ

بُوْاًِ تًَ ًَكػػذَّ نَّػػاًَوَقَطْعنَػػاًَدابِػػَرًاآَّػػِذيَ  سِنَػػاًَوَمػػاًًَمَعػػُوًِبَرْقَػػٍتًمِّ
ً.ً(ًٔ)َكانُوْاًُمْ ِمِننَيً{

وماًذآألًاالًآعالقتًىػودً آرقػتًاآػيتً ػ اناًعنهػاً.ًوقػ ً
 ذكرتًاآرقتًيفًسورةًىودًب رثرةًمنقطعتًاآن ريً.

ًاآػ ِّي ًِ}قوآوًسعا  -ٗ وىػيًسعػينًامللػألً ًوىػيً{ًَماِآأِلًيَػْوـِ
قباؿًسورةًيوسفًاآػيتً ػ ا ًعػ ًامللػألًيفًعػ ةًاتتً

ًَكػػاَفًآَِلْأُهػػَذًَأَهػػاُهًيفًِديػػِ ًاْآَ ِلػػأِلًسعػػا ًًمنهػػاًقوآػػو }َمػػا
ً ًُكػػ ِّ ػػ ًنََّطػػافًَوةَػػػْوَؽ َأفًَيَطػػاَفًاّلّلًُنَػْرةَػػُ ًَدرََفػػاٍتًمِّ ِإالًَّ

 .ً(ًٕ)ِذيًِعْلٍمًَعِللٌم{

                                                 
ٔ
ً.ًٕٚامعراؼً- 

ٕ
ً.ًٙٚيوسفً- 
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}َوقَػػاَؿًاْآَ ِلػػأُلًحلػػثًذكػػرًامللػػألًواآػػ ي ً ًوقوآػػوًسعػػا ً
ًَأَرىًَسػػػػْبَ ًبَػَقػػػػَراٍتًمِسَػػػػاٍفًَيَُْكلًُ ُهػػػػ ًََّسػػػػْبٌ ًِعَجػػػػاٌؼًِإّ ِ

َوَسػػػْبَ ًُسػػػنُباَلٍتًُهْضػػػٍرًَوُأَهػػػَرًَتِبَ ػػػاٍتًَتًأَيُػَهػػػاًاْآَ ػػػ ًُ
ًُكنُتْمًِآلُرْ َتًسَػْعبُػُروَفً{ ً.ً(ًٔ)َأةْػُتوِ ًيفًُرْ َتَيًِإف

تَػػػػػيِنًِمػػػػػَ ًاْآُ ْلػػػػػأِلًوكػػػػػذآألًقوآػػػػػوًسعػػػػػا ً ًقَػػػػػْ ً سَػلػْ }َربِّ
ػػػػػَ اَواِتًَوَعلَّْ تَػػػػػيِنًِمػػػػػ ًَةِْويػػػػػِ ًاَمَحاِديػػػػػِثً ةَػػػػػاِطَرًاآ َّ

َواَمْرِضًأَنػػَ ًَوآِلِّػػيًيفًاآػػُ نُػَلاًَواايِهػػَرِةًسَػػػَوةَّيِنًُمْ ػػِل اًً
ً.ً(ًٕ)َوَأحْلِْقيِنًِ آصَّاحِلِنَيً{

ػػػػاًَفػػػػافُهًوقوآػػػػوًسعػػػػا ً }َوقَػػػػاَؿًاْآَ ِلػػػػأُلًائْػتُػػػػوِ ًبِػػػػِوًةَػَل َّ
اآنِّْ ػػػَوِةًًاآرَُّسػػػوُؿًقَػػػاَؿًاْرِفػػػْ ًِإَ ًرَبِّػػػأَلًةَاْسػػػأَْآُوًَمػػػاًَ ؿًُ
ًِب َرْلِ ِى ًََّعِللٌمً{ ً.(ًٖ)اآالَّيتًَقطَّْعَ ًأَْيِ يَػُه ًَِّإفًََّرعِّ

                                                 
ٔ
ً.ًٖٗيوسفً- 

ٕ
ً.ًٔٓٔيوسفً- 

ٖ
ً.ًٓ٘يوسفً- 
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}َوقَاَؿًاْآَ ِلأُلًائْػُتوِ ًبِػِوًَأْسَتْخِلْصػُوًآِنَػرْيِ ػيًوقوآوًسعا 
ًَكلََّ ُوًقَاَؿًِإنَّأَلًاْآلَػْوـًََآَ يْػَناًِم ِرنٌيًَأِمنٌيً{ ً.ً(ًٔ)ةَػَل َّا

نَػرْيِقػُ ًُصػػَواَعًاْآَ ِلػأِلًَوِآَ ػػ ًَفػافًبِػػِوًً}قَػػاُآواًْوقوآػوًسعػا ً
ِبِوًَزِعلٌمً{ ً.ً(ًٕ)ِقُْ ًبَِعرٍيًَوَأاَنًْ

 ة ورةًيوسفًىيًاآ ورةًاآيتًستح ثًع ًامللأل.

َؾًَنْ ػػػػَتِعنيًُ}قوآػػػػوًسعػػػػا ً -٘ َؾًنَػْعبُػػػػُ ًوِإتَّ وىػػػػيًسعػػػػينًً{ِإتَّ
اآعبادةًوىػيًيفًقبػاؿًسػورةًاآرعػ ًومػ ًمصػاديكًاآعبػادةً

 قاؿًسعا ً ًواآت بل ً 

}َوُيَ ػػبُِّ ًاآرَّْعػػُ ًِهَْ ػػِ ِهًَواْآَ الَِئ َرػػُتًِمػػْ ًِهلرَيتِػػِوًَويُػْرِسػػُ ً
صََّواِعَكًةَػُلِصلُبًِ َػاًَمػ ًَيَطػاُفًَوُىػْمًصُمَػاِدُآوَفًيفًاّللًِّاآ

 .ً(ًٖ)َوُىَوًَ ِ يُ ًاْآِ َحاِؿً{

                                                 
ٔ
ً.ًٗ٘يوسفً- 

ٕ
ً.ًٕٚيوسفً- 

ٖ
ً.ًٖٔاآرع ً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(208) 

 
 

}َوّلِلًَِّيْ ػُجُ ًوم ًمصاديكًاآعبادةًاآ جودً ًقاؿًسعا ً
ػػػػػَ اَواِتًَواَمْرِضًَطْوعػػػػػاًًوََكْرىػػػػػاًًَوِظالهُلُػػػػػمًًَمػػػػػ  يفًاآ َّ

ًَواايَصاِؿً{ ً.ً(ًٔ)ِ ْآُغُ وِّ
مثًس ػػػت رًاالتتًيفًمػػػػ حًمػػػػ ًيعبػػػػ ًهللاًويطلعػػػػوًوسعػػػػ هً
ه  ًاملابًوستوعػ ًمػ ًيعصػيًهللاًويطػرؾًبػوًمػاًالينريػ ً

 واليضرًبعقابً  ي ًوسوفًاآ ارً.

َراَطًاملًُ}قوآوًسعا  -ٙ وىيًسريلػ ًاهل ايػتًً{ َتِقلمًَاىِ نَػاًاآصِّ
وىػػػيًيفًقبػػػاؿًسػػػورةًابػػػراىلمًوىنػػػاًسػػػربزًامامنػػػاًاآعالقػػػتً
اآوالقػػتًبػػنيًابػػراىلمً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًواهل ايػػتًا ًاآصػػراطً

ًِإَ ًِصػػَراٍطًامل ػػتقلمً ًقػػاؿًسعػػا ً }قُػػْ ًِإنَّػػيِنًَىػػَ اِ ًَرعِّ
لَّػػَتًِإبْػػػَراِىلَمًَحِنلريػػاًً ًَكػػاَفًِمػػَ ًًُمْ ػػَتِقلٍمًِدينػػاًًِقَل ػػاًًمِّ َوَمػػا

 .ً(ًٕ)اْآُ ْطرِِكنَيً{

                                                 
ٔ
ً.ً٘ٔاآرع ً- 

ٕ
ً.ًٔٙٔامنعاـً- 
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ًَكػػػاَفًأُمَّػػػًتًقَانِتػػػاًًّلِلًًًِّ}وقػػػاؿًعػػػهًمػػػ ًقائػػػ ً ِإفًَِّإبْػػػػَراِىلَم
َنْػُعِ ػػػِوًاْفتَػبَػػػاُهًًَحِنلريػػػاًًَومَلًْيَػػػأُلًِمػػػَ ًاْآُ ْطػػػرِِكنيًَ َ ػػػاِكراًًمِّ
ً.ً(ًٔ)َوَىَ اُهًِإَ ًِصَراٍطًُمْ َتِقلٍمً{
ًِكتَػػػاٌبًًبقوآػػػوًسعػػػا ًوقػػػ ًابتػػػ أًهللاًسػػػبحانوًوسعػػػا  }اآَػػػر

أَنَهْآنَػػػاُهًِإآَْلػػػأَلًآُِتْخػػػرَِجًاآنَّػػػاَسًِمػػػَ ًاآ ُُلَ ػػػاِتًِإَ ًاآنُػػػوِرً
ً.ً(ًٕ)إبِِْذِفًَر ِِّْمًِإَ ًِصَراِطًاْآَعهِيِهًاحْلَِ لِ ً{

وىػ ًيفًاهػػراجًاآنػػاسًمػػ ًاآ ل ػػاتًا ًاآنػػورًاالًاهل ايػػتً
ًا ًاآصراطًامل تقلمً.ً

 ًحريل ًبذكرًاهل ايتًثمختلػفًا ػ راهلاًك اًافًاآ ورةًق
}َوَمػاًَأْرَسػْلَناًِمػ ًرَُّسػوٍؿًيفًع ةًمواي ًمث ًقوآػوًسعػا ً

ًهَلُػػػػْمًةَػُلِضػػػػُ ًاّلّلًَُمػػػػ ًَيَطػػػػاُفً َ بِِلَ ػػػػاِفًقَػْوِمػػػػِوًآِلُػبَػػػػػنيِّ ِإالًَّ
ً.ً(ًٖ)َويَػْهِ يًَم ًَيَطاُفًَوُىَوًاْآَعهِيُهًاحْل َِرلُمً{

                                                 
ٔ
ً.ًٕٔٔ ٕٓٔاآنح ً- 

ٕ
ً.ًٔإبراىلمً- 

ٖ
ً.ًٗإبراىلمً- 
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ػػَ ًَعلَػػاًاّللًَِّوقَػػْ ًَىػػَ ااَنً}َوَمػػاًآَنَػػاًَأالَّوقوآػػوًسعػػا ً ًنَػتَػوَكَّ
ُسبُػَلَناًَوآََنْصرِبَفًََّعَلاًَمػاً َذيْػُتُ ػواَنًَوَعلَػاًاّللًِّةَػْللَػتَػوَكَّػِ ً

ً.ً(ًٔ)اْآُ تَػوَكُِّلوَفً{
لعػػاًًةَػَقػػاَؿًاآُضػػَعرَيافًِآلَّػػِذيَ ًوقوآػػوًسعػػا ً }َوبَػػػَرُزوْاًّلِلًِّمجَِ

ًُكنَّػػاًَآ ُرػػ ْمًسَػَبعػػاًًةَػَهػػْ ًأَنػػُتمًُمْغنُػػوَفًَعنَّػػاًِمػػْ ًاْسػػَت ْربَػُروْاًِإانَّ
َعػػػَذاِبًاّللًِِّمػػػ ًَ ػػػْيٍفًقَػػػاُآوْاًآَػػػْوًَىػػػَ ااَنًاّلّلًُهَلَػػػَ يْػَناُكْمً

لٍلً{ ـًَْصبَػْراَنًَماًآََناًِم ًحمَِّ َناًَأَفهِْعَناًَأ ً.ً(ٕ)َسَوافًَعَللػْ
ا ًافًابػػػػػراىلمًىػػػػػوًعنػػػػػوافًاهل ايػػػػػتًًٖٙمثًسطػػػػػريًااليػػػػػتً
 ي ًوىػػػوًقوآػػػوًسعػػػا ًعلػػػاًآ ػػػافًابػػػراىلمًومثابػػػتًآل هتػػػ

ػػَ ًاآنَّػػاِسًَةَ ػػ ًسَِبَعػػيِنًةَِانَّػػُوً ًَكثِػػرياًًمِّ ًِإنػَُّهػػ ًََّأْيػػَلْلَ  }َربِّ
ًَوَمْ ًَعَصاِ ًةَِانَّأَلًَ رُيوٌرًرَِّحلٌمً{  .ًِمينِّ

                                                 
ٔ
ً.ًٕٔإبراىلمً- 

ٕ
ً.ًٕٔإبراىلمً- 
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ِصػػػػػػَراَطًاآَّػػػػػػِذيَ ًأَنَع ػػػػػػَ ًَعلَػػػػػػلِهْمً َػػػػػػرِيً}قوآػػػػػػوًسعػػػػػػا ً -ٚ
ومعناىاًاآغضبًاالهلػيًً{اآِّنيًَاملَغُضوِبًَعَللِهْمًَواَلًاآضًَّ

 ويالآتًاآ راةري ًوىيًيفًقباؿًسورةًاحلجرً.ً

وم ًاوي ًواوؿًمصاديكًاآغضبًاالهلػيًطػردهًالبلػللً
مػػػػ ًحضػػػػرةًاآريػػػػاًاالهلػػػػيًبعػػػػ ًعصػػػػلناهًآالمػػػػرًاالهلػػػػيً

ً آ جودًالدـًاذًقاؿًآوًسعا ً 
َهػاًةَِانَّػأَلًرَِفػلٌمًَوِإفًََّعَلْلػأَلًاآ}قًَ لَّْعنَػَتًِإَ ًاَؿًةَاْهُرْجًِمنػْ

ًاآ ِّي  ً.ً(ًٔ){يَػْوـِ
ًاآضػػاآنيً }قَػػاَؿًَوَمػػ ًيَػْقػػَنُ ًمثًقوآػػوًسعػػا ًيفًذكػػرًاآقػػـو

اآضَّآُآوَفً{ ً.ً(ًٕ)ِم ًرَّْقَِتًرَبِِّوًِإالًَّ
ًآػػوطًاآػػذي ً ضػػبًهللاًعلػػلهمً ك ػػاًذكػػرتًاآ ػػورةًقػػـو
وارسػػ ًعلػػلهمًاآعػػذابًوعرفػػ ًاآ ػػورةًعلػػاًاصػػحابً

                                                 
ٔ
ً.ًٖ٘ ٖٗاحلجرً- 

ٕ
ً.ًٙ٘احلجرً- 
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ًَكػػػػػاَفًَأْصػػػػػَحاُبًامَْي َرػػػػػِتً}وًَاالي رػػػػػتًيفًقوآػػػػػوًسعػػػػػا ً ِإف
ً.ً(ًٔ)َآ َاِآِ نَيً{

ًَكػػػػػػػػذََّبًَأْصػػػػػػػػَحاُبًاحِلْجػػػػػػػػِرًمثًقػػػػػػػػاؿًسعػػػػػػػػا ً }َوَآَقػػػػػػػػْ 
ً.(ًٕ)اْآُ ْرَسِلنَي{

ػَ ًاياةتًا ًذآألًةافًقوآوًسعا ً َناَؾًَسػْبعاًًمِّ }َوَآَقْ ً سَػلػْ
ً.ًً(ٖ)اْآَ ثَاِ ًَواآقر فًاْآَعِ لَمً{

سورةًاحلجرًوةلوًدالآػتًق ًذكرتًيفًاالتتًاالهريةًم ً
ًكتػػابًاملثػػا ً ًةػػافًسػػورةًاحلجػػرًىػػيًاآ ػػورةً علػػاًهػػتم

ًاالهريةًم ًاملثا ً.
ً
ً

ًودماً  رًاال ارةًاآلوًاالمرًاآتايلً ً
                                                 

ٔ
ً.ًٛٚاحلجرً- 

ٕ
ً.ًٓٛاحلجرً- 

ٖ
ً.ًٚٛاحلجرً- 
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وافًعػػػ دًًٗٔٔحلػػػثًنعلػػػمًافًعػػػ دًسػػػورًاآقػػػر فًىػػػوً
حرةػػاًًوحلن ػػاًسػػقط ًاآب ػػ لتًٜٔحػػروؼًاآب ػػ لتًىػػوً

