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  ��� � �� ا���دراج وا���ء
  - درا�� �رآ��� -

  
  

  ��ر ��دو��/ د           

�	� ا���وم    �	�� ��1��ـ� ����ـ� -ا�

                                 

�ص	��  :ا
�ن �ن $ ��# "�!�  أن 	��درج ا��
�ذ�	ن ا�
���ر	ن ��ن �	�ث � 	����ون 

د �
��ررت ھ��ذه ا�*��	(� ا�����	� ���# ا�!��رآن و'��. و	����# �&��م أن 
	��ده ������  ����	ن
����� �����3 ذ���ك و���� د����� ؟ ھ��ذا ���� �����ول ھ��ذه ا�درا��� . ا�
��ر	م ����/س ا������رة

وذ��ك ��ن "��ل ����5 �/&�وم ا���دراج ��# . ا�!رآ�	� ا��"�*رة �	��  و�و�4	� 
ا���در�	ن �# ا��	�ق ا�!رآ��#  أ*��ف 6م �	�ن. ا��(� ا��ر�	� و�# ا�!رآن ا�
ر	م

�دراج. ن 
/�ر و�
ذ�	ن وأ�م��� #��  .�	��	ن ��دھ� ا��زاء ا�
. ا��!�ت ا�درا� ��دھ� ��/&وم ا����ء و*�	(  ود����  ��# ا�!�رآن ا�
�ر	م

�� $ �# ا��دراج وا���ء 
��ج إ�&# � �	���	"�م ا���ث ���ض ا�د��ت ا�

/ر وا��
ذ	��
  .ب��# <�دل ر�	م ?�راض ا����<	� "ط	رة 

Abstract: 
From the laws of God in His creation, luring the rejecters 

and disbelievers, and dictating them to his Almighty solid plot. 
This formula has been repeated in Qur'an in the same phrase. 
What are the meanings and implications of this law? This is 
the theme of this short Quranic study, by tracking the concept 
of luring in Arabic in the Quran. Then, stating the lured 
persons and nations, in Quranic context. Then, the penalty of 
luring. 

The study moved beyond the concept of dictation and its 
formula connotations in the Quran, as divine treatment of 
some serious social diseases like denial and disbelief. 
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  �"!وم ا���دراج: أو�
   :ا���دراج �� ا�	#� -أ

  .)1(ا�در�  أي أد��ه ��  <�3 ا��در	A ��درج ھو :��ء �# ��ن ا��رب
�در�&م(: و�# �/ردات ا�ّراCب ا?*/&��#�����ه �E"ذھم در��  )


���را'# وا����زل �# ار�/�<&�  ،وذ�ك إد��ؤھم �ن ا�H#ء H	H� �G	�G ،�در��
  . )2(و�زو�&�

ا�درج $ ا��رء �ّره '�	� '�	� إ�3 : �� ا�/	روز أ��دي �	!ولأ
و�ن . )4(ا�درج $ ا���د أ�&�  و�م 	���C   :و�# ا����م ا�و	ط. )3(ا��ذاب


ل �د	�� �*ور أو�# ��/&وم ا��دراجّH�	 #����و �# ا��(�  ؛"�ل ھ��  ا�&�
  .'�	� دون �����Cا��&�ل وا�د��ء �5 ا��ّر ����در	A إ�3 ا��رCوب 

  :ا���دراج �� ا�'رآن ا�%ر�م -ب
�در�&م، وذ�ك �وردت ��دة ا��دراج �ر�	ن �# ا�!رآن ا�
ر	م ��/ظ 

ْن َ�ْ�ُث َ� َ�ْ�َ	ُ�وَن �: �# 'و�  ����3 ُ/وا ِ/.َ��ِ�َ�� َ�َ�ْ�َ�ْدِرُ
ُ!م �,  )182(َوا�0ِذ�َن َ%ذ0
ُب �: و'و� . )183- 182: ا?<راف( �َوأُْ�	ِ� َ�ُ!ْم ۚ إِن0 َ%ْ�ِدي َ�ِ��نٌ  َ�َذْرِ�� َوَ�ن ُ�َ%ذ,

