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1 ���������  - ا��وم ا������ ����                
  

 :ا��	�ص
د ا��ر��� ������ر ا����ق ��دة �ن أ��دة ا��ر��� ��ن ا�����؛ وذ�ك �ن �

وا��,�ر +� ���ق ا*�� أو ا*��ت، وا�ر�ط ���&� ��و%ول إ�$  #�ل إ��ن ا��ظر
 -���ر+� ا��راد ��&�، وھو ��زان �رف �- ا��,��ر ا���1ول �ن �0ره، و.د ا���د �

: +� �,��ره ا��و�وم ب - ر�8- 7 - ا���6ر �ن ا��,�ر�ن ��&م ا���م ا�ط�ري
��ن ا<.وال وا*راء ا��������  ؛ وذ�ك +� �ر��8-)���> ا����ن �ن �;و�ل آي ا�1رآن(

  .�@�� ا�و%ول إ�$ .وا�د �?�ط&�
  

Abstract :  
We consider the making something more likely of the sequence, one 
of the most essential of the favoring something between of the senses, 
this is from the perfect concentraction and thinking in the sequense of 
verses, and the link between them in the order to get the right 
meaning, that we concider as a balance, from wich we can make the 
difference between the exeptible or the unexeptible explanation, And a 
lot of explanat or samong them, Imem Atabari in his exapanation 
named : "Djamie Al-Bayene An Taweel Aya El Koran" and this is the 
perfect choiceamong the different points of view in order to find the 
right rules. 

 :�$د��
��� ���ت ا����� ��,��ر ���ب 7 �ن أ�ّل ا<���ل وأ�,> ا�1ر��ت، Bّ�ر 
     ا����ء �ن ���د ا��د �#وض ��0ر ھذا ا��م، و�ّل �ن أ�رزھم ا���م ا�ط�ري 

ا�ذي أ�ّف إّ��ن ا�1ر��ن ا���6ث وا�را�> ا�&�ري �,��را ھو ا��دة +�  - ر�8- 7 -
 . > ا����ء ��$ أ�- �م �ؤ�ف ��6-���-، أود�- �,�Fس، أ��
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+� �,��ره ��$ ���و�� �ن ا�1وا�د وا�?وا�ط ا���  -ر�8- 7  - ا���د ا�ط�ري
�ن ��$ ا�,&م و�و%ل إ�$ �ر+� أ%� ا<و�- +� �,��ر ا�1رآن، وا�ذي ھو �ن �
أھم ا���1%د، و�ن ذ�ك ا����ده ��$ ا����ق +� ا��ر��� ��ن ا<.وال ا��#��,�، �@�� 

 .�و%ول إ�$ .وا�د �?�ط&� وذ�ك �%���� �,��ر ا�1رآن �ن ا�#ط; وا�ز�لا
و����د ا����ق أھ���- �ن �و�- �,��را ��1رآن ا��ر�م ���1رآن �,�-، وھذا 
ا�?رب �ن ا��,��ر ھو أ+?ل طرق ا��,��ر وأ%8ّ&�، و.د �ّ�ن H�B ا���م ا�ن 

Fل +�� أ�8ن طرق ا��,��ر؟ +�ن .�ل .�: "ھذه ا<+?��� �1و�- - ر�8- 7 -����� 
 .1"...إن أ%� ا�طرق +� ذ�ك أن �,�ر ا�1رآن ���1رآن: +���واب

   : إ"!���� ا�درا��
 : ��8ول ا�درا�� ا����� ��$ ا����ؤJت ا������

 ـ �� ��$ .وا�د ا��ر���؟ و����$ ا����ق؟ و+� ��ذا ���6ل أھ���-؟
+� �,��ره ��$ ا����ق ��ر��� _ ر�8- 7 _ ـ �� �دى ا����د ا���م ا�ط�ري 

�$ �ن ا�����؟ و�� ھ� ا�1وا�د ا��� ا���دھ� +� ذ�ك؟� 
ا���دت ا�درا�� ��$ ا���&M ا�و%,� ا������8 ������ره ا<��ب : ��*( ا�درا��

 �1���6ل ھذه ا�درا��ت، وا���&M ا1��Jرا�F؛ �ن #�ل ���> �ض ا�1وا�د ا���
 .ر�8- 7 ـ +� �ر����8-_ م ا�ط�ري������ق ا��� ا���د ���&� ا���

  : ����$ أھ��� ا�درا�� +� ���و�� �ن ا���%ر ��&�: أھ��� ا�درا��
 .أھ��� �8ث �و?وع ا��1�د +� ا��وم ��و��، وا�درس ا��,��ري �و�- #�ص -
 .أھ��� .وا�د ا��ر��� ��و��، وا�1وا�د ا�����1 ������ق #%و%� و��وع آ�6رھ� -
- �� .�� ا��� �����&� ���> ا����ن؛ +&و �ن أ.دم ا��,���ر وأ�ظ�&� B;��ا����1 ا�
ا��ل ��$ ����1 �� +� ��ب ا��,��ر ��� �8ق �&� �ن أ.وال �Bذة أو د#���، وذ�ك  -

+� ?وء ا��8?�ر .وا�د ا��ر��� ���� وا�����1 ��&� ������ق #�%� ��د ا��ظر 
�&�+. 