سػػػورةًًمػػػ ًسػػػورةًاآتوبػػػتًادرفػػػ ًمػػػ ًاالنريػػػاؿًةاصػػػبح 
واحػ ةًوبقلػ ًسػػتتًسػورًسبػ أًمػػ ًسػورةًيػونلًا ًسػػورةً
احلجرًوق ًومسهاًهللاًسبحانوًوسعا ًبعالمتًوىيًافًاوهلاً

ًاآرًاآرًاآرًاملرًاآرًاآر(ً.متطا تً)اآرً
حرةػػأًًًٜوآػػوًاحصػػلناًعػػ دًىػػذهًاحلػػروؼًآوفػػ انًاهنػػاً

علػػػاًعػػػ دًسػػػورًاآ رتػػػابً ًىػػػذاًاوالًً ًوالنلػػػاًًةقػػػ ًقػػػاؿً
سَػْقَطػػِعُرًِمْنػػُوًُفلُػػوُدًاآَّػػِذيَ ًِكتَػػ}سعػػا ً ا ًًُمَتَطػػاِ اًًمَّثَػػاِ ًَ

سَِلػػػػنُيًُفلُػػػػوُدُىْمًَوقُػلُػػػػوبُػُهْمًِإَ ًِذْكػػػػِرً طَمَْطػػػػْوَفًرَبػَُّهػػػػْمًمثًَُّ
} ً.ً(ًٔ)اّللَّ

وك اًعرةناًةأفًرسوؿًهللاًق ًفع ًاملثا ًيفًقبػاؿًاآهبػورً
ًكتػػػابًداودً) عللػػػوًيفًاآروايػػػتًاآػػػيتًذكػػػرانً.ًواآهبػػػورًىػػػو

اآ ػػػالـ(ًاآػػػذيًآػػػوًصػػػريتًاآتػػػأاريًاكػػػارفيًيفًاملوفػػػوداتً
                                                 

ٔ
ً.ًٖٕاآهمرً- 
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ًكػػ ً ػػيفًيػػ بًمػػ ًداودًوي ػػب ًمعػػوًعنػػ ماً حلػػثًكػػاف
ًيقرأًاآهبورً.ً

وىػػذهًاآصػػريتًموفػػودةًايضػػاًًيفًكتػػابًاملثػػا ًحلػػثًقػػاؿً
مَّثَػػاِ ًَسَػْقَطػػِعُرًِمْنػػُوًُفلُػػوُدًًسعػػا ًيفًوصػػفًكتػػابًاملثػػا ً}

ًكتػػػابًاملثػػػا ًآػػػوًايضػػػاًًصػػػريتًاآَّػػػِذيَ ًطَمَْطػػػْوَفًرَبػَُّهػػػمًْ {ًةػػػأف
اآتػػػػػأاريًيفًاملوفػػػػػوداتًآػػػػػذاًةػػػػػأفًاىػػػػػ ًاآبلػػػػػ ً)علػػػػػلهمً

ًاآ الـ(ًيركهوفًيفًاآقرافةًعلاًىذهًاآ ورً.
)ًإقػػػرأًةعػػػ ًاآباقر)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًقػػػاؿًملل ػػػوفًاآقػػػ احً ً

ًةقل ًم ًأيً يفًأقرأ؟ًقاؿً ًم ًاآ ورةًاآتاسعت.
رةًقػػػاؿً ًةجعلػػػ ًاآت  ػػػهاً.ًةقػػػاؿً ًإقػػػرأًمػػػ ًسػػػًو

ًيونلً..ًا ًافًقاؿً ًح بألً.
قػػاؿً ًقػػاؿًرسػػوؿًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً ًا ًمعجػػبًكلػػفًالً

ً.ً(ٔ)أ لبًاذاًقرأتًاآقر فً(
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

                                                 
ٔ
ً.ًٕٖٙصًٕاآ رايفًجً- 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ًاآريص ًاآثا ًعطر
ًكتابًاأ رمًوكتابًاملتطابو

ً
ػَلْ ًِمػ ًً}ابػوًقاؿًسعا ًيفًكت ُةصِّ ًِكتَػاٌبًُأْح ِرَ ػْ ً َتسُػُوًمثًَُّ اآَػر

ً.(ًٔ){آَُّ ْفًَح ِرلٍمًَهِبريًٍ
ًكتػػابً ةهػػوًحم رػػمًًً{ُأْح ِرَ ػػْ ً َتسُػػوًُ}ىػػذهًااليػػتًسطػػريًا ًوفػػود
ًك اًذكرتًاآع ي ًم ًاآرواتتً.ً

ًواأ رمًىوًاآذيًالًيقب ًاالًمعً ًواح اًًوىوًضمتاجًا ًسري ري.ً

                                                 
ٔ
ً.ًٔىودً- 
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يطػػ  ًاآ رثػػريًمػػ ًموايػػ ًاآقػػر فًآعػػ ًمػػ ًابرزىػػاًوكتػػابًاأ رػػمً
ً.ً)ًاانًحم رمًاآطواسنيً(قوؿًامريًامل مننيً)عللوًاآ الـ(ً ً

أيًافًاآطواسنيًوىػيًاآ ػورًاآػيتًسبػ أً حلػروؼًاآنورانلػتً)ًطً ً
سً ًـً(ًوىيًسورةًاآطعرافًوسورةًاآن  ًوسورةًاآقصلًسبتػ فً

اأ رمًقػاؿًسعػا ًًبوصفًاآقر فً نوًمبنيًواال نوًم ًم تلهمات
ً.ًً(ٔ){ط مًسِْلأَلً َتُتًاْآ ِرَتاِبًاْآُ ِبنيًِ}

ً.ًً(ٕ)}طلًسِْلأَلً َتُتًاآقر فًوَِكَتاٍبًُمِبنٍي{وقاؿًسعا ً
ً.ً(ًٖ){ًط مًسِْلأَلً َتُتًاْآ ِرَتاِبًاْآُ ِبنيًًِ}وقاؿًسعا ً

وآق ًس رػررًذكػرًاملبػنيًيفًىػذهًاآ ػورًاآػثالثًعػ ةًمػراتً ًةريػيً
وقػػاؿًً{ْلػػأَلً َتُتًاْآ ِرتَػػاِبًاْآُ بِػػنيًِ}سفًقػػاؿًسعػػا ًسػػورةًاآطػػعرا

ُتأَلًِبَطْيٍفًُمِبنٍيً{ ً.ً(ًٗ)}قَاَؿًَأَوَآْوًِف ػْ
                                                 

ٔ
ً.ًٕ ٔاآطعرافًً- 

ٕ
ً.ًٔاآن  ً- 

ٖ
ً.ًٕ ٔاآقصلًً- 

ٗ
ً.ًٖٓاآطعرافً- 
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ً.ً(ًٔ)}ةَأَْآَقاًَعَصاُهًةَِاَذاًِىَيًاُػْعَباٌفًُمِبنٌيً{وقاؿً
ًَنِذيٌرًُمِبنٌيً{وقاؿً ً.ً(ٕ)}ِإْفًَأاَنًِإالَّ
ًُكنَّاًَآرِييًَياَلؿًٍوقاؿً ًِإف ً.ًً(ٖ)ُمِبنٍيً{ً}َبّللَِّ
َهَؿًِبِوًاآُروُحًاْمَِمنُيًَعلَػاًقَػْلبِػأَلًآَِت ُرػوَفًِمػَ ًاْآُ نػِذرِيَ ً}نوقاؿً

ًُمِبنيًٍ ً.ً(ًٗ){بِِلَ اٍفًَعَرِعٍّ
ويفًىذهًاآ ورةًعرضًاآباريًف ًوعالًدعواتًاالنبلافًواقػواهلمً

ًة ران ًست رررًم ًك ًن)ًاالتتًاآتاآلتً 
ًكػػػػػػ ً َبْ ًقَػػػػػػػْوـًُقصػػػػػػتً ًقوآػػػػػػوًسعػػػػػػا ًيفًب ايػػػػػػت ً.......}َكػػػػػػذَّ

ً.ًًاْآُ ْرَسِلنَي{
ً.ًًَأاَلًسَػتػَُّقوَفً{ً........}ِإْذًقَاَؿًهَلُْمًَأُهوُىْمًوقوآوً
ًَآ ُرْمًَرُسوٌؿًَأِمنيًًٌ}وقوآوً ً.ً(ًٔ){ًِإّ ِ

                                                 
ٔ
ً.ًٕٖاآطعرافً- 

ٕ
ً.ً٘ٔٔاآطعرافً- 

ٖ
ً.ًٜٚاآطعرافً- 

ٗ
ً.ًٜ٘ٔ-ٖٜٔاآطعرافً- 
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َوَأِطلُعوِفً{وقوآوً ً.ًً(ٕ)}ةَاسػَُّقواًاّللًََّ
ً.ً(ًٖ){ِحلمًَُوِإفًَّرَبَّأَلًهَلَُوًاْآَعهِيُهًاآرًَّ}وقوآوً

ًُافًمراتً.{ًًِإفًَّرَبَّأَلًهَلَُوًاْآَعهِيُهًاآرَِّحلمًًًَُ}ةت رررًذكرً
ً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً ًةقػ ًهاطبػوً طػابًهػاصً اماًعن ًذكرًاآرسػوؿًاالكػـر

 ًوملًيقػ ًً(ٗ){َهَؿًبِػِوًاآػُروُحًاْمَِمػنُيًَعلَػاًقَػْلبِػألًَ}نػ ًحلثًقاؿً
ًَآ ُرْمًَرُسوٌؿًَأمًًِ} ً.ًً(٘){ًنيًٌِإّ ِ

ػػْ ًَعلَػػاًاْآَعهِيػػِهًاآػػرَِّحلِمً{وقػػاؿً ِإفًَّرَبَّػػأَلًًًَ} ًوملًيقػػ ًً(ٙ)}َوسَػوَكَّ
ً.(ًٚ){ًهَلَُوًاْآَعهِيُهًاآرَِّحلمًُ

                                                                                           
ٔ
ً.ًٕٙٔاآطعرافًً- 

ٕ
ً.ًٜٚٔاآطعرافً- 

ٖ
ً.ً٘ٚٔاآطعرافً- 

ٗ
ً.ًٜٗٔ ًٖٜٔاآطعرافً- 

٘
ً.ًٛٚٔاآطعرافً- 

ٙ
ً.ًٕٚٔاآطعرافً- 

ٚ
ً.ًٜٔٔاآطعرافً- 
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)ًاانًوىػػػذاًمػػػاًيطػػػريًاآلػػػوًقػػػوؿًامػػػريًاملػػػ مننيً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ً ً
ًحم رمًاآطواسنيً(ً.

َتُتًطػػلًسِْلػػأَلً }امػػاًيفًسػػورةًاآن ػػ ًةاهنػػاًبػػ اتًبقوآػػوًسعػػا ً
ً.ً(ٔ){اآقر فًوَِكَتاٍبًُمِبنيًٍ

ًكقوآػػػوً قَػػػاُآواًَىػػػَذاًِسػػػْحٌرً}ووردًذكػػػرً)ًاملبػػػنيً(ًيفًانػػػاتًاآ ػػػورة
ً.ً(ٕ)ُمِبنٌي{
ً.ً(ٖ)ِإفًََّىَذاًهَلَُوًاْآرَيْضُ ًاْآُ ِبنُيً{}ًوقوآوً
ًِبُ ْلطَاٍفًُمِبنٍيً{}ًوقوآوً ً.ً(ٗ)َأْوًآََلْأسِلَػينِّ

ًيفًِكتَػاٍبًَوَمػاًِمػْ ًَ اً}وقوآوًسعػا ً ئِبَػٍتًيفًاآ َّػَ افًَواْمَْرِضًِإالَّ
ً.ً(٘)ُمِبنٍيً{

                                                 
ٔ
ً.ًٔاآن  ً- 

ٕ
ً.ًٖٔاآن  ً- 

ٖ
ً.ًٙٔاآن  ً- 

ٗ
ً.ًٕٔاآن  ً- 

٘
ً.ً٘ٚاآن  ً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(231) 

 
 

ًاْآُ ِبنِيً{وقوآوً ًِإنَّأَلًَعَلاًاحْلَكِّ ً.ً(ٔ)}ةَػتَػوَكَّْ ًَعَلاًاّللَِّ
سِْلػػػأَلًمً}ًط ػػػوامػػػاًيفًسػػػورةًاآقصػػػلًةقػػػ ًبػػػ اتًبقوآػػػوًسعػػػا ً

ً.ً(ٕ) َتُتًاْآ ِرَتاِبًاْآُ ِبنِيً{
ًكقوآػػوًسعػػا ًوس رػػررًذكػػرً)املبػػنيً(ًيفًمًو ايػػ ًمتعػػ دةًمػػ ًاآ ػػورة

ًُمِض  ًُمِبنٌيً{}ً ً.ً(ٖ)قَاَؿًَىَذاًِمْ ًَعَ ِ ًاآطَّْلطَاِفًِإنَُّوًَعُ و 
ً.ً(ٗ)قَاَؿًَآُوًُموَساًِإنَّأَلًَآَغِوي ًُمِبنٌيً{}ًوقوآوً

ًَأْعَلُمًَم ًَفافًِ هْلَُ ىًَوَمػْ ًُىػَوًيفً}قًُوقوآوًعهًم ًقائ ً  ًرَّعِّ
ً.ً(٘)ُمِبنٍيً{َياَلٍؿً

افًي روفًوايػحاًالًآػبلًةلػوًوالًضمت ػ ًوفوىػاًمتعػ دةًوىػوًمػاً
ًيريل هًمع ً)اآ رتابًاأ رمً(ً.

                                                 
ٔ
ً.ًٜٚاآن  ً- 

ٕ
ً.ًٕ ًًٔاآقصلً- 

ٖ
ً.ً٘ٔاآقصلً- 

ٗ
ً.ًٛٔاآقصلً- 

٘
ً.ً٘ٛاآقصلً- 
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ًكتػػابًاملتطػػابوًةقػػ ًقػػاؿًسعػػا ً ًُنَػػػهََّؿًَأْحَ ػػَ ًاحْلَػػِ يِثًًوامػػا }اّللَّ
} ِكَتا ًًُمَتَطاِ اًًمَّثَاِ ًَ
(ٔ)ً.ً

(ًواملتطػػابوًًوىػػذهًااليػػتًسطػػريًا ًكتػػابًي ػػ اً)كتػػابًاملتطػػابو
ًضمت  ًاكثرًم ًمع ًوعللوًةلوًظاىرًو ط ًوضمتاجًا ًبوي .ً

ًوا ًذآألًسطريًااليتًاآتاآلتً 
ـًُ }ُىػػَوًاآَّػػِذَيًأَنػػَهَؿًَعَلْلػػأَلًاْآ ِرتَػػاَبًِمْنػػُوً َتٌتًحُمْ َرَ ػػاٌتًُىػػ ًَُّأ

ٌ ًةَػلَػتَِّبُعػوَفًاْآ ِرَتاِبًَوُأَهُرًُمَتَطػاِ َاٌتًةََأمَّػاًاآَّػِذيَ ًيفًقُػلُػوِ ِْمًزَيْػ
نَػِتًَوابِْتغَػافًَةِْويِلػِوًَوَمػاًيَػْعلَػُمًَةِْويلَػُوًِإالًَّ َماًَسَطابََوًِمْنػُوًابِْتغَػافًاْآرِيتػْ
ْ ًِعنِ ًرَبِّنَػاًَوَمػاً ًُك  ًمِّ اّلّلًَُواآرَّاِسُخوَفًيفًاْآِعْلِمًيَػُقوُآوَفً َمنَّاًِبِو

ُأْوُآوْاًامْآَباِبً{ ً.ً(ًٕ)َيذَّكَُّرًِإالًَّ
وىػذهًااليػػوًوايػػحتًيفًافًآل تطػابوًبويػػ ًوىػػذاًاآتاويػ ًآػػوًاىػػ ً
وحري ػػوًوىػػمً)اآراسػػخوفًيفًاآعلػػمً(ًوآػػذاًةػػافًمػػ ًيتصػػ ىًملثػػ ً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٕاآهمرً- 

ٕ
ً.ًٚ ؿًع رافً- 
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ًك ػاًنطقػ ًبػوًااليػتًمػ ًاآػذي ً ذآألًةهوآللًنى ًآوً ىػ ًةهػو
 وس روفًنتلجتًةعلهمًىذاً)اآريتنوً(ً.ًًً{ًيفًقُػُلوِ ِْمًزَْي ًٌ}

اآقر فًيصعبًاعطػافًمعػ ًوايػ ًهلػاًويالح ًافًكثرياًم ًسورً
ً-ه ػبًاآ ػاىرً-آوًاهذتًعلػاًظػاىرًاآلريػ ًآعػ ـًمطابقتهػاً

حلقلقػػتًاالمػػرًاآػػواقعيًدمػػاًيعػػينًافًالتتًىػػذهًاآ ػػورًبويػػ ًعنػػ ً
ًاآراسخنيًيفًاآعلمًوىمًاى ًاآبل ً)عللوًاآ الـ(ً.