ْن َ�ْ�ُث َ� َ�ْ�َ	ُ�ونَ  َذا اْ�َ�ِد�ِث ۖ َ�َ�ْ�َ�ْدِرُ
ُ!م �,  �َوأُْ�	ِ� َ�ُ!ْم ۚ إِن0 َ%ْ�ِدي َ�ِ��نٌ  )44( ِ/َ!ٰ
  .)45- 44: ا�!�م(

  : و�# 
� ا��و�4	ن، ا'�رن ا��دراج �ـ
  .��� 	ؤ
د ر���	� �� ا��دراج ،
و�  ��و�� L <ز و�ل -1
2-  � ��	>��� ���و
و�  �!�ر�� �Eن ا���درج ��5 � �رد، ��� 	/	د أ�&� 

 . �رد	�، وأن �زاءا�&� ��م ��	5 أ�رادھ�
و
و���  �!�ر���� ���Eن ا�����در�	ن �
��ذ�ون �M	���ت $ و�د	��6 ، ����� 	����ل  -3

�ب �
ذ	�&م�  �E� درا�&م� . ا
���دراج ���زاء و
و���  �!�ر���� ��&��ل ا�����در�	ن �����'��&م و����M&م، � -4��

��# �/��N 	دھم ا���در�	ن وھم �# C/��&م 	��&ون.  
5-  ���و"����، 	�E# ا��دراج �# ا�!�رآن داG��� �ر��ط�� ������ء، وھ�# 

  .إ�&	� �*	!� ��� ا��دراج
و���ن "���ل ھ����  ا�������# ا����# 	��4/	&� ا���	�ق ا�!رآ���#، �����ّدى ا���ّد��ت 

رآ����# ������دراج ����5 �����رق أّن ا�!���رآن ا�
���ر	م ا��(و	���� ا������!� ����# ا��/&���وم ا�!
  .	"ّ*ص ا��دراج ��
��ر	ن �!ط، �� ا�دراج �# ا��ّق وا�"	ر


ون �/&وم ا��دراج أّ�  إ�&�ل $ ��
��ر	ن وإد��ؤه �&�م ��5 ��ّرھم إ��3 	�

/��رھم و�
��ذ	�&م '���	� '��	� <���ر ���زاءات د�	و	��� �زG	��� 	(/��ل � �	����ا��وا'�ب ا�ّ

�در�ون ��3 �ؤول �&م إ�3 ا�&�ك وا�زوال �E	دي أھل ا��ّق ��ب ��� <�&� ا��
�ن $ �# �دا�5 ا��ّق وا���طل  	4�!�.  
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  : و'د و'ف ا��/ّرون �5 �/&وم ا��دراج و�	�وا ����ه
ا�در�  إ��3 
�ذا إذا ا���ز�  إ�	�  در��� �در��� ���3 : "	!ول ا�ز�"Hري

  .)5("	وّرط  �	 
  .)6("اج ھو ا?"ذ ����در	A ��ز�� ��د ��ز��ا��در: "و	!ول ا�!رط�#
#ا��دراج ا��/��ل ��ن ا�در��� �����3 ا��!�ل در��� ���د : "و	!ول ا?�و

  . )7("در�� �ن /ل إ�3 <�ّو �	
ون ا�*��دا أو ����
س �	
ون ا��زا�
و���3 ا���دراج أن 	�����&م �����طف وا����ن، : "وأ�� ا�*��و�# �	!ول

(ّ# وا��رام، وذ�ك �Eن ��
�6ر <�	&م ��م $ ����3، �	ظّ�وا أّ�&�� �5 ���د	&م �# ا�
 ����
�طف �ن $ ����3 �&م �	زدادوا �طرا وا�&��
� �# ا�(�ّ#، ���3 ���ّق <��	&م 