 : �&دف ا�درا�� إ�$: أھداف ا�درا��
 .��&�م و�و ��&د ا��1ل +� #د�� ا�1رآن ا��ر�ما -
ا��Bف �ن ا�1وا�د ا��� ا���د ���&� ا�ط�ري +� �,��ره �����Jط ا<��8م،  -

  .و�ر+� ا����� ا��رادة �ن ���ب 7 �ز و�ل
- �� .إ�راز دور ا����ق وأھ���- +� +&م �راد 7 ���$ وا��Bف �ن ا���1%د ا�Bر
��$ أر�� ا<.وال���ن أ6ر ھذه ا�1وا - ��Jد ا�ط�ري +� ا�د���د .  
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 �'ر���ت أ�����: ا����ث ا.ول
 �'ر�ف �وا�د ا��ر
��: ا��ط	ب ا.ول

 : �'ر�ف ا�$��دة: أو2
�دة وھ� ا<%ل وا<��س ا�ذي ���$ ���- �0ره و���د، و.وا�د : ��4 -1�. <��

 �ن ا���ت وإ�����لوإذ �ر�6 إ�راھ�م ا�$وا�د ��: و��- .و�- ���$ 2ا���ت أ���-
 ].127 �ورة ا��1رة ا*��[
 3.ھ� �8م ��� ��ّرف �- ��$ أ��8م �ز���F-: ا8ط��7ـ 2

����9 :��
 �'ر�ف ا��ر
ا�راء وا���م وا��8ء أ%ل وا8د �دل ��$ رزا�� وز��دة، : ".�ل ا�ن +�رس: ��4 -1

 .4"��1ل ر�� ا��Bء وھو را�� إذا رزن
�ّر+- ا�رازي �;ّ�- �ّرف �ّدة �ر�,�ت،: ا8ط��7 -2" : $���1و�� أ8د ا�طر��1ن 

 .5"ا*#ر، ���م ا<.وى +��ل �- و�طرح ا*#ر
  .6"إ��6ت �ر��� +� أ8د ا�د����ن ��$ ا*#ر: "و�ّرف أ�?� �;�-

 -���وا���8ظ ا�,�ق ا��ر�ف اJ%ط��8 �> ا��@وي +� �ون ا��1�دة أ%ل ���$ 
 .���و�� �ن ا��ز��Fت

ّددت �ر�,�ت ا����ء #�%� ��&م ا<%و���ن : ا�;��� ـ �'ر�ف ا��ر!ب 3�
 ،��1وا�د ا��ر���، إJ أ�&� �ر�,�ت J �ّ�#ذ �ن ا��,��ر و�ن ��ل ا��,�ر�ن �ر�
و�ن ا����68ن ا�ذ�ن �ّر+وا .وا�د ا��ر��� ���ء ��$ �&ود ا<%و���ن +� ا��;%�ل 

إذ �رى أن .وا�د ا��ر��� �&�، وا�ط�.� �ن %��> ا��,�ر�ن +� �,���رھم ا�8ر��، 
?وا�ط وأ�ور أ����0، ��و%ل �&� إ�$ �ر+� ا�را�� �ن ا<.وال ا��#��,� +� : "ھ�

$��  .7"�,��ر ���ب 7 �
 

�� ا��'ر�ف ������ر و�ؤ��>: ا��ط	ب ا��9
ھو أ�و �,ر ��8د �ن �ر�ر �ن �ز�د : �ر
�� �و
زة �<��م ا�ط�ري -أو2

: ط�ر���ن آ#ر ��� أر�> و�Bر�ن و����Fن، و.�ل �ن ��6ر ا�ط�ري، و�د ��Qل +�
أّول ��� #�س و�Bر�ن، 8,ظ ا�1رآن و�- ��> ���ن، و��ب ا�8د�ث وھو ا�ن ��>، 
د+- وا�ده إ�$ ا����م ��ذ %@ره، و�ّ�ر �- أ���ب ا����1 +��ن ��6ر ا��ر�8ل، �و+� 

: �%�,��-ر�8- 7 ��@داد +� B&ر Bوال ��� �Bر و�F��6�6 ود+ن �داره، �ن 
���> ا����ن �ن �;و�ل آي ا�1رآن، آداب ا�����ك، آداب ا��,وس، ا#��ف ����ء 

 8... ا<�%�ر، ا��%�ر +� ���م ا�د�ن
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��ن �16 %�د.�، �8+ظ� : "أ$�6 ���- ا����ء، .�ل ��- ا���م ا�ذھ�� ر�8- 7
ر�H وأ��م رأ�� +� ا��,��ر، إ���� +� ا�,1- وا����ع واJ#��ف، ���� +� ا���

 .9"ا���س، ��ر+� ���1راءات و����@� و�0ر ذ�ك
����ظرة ���� �ول 
��6 ا����ن و��*( ا�ط�ري ��>: �9 

أ�ّف ا���م ا�ط�ري �,��ره �د �� �1دم �- ا��ر، و.د .�رب ا����ن، و�د أن 
��$ ا��,��ر، أط�ق ��$ �,��ره ا�م  -�����> ا����ن "�زود ���زاد ا���� ا�ذي �

، ���1ه أھل ا��م ����1ول وأ��وا ��ز��- و�وا�رت ا��1ول ��&م ";و�ل آي ا�1رآن�ن �
�و ��+ر ر�ل إ�$ ا�%�ن �8$ : "+� ا���6ء ���-، .�ل ��- أ�و ��8د ا��,را����

-���و.د .ّ�ض 7 �- ���دا . 10"�8%ل �- �,��ر ا�ن �ر�ر �م ��ن ذ�ك ��6را 
Jمأ#ر�وه ا�$ ا��ور، وأ%�� ��و+را ��داو� . ��ن ط��� ا�

وأ�� ا��,���ر ا��� +� أ�دي ا����، +;%8ّ&� �,��ر ��8د �ن : ".�ل ا�ن �����
�ر�ر ا�ط�ري، +�R- �ذ�ر �J�1ت ا���ف ��<����د ا�����6، و��س +�&� �د�� وJ ��1ل 

و�ّده �ن أ�ّل ا��,���ر ���ّ�ز ��&�- +1د ��ن �,��را ���� ��ن . 11"�ن ا���&��ن
1ول، وا��;6ور وا�رأي، و.د �ّده ��6ر �ن ا����ء +� ا��,��ر ����;6ور ا���1ول وا��

��6رة �� +�- �ن ا�روا��ت، �0ر أ�- J ���,� ر�8- 7 ����;6ور، �ل �?�ف إ��- 
ا�رأي ا�%��8، وا��1د ا����ء، ��� �?ّف �� �راه ?�,�، و���Bك +� ا�روا�� ا��� 

ا�,1&�� ا��� �����ط&� أو �رو�&� �ن ا���ف،  J ����1م وھ�ذا، و+�- �رض ���8Sم
و��ن %�8ب �ذھب +1&�، ھذا �> ا����8ل ا��@وي، وا��و��- ا����0 وا������ إ�$ 

 .�0ر ذ�ك
، �ل زاد "ا��,��ر ور���-: "و.د ��ل إ�$ ھذا ا�,�?ل ا�ن ��Bور +� ����-

، ة.د 12<�ظ�ر��$ ذ�ك ���را ا�ط�ري �,�را ����� J أ6ر��؛ إذ �@�ب +�- ���ب ا
ا���ر أ8د ا����68ن ا���%ر�ن أ��وب ا�ن �ر�ر، و�ن �رى ��$ �&�- �ن 

 .13"ا���Jه ا��1دي"ا��,�ر�ن ا���ھ� +� ا��,��ر ���ه 
 .و�ن ھ�� ���ن ا�1ول أن ا���م ا�ط�ري أ�ّف �,��ره ��$ .وا�د ا���&M ا����>



  �وا�د ا��ر
�� ������ق �� ����ر ا�ط�ري                              
  


	� ا����ء�                                                                                  343   

�� ��*وم ا����ق وأھ���>: ا����ث ا��9
 �ف ا����ق�'ر: ا��ط	ب ا.ول

�واق، +��1ت ا�واو ��ًء ���رة : ھ�" ���ق"أ%ل �,ظ� : ".�ل ا�ن ا<�6ر: ��4 -1
 .14"ا���ن، وھ�� �%دران �ن ��ق ��وق

ا���.ت و���و.ت ا��ل ���و.� إذا ����ت، وا����و.� ا������، : "و.�ل ا�ن ��ظور
�? .15"�;ن �?&� ��وق �

أي �?&م ��$ إ6ر : ���ن ��$ ��ق وا8دو�دت +��� �6�6 : ��1ل: "و.�ل ا��وھري
16"�ض، ��س ���&م ��ر��. 

و�ن #�ل ا��1راء ا��ر�,�ت ا��@و�� ��?� ��� أن ���� ا����ق �ط�ق و�راد 
  .+���ق ا���م ����- و�وا��- وا�%��-. ا�����> وا��وا�� وا�J%�ل وا�����ل: ��&�

 :�'ر�ف ا����ق ا8ط7ً�� -2
�1دا�$ ��%ط�� ا����ق إJ أّ�� J ��د �- �ر�,� �8ّددا، ر0م ا��#دام ا����ء ا

 �+�Bض آ�6ره ����ر��� و�0ره، +&ذا ا���م ا�ر�8- –وإّ��� �ّ%وا ��$ أھ���- و�
ب +� ر����- ��ً�� ����- − 7 Uا�%�ف ا�ذي ���ن ���.- "+� ا�1رن ا����6 ��و

17"���ه ��Jود ، 6م ��وق ا<���6 �&ذا ا���ب +� ���ن دا����ق ��$ ا���$، ور��� �
.د ��B> ا��%ط�� : "�1ول ��8د �و�ف ��8ص. ھذا إ�$ و?وح ��$ ���� ا����ق

ا���� ��ن ا�دار��ن إ�$ در�� ا��Jذال +��وھم ا��ض أّن ھذا ا��%ط�� وا?� 
�,&وم، +Rذا �� �8و�وا �8د�د ا���$ ا�ذي ظّ�وا أ�&م �,&�و�- �دا ا<�ر ���را ���0 

��ل، ا��ر��Jا �F�Bد ا�@�وض، و�ن ��ك ا��%ط��8ت ا��@و�� ا�Bة، و��0?� أ
��$ ا��8د�د ا�د.�ق ��Bل ��,ق ���- ��ن ا�دار��ن؛ �%ط�� ا�����  ��%ا�

، وھذا �� آل ��ض ا���%ر�ن إ�$ 18"و�%ط�� ا����� و�%ط�� ا����ق
 : � ا���ھ�تاJ#��ف +� �ر�ف ا����ق وا��;%�ل �-، و���ن �%��,&� إ�$ 6�6