روىًاآعلا يً سػنادهًعػ ًاعًاآريضػ ًبػ ًي ػارًوذكػرًاآريػل ًيفً
)ًسػػاآ ًا ًفعريػػرً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًعػػ ًايفًقػػاؿً ًسري ػػريهًاآصػػ

ىػػذهًاآروايػػتًمػػاًيفًاآقػػر فً يػػوًاالًوهلػػاًظهػػرًوبطػػ ًومػػاًةلهػػاً
حػػرؼًاالًوآػػوًحػػ ًوآ رػػ ًحػػ ًمطلػػ ًمػػاًيعػػينًبقوآػػوًهلػػاًظهػػرً

ًوبط ً.
قػػاؿً ًظهػػرهًسنهيلػػوًوبطنػػوًبويلػػوًمنػػوًمػػاًمعنػػاًومنػػوًمػػاملًي رػػ ً

ًك ػاًفػافًمنػوً  ػل ًوقػ ًبع ًصمريًك اً ريًاآط لًواآق ر
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اّلّلًَُواآرَّاِسػػُخوَفًيفًاْآِعْلػػِمًقػػاؿًسعػػا ً}ً {ًَوَمػػاًيَػْعلَػػُمًَةِْويلَػػُوًِإالًَّ
ً.(ًٔ)رم ًىمً(

وذكػػػرًاآريػػػل ًاآ را ػػػا ًيفًاملق مػػػتًاآرابعػػػتًمػػػ ًالػػػهفًاالوؿًمػػػ ً
ًكالماًيفًاملتطابوًواآتاوي ًارىًافًم ًاملناسبًذكرهًوىوً سري ريه

صػػرتًروحانلػػاًوةتحػػ ًآػػألًً ً)ًوانػػ ًاذاًاىتػػ ي ًا ًاالرواح
ابوابًاملل روتًواىل ًملراةقتًاملالًاالعلػاًوح ػ ًاوآ ػألًرةلقػاً

.ً
ة اًم ً ل ًيفًعاملًاحللًواآطهادةًاالًوىػوًمثػاؿًوصػورةًالمػرً
روحػػػػا ًيفًعػػػػاملًاملل رػػػػوتًوىػػػػوًروحػػػػوًا ػػػػردًوحقلقتػػػػوًاآصػػػػرةتً
ًوعقوؿًمجهورًاآناسًيفًاحلقلقتًامثلتًآعقوؿًاالنبلافًواالوآلافً.

لػػػللًآالنبلػػػافًواالوآلػػػافًافًيت رل ػػػواًمعهػػػمًاالًبضػػػربًاالمثػػػاؿًة
الهنػػمًامػػرواًافًي رل ػػواًاآنػػاسًعلػػاًقػػ رًعقػػوهلمً ًوقػػ رًعقػػوهلمً
ً آن بتًا ًسلألًاآنطأةًواآنػائمًالًين رطػفًآػوً ػل ً اهنمًيفًاآنـو

ًيفًاال لبًاالًثمث ً.
                                                 

ٔ
ً.ًٜٕصًٔسري ريًاآصايفًجً- 
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آػ رًوهلذاًم ًكافًيُعّلمًاحل ر تً ريًأىلهاًرأىًيفًاملناـًانوًيعلكًا
ًكػػافًيػػ ذفًيفً ػػهرًرمضػػافًقبػػ ًاآريجػػرً يفًأعنػػاؽًاكنػػازيرًومػػ 
رأىًانػػوًطمػػتمًعلػػاًأةػػواهًاآنػػاسًوًةػػروفهمً ًوعلػػاًىػػذاًاآقلػػاسً

ًوذآألًآعالقتًهريلتًبنيًاآنط اتً.ً
ةاآنػػاسًنلػػاـًةػػاذاًمػػاسواًانتبهػػواًوعل ػػواًحقػػائكًمػػاًمسعػػوهً ملثػػاؿً

ًكان ًقطورا ً.ًوعرةواًارواحًذآألًوعقلواًافًسلألًاالمثلت
}أَنَهَؿًِمػَ ًاآ َّػَ افًَمػافًَةَ ػاَآْ ًَأْوِديَػٌتًِبَقػَ رَِىاًقاؿًهللاًسبحانوً

ًً.(ًٔ){ةَاْحَتَ َ ًاآ َّْلُ ًزََب اًًرَّابِلاًً
ة ثػػػ ًاآعلػػػمً ملػػػافًواآقلػػػوبً الوديػػػتًواآضػػػالؿً آهبػػػ ًمثًنبػػػوًيفً

ة رػ ًمػاًالًضمت ػ ًًَذِآأَلًَيْضِرُبًاّلّلًُاَمْمثَاَؿً{كًًَ}اهرىاًةقاؿً
ً ةه ػػألًةػػافًاآقػػر فًيلقلػػوًاآلػػألًعلػػاًاآوفػػوًاآػػذيًكنػػ ًيفًاآنػػـو
مطاآعػػػاًًبروحػػػألًآلػػػوحًاأريػػػوظًآلت ثػػػ ًآػػػألًثمثػػػاؿًمناسػػػبًذآػػػألً

ًضمتاجًا ًاآتعبريًةاآتاوي ًصمريً رىًاآتعبريً.

                                                 
ٔ
ً.ًٚٔاآرع ً- 
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ًكافًاآناسًاسماًيت رل ػوفًعلػاًقػ رً ةاملري رًي ورًعلاًاآقطرًوملا
ي رػوفًآل رػ ًةلػوًعقوهلمًومقامازمًة اًطماطػبًبػوًاآ رػ ًصمػبًافً

ًنصلبً.
ًك ػػػاًافً ةاآقطػػػريوًمػػػ ًاآ ػػػاىرينيًالًيػػػ ركوفًاالًاملعػػػا ًاآقطػػػريت
اآقطػػػرًمػػػ ًاالن ػػػافًىػػػوًيفًاالىػػػالبًواآبطػػػرةً ًومػػػ ًاآبػػػ فًالً
يناؿًاالًقطرًسلألًاملعا ًوىػوًمػاًيفًاللػ ًواآغػالؼًمػ ًاآ ػوادً
واآصػػػػورًوامػػػػاًروحهػػػػاًوسػػػػرىاًوحقلقتهػػػػاًةػػػػالًيػػػػ ركهاًاالًاوآػػػػواً

ًىمًاآراسخوفًيفًاآعلمً.االآبابًًو
وق ًا ارًآذآألًاآن)ً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًيفًدعائوًآبع ًاصحابوًحلثًقػاؿً

ً)اآلهمًةقهوًيفًاآ ي ًوعل وًاآتاوي (ً. ً
ًك  ًوهلمًدرفػاتًيفً ًكثرًوذوؽًنقلًاـ وآ ر ًمنهمًح ًق ًاـ
اآرتقػػػػػيًا ًاطوارىػػػػػاًوا وارىػػػػػاًواسػػػػػرارىاًوانوارىػػػػػاًوامػػػػػاًاآبلػػػػػوغً

ًكػػافًآالسػػتلري افًواآوصػػوؿًا ًاالقصػػاًةػػالًمط ػػ ًالحػػ ًةلػػوًوآػػو
ًَكاَفًاْآَبْحُرًِمَ اداًًاآبحرًم اداًآطرحوًواال جارًاقالماً }ُق ًآَّْو
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نَػاً ًَوآَػْوًِف ػْ ًَكِلَ ػاُتًَرعِّ ًآََنرِيَ ًاْآَبْحُرًقَػْبػَ ًَأفًسَنرَيػَ  آِّ َرِلَ اِتًَرعِّ
ً(ً.(ًٔ)ثمِْثِلِوًَمَ داًً{

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
                                                 

ٔ
ً.ًٜٓٔاآ رهفً- 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًً
ًًًًًًً

ًًًًًًًًًًً
ًًً

ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًً
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ًًًًًًًًًًًً
ًًًًً

ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً)ًعاملًسبل ًو بهوًاأ ر اتًواملتطا اتً(ً

ً
ًاآذيًويعوًاالستاذً)عػاملًسػبل ًاآنللػيًًًًًًً ر مًاآن اـًاآصاـر

ً(ًيفًن ريتوً)اآن اـًاآقر  ً(ً.
ةقػػ ًوقػػ ًيفًمػػاًحػػذرًمنػػوًر ػػمًبكلػػ هًعلػػاًيػػرورةًاآتريريػػكًبػػنيً

اب(ًاالآرياظًواالهتالؼًبلنهاًذم هًملًيريرؽًبنيً)كتػابً(ًو)اآ رتػ
ةهػػوًيقػػوؿًيفًمعػػرضًاالستطػػ راؿً ً)ًقػػوهلمًافًاآتنػػاق ًاآ ػػاىرً
يفًاملتطػػػػابوًدوفًاأ رػػػػمًمعنػػػػاهًاهنػػػػمًق ػػػػ واًاآقػػػػر فًاؿًق ػػػػ نيً
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اح شماًاأ رمًاآذيًالًبوي ًآوًواآثا ًاملتطابوًاآذيًضمػ ثًةلػوً
ً.ً(ٔ)اآتاوي ًو آتايلًاآتناق ً(

وصػفًنري ػوًمثًيوردًا ػ راآوًعلػاًرايهػمًقػائالً ً)ًوآ رػ ًاآقػر فً
ًكلػػوًحم رػػمًوكلػػوًمتطػػابوًيفًاتتًاهػػرىًةقػػ ًاوقعػػواًانري ػػهمً  نػػو
يفًىوةًاآتناق ًم ًاوؿًهطػوةًهطوىػاًآطػرحًمويػوعًاآتنػاق ً

.ً)ً
م ًسػورةًاآهمػرًم ػت الً ػاًعلػاًافًاآقػر فًكلػوًًٖٕمثًيذكرًايوً

ًِكَتا ًًُمَتَطاِ اًًمَّثَاِ ًَمتطابوً ًُنَػهََّؿًَأْحَ َ ًاحْلَِ يِث مثًيذكرً{ً}اّللَّ
ًكلػػوًحم رػػمً ًكػػ آل ًعلػػاًافًاآقػػر ف ً}االيػػتًاالو ًمػػ ًسػػورةًىػػود
َلْ ًِم ًآَُّ ْفًَح ِرلٍمًَهِبرٍيً{ ُةصِّ ًِكَتاٌبًُأْح ِرَ ْ ً َتسُُوًمثًَُّ ً.ًاَآر

وىنػػػاًنقػػػوؿًآالسػػػتاذًاآنللػػػيًرقػػػوًهللاًافًكالمػػػوًيصػػػ ًآػػػوًفػػػافً
آري )كتػػػػػػػاب(ًمعرةػػػػػػػاً ؿًومطلقػػػػػػػاًأيًافً)اآ رتػػػػػػػابًمتطػػػػػػػا ا(ً

ًآ رتابًحم ر ا(ًوىذاًطبعاًطبقاًًملاًن رًآوًيفًن اموًاآقر  ً.و)ا

                                                 
ٔ
ً.ًٕٗٗاآن اـًاآقر  ًصًً- 
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ًكتػابً(ً ػردةًعػ ً)ًاؿً(ًةهػيًالًسعػينً اماًوقػ ًفائػ ًبصػلغتً)
ًكػػػػافًاآوصػػػػريافً نريػػػػلًاملعػػػػ ً امػػػػاًاالًاذاًسطػػػػابكًوصػػػػريه اًوملػػػػا

ًخمتلريافً ًمتطا اًواح ر  ًاتسوًةافًاآ رتا فًايضاًخمتلريافً.
اآقصػ يتًافًىناآػألًكتػا فًاحػ شماًًاذاًًة قتضاًماًسريل هًن ريتػو

حم رػػمًواالهػػرًمتطػػابوًوىػػذاًمػػاًسريلػػ هًااليػػوًيفًسػػورةًع ػػرافً امػػاً
ـًُ }ُىػػَوًاآَّػػِذَيًأَنػػَهَؿًَعَلْلػػأَلًاْآ ِرتَػػاَبًِمْنػػُوً َتٌتًحُمْ َرَ ػػاٌتًُىػػ ًَُّأ

ِبُعػوَفًاْآ ِرَتاِبًَوُأَهُرًُمَتَطػاِ َاٌتًةََأمَّػاًاآَّػِذيَ ًيفًقُػلُػوِ ِْمًزَيْػٌ ًةَػلَػتَّ
نَػِتًَوابِْتغَػافًَةِْويِلػِوًَوَمػاًيَػْعلَػُمًَةِْويلَػُوًِإالًَّ َماًَسَطابََوًِمْنػُوًابِْتغَػافًاْآرِيتػْ
ْ ًِعنِ ًرَبِّنَػاًَوَمػاً ًُك  ًمِّ اّلّلًَُواآرَّاِسُخوَفًيفًاْآِعْلِمًيَػُقوُآوَفً َمنَّاًِبِو

ُأْوُآوْاًامْآَباِبً{ ً.(ًٔ)َيذَّكَُّرًِإالًَّ
ال ػػ راؿًيفًقضػػلتًاآنللػػيًىػػذهًىػػوًانػػوًيعتقػػ ًافًآري ػػت)ًًومويػػ ًا

كتػػػاب(ًيفًكػػػ ًمػػػ ًااليتػػػنيًيفًسػػػورةًىػػػودًواآهمػػػرًسطػػػريًا ًكػػػ ً

                                                 
ٔ
ً.ًٚ ؿًع رافً- 



نظرية تجزئة القرآن 
 ..................................(240) 

 
 

لُػػػوًاآقػػػر فًوالًنػػػ ريًمػػػاذاًيقػػػوؿًيفًااليػػػتً ًيَػتػْ ػػػَ ًاّللَِّ }َرُسػػػوٌؿًمِّ
ًُكُتٌبًقَػلَِّ ٌت{ًُصُحرياًًُمَطهََّرةًً ً.(ًٔ)ِةلَها

اؼً فً)كتػب(ًسعػينًوىوًه بًن اموًاآقػر  ً ػربًعلػاًاالعػرًت
ًال  ًوآللًكتا ًًواح اًً.ً

ًكتػػػابًاأ رػػػمًطمتلػػػفًعػػػ ًكتػػػابًاملتطػػػابوًوىػػػوًمػػػاً و آتػػػايلًةػػػاف
سصرحًبوًاآرواتتًاملعصوملوًورواتتًاالصحابًثماًالي عً ػاالًً

ًآرأيًاوًختري ًآذآألً.
وىػػذاًامػػريًاملػػػ مننيً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًيبػػػنيًيفًهنػػ ًاآبال ػػتًعػػػ ةً)ًً

ًكتػػابًرب رػػمًآلقػػرافًقػػاؿً)عللػػوًاآ ػػالـ(ً ًًكتػػبً(ًوس روينػػات (
ةػػل رمً ًمبلنػػاًحالآػػوًوحرامػػوً ًوةرائضػػوً ًوةضػػائلوًوانسػػخوً
ومن ػػػوهوًورهصػػػوًوعهائ ػػػوً ًوهاصػػػوًوعامػػػوًوعػػػربهًومثاآػػػوً

ًومرسلوًوحم ودهً ًوحم ر وًومتطا وً.