وا��دراج أن 	!رّ�&م إ�3  ��� 	&�
&�م و	��4<ف <!�و��&م وذ��ك أّ�&�م … ا��ذاب
أ�واب ا�"	ر �	زدادون �طرا وإ������  
�ّ�� أ'د�وا <�3 ذ�ب  ��Q $ <�	&م ���� �ن

 :���# ا�(��ّ# وا�/���د ��6ّم 	E"��ذھم ������3 أC/��ل ���� 	
و���ون �&��ذا �����3 'و���  ������3
ْن َ�ْ�ُث َ� َ�ْ�َ	ُ�ونَ �   .)8(�َ�َ�ْ�َ�ْدِرُ
ُ!م �,

  ا����در
ون �� ا�'رآن ا�%ر�م: ����8
رج ا�
ّ/�ر ��Eّ�ل آ	�# ا��دراج �# ا?<راف وا�!�م ��د أّ�  <ّز و�ّل 	�د

وا��*�ة، و	�درج ا��
�ّذ�	ن ��R	��ت وا?��د	�ث، 
��� أ��  �����3 	��درج ا?��م 
  .وا?'وام ا�ظ����

�:�ة -أ�  :ا��دراج ا�%ّ"�ر وا
>>ْن َ�ْ�>>ُث َ� َ�ْ�َ	ُ�>>وَن �  �َوأُْ�	ِ>>� َ�ُ!>>ْم ۚ إِن0 َ%ْ�>>ِدي َ�ِ�>>�نٌ  )44(َ�َ�ْ�>>َ�ْدِرُ
ُ!م �,

���درك أّ���  <��ّز  ھ����	ن اR	���	ن���#  )9(���ن "���ل أ'��وال ا��/ّ��ر	ن ،) 45-44: ا�!���م(
و���ّل 	���درج ا�
/���ّر وا��*���ة ���Eن 	(��دق <���	&م ���ن �����  �	�"��ذون ذ���ك ذر	���� 
�����دي �# ا�
/ر وا��*	�ن وھم ��# C/��� <�ن <�ذاب $ ا��ذي 	��در�ون إ�	� ، 
���ل إّ�&��م 	ظّ���ون ����ھ�	ن واھ���	ن أّن $ 	
��ر�&م أو 	(/��ل <���&م وھ��و ���# ا��!	!��� 

����  	�&�ل و� 	&��ل و	���# ��ظ���م ���3 إذا أ"�ذه ��م 	/���  وھ
�ذا إ�ّ "	&	�&م،   
 �G	H�� ا��# 'ّدرھ�  ��ّ
Hف <ن طر	!�  و<ن 	")10( .  

�رت ّ�� $ أن 	�ذر ا���َس �/َ�  "وھذا ���&3 ا��دا�� وا�ر��� ا��&	�، �!د 
	د<��  �&��م ھ��و �	��در
وا أ�/��&م '���ل ���وات ا?وان، و�	�����وا أّن ا?����ن ا�ظ���ھر ا���ذي 

 ّT/&���&م <��3 ا�ظ��م وا��(�# وا�<�راض  )11(ا��ّرون، وأّن إ��C وھ�م  �	!��ون �	ا�ذي 
 �����
وا�4�ل ھو ا�دراج �  إ�3 أوأ �*	ر، وأ�  �د�	ر �ن $ �	���وا أوزارھم 

  .و	�Eوا إ�3 ا��و'ف �6!�	ن ���ذ�وب، ���ّ!	ن ��"زي وا���ذ	ب
راج وا��د�	ر <د� ور���، و$ ����  و�	س أ
�ر �ن ا���ذ	ر و
Hف ا��د

	!ّدم ?<داG  وأ<�داء د	��  ور�و�  <د��  ور����  ��# ھ�ذا ا����ذ	ر وذ��ك ا�ّ��ذ	ر، 
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  . )12("وھم ��د ذ�ك و�� 	"��رون ?�/&م، �!د 
Hف ا�!��ع وو�4ّت ا?�ور
  :ا��دراج ا��%ذ/�ن -ب