ذھب �ض ا����68ن إ�$ 8%ر ��$ ا����ق ��$ ا���1ل دون : ا�2
�ه ا.ول
 ."������ق ا��@وي"ا��8ل وھو �� ����- أھل ا��@� 

ف ��د ا���8م ا���1م ا����ق �;ّ�- Uر .19"����> ا���م و���و.- و��1وده: "+�
�,�ظ ا�1رآ���، ����V ���0&� ����> ا����� وا��ظ��&� +� ��ك ا<: "و�ّر+- ا��$�6 �;ّ�-

 .20"ا��و?و��� +� ���ن ا���$ ا��1%ود، دون ا�1ط�ع أو ا�,%�ل
���ن ا����� أو ا����� ا�1رآ��� ���ظ�� �> �� .��&� و�� : "و�ّر+- ا��ط�ري �;�-

21."�دھ� 
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���رى أ%�8ب ھذا ا���Jه أن ا����ق ا�1رآ�� ��Bل ا���1ل : ا�2
�ه ا��9
، و�ُ�ون �- �� �%�8ب ا��ص "ا���1م"، و��Bل ا��8ل "��ق وا���8قا��: "ا����6ل +�

 .إ�H... ��8ل ا�����م، وا��#�طب،: �ن أ8وال و�وا�ل #�ر��� �&� أ6ر +� +&�-
ف ا�B&را�� ا����ق �;ّ�- Uر��� ��8ط ����ص �ن �وا�ل دا#��� أو : "+1د 

ب، وا��#�طب، �ن ���ق أو 8Jق �-، أو�8ل ا��#�ط: #�ر��� �&� أ6ر +� +&�-
 .22"وا�@رض ا�ذي ��ق �-، وا��و ا�ذي �زل +�-

���ق �@وي و���ق ا������، : و.ّ�م ���ن �@�م ���ق ا�#ط�ب إ�$ �و��ن
و�1%د ������ق ا��@وي ا���ل ا���و�� وا�����1 وا���18 ��ص ا�#ط�ب ا��راد 

�� +&و ��ده 8%���. �,��ره، وا��#�ص ا��1%ود ��-����Jأ�� ا����ق ا 
��� وا�ط���� وا��,��� ا���Fدة و.ت %دور ا�#ط�ب، وا��� ��و.> ����Jا�ظروف ا

 .23أن ��ون �&� �;�6ر +� %�@� ا�#ط�ب و�و��&- و+&�-
ا�@رض  �رى أ%�8ب ھذا ا���Jه أن ا��1%ود ������ق ھو: ا�2
�ه ا���9ث

 .ا�ذي ��ق ا���م <��-
�&� ا�دا�� ��$ �راد ا�����م �ن أ�� ا����ق وا�1راFن +R: ".�ل ا�ن د.�ق ا��د

 .24"+1د أر�> ا����ق إ�$ �راد ا�����م وھو ا�@رض وا��1%ود". ���-
: و.�ل ا���وط� ��ّ��� �� ��ب ��$ ا��,�ر �را���- أ��6ء �,��ره ��1رآن

و���- �را��ة ا���$ ا��1�18 وا����زي و�را��ة ا��;��ف، وا�@رض ا�ذي ��ق �- "
  .25"ا���م

ر�ط ا�1ول �@رض �1%ود ��$ ا�1%د : "��� +� �ر�,- �����قو.�ل ا�����
  .26"ا<ول

أ�� ا����ق ا�1رآ�� +���R �1%د �- ا<0راض : "و.�ل ��د ا�وھ�ب ا��8ر�6
��� ا�1رآن، إ�$ ���ب ا��ظم � <��� �&���وا���1%د ا<�����، ا��� �دور 

��را�-� <��� �+ <�B� زي وا<��وب ا������ ا�ذي��� .27"ا�
���"�ا��:   

 : �ن #�ل �� ��ق ُ��ّ�ل �� ���
�ن �;د�� ��$ " ���ق ا�1رآن"أو " ���ق ا���م".%ور ا��د�ول ا��@وي �����  -

ا��8ل وا�1%د؛ +���ق ا���م ����- وا�%��-، و���ق ا�1رآن ����> ا�����ت وا���ل 
$� .ا�1رآ��� وا��ظ��&�، وا�%��&� ��;د�� ا��

��J ا����ق ود��J ا��8ل أو .راFن ا<8وال؛ +1د ��0ر ا�ن د.�ق �,ر�ق ا����ء ��ن د -
 .ا��د ��ن ا����ق و��ن ا�1راFن
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 $�د أن �ّ�ن أن �� �Bن �8ل " ��ف"و�1ول ا���م ا�زر��ا��J,&�م 
�ن ذا�- J ء�Bن �,&م �ن ���ق : "ا��ھذا أ%�&� +� ا�و?>، ��ن .د �رض �&� �

����ر و�0رھ��ا���م أو �ن .ر��� ا��8ل، �Jا�����- وا $�و���,�د �ن  28.."6ل �
 .���- ا�����ز ��ن د��J ا����ق و��ن .راFن ا<8وال

��$ +&م ا��راد �ن ا�1رآن ��َ�+���ظر ����ق : ".�ل ا��دي ����� ا<�ور ا��
أي  -ا*��ت �> ا��م �;8وال ا�ر�ول و��ر�- �> أ%��8- وأ�داF- و.ت �زو�- 