                                                 
ٔ
ً.ًٖ ًٕاآبلنتً- 
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ومري ػػػراًً  لػػػوًومبلنػػػاً وامضػػػوًبػػػنيًمػػػاهوذًملثػػػاؽًيفًعل ػػػوً
نيًمثبػػ ًيفًاآ رتػػابًةريػػوًوموسػػ ًعلػػاًاآعبػػادًيفًفهلػػوًوبػػ

ًيفًاآ نوًن خوًووافػبًيفًاآ ػنتًاهػذهًومػرهلًيفً ومعلـو
اآ رتابًسركوًوبنيًوافبًبوقتوًوزائ ًيفًم تقبلوًومباي ًبػنيً
حمارمػػوًمػػ ًكبػػريًاوعػػ ًعللػػوًنريانػػوًاوًصػػغريًارصػػ ًآػػوً ريرانػػوً

ً.(ًٔ)وبنيًمقبوؿًيفًادانهًموس ًيفًاقصاهً(
دًاأ رػػػمًواملتطػػػابوًيفًاآقػػػر فًو ريىػػػاًمػػػ ًاآػػػرواتتًاملثبتػػػوًآوفػػػًو

ًاآ ررميًواآيتًيطوؿًاملقاـًيفًاستقصائهاً.
ون رترييًثماًرويًع ًاالماـًاآرياً)عللوًاآ الـ(ًيفًعلوفًاهبػارهً

)ًم ًردًمتطابوًاآقر فًا ًحم ر وًى يًا ًصػراطًانوًقاؿً ً
ًك تطػػػابوًاآقػػػر فً م ػػػتقلمً.ًمثًقػػػاؿً ًافًيفًاهبػػػارانًمتطػػػا ا

                                                 
ٔ
ً.ًٕٙهن ًاآبال وًصً- 
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ًك ح رػػػػمًاآقػػػػًر  فًةػػػػردواًمتطػػػػا هاًا ًحم ر هػػػػاًوالًوحم ر ػػػػا
ً.(ًٔ)ستبعواًمتطا هاًدوفًحم ر هاًةتضلواً(

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً

                                                 
ٔ
ً.ًٕٔٙصٔعلوفًاهبارًاآرياًجً- 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًً
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًً

ًًًًًًً
ًًً

ًًًًًًًًً
ًًً
ًًً

ًًًًًًًًً
ًًً

ًاآريص ًاآثاآثًعطر
ًاآنبأًاآع لم

ً
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بعػػ ًافًاسػػت ر لناًمطاآػػبًاابػػاتًوسريصػػل ًن ريػػتً هئػػتًاآقػػر فً ً
ةقػػ ًراينػػاًافًنػػهي ًىػػذاًاآبحػػثًثمطلبػػنيًاحػػ شماًىػػوًهػػثًحػػوؿً

ً)اآنباًاآع لمًيفًاآقر فً(ً.
ًَكا}قاؿًسعا ً َفًيلًِمػْ ًُقْ ًُىَوًنَػَبأًٌَعِ لٌمًأَنُتْمًَعْنُوًُمْعِرُيوَفًَما

ًاْمَْعَلاًِإْذًطَمَْتِصُ وفًَ َاًَأاَنًَنِذيٌرًًِعْلٍمًِ ْآَ إَلِ ًَأسمَّ ِإفًيُوَحاًِإيَلًَِّإالَّ
ًَهػػاِآٌكًَبَطػػػراًًِمػػػ ًِطػػػنٍيًةَػػػِاَذاً ُمبِػػنيًِإْذًقَػػػاَؿًرَبُػػػأَلًِآْلَ اَلِئ َرػػػِتًِإّ ِ

يَ ًَةَ ػػَجَ ًَسػػوَّيْػُتُوًَونَػرَيْخػػُ ًِةلػػِوًِمػػ ًُروِحػػيًةَػَقُعػػواًآَػػُوًَسػػاِف ًِ
ًِإْبِللَلًاْسَت ْربَػَرًوََكاَفًِمْ ًاْآ َراِةرِيَ ً ًُكُلُهْمًَأمْجَُعوفًِإالَّ اْآَ اَلِئ َرُت
قَػػػػػاَؿًَتًِإْبِلػػػػػلُلًَمػػػػػاًَمنَػَعػػػػػأَلًَأفًَسْ ػػػػػُجَ ًِآَ ػػػػػاًَهَلْقػػػػػُ ًبِلَػػػػػَ يًَّ

ْنػُوًَهَلْقتَػيِنً ػٌرًمِّ ًُكنػَ ًِمػَ ًاْآَعػاِآنَيًقَػاَؿًَأاَنًَهلػْ ـْ ًِمػ ًَأْسَت ْربَػْرَتًَأ
َهاًةَِانَّأَلًرَِفلٌمًَوِإفًََّعَلْلػأَلً ٍرًَوَهَلْقَتُوًِم ًِطنيًقَاَؿًةَاْهُرْجًِمنػْ انَّ

ًاآ ِّي ًِ ً.ً(ًٔ){َآْعَنيِتًِإَ ًيَػْوـِ

                                                 
ٔ
ً.ًٛٛ-ٚٙصً- 
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اآنػَّبَػػِاًاْآَعِ ػػلِمًاآَّػػِذيًُىػػْمًِةلػػِوًً ًَعػػمًَّيَػَتَ ػػافُآوَفًَعػػ}وقػػاؿًسعػػا ً
ًَسلَػْعَلُ وَفًمثًََّكالًَّ ً.(ًٔ){َسلَػْعَلُ وفًًَخُمَْتِلرُيوفًَكالَّ

وق ًاهتلفًاملري ػروفًيفًسري ػريً)ًاآنبػأًاآع ػلمً(ً ًةقػاؿًاكثػرىمً
ًكػػالـًهللاًاملعجػػهً ًومػػنهمً انػػوًاآقػػر فًآ رونػػوًحػػ يثًع ػػلمًوىػػو

ًم ًقاؿًىوًامريًامل مننيً)عللوًاآ الـ(ً.
ًاآقلامػػػػوًوىػػػػوًهػػػػربًع ػػػػلمًانػػػػتمًعنػػػػوً وقلػػػػ ًعنػػػػوًأيضػػػػاًهػػػػربًيػػػػـو

اآع ػػػلمًىػػػوًمػػػاًأنبػػػأزمًبػػػوًمػػػ ًمعريػػػوفً ًوقلػػػ ًايضػػػاًافًاآنبػػػاً
ًاآتوحل ًواآنبوةًواملعادًوسائرًاالمورًا ً ريًذآألًم ًاالرافً.ً

ىػوًاكػربًاآبػاآ ًاالشملػتًاآع ػلمًاآطػأفً ًً-آغػتً- ًًمواآنبأًاآع ل
ًوملعرةػػتًاملعػػ ًاحلقلقػػيًآلنبػػاًاآع ػػلمً ًصمػػبًاوالًأمعػػافًاآن ػػرًيف

ًاايتتًاآ ابقتًاآذكرً.
آنػاسًقػ ًانق ػ واًيفًأمػرًاآنبػأًاآع ػلمًا ًويتحص ًآنػاًمنهػاًافًا

أق ػػاـًة ػػنهمً)معريػػوف(ًعػػ ًاآنبػػاًاآع ػػلمًومػػنهمً)خمتلريػػوف(ًةلػػوً
ًومنهمً)مت ائلوفًعنو(ً.ً

                                                 
ٔ
ً.ً٘-ٔاآنبأً- 
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ًك اًافًاآ ػببًاالهػرً ومقتضاًاالهتالؼًىوًاملعاريتًواملواةقت
يفًانق ػػامهمًا ًامق ػػاـًاملػػذكورةًىػػوًنريػػلًاآ ػػببًاآػػذيًمنػػ ً

ًابلللًم ًاآ جودًايدـً.ً
وق ًأابت ًاآع ي ًم ًاآرواتتً فًاآنبأًاآع لمًىوًامػريًاملػ مننيً
)عللوًاآ الـ(ًمنهاًماًوردًع ًاالصب ًب ًنباسوًع ًامريًاملػ مننيً

 ً)ًوهللاًاانًاآنبػػػأًاآع ػػػلمًاآػػػذيًىػػػمًةلػػػوً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًقػػػاؿً
ً.ً(ٔ)خمتلريوفً(

وعػػػ ًعلػػػوفًأهبػػػارًاآريػػػاً سػػػنادهًعػػػ ًتسػػػرًاكػػػادـًعػػػ ًاآريػػػاً
ًاآ الـ(ًع ً  فهً)عللوًاآ الـ(ًقاؿً ًً)عللو

)ًقػػػػاؿًرسػػػػوؿًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًآعلػػػػيً ًتًعلػػػػيًانػػػػ ًحجػػػػتًهللاً ً
وان ً بًهللاً ًوأن ًاآطريكًإ ًهللاً ًوانػ ًاآنبػأًاآع ػلمً ً

ً.ً(ٕ)وان ًاآصراطًامل تقلمً ًوان ًاملث ًامعلاً(

                                                 
ٔ
ً.ًٖصٖٙاآبحارجً- 

ٕ
ً.ًٔٔٔصٖٛاآبحارجً- 
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)ًقلػػػػ ًفعلػػػػ ً ًووردًعػػػػ ًاالمػػػػاـًاآباقر)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ًقػػػػاؿً
َعػػمًَّيَػَتَ ػػافُآوَفًةػػ اؾًافًاآطػػلعتًي ػػاآونألًعػػ ًسري ػػريًىػػذهً}

ً{ً.ًاآنػََّبِاًاْآَعِ لمً ًعًَ
ًقاؿ ًذآألًايلًافً   ًاهربزمًوافً   ًملًاهربىمً.

ًمثًقاؿً ًآ رينًاهربؾًبتري ريىاً.
ًقل ً ً)عمًيت افآوف(ً.

قػػاؿً ًةقػػاؿً)عللػػوًاآ ػػالـ(ً ًىػػيًيفًامػػريًاملػػ مننيًصػػلواتً
ًكافًامريًامل مننيً)عللوًاآ ػالـ(ًيقػوؿً ًمػاهللاًعػهًهللا ًعللوً 

ً.(ًٔ)وف ًايتًاكربمينًوالًهللاًنبأًاع مًمينً(
أصػػػػب ًمػػػػ ًاآثابػػػػ ًافًامػػػػريًاملػػػػ مننيً)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ًىػػػػوًاآنبػػػػأً
اآع ػلمًحلػػثًانػوً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًةلػوًاآنػػاسًخمتلريػوفًوةلػػوًاآنػػاسً

ًمعريوفًو هروفًمعريوف.

                                                 
ٔ
ً.ًٕٚٓصٔاآ رايفًجً- 
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ً-اآذيًىوًاآنبأًاآع ػلمً-ننيً)عللوًاآ الـ(ًاماًعالقتًامريًامل م
ملاًحص ًبنيًادـًوًابلللًةلتبنيًويتض ًمػ ًهػالؿًةهػمًةل ػريتً

}ةَػػِاَذاًَسػػوَّيْػُتُوًًاكت ػػاؿًع للػػتً)ًاآت ػػويتًواآػػنري ً(ً ًةقوآػػوًسعػػا ً
ً.ًً(ًٔ)َونَػرَيْخُ ًِةلِوًِم ًُروِحيًةَػَقُعوْاًَآُوًَساِفِ يَ ً{

دـًاآذيًيفًصلبوًانػوارًوا ػباحًأيًسرعتًاالستجابوً آ جودًال
اةضػػػػػ ًهلػػػػػكًهللاًوىػػػػػمًاصػػػػػحابًاآ ر ػػػػػافً ًوعلػػػػػيًوةاط ػػػػػتً

ًواحل  ًواحل نيً)عللهمًاآصالةًواآ الـ(ً.
ةقػػػ ًقػػػاؿًاالمػػػاـًاآ ػػػجادً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًحػػػ اينًاعًعػػػ ًابلػػػوً

)ًتًعبػػػػادًهللاًافًادـً)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ًعػػػػ ًرسػػػػوؿًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً ً
ًكػػافًهللاًقػػ ًعللػػوًاآ  ػػالـًملػػاًرائًاآنػػورًسػػاطعاًمػػ ًصػػلبوًاذ

نقػػػ ًا ػػػباحناًمػػػ ًذروةًاآعػػػرشًا ًظهػػػرهًراىًاآنػػػورًوملًيػػػرً
ًاال باحً.

ًةقاؿً ًتربًماًىذهًاالنوار؟ً.

                                                 
ٔ
ً.ًٜٕاحلجرً- 
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ةقاؿًعهًوف ً ًانوارًوا باحًنقلتهمًم ًا رؼًبقاعًعر يً
ًكنػػػ ً ا ًظهػػػرؾًوآػػػذآألًامػػػرتًاملالئ رػػػتً آ ػػػجودًآػػػألًاذ

ًوعائلتألًاال باحً.
ًةقاؿًادـً ًتربًآوًبلنتهاًيلً.

ةقػػاؿًهللاًعػػهًوفػػ ً ًان ػػرًتًادـًا ًذروةًاآعػػرشً ًةػػانطب ً
ًك ػػػػاًينطبػػػػ ًوفػػػػوً ةلػػػػوًصػػػػورًانػػػػوارًا ػػػػباحناًاآػػػػيتًيفًظهػػػػره

ًاالن افًيفًاملر ةًاآصاةلتًةرأىًا باحنا.
ًةقاؿًماًىذهًاال باحًتربً؟ً.

ًةقاؿًهللاً ًتًادـًىذهًا باحًاةض ًهالئقيًوبرييتً.
ذاً ً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ًواانًاحل لػػ ًاأ ػػودًيفًةعػػايلً ػػقق ًآػػوًامسػػاًىػػ

ًم ًامسيً.
ًوىذاًعليًواانًاآعليًاآع لمً قق ًآوًامساًم ًامسيً.