�
ذ�	ن، ?ن *رح ا�	�ق ا�!رآ�# �# ا��و�4	ن أن ا��دراج �!��رن ����
"3����  ��	M� ن	ذ�
  .�ن ��  ����3 �# ا��دراج ا�دراج ا��

>ْن َ�ْ�>ُث َ� َ�ْ�َ	ُ�>ونَ �: '�ل <ز و�ل ُ/وا ِ/.َ��ِ�َ�>� َ�َ�ْ�>َ�ْدِرُ
ُ!م �,  �َوا�0>ِذ�َن َ%>ذ0
  . )182: ا?<راف(

 ���
وا������3 أن ا���ذ	ن 
��ذ�وا �M	���ت $ و���م ����/�&م ھدا	��� ا�&���د	ن 
Eھ��ل �
�در�&م أي��!ر�&م إ�3 ا�&�ك �H	�H� �G	�G ��ن �	�ث � 	����ون ���  وC	رھم 

	راد �&م وذ�ك �Wدرار ا���م <�	&م �5 ا�(��&م �# ا�(# وا��
ذ	ب، �
��� ��ّدد $ 
�&��م ������ ازدادوا �ط��را وأ��Hرا و���ددوا ��*��	� �	���در�ون ���# ا����*��# ����ب 

&�م ��� ، وإ���� ھ�ذه �رادف ا���م <�	&م ظ��	ن أّن ذ�ك �ن $ إ
را�� �&�م و�!ر	��� �
  . )13(" ا���م "ذ�ن ��  و���	د وا�دراج

  : ا��دراج ا=�م -ج
��دث ا�!رآن ا�
ر	م <ن ا�دراج $ <�ز و��ل �X��م ا�ظ����� و�
�ن �(	�ر 

  .ا�*	(� ا�*ر	��، ���ر ��?"ذ �(�� وھو �د�ول ا��دراج
>>ن َ�ْ/	ِ>>كَ �: '���ل ������3 اِء  َوَ�َ'>>ْد أَْرَ�>>ْ	َ�� إَِ�>>ٰ@ أَُ�>>ٍم �, >>ر0 0A��>>ْذَ��ُھم /ِ�ْ�َ/Bَْ�>>�ِء َواََB�َ
ُ�وَن  �	0ُ!ْم Aَ�َ�َر0َ�َن َ�ُ!>ُم  )42(َ ِ%ن َ�َ�ْت �ُ	ُوُ/ُ!ْم َوَز�0 ٰ�ُ�وا َوَ َ�َ	ْوَ� إِْذ َ
�َءُھم َ/Aَ�َ ��َ�ُْBر0

ْ�َط�ُن َ�� َ%�ُ�وا َ�ْ�َ�	ُوَن  0G�ُروا ِ/Hِ َ�َ�ْ�َ�� �َ  )43(ا � َ�ُ�وا َ�� ُذ%, 	َْ�ِ!ْم أَْ/َواَب ُ%>ل, Gَ>ْ�ٍء َ�َ	�0
ْ/	ُِ�ونَ  J� َِذا ُھمK�َ �ً�َ#ْ/َ ْذَ��ُھم�ٰ@ إَِذا َ�ِرُ�وا ِ/َ�� أُوُ�وا أََ َ�ُ'ِطMَ َداِ/ُر اْ�َ'ْوِم ا�0>ِذ�َن  )44( 0��َ

�ِ��نَ َ��َ�ِ َرب, اْ 0Nِ ُد�ْ�َ�  . )45-42: ا?���م(�َظَ	ُ�وا ۚ َواْ
�����!وم ورب ا�
�����، أُ<ط��وا ] �����$3ُ �[َ�َ
��َر : "����ء ���# �/��	ر ا���ن 
6	��ر

َ�َ(�َت ا�!�وَم أ��ُر $ و��� أ"�ذ $ 'و��� '�ط إ� <��د : ����&م 6م أُ"�ذوا، و'��ل '���دة

ر�&م وCر�&م و����&م �� �(�روا ���W� L  � 	(�ر ��L إ� ا�!وم ا�/�!ون .  