ر+�-، و+&م ا��راد ��-، �ن أ-ا�1رآن� $��ق . 29"�ظم �� ��ن  Yر�8- 7 - +,ر -  
 .��ن ���ق ا*��ت و.راFن ا<8وال

%��> ا��,�ر�ن �ن #�ل ا��#دا�&م ��,ظ ا����ق ���$ ا���1ل، و���رھم �ن  -
 .30ا���1م �د��J ا��8ل أو .راFن ا<8وال، و�ن ���&م ا�ن �ط�� وا�ط�ري

ا����ق +� ا��,��ر �ن .��ل �,��ر ا�1رآن ���1رآن J �%�، إذا إّن ا�1ول ������ر  -
��� �ن ا��8ل ���.�، +ُ�,��ر ��م 7 ����1- أو J -18J �#ر��� �ن داFرة �,��ر �
ض، أ�� إذا ا���ر�� أن ا��8ل .��م ا���1ل +� �ر�ف ا����ق �� -?��م 7 �

�ل ���رة �ن .راFن #�ر��� �,&م �ن +��طل ھذا ا�1ول؛ ذ�ك أن ا��8ل أو ��1?$ ا�8
 .#��&� ا��راد �;���ب ا��زول وا���H و�0رھ�

ر�ف ���@���  -� -�R+ ،إ�$ �ون ا��@� �;��ه �+�?R+ ا�1%د؛ $�أّ�� �ن �ل ا����ق ��
وھو �� ���ن إدرا�- +� ا���Jه ا<ول  -ا�ذي ھو ���ن �1%د ا��#�طب _وا�&دف 

ا�ذي ھو و���� ��#ذھ�  -ا���م أو�- �Q#ره وآ#ره �;و�- أو ا����6؛ إذ ا�@��� �ن ?م 
ھو ا�و.وف ��$ ا��1%د �ن ا*��، و�ذ�ك ا<�ر إذا +ّ�ر ا�1رآن ���1?$  - ا��,�ر

ا��8ل، +��&دف ا<��س ���ن ا��1%د �ن ا�1رآن �@ض ا��ظر �ن ا�و���� أو 
 .ا<��وب ا����#دم

��,&وم ا���1ل �ّطرد ���Bل �ل آ��ت  إّن ا��#دام ا����ق ��,��ر ��م 7 �ز و�ل -
�ز و�ل، أ�� إذا أر�د �- إ?�+� إ�$ ا���1ل ا��8ل +&�� 8%ر و���1د؛ +��س ��ل  7
آ�� ��ب �زول ��$ ���ل ا���6ل، و�طرح ھذا ا���> إJ��B آ#ر إذا �� ��رض 

��م و���� ھ�� �%دد ا�8د�ث �ن ھذه ا�1?�� �> ا��� -ا���1ل �> ا��8ل +;�&�� �ر�� 
وإن دّل ھذا ��$ �Bء  -����1 �;ن �� %� و�6ت �ن ا��1ل أر�� وا*#ر �ر�وح 

+�R- �دل ��$ ا�����8 إدرا�&�� ?�ن �,&وم وا8د، ���8Jل ��ر?&�� أ��6ء 
ا��ر���، و���ن �ذ�ك ا����ر ا����ق ا�ذي ھو ا���1ل ���وى دا#��� و.ر��� دا#���، 

+&�� ���و��ن ... ����وى آ#ر و��&� ا���1م 6م �;�� .راFن #�ر��� �,�ر �&� ا�1رآن
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: ��,%�ن ��ّ��ن �?&�� ا��ض ��و%ول إ�$ ا�د��J ا�%�8�8، �ذ�ك ا�B&ر أ�-
 ."ا���1م"إJ +� ?وء �ط��ت ا��8ل " ا���1ل"J �,&م ا�1ول "

 $�وأر�> ا��ط�ري أ���ب ا#��ف ا��8د�6ن +� ھذا ا�%ر، +� �8د�د �
و�و?�� ذ�ك أن "ر�ف، إ�$ ا��;6ر ���درا��ت ا�@ر���، �%ط�� ا����ق +� ا��

ا�@ر���ن �و%�وا 8د��6 ����ظ�ر �د��J ا����ق، وأ��وھ� ��ظر�� ا����ق وأد#�وا 
ا��8ل +� ��$ ا����ق؛ <�&م ��س ��دھم ��وم آ�� �#د�&م ��� ��د ا������ن 

��ذ ا�1رن أ�� �8ن ا�����ون +1د دون ��م أ%ول ا�,1- . �;%ول ا�,1- و�0رھ�
ا����6، و+�- �� ���$ �1راFن ا<8وال، +�م �M�8 �د#�ل ا��8ل +� ا����ق، <�- ��س 

��1��� ��J����0، و<�- �#دوم �د -��� .31"��- �1�18، وإن ��ن ��و.ف +&م ا���1ل 
+��را�� �� ��8 إ��- أ%�8ب ا���Jه ا<ول، و�ّل �ر�ف ا���6$ �����ق 

� Bرط ���� ���.?- �> .راFن ا<8وال، +�%�ر �ذ�ك أو?8&� وأ���&�، �> إ?�+
 �&���0 V���� ،�&ا<�,�ظ ا�1رآ��� وا��ظ�� ����$ ا����.,� �ظري ����> ��
ا��و?و��� +� ���ن ا���$ ا��1%ود، دون ا�1ط�ع أو ا�,%�ل و��� J ����.ض �> 