ً
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وىذهًةاط تًواانًةاطرًاآ ػ واتًواالرضًةػاطمًاعػ ائيًمػ ً
ًةص ًقضائيًوةاطمًاوآلػائيًع ػاًيعػريىمًويطػلنهمً رقيتًيـو

ًم ًامسيً.ةطقق ًهلاًامساً
وىذاًاحل  ًوىذاًاحل نيًواانًاأ  ًا   ً قق ًامسله اً

ًم ًامسيً.
ىػػ الفًهلػػارًهلقػػيًوكػػراـًبػػرييتً ػػمًاهػػذًو ػػمًاعطػػيًو ػػمً
اعاقػػبًو ػػمًاالػػبًةتوسػػ ً ػػمًايلًتًادـًاذاًدىتػػألًداىلػػتً
ةافعلهمًايلً ػريعائألًةػا ًاآلػ ًعلػاًنري ػيًق ػ اًحقػاًافً

ةلػػذآألًحػػنيًزآػػ ًً–سػػائالًًالًاهلػػبً ػػمًامػػالًوالًاردً ػػم
ً–منوًاكطل تًدعاًهللاًعهًوف ً مًةثلػبًعللػوًو ريػرتًآػوً

ًة ج واًاالًابلللً(ً.
افًاآ ػػػببًاآرئل ػػػيًورافًعػػػ ـًامتثػػػاؿًابلػػػللً)عللػػػوًاآلعنػػػو(ىوً

ًاحل  ًاآقاس ًاآذيًدةعوًا ًاآ رريرً.ًًً
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)ًافًابلػػللًعػ ًأعًعبػ ًهللاً)عللػوًاآ ػػالـ(ًانػوًقػاؿً ًًدوقػ ًوًر
ً.ً(ٔ)كريرًوانطأًاآ رريرً(أوؿًم ًً

ًُكنَ ًِمَ ًاْآَعاِآنَيً{}ًاماًقوآوًسعا ً ـْ ً.ً(ٕ)َأْسَت ْربَػْرَتًَأ
ةػػافًاآعػػاآنيًىػػمًاصػػحابًاآ ر ػػافًاك  ػػتً)صػػلواتًهللاًعلػػلهم(ً

ًاآذيًىمًاعلاًم ًاملالئ رتً.
)اانًوعلػػػػػيًوةاط ػػػػػتًواحل ػػػػػ ًةقػػػػػ ًقػػػػػاؿًرسػػػػػوؿًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً ً

سػػػػػرادؽًاآعػػػػػرشًن ػػػػػب ًوس ػػػػػب ًاملالئ رػػػػػتًواحل ػػػػػنيًكنػػػػػاًيفً
بت ػػبلحناًقبػػ ًهلػػكًهللاًعػػهًوفػػ ًادـً آريػػيًعػػاـًةل ػػاًهلػػكً
هللاًعػػػػهًوفػػػػ ًادـًامػػػػرًاملالئ رػػػػتًافًي ػػػػج واًآػػػػوًوملًتمػػػػرانً

ًكلهمًاالًابلللً. ً آ جودًة ج ًاملالئ رت
ًُكنَ ًِمػَ ًاْآَعػاِآنَيً{ةقاؿًهللاًسبارؾًوسعا ً} ـْ مػ ًًَأْسَت ْربَػْرَتًَأ

ً.ً(ًٖ)  تًامل رتوبتًامسائهمًيفًسرادؽًاآعرشً(ى الفًاك
                                                 

ٔ
ً.ًًٖٕ٘ٛاآ رايفًجً- 

ٕ
ً.ً٘ٚصً- 

ٖ
ً.ًٕٗٔصًٔٔهارًامنوارًجً- 
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واآ ػػجودًىنػػاًيعػػينًاآواليػػتًواآطاعػػتً ًوىػػيًالبتػػتًا ًرسػػػوؿًهللاً
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً ًوا ًامػػريًاملػػ مننيً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًاآػػذيًقػػاؿًةلػػوًرسػػوؿً

ًهللاً)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(ً ً
ً.ً(ٔ))ًم ًكن ًموالهًةهذاًعليًموالهً(

فًع ًعب ًهللاًب ًكثريًع ًاعًعب ًهللاً)عللػوًاآ ػالـ(ًيفًقوآػوًفا
ً{ً.ًاآنػََّبِاًاْآَعِ لمً ًَعمًَّيَػَتَ افُآوَفًعًَ}

ًقاؿً)عللوًاآ الـ(ً ًاآنبأًاآع لمًاآواليتً.
ًاحْلَكًِّوسأآتوًع ًقوآوً ً.(ًٕ){}ُىَناِآأَلًاْآَواَليَُتًّلِلَِّ

ًعللوًاآ الـ(ً.قاؿً)عللوًاآ الـ(ً ًواليتًامريًامل مننيً)
َوَأِطلُعػػوْاًوقػػ ًقػػاؿًهللاًسعػػا ً }َتًأَيُػَهػػاًاآَّػػِذيَ ً َمنُػػوْاًَأِطلُعػػوْاًاّلّلًَ

ً.ً(ٖ){اآرَُّسوَؿًَوُأْويلًاَمْمِرًِمن ُرمًْ
ًواويلًاالمرًىمًاالئ تًاملعصوموفً)عللهمًاآ الـ(ً.

                                                 
ٔ
ً.ًٕٓٗصًٔاآ رايفًجً- 

ٕ
ً.ًٗٗاآ رهفً- 

ٖ
ً.ًٜ٘اآن افً- 
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ك ػػػاًوردًيفًاآع يػػػ ًمػػػ ًاآػػػرواتتًاملعصػػػوملتًاآػػػيتًسثبػػػ ًذآػػػألً
انطبػػػاؽًاآنبػػػأًعلػػػاًاالئ ػػػتً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًايضػػػاًًوعللػػػوًةلصػػػب 

بػػػ آل ًمػػػاًوردًعػػػ ً ًبػػػ ًسػػػل افًعػػػ ًسػػػ يرًعػػػ ًاعًعبػػػ ًهللاً
قُػػْ ً ًُسػػ  ًابػػوًعبػػ ًهللاًعػػ ًقوآػػوًسعػػا ً})عللػػوًاآ ػػالـ(ًقػػاؿً

ً{ً.ًأَنُتْمًَعْنُوًُمْعِرُيوفًًَُىَوًنَػَبأًٌَعِ لمًٌ
ً.ً(ًٔ)قاؿً)عللوًاآ الـ(ً ًاآنبأًاالئ تً(

بنيًآناًافًمػ ًيطلػ ًابلػللًالًيتػو ًا ًاالئ ػتًاالمػاـًعلػيًاذاًًةلت
)عللػػوًاآ ػػالـ(ً ًوكػػذآألًالًيتػػو ًبقلػػتًاالئ ػػتً ًو آتػػايلًةهػػوًالً

ًينصرًها)ًاالئ تًاالماـًامله يً)عللوًاآ الـ(ً.
ًاآػػذيً ًاآوقػػ ًاملعلػػـو وآػػذآألًةػػافًهللاًسعػػا ًأمهػػ ًابلػػللًا ًيػػـو

ًامله يً)عللوًاآ الـ(ًاآذيً ًيذب ًةلوًابلللً)آ (ً.ىوًيـو
ة رػػػ ًمػػػ ًضمػػػاربًاالمػػػاـًاملهػػػ يً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًىػػػوًمػػػ ًفنػػػودً
ابلػػللًاآػػذي ًا ػػواىمًواآػػذي ًسػػلقريوفًبوفػػوًاملخلصػػنيًاملػػ اةعنيً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٖٓصٚٔامل ت رؾًجً- 
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عػػػػ ًامػػػػرًهللاًاآػػػػذيًسلنطػػػػرهًاملهػػػػ يًيفًكػػػػ ًم رػػػػافًوافًىػػػػ الفً
ً(ً.ًآ اعيًاحلك)ًاملخلصنيًسلطلعوفًهللاًوي تجلبوفً

لػػللًعػػ ًاآطاعػػتًسػػتق ًايضػػاًيفًاهػػرًأيًافًقصػػتًادـًوامتنػػاعًاب
اآهمافًويت ث ًحهبًابلػللًبػػ)عل افًاآ ػوف(ًاآػذي ًيقريػوفًبوفػوً
االمػػػػػاـًاملهػػػػػ يً)عللػػػػػوًاآ ػػػػػالـ(ًومػػػػػ ًدارًيفًةل رهػػػػػمًوان ػػػػػاؽً
القػػواهلمًمػػ ًاآػػذي ًيصػػطريوفًمػػ ًابلػػللًيفًقبػػاؿًحػػهبًاآػػرق ً

ًاملت ث ً مله يً)عللوًاآ الـ(ًواصحابوًوانصارهً.
ثػػ ًامػػريًاملػػ مننيًيفًاهػػرًاآهمػػافًوىػػوًاآنبػػاًاآع ػػلمًاذاًًةاملهػػ يًظم

ًَسػػلَػْعَلُ وفًَاآػػذيًسػػل روفًة ػػاًبعػػ ًواآلػػوًاال ػػارةًيفًقوآػػوً ً}َكػػالَّ
ًَسلَػْعَلُ وَفً{ .ًةافًاالو ً)كالًسلعل وفً(ىيًيفًامػريً(ًٔ)مثًََّكالَّ

ًكػالًسػلعل وف(ًةهػيًيفً امل مننيً)عللػوًاآ ػالـ(ً.ًوامػاًاآثانلػتً)مث
ًاآ الـ(ًيفًاهرًاآهمافً.امله يً)عللوً

)ًمسعػ ًوق ًفافًع ًصػا ًبػ ًملػثمًعػ ًعبايػتًاالسػ يًقػاؿً ً
امػػػريًاملػػػ مننيً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًوىػػػوًمت رػػػ ًواانًقػػػائمًعللػػػوً ً

                                                 
ٔ
ً.ً٘ ٗاآنبأً- 
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البنػػنيًثمصػػرًمنػػرباًوالنقضػػ ًدمطػػكًحجػػراًحجػػراًوالهػػرف ً
ًكػػػػورًاآعػػػػربًوالسػػػػوق ًاآعػػػػربً ًكػػػػ  اآلهػػػػودًواآنصػػػػارىًمػػػػ 

ًبعصايًىذهً.
ًامل مننيًكانألًختربًانألً لاًبع ًاملوتً.قاؿً ًقل ًتًامريً

ةقاؿً)عللوًاآ الـ(ً ًىلهاتًتًعبايتًذىب ًيفً ريًمذىبً
ً.ً(ٔ)يريعلوًرف ًمينً(

وامله يًيفًاهرًاآهمافًيػ عوًا ًاآواليػتًومركػهًح ر ػوًي رػوفًيفً
ًكافًمركهًح رمًامريًامل مننيًيفًاآ روةتً. ًك ا ًاآ روةت

امػريًاملػ مننيً)عللػوًاآ ػالـ(ًًواآ روةوًهلاًعالقتًمرتابطػتًمػ ًواليػت
ًاآيتًفح ىاًابلللًواَبًاآ جودًواآطاعتًب ببهاً.

ومػ ًذآػػألًيتضػ ًسػػببًسػجودًاملالئ رػػتًالدـًعلػاًظهػػرًاآ روةػػتً
حلػػػثًفػػػافًيفًسري ػػػريًاآعلا ػػػيًم ػػػن اًا ًامػػػريًاملػػػ مننيً)عللػػػوً

)ًاوؿًبقعػتًُعبػ ًهللاًعللهػاًظهػرًاآ روةػتًملػاًاآ الـ(ًانوًقاؿً ً

                                                 
ٔ
ً.ًٜ٘صٖ٘هارًاالنوارًجً- 
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 رتًافًي ج واًالدـًسج واًعلاًظهرًاآ روةت(ًامرًهللاًاملالئ
.ً

وىنػػػاؾًدآلػػػ ًاهػػػرًعلػػػاًافًاآنبػػػأًاآع ػػػلمًيتحقػػػكًايضػػػاًيفًاآقػػػائمً
املهػػ يًاهػػرًاآهمػػافًوىػػوًمػػاًوردًيفًسري ػػريًاآربىػػافًعػػ ًاعًقػػهةً
ع ًاعًفعريرً)عللوًاآ الـ(ًافًامريًامل مننيً)عللوًاآ الـ(ًقػاؿً

قػاؿً ًعنػ ًً(ٔ)َبَأُهًبَػْعَ ًِحػنٍيً{}َوآَتَػْعَلُ  ًَّنػًَيفًسري ريًقوآوًسعا ً
ً.(ًٕ)هروجًاآقائمً)عللوًاآ الـ(ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

                                                 
ٔ
ً.ًٛٛصً- 

ٕ
ً.ًٕٚٛصًٛاآ رايفًجً- 
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًً
ًًًًً
ًًًًً
ًًًًً
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ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً
ًًً

ًًًًً
ً
ًًً
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ً
ً

ًاآريص ًاآراب ًعطر
ًن ريتًاآتطابكًاآثالايًبنيً
ًاآقر فًواإلن افًواآ روف

ً
آق ًاأناًيفًمويوعًسابكًا ًن ريػتًاآتطػابكًبػنيًاآقػر فًواآ رػوفً
واالن ػػػافً ًووعػػػ انًنفًنتعػػػرضً ػػػاًعريػػػاًًسريصػػػلللاًًةل ػػػاًبعػػػ ً ً

ًوق ً فًآناًاايفًأفًنرييًبوع انً.
يالحػػػػػ ًسطػػػػػوراًواس ػػػػػاعاًيفًالانػػػػػبًًافًاملتبػػػػػ ًمل ػػػػػريةًاآبطػػػػػريت

اآعل يً ًةرييًحقبتً  ًوالدةًعلػمًف يػ ًوسطػورًعلػمًقػ ميًوقػ ً
ًيفًب ايتًوالدزاًم ًهالؿًن ريػتًاوًاطروحػتً ظهرتًبع ًاآعلـو
ًكػامالً اوًاكثرًطرحهاً ػخلًمػاًمثًسطػورتًحػيًاصػبح ًعل ػا

ًم تقالًبذاسوً.
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مل ػػػػػريةًًوافًىػػػػذهًاآن ريػػػػػتًاآػػػػػيتًرمػػػػػ ًبصػػػػػ دىاًيفًاآطػػػػػورًاالوؿ
ًكريلػ ًبريػت ً االنبثاؽًواآوفػودً ًًوافًاآتوسػ ًةلهػاًوحػ ًطالمسهػا
ابػػػوابًف يػػػ ةًمػػػ ًاآعلػػػمًآتوسػػػل ًدائػػػرةًاآبحػػػثًواآتقصػػػيًعػػػ ً
اآ رثػػريًمػػ ًاحلقػػائكًا هوآػػوًآلوصػػوؿًا ًحقػػائكًاالسػػرارًواآغػػازً

ًاآقر فًواالن افًواآ روفً.
لػتًمثػ ًوىناًينبغيًاالآترياتًا ًافًاملوفوداتًحم رومتًبقواننيًاهل

اآت رجًيفًاآعواملًواآت راارًواالنبعاثًمػ ًاالمػورًاملعنويػتًا ًامػورً
ًماديتًب فاًًم ًاآنقطتًوانتهافاًً آ روفًكلوً.

ةلوًب أانً ص ًاملوفوداتًوىيًاآنقطتًنالحػ ًافً  ػ ًاآنقػاطً
وامتهافهػػاًي رػػّوفًاحلػػرؼًوسركلػػبًاحلػػرؼًي رػػّوفًاآ رل ػػتًوسركلػػبً

 ػ ًس رػوفًاايتتً ًواايتتً ت عػتًاآ رل اتًيوآػ ًال ػ ً ًوال
ً-س روفًاآ رتابًاآذيًآوًاالثًمعافًىيً 

ًػًاآ رتابًاآت ويينً)اآقر ف(ً.
ًػًواآ رتابًاالن ا ً)االن اف(ً.
ًػًواآ رتابًاآت رويينً)اآ روف(ً.
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واآطاى ًعلاًىذاًاآت رجًيفًاالصمادًواالب اعًاالهليًمػاًفػافًعػ ً
ظراتًاالمػػاـًاآريػػا)عللوً ًبػػ ًعبػػ ًهللاًاكراسػػا ًيفًذكػػرهًملنػػا

ا ًً-اآ ػػالـ(ًيفًكػػالـًطويػػ ًعػػ ًاحلػػروؼًوارسبػػاطًاال ػػلافً ػػاً
)ً...ًمثًركػػػػػبًاحلػػػػػروؼًواوفػػػػػ ً ػػػػػاًاال ػػػػػلافً ًً–افًقػػػػػاؿً

ًك اًقاؿ َاًَأْمُرُهًِإَذاًَأرَاَدًَ ْل اًًَأْفًيَػُقػوَؿًآَػوًًُوفعلهاًةعالًمنو }ِإسمَّ
ً.ً(ًٔ)ُكْ ًةَػَل ُروُفً{

وماًيوفػ ًبػوًىػوًمصػنوعًأوخملػوؽًًة ر ًصن ًواصمادًآال لاف
 ًوأوؿًهلكًصادرًمنوًسعا ًىوًاالصمادًوىوًمع ًالًوزفًآوً

ًوالًحركتًوىوًآللًثم  وعًأوحم وسًأوًملوفً.ً
واكلكًاآثا ًىوًاحلروؼًوىيً ػريًموزونػتًوالًملونػتًوآ رنهػاً
م ػػػ وعتًوموصػػػوةتً ًوالًظم رػػػ ًابصػػػارىاً ًواكلػػػكًاآثاآػػػثً

ؼًم ًاآ  واتًواالريػنيًو ريىػاً ًوىوًماًوف ً ذهًاحلرًو

                                                 
ٔ
ً.ًٕٛيلً- 
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وىيًحم وستًومل وستًومذوقتًومبصػرةًةػاهللاًمقػ ـًبوفػودهً
)ً.....(ٔ)ً.ً

ً-م ًىذهًاآروايتًيتبنيًآناًامورًع ة 
ًاهناًس ك ًس رجًكلنونتًاملوفوداتً.ً-اوالًً 
افًاآعواملًاآيتًع دىاًاالماـًاآرياً)عللػوًاآ ػالـ(ًمرسبػتًً-النلاًً 

 ػػريًموزونػتًوالًملونػتًبع رػػلًمػاًبعػ ىاًمػػ ًا ًحػ ًاحلػرؼًوىػيً
ًاآعواملً.
وك ػػػاًىػػػوً ػػػريًهػػػاؼًعلػػػاًاحػػػ ًةػػػافًسركلػػػبًاحلػػػروؼًًً-الآثػػػاًً 

يوف ًاآ رل اتًوىػيًةعػ ًمػ ًاةعػاؿًهللاًآػذاًعػ ىاًاالمػاـً)عللػوً
اآ ػػػػػالـ(ًمػػػػػ ًاأ ػػػػػوسًاملل ػػػػػوسًاملػػػػػوزوفًامللػػػػػوفًأيًانػػػػػوًمػػػػػ ً

واكلػػػػكًً)املوفػػػػوداتًاكارفلػػػػتًبػػػػ آل ًقوآػػػػوً)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ً ً
ًاآثاآثًوىوًماًوف ً ذهًاحلروؼً(ً.