أر����ء  :'���ل  �ءٍ َ�َ�ْ�َ�>>� َ�َ	>>ْ�ِ!ْم أَْ/>>َواَب ُ%>>ل, Gَ>>�ْ  �و'���ل �����ك <��ن ا�زھ��ري 
إذا رأ	�ت $ 	�ط�# ا����د ��ن ا��د�	� <��3 : "أ��  '��ل �<�ن ا����# . ا�د�	� و�رھ�

ُروا ِ/Hِ � �6م �� رول $  "���*	  �� 	�ب ��W�� ھو ا�دراج � َ�ُ�وا َ�� ُذ%, 0�	َ�َ
>ٰ@ إَِذا َ�ِرُ�>وا ِ/َ�>� أُوُ�> وا أََ�>ْذَ��ُھم َ/ْ#َ�>ً� َ�>Kَِذا ُھ>م َ�َ�ْ�َ�� َ�َ	>ْ�ِ!ْم أَْ/>َواَب ُ%>ل, Gَ>ْ�ٍء 0��َ

ْ/	ُِ�ونَ  J�� )14()44: ا?���م( .  
إذا رأ	���ت $ <���ز و����ل 	������5 ������  <�	���ك وأ����ت ��*���	  : و����# ا?���6ر

  . )15(���ذره
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إذا أراد $ �!��وم �!���ء أو �����ء رز'&��م ا�!*��د " :أ���  
���ن 	!��ول �و<���  
  .)Q��")16 <�	&م ��ب "	���وإذا أراد $ �!وم ا'�ط�<� ��Q �&م أو  ،وا��/�ف

��� '��ل" ��3 إذا �ر�وا ��� أو�وا أ"ذ��ھم �(�� �Wذا ھم ���ون" :� Mَ<ُِط'�َ

�ِ��نَ َ��َ�ِ َرب, اْ 0Nِ ُد�ْ�َ�  . )17(")45: ا?���م( �َداِ/ُر اْ�َ'ْوِم ا�0ِذ�َن َظَ	ُ�وا َواْ
و��ء �# روح ا�����# أ�&م ��� ا�&�
وا �# ���*	&م و�م 	��ظوا ��� ���&م 

�ء وا�4راء، ��Q $ <�	&م �ن ا���م ا�
6	رة 
��ر"�ء و�� ا�رزق �
را  �نEا��
�&م وا�درا�� �&م ��3 إذا �ر�وا َ��َرَح َ�ط�ٍر ���� آ���ھم $ ��ن ا����م و��م 	!و��وا 
��ق ا����م <�'�&م $ وأ�زل �&م ا��ذاب ��Eة �Wذا ھم آ	ون �ن ا����ة وا�ر���، 

��&م أ�د، وا���د L <�3 �� �رى <�	&م ��ن ا��
��ل  و�	�&� 	�E*�ون و� 	�!3
وا�ھ�ك �Wن إھ�ك ا�
/�ر وا��*�ة �ن �	ث إ�  �"�	ص ?ھل ا?رض �ن Hؤم 

  .)G�!>)18دھم ا�/�دة وأ<���&م ا�"�	�6 ���� ��	�� 	�ق أن 	��د <�	&�
�8�����دراج: �8 �����
زاء ا�  ا

���
/���رة ا��*����ة إن ا�����دراج ����# ����د ذا����  <!����ب إ�&���# و����زاء �� #��
��ق -ا��
ذ�	ن أ�رادا 
��وا أم أ���، �
ن ط�	�� ا��دراج �!�#�4  ���
C/���&م  -

<��ن ا����زاء ����ب إ�����م $ <���	&م، وا����زاء ا��!	!��# ا���ذي ��	�س ���  ھ��ؤ�ء 
و���ن آ	���ت . "ا�����در�ون �	����� 	�(���&م ا����ذاب <���3 �&��ل وھ��م �ھ��ون <��� 