  ..راFن ا<8وال
  

�� : �����ق ر���ن: أر!�ن ا����ق: ا��ط	ب ا��9
 ا����ق: ا�ر!ن ا.ول

 .32"ا���ن وا���ء وا��1ف أ%ل %��8 �دل ��$ ا��1د�م: ".�ل ا�ن +�رس: �'ر��>
 .33"أ%ل ا���ق ا��1دم +� ا���ر"و��ء +� ا��,ردات 

+�����ق �دل ��$ ا��1دم +� �ل �Bء، وا����ق إذا أ?�ف إ�$ أي �Bء دل 
� اJ%ط�ح؛ +�����ق ��$ ا��1دم +� ذ�ك ا��Bء، وJ �#رج �ن ذ�ك ا��راد ��- +

 .ھو �� .�ل ا���م أو أو�- و%دره
�� ا�	��ق: ا�ر!ن ا��9

أ%ل �دل ��$ إدراك �Bء، و��و0-  ا��م وا��8ء وا��1ف،: ".�ل ا�ن +�رس: �'ر��>
35."����ت: و��18ت ا<#��ر: "و.�ل ا�ز��دي .34"إ�$ �0ره 

��8ق �ن ا���م ھو +����8ق ���ه ا��;#ر وا�دراك ��د إ?�+�- إ�$ ا���م، +�
  .�� ��ن ��;#را +� ا��ر��ب أو آ#ره، وJ �#رج �ر�,- اJ%ط��8 �ن ذ�ك

 : ��رز أھ��� ا����ق +�: أھ��� ا����ق: ا��ط	ب ا���9ث
+�;�ل �� .�ل ا*�� و�� �دھ� �ط�ك : "ا��Bف �ن ���� ا�1رآن، .�ل ا�ن ����� -1

$���$ �1�18 ا��".36 
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����ق أ8د ا�����ك ا��&�� +� ا��رف ��$ ا�1%د ا�Bر��؛ و�د ا��Bط�� د��J ا
+Rن ا����ق و�� ��1رن �- �ن ا�1راFن ا�����8 أو ا������1 �دل ��$ ا��%��� +� 

  .37"ا��;�ورات وا��,��د +� ا���&��ت
وا�@,�� ��&� : "و�1ول ا�ن د.�ق ا��د ���&� ��$ #طورة ا�@,�� �ن إر�Bدات ا����ق

 .38"�1%ود ا��%وص �ؤدي إ�$ ا�#روج �ن
�ن أو�- : "ا����ق �&م +� %�8 ا��,��ر وا��ر��� ��د اJ#��ف، �1ول ا����� -2

 .39"ا��ر��� أن �B&د �%�8 ا�1ول ���ق ا���م و�دل ���- �� .��- و�� �ده
�40ّد ا����ق �ن أر��ن ا����ز ا������ ��1رآن -3. 
إن �م �ظ,ر �����$ +� : "��د��J ا����ق �?�ط ا��,��ر ���رأي، .�ل ا�زر.� -4

� �� �;��، وذ�ر �ن ��� -���ب 7 أو �;6ورات ا�%���8 و�ب ���- أن ���&د و�
�&��� :  

�را��ة ا�����ب ��ن ا����ق وا��8ق؛ ��ن +1رات ا*�� ا�وا8دة، و��ن ا*��ت  -
?&� و�ض�.  

 .41...�را��ة ا��1%ود �ن ا���م -
وJ �8ذ+ون �� J : ".�ل ا�ز �ن ��د ا���م ��ن ا����ق ��$ ���ن ا��8ذوف، -5

د��ل ���- وإذا دار ا��8ذوف ��ن أ�ر�ن .در أ��8&�� �,ظ� و��$، وا����ق �رBد 
 .42"إ��- +�1در +� �ل �و?> أ�8ن �� ���ق �-

�و��- ا�����B- ا��,ظ�؛ +� ��م �8د�د ا�����B- و�ر+�- ��$ و�- ا�د.� إJ �ن  -6
و.وف ��$ �ل 8ر�� و����، و�@�ر ذ�ك +�ن ��ر إJ ا��ب #�ل �د�ر ا����ق وا�
 43.ا���+ل وا��&د ا�,�%ل

ا����ق �&م +� ا�رد ��$ ا�,رق ا���8ر+� �ن ا��1دة ا�%�8�8، �1ول ��8د �ن  -7
�;#ذون �;و�&� و��ر�ون آ#رھ�، و�;#ذون : "�ب ا�1رظ� وا%,� ����&م �> ا*��ت

  .44"آ#رھ� و��ر�ون أو�&�
  

���ذج �$وا�د ا��ر
�� ������ق �� 
��6 ا����ن �	ط�ري: ��9ثا����ث ا� 
  ا.8ل إ��دة ا�;��ر إ�B أ�رب �ذ!ور �� �م �رد د��ل ���7>: ا.و�B ا�$��دة

إذا ا#��ف ا��,�رون +� ��Fد أ8د ا�?��Fر +� ا�1رآن، و��ن ا�?��ر �8��% 
�?��ر إ�$ أ.رب <ن �ود ��$ ا<.رب و��$ ا<�د، +;ر�� ا<.وال ا�ذي �ر�> ا