                                                 
ٔ
 ًوذكرًيفًعلوفًاهبارًاآرياًماًيطبهوًًٕٜٕصٗ٘النوارجهارًاً- 
ً.ًٗ٘ٔصٔج
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افًمػػػاًسوفػػػ هًاحلػػػروؼًوىػػػوً)اآ رل ػػػات(ًينطبػػػكًعلػػػاًً-رابعػػػاًً 
مريػػػػرداتًاآ رػػػػوفًمثػػػػ ًاآ ػػػػ واتًوامريػػػػنيًو قػػػػيًاملوفػػػػوداتً

)وىػػػػوًمػػػػاًوفػػػػ ً ػػػػذهًاالهػػػػرىًبػػػػ آل ًقوآػػػػوً)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ً ً
ًاحلروؼًم ًاآ  واتًواالرينيًو ريشماً(ً.

طتًنػػػ ه ًيفًصػػػلبًاآن ريػػػتً)ًاآتطػػػابكًبعػػػ ًىػػػذهًاملق مػػػتًاآب ػػػل
اآثالاػػيًبػػنيًاآقػػر فًواالن ػػافًواآ رػػوفً(ً ًةنقػػوؿًافًاملوفػػوداتً
ًكانػػػػػ ًس وينلػػػػػتًً اكارفلػػػػػتًع لػػػػػ ًمريردازػػػػػاًىػػػػػيًكل ػػػػػاتًسػػػػػواف
ًك ريػػػػػرداتًاآ رػػػػػوفًاوً ًكانػػػػػ ًس روينلػػػػػت كاآ رل ػػػػػاتًاآقر نلػػػػػتًاو

ًك ريرداتًاالن افً. ًان انلت
ًكػػػ ًمريػػػردةًمنهػػػاً آ ر ل ػػػتًأيًافًاآ ػػػ افًًآػػػذاًيصػػػ ًاآتعبػػػريًعػػػ 

ًكل ػتً كل تًم ًكل اتًهللاًواالرضًكل تًوافًاآن)ًكل ػتًواالمػاـ
ً ًوى رذاًيفًسائرًمريرداتًاآ رتبًاآثالاتً.

ويطػػه ًآػػذآألًمػػاًفػػافًيفًكتػػابًهللاًوسػػنتًنبلػػوً)صػػلاًهللاًعللػػوً
و آػػوًوسػػلم(ًمػػ ًاطػػالؽًآريػػ ًكل ػػتًعلػػاًىػػذهًاملعػػا ًومنهػػاًمػػاً

ًالماـًاآرياً)عللوًاآ الـ(ً.ق مناهًيفًب ايتًاآبحثًم ًكالـًا
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}َوِإِذًابْػتَػلَػػاًِإبْػػػَراِىلَمًرَبُػػُوًِب َرِلَ ػػاٍتًامػػاًمػػ ًاآقػػر فًةقوآػػوًسعػػا ً
ً.ً(ًٔ)ةََأ َُّه َّ{
ًَكِلَ ًتًَ ِقَلًتًيفًَعِقِبِوًَآَعلَُّهْمًيَػْرِفُعوَفً{وقوآوً ً.ً(ًٕ)}َوَفَعَلَها
ْنػػُوً}ِإْذًقَاآَػِ ًاْآَ ئِئ َرػُتًَتًَمػْرمَيًًُوقوآػو ػُرِؾًِب َرِلَ ػٍتًمِّ يُػَبطِّ ِإفًَّاّلّلًَ

امْسُُوًاْآَ ِ لُ ًِعلَ ػاًابْػُ ًَمػْرمَيًََوِفلهػاًًيفًاآػُ نْػَلاًَواايِهػَرِةًَوِمػَ ً
ً.(ًٖ)اْآُ َقرَِّبنَيً{

ةق ًوردًعػ ًاملريضػ ًبػ ًع ػرًعػ ًاآصػادؽًفعريػرًبػ ً ً)عللػوً
تَػلَػػػاً}َوِإِذًابػًْ)ًسػػػأآتوًعػػػ ًقػػػوؿًهللاًعػػػهًوفػػػ اآ ػػػالـ(ًقػػػاؿً ً

ًماًىذهًاآ رل اتً؟ً.ًِإبْػَراِىلَمًرَبُُوًِب َرِلَ اٍتًةََأ َُّه َّ{
قاؿً)عللػوًاآ ػالـ(ً ًىػيًاآ رل ػاتًاآػيتًسلقاىػاًادـًمػ ًربػوً
ةتابًعللوًوىوًانوًقاؿًتربًاساآألًهكً ًوعليًوةاط تً

                                                 
ٔ
ً.ًٕٗٔاآبقرةً- 

ٕ
ً.ًٕٛاآههرؼً- 

ٖ
ً.ً٘ٗ ؿًع رافً- 
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واحل ػػػػ ًواحل ػػػػنيًاالًسبػػػػ ًعلػػػػيًةتػػػػابًهللاًعللػػػػوًانػػػػوًىػػػػوً
ًاآتوابًاآرحلمً(ً.

 ً)ًتًبػػػػ ًرسػػػػوؿًهللاًة ػػػػاًيعػػػػينًعػػػػهًوفػػػػ ًبقوآػػػػوًًةقػػػػاؿًآػػػػو
ً)ةأ ه (ً؟ً.

قػػاؿً)عللػػوًاآ ػػالـ(ً ًيعػػينًا هػػ ًا ًاآقػػائمً)عللػػوًاآ ػػالـ(ً
ًإاناًعطرًاماماًًس عتًم ًوآ ًاحل نيً)عللوًاآ الـ(ً.

قاؿًاملريض ً ًةقل ًآوًتب ًرسوؿًهللاًةأهرب ًعػ ًقػوؿًهللاً
ًَكِلَ ًتًَ ِقَلتًًعهًوف ً ً؟.يفًَعِقِبِوًَآَعلَُّهْمًيَػْرِفُعوَفً{ً}َوَفَعَلَها

قػػاؿً)عللػػوًاآ ػػالـ(ً ًيعػػينًبػػذآألًاالمامػػتًفعلهػػاًيفًعقػػبً
ًاآقلامتً....ً( ً.ً(ٔ)احل نيً)عللوًاآ الـ(ا ًيـو

بعػػػ ًافًاابتنػػػاًافًم رػػػوانتًاآ رتػػػبًاآػػػثالثًىػػػيًكل ػػػاتًس آػػػفً
اتتًومجػػػػ ًيفًكػػػػ ًمنهػػػػاً ًنقػػػػوؿًافًىػػػػذهًاآ رل ػػػػاتًمتطابقػػػػػتً

                                                 
ٔ
ً.ًٖٚٔسري ريًاآربىافًا ل ًاالوؿًصً- 
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 ًوالػكًمػ ًبعضػػهاًاآػبع ًيفًكػ ًكتػابً ًو  رػػيًًومرتابطػتًبطػ ر
ًك ًمنهاًع ًماًيقابلهاًويع رلًصورزاً.ً

أيًافًآلقػػرافًافػػهافًآػػوًة ر رػػ ًوفػػهفتًآوفػػ انىاًمتطابقػػتًمػػ ً
ًافهافًاآ روفًوقوآوًسعا ً 

ً.ً(ًٔ){مَّاًةَػرَّْطَناًيفًاآ ِرَتاِبًِم ًَ ْيفًٍ}
نَػػػػاًُموَسػػػػاًاْآ ِرتَػػػػاَبًَ َامػػػػاًً}وقوآػػػػوً َعلَػػػػاًاآَّػػػػِذَيًَأْحَ ػػػػَ ًمثًَُّ سَػلػْ

ًَ ْيٍفً آِّ ُر ِّ ً.ً(ًٕ){َوسَػرْيِصلالًً
ًَ ْيفًٍ}وقوآوً َلاانًًآِّ ُر ِّ ً.ً(ًٖ){َونَػهَّْآَناًَعَلْلأَلًاْآ ِرَتاَبًسِبػْ

ًىوًهريً اى ًعلاًذآألً ًوكذاًاالن افًآوًة رألًوفهفً.
واآ رػػػوفًايضػػػاًآػػػوًمجػػػ ًوطػػػويًآ رػػػافًمتطابقػػػاًآالن ػػػافًوبعبػػػارةً

قلػػبًةػػافًآلقػػرافًقلػػبًوىػػوًسػػورةًيػػلًًًاويػػ ًك ػػاًافًآالن ػػاف

                                                 
ٔ
ً.ًٖٛاالنعاـً- 

ٕ
ً.ًٗ٘ٔاالنعاـً- 

ٖ
ً.ًٜٛاآنح ً- 
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ك ػػػاًاكػػػ تًذآػػػألًاآػػػرواتتًوكػػػذآألًآل رػػػوفًقلػػػبًوىػػػوًاآ رعبػػػتً
ًاملطرةتًوى رذاًيفً قيًافهافًاآ رتبًاآثالثً.

وهػػػريًدآلػػػ ًعلػػػاًىػػػذهًاالفػػػهافًواآتطػػػابكًةل ػػػاًبلنه ػػػاًمػػػاًاابتػػػوً
االمػػػػاـًاآصػػػػادؽً)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ًيفًاآروايػػػػتًاآػػػػواردةًعنػػػػوً)عللػػػػوً

ًاآ الـ(ًانوًقاؿً ً
)ً.....ًهلػػػكًهللاًعػػػاملنيًمتصػػػلنيًةعػػػاملًعلػػػويًوعػػػاملًسػػػريليً
ًكروتًًمػ وراًًةخلػكًهللاًراسًابػ ً وركبًاآعاملنيًيفًادـًوهلقو
ًكاآطػػػػ لً ًوعلنلػػػػو ًكعػػػػ دًاآنجػػػػـو ًكقبػػػػتًاآريلػػػػألًو ػػػػعره ادـ
ًكاملطػػػػػػرؽً ًكاآطػػػػػػ اؿًوالنػػػػػػوبًواذنلػػػػػػو واآق ػػػػػػرًوًمنخريػػػػػػو

ًكاآرع ً. ًكاآربؽًوكالمو ًواملغربًوفع ًأو
ًك ػػػري ًكهبوطهػػػاًومطػػػلو ًكطػػػرةهاًو ريػػػوه ًاآ رواكػػػبًوقعػػػوده

ًكعػػ دً ًكاحرتاقهػػاًوهلػػكًيفًظهػػرهًاربعػػاًًوعطػػري ًةقػػرة وموسػػو
سػػػاعاتًاآللػػػ ًواآنهػػػارًوهلػػػكًآػػػوًاالاػػػنيًمعػػػاًكعػػػ دًاهلػػػالؿً

ًاالانيًيوماً.
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ًكع دًاآ نتًااينًعطرً هراًوهلػكً وهلكًآوًااناًعطرًوصاًل
ًكع دًاآ نتًاالُائتًوستني ًًيوماً.آوًاالُائتًوستنيًعرقا

وهلػػكًآػػوًسػػبع ائتًعصػػبتًواانػػاًعطػػرًعضػػواًوىػػوًمقػػ ارًمػػاً
يقلمًالننيًيفًبط ًاموًوعجنوًم ًملػاهًاربػ ًةخلػكًامللػ ًيفً

ًعلنوًةه اًالًيذو فًيفًاحلرًوالًصم  افًيفًاآربدً.
وهلػػػكًاملػػػرًيفًاذنلػػػوًآ رػػػيًالًسقر  ػػػاًاهلػػػواـًوهلػػػكًاملػػػينًيفً

ًآ انوًآلج ًطعػمًظهرهًآ رلالًيعرتيوًاآري ادًوهلكًاآعذبًيف
اآطعاـًواآطػرابًوهلقػوًبػنريلًوف ػ ًةروحػوًاآػيتًالًسريارقػوً
االًبريراؽًاآ نلاًونري وًاآيتًسريػ ًاالحػالـًواملنامػاتًوف ػ وً

ً.ًً(ٔ)ىوًاآذيًيبلاًويرف ًآلرتاب(

                                                 
ٔ
ًنقالًع ًاالهتصاصً.ًٖٕ٘صٛ٘اآبحارًجً- 
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مػػػػاًيتويػػػػ ًمػػػػ ًىػػػػذهًاآروايػػػػتً ًافًىنػػػػاؾًسطػػػػابكًبػػػػنيًاالن ػػػػافً
ًكػالـًامػريًاملػ مننيً)ع )ًللػوًاآ ػالـ(ً ًواآ روفً ًوي ي ًىذاًأيضا

ًصغريًوةلألًانطوىًاآعاملًاالكربً( ً.ً(ٔ)أ  بًانألًفـر
وىناؾًاآع ي ًم ًاالدآتًاملطا تًواآ اآػتًعلػاًىػذاًاملعػ ًن رتريػيً

ًمنهاًثماًذكرانهًسابقاً قلقاًآالهتصارً.
امػػاًسطػػابكًىػػذهًاملوفػػوداتًمػػػ ًاآقػػر فًةتػػ ؿًعللػػوًاآع يػػ ًمػػػ ً

ىػذهًاآػرواتتًاآػيتًستحػ ثًاالتتًواآرواتتًاملري رةًهلاًوبع ً
عػػػػ ًمنػػػػاظراتًبػػػػنيًائ ػػػػتًاهلػػػػ ىً)عللػػػػوًاآ ػػػػالـ(ًو ػػػػريىمًواآػػػػيتً
ًكل اتًهللاًاوًكالـًهللاً. ًمريادىاًافًك ًاملوفوداتًمتريرعتًم 

ًوالًطمرياًافًكالـًهللاًمتج  ًيفًاآقر فً.
ًكانػػػ ًيفًاآ رتػػػابًاآت رػػػويينًاوً اذفًةػػػاملوفوداتًاالهػػػرىًسػػػواف

ًبلهاًويطابقهاًيفًاآقر فً.اآ رتابًاالن ا ًهلاًماًيقا

                                                 
ٔ
ً(ً.ديوافًعليً)عللوًاآ الـً- 
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وبعػػ ًافًاابتنػػاًاآتطػػابكًبػػنيًىػػذهًاالمػػورًاآثالاػػتًيتضػػ ًافًىناآػػألً
اآ رثػػػريًمػػػ ًاآػػػرتاب ًواآت ااػػػ ًبػػػنيًمريردازػػػاًة ر ػػػاًافًيفًاآقػػػر فً

ًكذآألًي روفًيفًاالن افًواآ روفً. ًحم ر اًًومتطا ًا
وثمػاًافًاأ رػمًظمثػ ًاآ ػاىرًيفًاآقػر فًواملتطػابوًظمثػ ًاآبػاط ًةػافً

ًاالن افًحم رمًومتطا ً ًوى رذاًيفًاآ روفً.ًيف
وعللػػػوًافًمػػػ ًي ػػػتطل ًافًيصػػػ ًا ً طػػػ ًاآقػػػر فًوضمػػػ ًاسػػػرارً
متطا اسوًي تطل ًافًضم ًمتطا اتًوحم ر اتًاآ رػوفًواالن ػافً
ًكػػػافًملتريتػػػاًا ًن ريػػػتًاآتطػػػابكًاآثالاػػػيًواسػػػتطاعً وهصوصػػػاًاذا