ات ا���!� 	��	ن ��� أن ��� $ ��# ا����در�	ن ا��دراج ا��# ذ
ر��ھ� �# ا�/!ر
��ء وا��4راء أو ���� Eن *�وف ا���&م $ �  ����ا ��ظوا ���	&��&م ��د أن �م �إ
ا����&م �  �ن ا���م أو ��د أن 
ذ�وا �M	��ت $ ا���# ��ن �E�H&� أن ����ل ا���E��ل 

  . )19(" �	&� <�3 ا�	��ن
إھ��ك ا�ظ����	ن ����&��ل �6م ������ذاب ��# "�6م �/��ل ��� ا���دراج ���&�� 

����  	�&ل و� 	&�ل، و	ؤ"ر ا��*�ة وا���ر�	ن، 6م 	E"ذھم أ"ذ  L�� ،ل�
وا��
  .)20("<ز	ز �!�در، �ن �	ث � 	���ون و� 	�Hرون


���را "و
	���ف 	������ون أو 	����Hرون؟ وأ	���ن �
���رھم ����ن �
���ر $؟ � L إن
*��رات "�د<�� أو �!��ب ��# ا����د �����ر�	ن 'د ��ذھ�&م <��  ��ذات <����� أو ا��

  . )21("�!رون ���طوة وا�
�ر

����ر، ��W&��� <ظ��� و<���رة �����ؤ�ن ���# �� ���
وإذا 
����ت ���� ا����دراج ھ�


ر، وھ��ذا ھ��و ����&A ا����ؤ��	ن "
	/	��� �!������ ا�����م ا��&	���، ��H��� إن ����م $ �!����ل

&م �# ا��	�ة، �
ل ���� 	�ط�ھ� ا��ؤ�ن 	!���&� �ط�<� �د�
ر �د	�د، و��Hدة و�	


ر ا�����م �&�و �!*�ر و���Cل، ��Wذا '���ل �H� ���ر ا���
H #�Wذا C/ل <ن ھذا و�
وا�/�*ل �	ن ا��!*ر وا���درج "	ط د'	ق �دا، . ا����� �����*	� �&و ��درج


ر ا������ C/��� ���  و�&�� '�د 	�ز��ق إ��3 ����در ا���دراج، H #� !*ر�ن ا�W�
�&م ا���دراج وأن 	
و��وا ���در�	ن إذا و�ذ�ك 
�ن ا���ر�ون 	"�Hون <��3 أ/�



  ��ر ��دو��/ د
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رھ� �	
���ون ذ����ك <������ ���H #���� رھم	ل �!*��������5 ا������&م ا������م 	وا����ت <�����
  ).22(" ا�درا�&م

: ��� ���ت إ�	  
�وز 
رى -ر4# $ <�  -و�&ذا '�ل <�ر �ن ا�"ط�ب 
>>�: ا��&��م إ���# أ<��وذ ���ك أن أ
��ون ����در��، ����W# أ����ك �!��ول ْن َ�َ�ْ�>>َ�ْدِرُ
ُ!م �,

  . )23()182: ا?<راف( �َ�ْ�ُث َ� َ�ْ�َ	ُ�ونَ 

�م ��ن ���درج ������ن إ�	� ، و
�م : -ر��  $ -و'�ل ا��ن ا��*ري 

  . )24(�/�ون �����6ء <�	 ، و
م �(رور ����ر <�	 
�ن و5 $ <�	  ��م 	ر أ�  	�
ر �  �� رأي � ، و��ن : و'�ل ا��ن أ	�4

>ُروا ِ/>Hِ َ�َ�ْ�َ�>� �: �� رأي � ، 6م 'رأ'ّ�ر <�	  ��م 	ر أ�  	�ظر �   � َ�ُ�>وا َ�>� ُذ%, 0�	َ�َ
 �َ�َ	ْ�ِ!ْم أَْ/َواَب ُ%ل, Gَْ�ٍء 0��َ@ إَِذا َ�ِرُ�وا ِ/َ�� أُوُ�وا أََ�ْذَ��ُھْم َ/ْ#َ�ً� K�ََِذا ُھْم ُ�ْ/	ُِ�>ونَ 