�ذ�ور؛ <ن ذ�ك ھو ا<%ل +� ا�ر��� �Bرط �دم و�ود د��ل %�رف �ن ذ�ك 
��ب ا�ر�وع إ��-، و.د ا���د ا�ط�ري ر�8- 7 ��$ ھذه ا��1�دة +� ��6ر �ن 
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$����َداَھ� ِ�ن َ�ْ�ِ�َ*� أH2َ َ�ْ�َز�ِ� َ�ْد َ
َ'لَ َر�Gِك َ�ْ�َ�ِك �: ا��وا?>، و��6ل ذ�ك .و�- �َ�َ
�  ].�24ورة �ر�م [ �َ�ِرّ�ً

ذ�ر ا���م �ن �ر�ر ا#��ف ا��,�ر�ن +� ا����دى وا����$ ��-، +� .و�- 
���- ا���م  -+ذھب �?&م إ�$ أن ا�?��ر �ود ��$ ا��َ�ك ��ر�ل "+��داھ� "- ،

���- ا���م، ورّ�� ا�ط�ري ا�رأي ا����6 +� : و.�ل آ#رون $��� $���ل �ود 
�دة �,�دھ��,��ر ا*��، و��$ �. $���ْوُد ا�?��ر إ�$ أ.رب �ذ�ور �� �م : ا#���ره َ

 .�45رد د��ل �#�+-
����Kر 
�Lز 8رف ا�!7م ��� ھو �� ����> إ��K Bره، إ2 ��
� : ا�$��دة ا��9


ب ا���	�م �*�� 
�ّص ا�ط�ري ��$ ھذه ا��1�دة +� �واطن �د�دة �ن ����- �ر���8 <8د 

�&?وإِْن ِ�ْن أَْھِل اْ�ِ!َ��ِب إH2ِ �: ، و�ظ�ر ذ�ك +� .و�- ���$ا<.وال أو ���ن +��د �
، ]�159ورة ا����ء ا*�� [ ��َُ�ْؤِ�َ�نH ِ�ِ> َ�ْ�لَ َ�ْوِ�ِ> َوَ�ْوَم اْ�$َِ��َ�ِ� َ�ُ!وُن َ�َ	ْ�ِ*ْم َ"ِ*�ًدا
$��وإن �ن أھل ا�!��ب إ2 �: ذ�ر ا�ط�ري ا#��ف أھل ا��;و�ل +� ��$ .و�- �

���- ا���م، �>��ؤ��ن � $���، +ذھب �?&م ا�$ أن ا��1%ود �ن ذ�ك .�ل �وت 
ا���$؛ وإن �ن أھل ا����ب إJ ��ؤ��ن ���$، .�ل �وت ا������، : و.�ل آ#رون

، .�ل �وت �وإن �ن أھل ا����ب إJ ��ؤ��ن ���8د : و.�ل آ#رون أن ��$ ا*��
 .ا������

ذ�ك أ�- �م ��ر ���8د ���- و?ّف ا�ط�ري ا�1ول ا<#�ر و�ّ�ن +��ده؛ 
ا���م +� ا*��ت ا��� .�َل ذ�ك ذ�ر، +@�ر ��Fز %رف ا���م ��� ھو +� ���.- إ�$ 
�0ره، إJ ���8 ��ب ا�����م �&� �ن ظ�ھر ا���ز�ل، أو #�ر �ن ا�ر�ول �1وم �- 

� Y�8ُ46.  
�� !7م N إ�B ا�ظ�ھر ا��'روف �ن !7م �ن �و: ا�$��دة ا��9��9�'� <�
طب �و


ب ا���	�م �*�� �
 .�>، أو�B �ن �و
�*> إ�B ا��
*ول ��>، إ2ّ ��
�ّ�� ��ن ا�1رآن ��زJ �;+%� �@�ت ا�رب، ��ن ا<و�$ +� �,��ره أن �و�- 
��ل أو ا���&ول، ��Jل +� ا���س دون ا�#,� ا���1ل ا����- إ�$ ا�ظ�ھر ا�����

��ره <8د ا<.وال ��د اJ#��ف، وا���د ا�ط�ري ر�8- 7 إ�$ ھذه ا��1�دة +� ا#�
$���� أَْ�ِزلْ َ�َ	ْ�َ�� َ��Lَِدًة �: و�ن ذ�ك �� ��ء +� .و�- �َ Hَر� Hم*ُH	ْرَ�َم ا��اْ�ُن َ B�َ��ِ ََ��ل

اِز�ِ�نَ  Hْ�ُر ا�ر��� َوآِ�ِرَ�� َوآَ�ً� ِ�ْ�َك َواْرُزْ�َ�� َوأَْ�َت ََِ� Hِ��ًدا .َو ��َ��ِء َ�ُ!وُن َ�َ Hَن ا���ِ� 
 ].�114ورة ا���Fدة [
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+�1ل : ذ�ر ا���م ا�ط�ري ـ ر�8- 7 ـ ا#��ف أھل ا��;و�ل +� �;و�ل ا*��
��#ذ ا��وم ا�ذي �ز�ت +�- ��دا، �ظ�- �8ن و�ن �د��، و.�ل : �?&م ���ه