ًاالستريادةًمنهاً.
ًكنقػػاطًوعللػػوًظم رػػ ًاسػػتخراجً  وعػػتًمػػ ًاآضػػًو اب ًاآػػيتًسنريعنػػا

ً-سنطلكًمنهاًيفًفينًُارًىذهًاآن ريتًوم ًىذهًاآضواب ً 
ك ػاًافًآلقػػرافًظػػاىراًًو طنػاًًةػػافًآ رػػ ًمػ ًاالن ػػافًواآ رػػوفً -ٔ

}َةُ ْبَحاَفًاآَِّذيًبِلَػِ ِهًظاىراًًو طناًً ًأيضاًًب آل ًقوآوًسعا ً
ًَ ْيٍفًَوِإآَْلِوًسُػْرَفُعوَف{ ًُك ِّ  .ً(ًٔ)َمَل ُروُت

                                                 
ٔ
ً.ًٖٛيلً- 
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ًَ ْيٍفًَوُىػَوًصمُِػرُيًَواَلًوآوًسعا ًوق ًُك ِّ }ُقْ ًَم ًبَِلِ ِهًَمَل ُروُت
ًُكنُتْمًسَػْعَلُ وَف{ ً.ً(ًٔ)صُمَاُرًَعَلْلِوًِإف

ةل رػػ ً ػػل ًمل رػػوتًةلل ػػ واتًمل رػػوتًوآػػالرضًمل رػػوتً
ػػػػَ اَواِتًقػػػػاؿًسعػػػػا ً }وََكػػػػَذِآأَلًنُػػػػِريًِإبْػػػػػَراِىلَمًَمَل ُرػػػػوَتًاآ َّ

ً.ً(ًٕ)اْآُ وِقِننَي{ًَواَمْرِضًَوآَِل ُروَفًِم ًَ
ب ًافًهللاًنبوًعلاًاآن رًا ًاملل روتًواآت ع ًةلوًقػاؿًسعػا ً
}َأَومَلًْيَن ُُروْاًيفًَمَل ُروِتًاآ ََّ اَواِتًَواَمْرِضًَوَماًَهَلَكًاّلّلًُ
ً ِمػػ ًَ ػػْيٍفًَوَأْفًَعَ ػػاًَأفًَي ُرػػوَفًقَػػِ ًاقْػتَػػػَرَبًَأَفُلُهػػْمًةَبِػػَأيِّ

ً.ً(ًٖ)ُنوَفً{َحِ يٍثًبَػْعَ ُهًيُػْ مًِ
ًكافًآ ر ً ل ًمل روتًةلالن افًمل روتًقاؿًسعا ً  ًواذا

                                                 
ٔ
ً.ًٛٛامل منوفً- 

ٕ
ً.ً٘ٚامنعاـً- 

ٖ
ً.ً٘ٛٔامعراؼً- 
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ًيَػتَػبَػػنيًََّهَلُػْمًأَنَّػُوً }َسُنرِيِهْمً َتسَِناًيفًااْيةَاِؽًَويفًأَنرُيِ ِهْمًَحيَّ
ًَ ْيٍفًَ ِهلٌ { ً(ًٔ)احْلَُكًَأَومَلًَْي ْرِفًِبَربِّأَلًأَنَُّوًَعَلاًُك ِّ

 رتبًاآثالاتًةافًك ًماًموفػودًاآتطابكًاآوالكًبنيًمريرداتًاآ -ٕ
م ًمريرداتًاالن ػافًآػوًمػاًيطػا وًيفًاآقػر فًويفًاآ رػوفًمػ ً
 املريرداتًة ر اًآالن افًقلبًةللقرافًقلبًوآل روفًقلبً.

ًكػذآألًاآقػر فًقػ ً وك اًافًوفودًاالن افًمرًثمراح ًمتع دة
مػػػػرًبعػػػػ ةًمراحػػػػ ًمػػػػ ًاآوفػػػػودًابتػػػػ افاًً آنقطػػػػتًومػػػػروراًنـً

آ رتػابًكلػوً ًوكػذآألًاآ رػوفًقػ ًمػرًبعػ ةًاآ رتابًوانتهافاًً 
 مراح ًم ًاآوفودً.

افًىػػػػػػذهًاملريػػػػػػرداتًاآعائػػػػػػ ةًا ًاآ رتػػػػػػبًاآػػػػػػثالثًونتلجػػػػػػتً -ٖ
الرسباطهاًاملبا رًيػ ارًبعضػهاًًبػبع ًسػلباًواصمػا ًة رثػريًمػ ً
اآ ػػواىرًاآريل رلػػتًظم رػػ ًسري ػػريىاً آتعػػرؼًعلػػاًاسػػرارًاآقػػر فً

 اوًاآتبحرًيفًهباتًاالن افًواآع رلً آع رلً.

                                                 
ٔ
ً.ًٖ٘ةصل ً- 
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ك ػػػاًافًاآ رثػػػريًمػػػ ًاالمػػػراضًواالدوافًظم رػػػ ًاآتعػػػرؼًعلػػػاًًً
اسػػػػػبا اًوطػػػػػرؽًعالفهػػػػػاًاذاًمػػػػػاًعرةنػػػػػاًمػػػػػاًيػػػػػ ارًةلهػػػػػاًمػػػػػ ً
املوفػػػوداتًاكارفلػػػتًةقػػػ ظماًقػػػاؿًاحل ر ػػػافًافًىنػػػاؾًًطبائعػػػاًً

ًواآناريتً(.ًتاربعاًًيفًاالن افًىيً)ًاآرتابلتًًوًاملائلتًواهلوائل
تًىػػيً)ًاآطبلعػػتًوايػػاؼًاآلهػػاًاالمػػاـًاآصػػادؽًطبلعػػتًهام ػػ

ًاآنوريتً(ً.
ًكػػامراضًاآػػ ـًو قػػيًاآ ػػوائ ً ةػػاالمراضًذاتًاآطػػاب ًاملػػائي
املوفودةًيفًال مًةافًعالفهاًي تخرجًم ًاآبحػارًواالهنػارً

ًوماًةلهاًم ًطحاآبًواعطابًوحلواانتًهريتً.
ًكانػػ ًاالمػػراضًذاتًطبلعػػتًسرابلػػتًاسػػتخرجًعالفهػػاً امػػاًاذا

ًمعادفًوامالحًوعناصرً.ًم ًاآرتبتًوماًيتريرعًعنهاًم 
ًكانػػ ًاالمػراضًذاتًطػػاب ًىػوائيًةعالفهػػاًذوًطػػاب ً امػاًاذا
ًكػػػػػبع ًاآػػػػػروائ ًومػػػػػاًا ًذآػػػػػألً ًوى رػػػػػذاً آن ػػػػػبتً ىػػػػػوائي
آ مػػػػػػراضًذاتًاآطبػػػػػػائ ًاآناريػػػػػػتًةعالفهػػػػػػاًذوًطػػػػػػاب ًانريًً

ًكاآت خنيًواآ ريً ًوك اًوردً)ً هرًاآ وافًاآ ريً(ً.
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ًكانػػػػ ًاالمػػػػراضًذاتًطػػػػاب ًنػػػػوريً ً أيًافًاآػػػػنريلًامػػػػاًاذا
سعا ًمثالًم ًاالد رًواالعراضًع ًاآطاعتًواالنقلادًا ًنػورً

ًهللاًةعالفهاًي روفًم ًاآقر فً  ي اً.
}َونُػنَػهُِّؿًِمَ ًاآقر فًَماًُىَوًِ رَيافًَوَرْقٌَتًآِّْلُ ْ ِمِننَيًقاؿًسعا ً

َهَ ارًا{ يَهِيُ ًاآ َّاِآِ نَيًَإالًَّ ً.(ًٔ)َوالًَ
ػ ًرَّبِّ ُرػْمً}َتًأَيػًُوقػاؿًسعػا ً َهػاًاآنَّػاُسًقَػْ ًَفػافْس ُرمًمَّْوِع َػٌتًمِّ

ً.ً(ًٕ)َوِ رَيافًآَِّ اًيفًاآُصُ وِرًَوُىً ىًَوَرْقٌَتًآِّْلُ ْ ِمِننَي{
قُػػػػْ ًُىػػػػَوًِآلَّػػػػِذيَ ً َمنُػػػػواًُىػػػػً ىً}وقػػػػاؿًسعػػػػا ًعػػػػ ًاآقػػػػر فً

 .(ًٖ){َوِ رَياف

وقػػػػػ ًوردًعػػػػػ ًائ ػػػػػتًاهلػػػػػ ىً)علػػػػػلهمًاآ ػػػػػالـ(ًاآ رثػػػػػريًمػػػػػ ً
تتًاآ اآػػػتًعلػػػاًاالذكػػػارًواالتتًاآقر نلػػػتًاآػػػيتًسعػػػا ًاآػػػروا

                                                 
ٔ
ً.ًٕٛاإلسرافً- 

ٕ
ً.ًٚ٘يونلً- 

ٖ
ً.ًٗٗةصل ً- 
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اآ رثػػػريًمػػػ ًامػػػراضًاآػػػنريلًواآػػػروحًكعػػػالجًاآ ػػػحرًو ريىػػػاً
ًوآألًأفًسراف ًاآ رتبًاملختصتًبذآألً.

وىنػػػاؾً  وعػػػتًمػػػ ًاالمػػػراضًواحلػػػاالتًسطػػػرتؾًيفًعالفهػػػاً
ًاملادةًواآروحًةتعا ً آقر فًواآعالفاتًاالهرىً.

(ًمػػػػػاًيطػػػػػريًا ًافًبعػػػػػ ًوقػػػػػ ًوردًعػػػػػنهمً)علػػػػػلهمًاآ ػػػػػالـ
ًك ػػاًوردً ً )افًيفًاآع ػػ ًدوافًاالدويػػتًسعػػا ًامػػراضًكثػػرية

ًآت عنيًدافً(ً.
)ًدافًةلػػألًوصػ ؽًامػػريًاملػ مننيً)عللػػوًاآ ػالـ(ًاذًيقػػوؿً ً

ً ومػػاًسطػػعرًودوافؾًمنػػألًومػػاًسبصػػرًو  ػػبًانػػألًفػػـر
ً.ً(ٔ)صغريًوةلألًانطوىًاآعاملًاالكربً(
االبػػػػرارًواحل ػػػػ ًهللاًاانفًوصػػػػلاًهللاًعلػػػػاً ًواآػػػػوًاالسقلػػػػافً

اآللػػ ًواطػػراؼًاآنهػػارًوسػػالـًعلػػاًاملرسػػلنيًون ػػأآوًاآتوةلػػكً
واآ  ادًون تغريرهًم ًاآهآ ًواكطاًونػ عوهًثمح ػ ًواؿً ً

                                                 
ٔ
ًديوافًعليً)عللوًاآ الـ(ً.ً- 
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افًس روفًاح  ًاع اآناًهواسل هػاًوالًع ػ ًكػاآتوةلكًآنصػرةً
ًقائمًاؿً ًواآ الـًعلل رمًورقتًهللاًوبركاسوً.

ً
ً

 حلسني القحطاني يف سطورالسيد أبو عبد اهلل ا
: 

ـً ًأيًإفًع ػرهًاايفًاالاػوفًسػنتًٜٙٚٔوآ ًيفًاآ راظ لتًسػنتً
.ً

سلقػػػػاًعلومػػػػوًاآ ينلػػػػتًأوالًًيفًقػػػػمًاملق سػػػػتًمثًانتقػػػػ ًإ ًاآنجػػػػفً
ام رؼًإالًانوًملًي ر  ًاآ راستًنتلجتًآع ةًظروؼًأفربسػوًعلػاً

ًسركهاً.
 ًقحطػػػا ًوىػػػوًسػػػل ًعلػػػويًمػػػ ًذريػػػتًاإلمػػػاـًاحل ػػػ ًًنسبببب 

 ػػػب ً)عللػػػوًاآ ػػػالـ(ًومعػػػ ًانػػػوًقحطػػػا ًآػػػللًاملقصػػػودًمنػػػوًاآ
ًافًاآ ػػػػػادةً قحطػػػػافًأهػػػػػوًعػػػػػ انفًوآػػػػػ يًيعػػػػػربً ًمفًاملعلػػػػػـو
ينت ػػػبوفًإ ًعػػػ انفًدوفًقحطػػػافً ًإالًإفًقحطػػػافًىػػػذاًاآػػػذيً
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يرف ًإآلوًاآ ػل ًأبػوًعبػ ًهللاًىػوًقحطػافًأبػوًاآػل  ًوإآلػوًيرفػ ً
ًأى ًاآل  ً)إ ًقحطاف(ً.
سػػػالملتًوعربلػػػتًو سػػػلويتًوكػػػ ًذآػػػألًيفًسػػػاةرًإ ًعػػػ ةًبلػػػ افًإ

ه مػػتًاإلمػػاـًاملهػػ يً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًمثػػ ًآبنػػافًوسػػورتًواآػػل  ً
وإيػػػػرافًواهلنػػػػ ًوقػػػػ ًاآتقػػػػاًبعػػػػ ةًمجاعػػػػاتًسع ػػػػ ًك مػػػػتًاإلمػػػػاـً

ًامله يً)عللوًاآ الـ(ًوآوًمعهاًعالقاتًطلبتً.
طُػػػوردًمػػػ ًقبػػػ ًقػػػواتًاممػػػ ًاآتابعػػػتًآلن ػػػاـًاآبعثػػػيًاآصػػػ اميً ً

فًعنػػوً السػػمًإالًأنػػوًاسػػتطاعًاإلةػػالتًمػػنهمًأكثػػرًوكػػانواًيبحثػػًو
مػػػػ ًمػػػػرةًوملًي ػػػػج ًيفًحلاسػػػػوًقػػػػ ًإالًمػػػػ ًأفػػػػ ًقضػػػػلتًاإلمػػػػاـً
املهػ يً)عللػػوًاآ ػالـ(ًحلػػثًسػج ًوعُػػذبًوآ رػ ًهللاًعػػهًوفػػ ً
ةػػرجًعنػػوًبربكػػتًاإلمػػاـًصػػاحبًاآهمػػافً)عللػػوًاآ ػػالـ(ًأكثػػرًمػػ ً
رهًمػػػرةًوملًيثنػػػوًذآػػػألًعػػػ ًمواصػػػلتًاآ ػػػريًيفًاآطريػػػكًاآػػػذيًاهتػػػا

واآػػػذيًوةقػػػوًهللاًسبػػػارؾًوسعػػػا ًوافتبػػػاهًآػػػوً ًوقػػػ ًسعػػػرضًآعػػػ ةً
ًحماوالتًا تلاؿًكلهاً فتً آريط ًوهللاًاحل  ً.
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 ًر ػمًصػغرًسػنوًافًمػ ًعرةػوًوحػ هًهػراًًمػ ًًأثره العلمي
ـًً اآعلػػػمًوآػػػوًر يػػػتًهاصػػػتًون ػػػرتتًعل لػػػتًيفًاآ رثػػػريًمػػػ ًاآعلػػػو

ًاآقػػر فًوأىػػ ًاآبلػػ ً )علػػلهمًكاآطػػبًواآريل ػػريتًواملنطػػكًوعلػػـو
اآ الـ(ًوأكثرًاىت اموًيفًاإلماـًامله يً)عللوًاآ ػالـ(ًواآقػر فً

.ً
وآػػوً عًيفًةويػػ ًاآػػر تًوامحاديػػثًواآقػػر فًوعلػػمًاآتوسػػمًوآػػوً
اآ رثػريًمػ ًاملخطوطػاتًاآػيتًملًيػػت  ر ًمػ ًنطػرىاًيفًحلنهػاًحػػيً
سلفًاآبع ًمنهاًوياعًةع  ًإ ًإعطائهاًعلػاً ػ ر ًحمايػراتً

اآ رتابػػتًواآتػػأآلفًةصػػ رًيفًاايونػػتًامهػػريةًًآتالملػػذهًودعػػاىمًإ 
اآ رثػريًمنهػػاًومػػاًزاؿًىنػػاؾًاآ رثػػريًقلػ ًاآتػػأآلفًواآطبػػ ًومػػ ًأىػػمً

ًىذهًامل آرياتً 
 ًوىػػذهًاآن ريػػتًف يػػ ةًًكتاا نىنظةوااثىتجالااثى لخااة نىىً-ٔ

ومعاصرةًسغريًم ارًاآتري ػريًمػ ًزمػ ًاآغلبػتًوا ًزماننػاًىػذاًوقػ ً
فًاآ رثػػريًمػػ ًاآترياسػػريً ًاابػػ ًةلهػػاًاآ ػػل ًاآقحطػػا ًهطػػأًوبطػػال

ًوأاب ًصحتهاًم ًاآ رتابًواآ نتًاآطريريتً.ً
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افًىذهًاآن ريتًملًي بكًمح ًافًس رلمً اًوىيً ايػتًًيفًامشملػتً
ًوةلهاًبلافًآلقواع ًامساسلتًيفًسري ريًاآقر فً.