  . )25()44: ا?���م(
� و<�3 ھذا �	��(# ��/رد ا���م وا����<� ا����� وا?�� ����و<&�� أن "

	(��روا �����م $ <���	&م وأن 	"����وا <���3 أ�/�&م ���ن أن 	
��ون ���وا�ر ا�����م <���	&م 
وا�ذي 	ر�Q أن ھذه ا����م إ
�رام �&�م ��ن . ا�درا�� �&م و�	س إ
را�� وإ����� �&م


ر ا����م <�	&� ���!	�م ���ق ���م $ وو��4&� H� رھ�
H 3ر<�&م إ��� 3���� $
  . )26("$ وا��	�ن ��� 	��  �ن ا��&�د �# �	� �# �وا�4&� وا�ز	�دة �# ط�<� 

��  ��� � �� ا���ء : را/
  :وردت ��دة ا���ء <Hر �رات �# ا�!رآن ا�
ر	م �ت *	]

  )27(�رة وا�دة، ��و�� ���	س ا���	ن )أ��3(: :�#� -
وا َ�َ	>@ أَْدَ/>�ِرِھْم ِ�>ْن َ/ْ�>ِد َ�>� �َ �: '�ل �����3 J0>ِذ�َن اْرَ�>د�َن َ�ُ!>ْم اْ�ُ!>َدى إِن0 ا 0�</َ

لَ َ�ُ!ْم َوأَْ�َ	@ َ�ُ!مْ  ْ�َط�ُن َ�و0 0G�  . )25: ���د( �ا
أي ���د �&��م ا���H	ط�ن ���# ا?���ل وو<��دھم ط��ول : "����ء ���# �����5 ا�!رط���#

, إن ا�ذي أ��3 �&م �# ا?�ل و�د �# آ���&م ھو $ <�ز و��ل. ا���ر، <ن ا��ن
���3 ھ�ذا , أ�&�&م" أ��3 �&م" إن ���3: و'�ل ا�
��# و�!��ل. '��  ا�/راء وا��/4ل


ون $ ����3 أ��3 �&م ����&�ل �# <ذا�&م	 ")28( .  
���	Rر <��ن �/��س ا��	6
أي ����ر'وا ا�	����ن ور����وا إ���3 ا�
/��ر : "و	!��ول ا���ن 

لَ َ�ُ!>>مْ � >>ْ�َط�ُن َ�>>و0 0G�َن َ�ُ!>>ُم اْ�ُ!>>َدى ۙ ا >>ن َ/ْ�>>ِد َ�>>� َ�َ/>>�0 ,��   ���أي ز	��ن �&��م ذ���ك و�
  . )29("أي Cرھم و"د<&م )مْ َوأَْ�3ٰ�َ َ�&ُ (

و�� L <ز و�ل، �ر�	ن �# ورة ا��A؛ )أ��	ت(*	(�  -��  
َب ُ�وَ�>>@ B�ََْ�َ	ْ�>>ُت �ِْ	َ%>>�ِ�ِر�َن 8ُ>>م0 أََ�>>ْذُ�ُ!ْم �: '���ل ������3 َوأَْ:>>َ��ُب َ�>>ْدَ�َن َوُ%>>ذ,
��ِوَ�ٌ� َ�َ	@ ُ�ُروGِ>َ!� . َ�َ%ْ�َف َ%�َن َ�ِ%�رِ َ �َ!ِ�َ �ٌ�َِ�ْن ِ�ْن َ�ْرَ�ٍ� أَْھَ	ْ%َ��َھ� َوِھَ� َظ� ,�َB%َ�َ

َ	ٍ� َوَ�ْ:ٍر َ��Gِدٍ    . )A�� :44-45ا( �َوِ/Sٍْر ُ�َ�ط0
6
�E��	�ت ��
���ر	ن أي أ�ظ�ر�&م وأ"�ر�&م، : "	ر ھذه اR	� �	!�ول	/ر ا�ن 