��Fدة �ن 7 ": ��دا"���ه �;�ل ��&� ����، و.�ل �,ر.� أ#رى ��$ .و�- : آ#رون
�� .��� ��8، و�رھ������$ ذ�ره 

��ون ��� ��دا ��د ر��� +� ا��وم ا�ذي ��زل : ورّ�� ا�ط�ري .ول �ن .�ل
، و�و��- ���� ��م "ا��د"+�-؛ <�- ا��روف �ن ��م ا���س ا�����ل ���&م، +� 

، و���ذج ھذه ا��1�دة ��6رة +� 747 إ�$ ا��روف أو�$ �ن �و��- إ�$ ا���&ول ��-
 48.�,��ره ر�8- 7

�$ط'�: ا�را�'� ا�$��دة� <	'
  إ���ق ا�!7م ��� و��> و �رب ��>، أو�B �ن 
.ّرر ا���م ا�ط�ري ھذه ا��1�دة +� �واطن ��6رة �ن �,��ره، +�8�Rق ا���م 
��� ��1- و.رب ��- أو�$ ��,��ر ا*��، وذ�ك <ن +�- ��8 ����م ��$ ���ق وا8د 

ا���م أن ��ون ��را�ط� +� ���ق وا8د إ�$ دون +%�- و��- ����ن، وا<�6ل +� 
$��َك 2َ �: أن �1وم د��ل ��$ ا�1ط��-، وأ���6 ذ�ك �� ��ء +� �,��ر .و�- � P7َ�َ َوَر�

� َ�َ;ْ�َت  H��ِ �

ُدوا ِ�� أَْ�ُ�ِ�ِ*ْم َ�َرًِ�َ 2َ Hْم 9ُم*ُ�ُ�وَك �ِ�َ�� َ"َ
َر َ�ْ�َ P!�َ�ُ BH��َ وَن�ُ�ْؤِ�ُ
ا#��ف ا��,�ر�ن +��ن  -ر�8- 7  -، �8ث ذ�ر ]65: ا����ء[ �َ�ْ�	ِ�ً�� َوُ�َ�	Pُ�وا

أ8دھ� أ�&� �ز�ت +� ا�ز��ر �ن ا�وام : ُ�ِ�َ� �&ذه ا*�� و+��ن �ز�ت ��$ .و��ن
+� ��1 ا��#ل �ن Bرج �ن Bراج  �و#%م �- �ن ا<�%�ر، ا#�%�� إ�$ ا���� 

��&ودي ا��ذ�ن و%ف 7 %,�&�� +� ا��رة، وا�1ول ا*#ر أ�&� �ز�ت +� ا����+ق وا
ُ*ْم آَ�ُ�وا ِ�َ�� أُ�ِزلَ إَِ�ْ�َك َوَ�� أُ�ِزلَ ِ�ن َ�ْ�ِ	َك �: .و�- H�أََ�ْم َ�َر إB�َِ ا�Hِذ�َن َ�ْزُ�ُ�وَن أَ

ْ�َط�ُن أَ  H"ُروا أَن َ�ْ!ُ�ُروا ِ�ِ> َوُ�ِر�ُد ا��وِت َوَ�ْد أُِKُ� Hا�ط B�َِوا إ�ن ُ�ِر�ُدوَن أَن َ�َ�َ��َ!ُ
،ورّ�� ا�ط�ري ا�1ول ا����6؛ ذ�ك أن ا*�� ]60: �ورة ا����ء[ �ُ�ِ;	Hُ*ْم َ;2ً7َ َ�ِ'�ًدا

أ�م �ر إ�B ا�ذ�ن �ز��ون �: ��ءت +� ���ق .%� ا�ذ�ن ا��دأ 7 ا�#�ر ��&م �1و�-
، وJ د��J �دل ��$ ا�1ط�ع .%�&م، +�<و�$ إ��8ق �ض �أ�*م آ��وا ��� أ�زل إ��ك

دل �- �ن ��$ �� .��- ا���م ��ض� -���$ ا�1ط� ��J��49 �م �;ت د.  
����� :  

  : �و%�ت +� �&��� ھذه ا�درا�� إ�$ ���و�� �ن ا����MF أ���&� +��� ���
ا#��ف ا����ء +� ?�ط �ر�ف د.�ق �����ق، و#�ل ا��ظر +� �ر�,��&م  -

� وا��ظ��&� +� ��ك ����> ا����: ودرا��&�، ���ن أن أ�ّرف ا����ق ا�1رآ�� �;ّ�-
ا<�,�ظ ا�1رآ���، ����V ���0&� ا��و?و��� +� ���ن ا���$ ا��1%ود، دون ا�1ط�ع أو 

 .ا�,%�ل و��� J ����.ض �> .راFن ا<8وال
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إ���ل ا����ق +� ا��,��ر �ن .��ل �,��ر ا�1رآن ���1رآن، وھو �وع �ن أ�واع  -
 .ا��,��ر ���رأي

 .ن �,��را %�8�8 �����أھ��� ا����ق +� �,��ر ا�1رآ -
-  �+ �����ا�#ذ ا�ط�ري ا����ق ا�1رآ�� أ%� �ن أ%ول ا��ر���، وط�ق ذ�ك 

 .�,��ره
إ�&�م ھذه ا�1وا�د +� ا��ر��� ��ن ا<.وال وا*راء ا��#��,� وا��� J ���ن ا���>  -

  .���&� +� ا��,��ر
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