 ًوقػػ ًأابػػ ًةلػػوًاآقحطػػا ًافًًكتاا نى لةجتااثى لة حوااثىىً-ٕ
ملًي ػػػبكًمحػػػ ًمػػػ ًًاآرفعػػػتًروحلػػػتًوآل ػػػ ًماديػػػتًوىػػػذاًاآػػػرأي

اآعل ػػافًافًقاآػػػوًأوًذىػػبًإآلػػػوًواآ ػػػل ًاآقحطػػا ًىػػػوًاآطػػػخلً
اآوحلػػػ ًاآػػػذيًطرحػػػوًوأابػػػ ًصػػػحتوً مدآػػػتًواآرباىػػػنيًيفًحػػػنيً
وقػػفًاآعل ػػافًواآبػػاحثنيًعػػافهي ًأمػػاـًم ػػأآتًاآرفعػػتًبػػنيًيػػرورةً
االعتقػػادً ػػاًوعػػ ـًام رػػافًرةضػػهاًوبػػنيًاآ رثػػريًمػػ ًاآػػرواتتًمػػ ً

 آرمهيػػػتًواآػػيتًملًي ػػتطل ًاآعل ػػافًة رهػػػاًًاآػػرواتتًاآػػيتًاسصػػري 
ومعرةتًأسرارىاًوةويلهاًوقلهاًاآبع ًمنهمًعلػاًظاىرىػاًةصػارً
ىذاًاممرًم عاةًآل خريتًواالزاـًنفًدينناًدي ًهراةتًوأسػاطريً

.ً
 ًوىوًاموؿًم ًنوعوًحلثًالًيوفػ ًًكت نىرلمى لت دمً-ٖ

تحػ ثًعػ ًىػذاًيفًامل رتبتًاإلسػالملتًواآتػأري ًاإلسػالميًكتػابًي
املويػػوعًبػػ ًانػػوًالًيوفػػ ً ػػخلًعاملػػاًًمػػ ًاآعل ػػافًأوً حثػػاًًأوً
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مثقرياًًآوًمعرةتًوإطالعً ذاًاآعلمًاآذيًىوًم ًخمتصاتًامنبلػافً
وامئ ػػتًامطهػػارً)علػػلهمًاآ ػػالـ(ًبػػ ًىػػوًاآعلػػمًاآػػذيًيعػػرؼًبػػوً
ًك ػػػػػاًبلنػػػػػ ً اإلمػػػػػاـًاملهػػػػػ يً)عللػػػػػوًاآ ػػػػػالـ(ًوهاصػػػػػتًأصػػػػػحابو

ًاآطريريتً.امحاديثًواآرواتتً
ًكتػػػابًقػػػلمًعلػػػاًةهػػػمًًكتااا نىبااا حنىهااا  ى  ماااةىً-ٗ  ًوىػػػو

أحاديػػػثًورواتتًاآنػػػ)ًوامئ ػػػتًامطهػػػارً)صػػػلواتًهللاًوسػػػالموً
علػػػلهمًأمجعػػػني(ًودراسػػػتهاًوةه هػػػاً ًوحػػػ ًاآتنػػػاق ًاآػػػذيًيػػػراهً
اآقػػػارئًآلوىلػػػتًامو ًو للػػػهًمػػػاًطمػػػلًاإلمػػػاـًاملهػػػ يًمنهػػػاًدمػػػاً

ًً ايتًامشملتً.يتح ثًع ًدمه يوًواستخالصًنتائ ًيف
 ًوست رػػوفًمػػ ًاانػػاًًم داا رثى لمداااإلى   داادمى لجاواااىىً-٘

عطػػرًفػػهفاًًست رريػػ ًببلػػافًقضػػلتًاإلمػػاـًاملهػػ يًنسػػلوبًةرطمػػيً
روائػػيًملًي ػػبكًمحػػ ًاإل ػػارةًآػػوًوىػػيًقائ ػػتًعلػػاًإابػػاتًاآطػػبوً
بنيًدعوةًامله يًاملنت رًودعػوةًفػ هًرسػوؿًهللاً)صػلاًهللاًعللػوً

)م رػػػػتًاملهػػػػ يً ًواآصػػػػرياًواملػػػػروةًيفًو آػػػػوًوسػػػػلم(ًومنهػػػػاً ً
عصػػػػرًاآ هػػػػورً ًوم ينػػػػتًاملهػػػػ يً ًوالاىللػػػػتًيفًعصػػػػرً
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اآ هورً ًوقػريهلًيفًعصػرًاآ هػورً ًوامصػناـًاآبطػريتً ً
واآطلصػػػػػبا ً ًوم ػػػػػلل تًاآ رػػػػػذابًيفًعصػػػػػرًاآ هػػػػػورً ً
واآ اعيً ًواموسًواكهرجًيفًعصرًاآ هورً ًواآ ػريلا ً

ً.ًاآ هور(ً ًو علبًب ًصا ً ًوةت ًم رتًيفًعصر
 ًوىػػيًًكتاا نىنظةوااثى لمذاا ندثىنااونى لااا  ى  لااا   ىً-ٙ

ن ريػػتًف يػػ ةًيفًاآطػػبًيثبػػ ًمػػ ًهالهلػػاًاآ ػػل ًاآقحطػػا ًهطػػأً
اآن ريػػػػتًاآتجريبلػػػػتًاآػػػػيتًمػػػػاًزاؿًاآطػػػػبًقائ ػػػػاًًعللهػػػػاًيفًصػػػػناعتً
اآػػػػ وافًوست رريػػػػ ًىػػػػذهًاآن ريػػػػتًإبصمػػػػادًاآػػػػ وافًآ رػػػػ ًدافًوهاصػػػػتً

آعل ػػافًحػػيًزماننػػاًىػػذاًيفًاممػػراضًامل تعصػػلتًاآػػيتًملًيتوصػػ ًا
ًإصمادًاآ وافًهلاً.

ًكتػابًيت رريػ ًإبيضػاحًم ػأآتًًنظةوثىةفادى لخاة نىىً-ٚ  ًوىػو
رة ًاآقر فًيفً هرًاآهمافًومػ ىًارسبػاطًذآػألً ستطػهادًاإلمػاـً
امله يً)عللوًاآ الـ(ًوآللتًاآق رًوردًاآطبهاتًيفًىػذهًامل ػأآتً

ً ًوإب افًاآقوؿًاآريص ًةلهاً.
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ًكتابًيت رري ًببلػافًدعػوةًًهاىى لة و تكت نى لوم نيىأً-ٛ  
اآل ػا ًوزمػافًوم رػافًظهورىػاًو خصػلتًاآل ػا ًاملوعػودًودعوسػوً
ًكتػػابًملًي ػػبكًمحػػ ًافًكتػػبًحػػوؿًىػػذهًاآطخصػػلتًثمثػػ ً وىػػو

ًىذاًاآبلافًواآ عتً.
 ًيثبػػ ًاآ ػػل ًاآقحطػػا ًًكتاا نىنظةوااثىتجااااى لخااة نىً-ًٜ

لًزمػافًم ًهالؿًىػذاًاآ رتػابًافًاآقػر فًحػادثًمتجػ دًالًطمػ
أوًأمػػتًمعلنػػتًبػػ ًىػػوًآ رػػ ًامزمػػافًواممػػمًوامفلػػاؿًصمػػريًك ػػاً

ًصمريًاآط لًواآق رً.
ً ًومما كتب أيضًا من فكر السيد القحطاني

ىأطة حثىا نثى  ةضىفيى خةى لام نى. .01
 م د رثى لتأ ولى لمت بةى) لحلخثى   لى(ى. .00

 م د رثى لتأ ولى لمت بةى) لحلخثى لث نوث(ى. .01

ىلمت بةى) لحلخثى لث لثث(ى.م د رثى لتأ ولى  .02
ىأطة حثىةجتثى لحدونى)ع(ى. .03
  لدواى لخحط نيىون قشى لدواى لخ ليى. .04

 كت نى لدواى لخحط نيىون قشى لتلم  . .05
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 كت نى لدواى لخحط نيىون قشى لذوخىرليى لك ة نيى. .06

 رلمى لمنطقىفيى لخة نى. .07

ىأطة حثىةجتثى لمدوحىرودىىننىمةومى)ع(ى. .08
ى لذةوفى.فةقى لةدلثىفيىربةى لظد ةى .11
ىرلمى  نجاوثى. .10
ى لمداإلىوار ىإلىىإددمىجاواى.ى .11
ى لنحسى لاكوثى. .12
ىم لثى رذة نىردمثىمتحخخثى. .13
حةكثى لذدواى لباةى لحةكثى لبجةىىلإلم مى لمدااإلى)ع(ىى .14

ى.
 حةكثى لاةق  إلىهيىحةكثى لدحو نيى. .15

 ر لمى ل ةى)نونى لخن لى  لةفض(ى. .16

ى لذدواى لباةىو حن ى لخةنى لتذةونى. .17
ىتأ ولى لمت بةى.دلدلثى ل .18
ى لتذ لةى ا ةه ىفيىقةوثى  م مى لمداإلى)ع(ى. .21
ى لمةأةى ا ةه ىفيىقةوثى  م مى لمداإلى)ع(ى. .20
ىأطة حثى لاج لى. .21
ى  م مى لمداإلىإةه نيىفيىنظةىأمةوك ى. .22
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ىنظةوثىتأ ولى لخة نى. .23
ى ودأل نكىرنى لةجتثى. .24
ى ودأل نكىرنى لةجتثى. .25
ى لبوحثىفيىمحد مد ى لتلميى. .26
ى مهى لتلميى. لحداىفيىمحد .27
ً لمتخ لى  لدمتخ لىفيىدوةةى لمداإلى لمنتظةى. .28

  ًآالسصاؿًثم رتبًاآ ل ًاآقحطا 

ًًٖٜ٘٘ٛ٘ٔٔٓٚٓ-ًٖٜٙ٘ٙٔٔٓٛٚٓمو ي ً ً

  ًاآعنوافًاآربي يًآل ل ًاآقحطا 

alqahtany_aj@yahoo.comى:mail -Eى
alqahtany_info@newislamuna.com 

ًاملوق ًعلاً ب رتًاالنرتنل ً 
 

www.newislamuna.com 
ً
ً

mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com
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ً
ً

ً-املصادرً 
ًاآقر فًاآ ررميً. -ٔ
 هن ًاآبال تً. -ٕ

 علوفًأهبارًاآرياً)عللوًاآ الـ(ً ًآلطل ًاآص وؽً. -ٖ

 امللهافًيفًسري ريًاآقر فً. -ٗ

 سري ريًاآصايفً. -٘

  جاديتً.اآصحلريتًاآ -ٙ

 مرياسل ًالنافً ًاآطل ًعباسًاآق يً. -ٚ

 اآن اـًاآقر  ً ًعاملًسبل ًاآنلليً. -ٛ

ديوافًعليً)عللوًاآ الـ(ًاملن ػوبًممػريًاملػ مننيًعلػيً -ٜ
ًب ًأعًطاآبً)عللوًاآ الـ(ً.

 وسائ ًاآطلعتًً -ٓٔ

 اآ رايفًآلطل ًاآ رللينً)ق س(ً.ً -ٔٔ
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 اأاس ًً -ٕٔ

 هارًاالنوارًآلعالمتًا ل يً.ً -ٖٔ

 وسائ ًم ت رؾًاآً -ٗٔ

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ًٖاإلى افً........................................ً -ٔ
 ٘سق ميً...........................................ً -ٕ

 ٜ هل ً...........................................ً -ٖ

ً
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ًاآريص ًاالوؿ
 ٘ٔبنيًي يًاآقر فً...............................ً -ٗ

 ٜٔرسًاآتري رييتً.............................ًامل ا -٘

 ً...................ًٕٔأوالً ًاآتري ريً ملأاور 

 ً...................ًٕٕالنلاًً ًاآتري ريً آرأي 

 ً...................ًٖٕالآثاًً ًاآتري ريًاآباطين 

 ً..................ًٕٗرابعاًً ًاآتري ريًاآعل ي 

 ٕٗيًآلقر فً.........ًهام اًً ًاآتري ريًاآلغًو 

 ً..........ًٕٗسادساًً ًسري ريًاآقر فً آقر ف 

ً
ً

ًاآريص ًاآثا ً
 ًٖٖإ  راالتً....................................ً -ٙ

 ً............................ًٖٖاال  راؿًاالوؿ 

 ً.............................ً ٖ٘اإل  راؿًاآثا 
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 ................ًًاإل  راؿًاآثاآث............ٖٚ 

 ً.............................ً ٖٛاإل  راؿًاآراب 

 ً............................ًٓٗاإل  راؿًاكامل 

 ً...........................ًًٕٗاإل  راؿًاآ ادس 

ًاآريص ًاآثاآثً
 ٘ٗأقواؿًاملري ري ً................................ً -ٚ

 ٜٚ............ًهالصتً........................... -ٛ

ًاآريص ًاآراب 
 ٔٛن ريتً هئتًاآقر فً............................ً -ٜ

 ٖٛاآقر فًواآ رتابً.............................ًً -ٓٔ

 ٜٙاآتري ريًواآتأوي ً.............................ًً -ٔٔ

 ٖٓٔامل ارسًاآتقلل يتًيفًاآتري ريً.................ًً -ٕٔ

ًاآريص ًاكاملً
 ٚٓٔ رلمً..............................ًاآقر فًاحلً -ٖٔ

ًاآريص ًاآ ادس
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 ٖٕٔاآقر فًاحل رلمًواآ رتابًاحل رلمً.............ًً -ٗٔ

ًاآريص ًاآ اب 
 ٖٖٔاآقر فًاآع لمً..............................ًً -٘ٔ

ًاآريص ًاآثام 
 ٘ٗٔاآقر فًا ل ً)ًاآ رتابًاآعهيهً(ً..............ًً -ٙٔ

ًٔ٘ٔ..................ًاآعرشًيفًاآقر فً..........ً -ٚٔ
ًاآريص ًاآتاس 

 ٘٘ٔاآريرقافً.....................................ًً -ٛٔ

ًاآريص ًاآعا ر
ًٚٙٔكتابًاآذكرً................................ًًً -ٜٔ

ًاآريص ًاحلاديًعطر
ًٜٛٔكتابًاملثا ً................................ًًً -ٕٓ

ً
ًاآريص ًاآثا ًعطر

 ٕٚٓتطابوً................ًكتابًاأ رمًوكتابًاملًً -ٕٔ
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 ٜٕٔعاملًسبل ًو بهتًاأ ر اتًواملتطا اتً......ًً -ٕٕ

ًاآريص ًاآثاآثًعطر
 ٕٕ٘اآنبأًاآع لمً.................................ًً -ٖٕ

ًاآريص ًاآراب ًعطر
ًن ريتًاآتطابكًاآثالايًبنيًاالن افًً -ٕٗ

ًٜٖٕواآقر فًواآ روفً..................ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
املصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرً.....................................ًً -ٕ٘

ًٕ٘٘
ًٕٙ٘ةهرسً......................................ًً -ٕٙ