  -درا�� �رآ���  -  ��� � �� ا���دراج وا���ء                                      
  

 


	� ا����ء�                                                                                    85 

  ! 6م أ"ذ�&م �
	ف 
�ن �
	ر أي �
	ف 
�ن إ�
�ري <�	&م و���'��# �&م؟
و����ء ���# ا?��6ر أ���  
���ن ���	ن '��ول �ر<��ون �!و���  أ���� ر�
��م ا?<���3 و���	ن 

��و��# ا�*��	�	ن <�ن أ��# �و�3 ر�4# $ <��  <�ن . إھ�ك $ �  أر��ون 
َوَ%>َذ�َِك ��6م '�رأ . )30("إن $ �	��# �ظ��م ��3 إذا أ"�ذه ��م 	/��� "أ�  '�ل  �# ا���

َك إَِذا أََ�َذ اْ�ُ'َرى َوِھَ� َظ��َِ�ٌ� إِن0 أَْ�َذهُ أَ�ِ�ٌم Gَِد�دٌ    . )31(")102: ھود( �أَْ�ُذ َر/,
ا����/&�م �������3 . ������'��&م. أي أ"���رت <����&م ا��!و�����: "و	!���ول ا�!رط����#

 ،ف 
��ن �(		�ري ���� 
���وا �	�  ��ن ا����م �����ذاب وا�&���كأي ����ظر 
	� ؛ا��(		�ر

ذ�ك أ��ل ����
ذ�	ن �ن 'ر	ش� .  

  . )32("وا���
ر وا�د ا����
	ر ،ا��
	ر وا��
�ر �(		ر ا���
ر: '�ل ا��وھري
ْن ِ�ْن َ�ْرَ�ٍ� أَْ�َ	ْ�ُت َ�َ!� َوِھَ� َظ��َِ�ٌ� 8ُ>م0 أََ�>ْذُ�َ!� َوإَِ�>�0 اْ�َ�ِ:>�: و'�ل ,�َB%َرُ َو�� 

)A48: ا��( .  
����6م أ"����ذ�&� أي . أ��	����ت �&����� أي أ�&��&����� �����5 <�وھ�����: "	!����ول ا�!رط�����#

  .  )33("����ذاب
َوَ�َ'>>ْد اْ�>>ُ�ْ!ِزَئ ِ/ُرُ�>>ٍل ِ�>>ْن َ�ْ/	ِ>>َك B�ََْ�َ	ْ�>>ُت �ِ	0>>ِذ�َن َ%َ">>ُروا 8ُ>>م0 �: و'���ل ������3

  . )32: ا�ر<د( �أََ�ْذُ�ُ!ْم َ�َ%ْ�َف َ%�َن ِ�َ'�بِ 
رو�  ��# �
�ذ	ب ��ن 
ذ��  ��ن 'و��  	!ول ����3 ��	� �: "	!ول ا�ن 
6	ر

أي  )�E��	��ت ����ذ	ن 
/��روا(أي ����ك ���	&م أ��وة  )و�!��د ا���&زئ �ر��ل ���ن '����ك(
أ"�ذة را�	�� �
	�ف ��(�ك ��� *���ت �&�م و<��'��&م  )�6م أ"�ذ�&م(أ�ظر�&م وأ���&م 

  . )34("وأ��	ت �&م
�E�&��ت ا�
���ر	ن ��دة  ؛<��	&م ىوأزر ،أي �"ر �&�م: "أ�� ا�!رط�# �	!ول

أي . ����� ��ق ا�!��4ء أ"�ذ�&م ����!و��� ؛�ن 
�ن �# <��# أ��  	�ؤ�ن ���&م �	ؤ�ن
35("�
ذ�ك أ*�� 5�Hر
# 'و�ك ؟�
	ف رأ	�م �� *��ت �&م(  .  

��و�� دو���� ���  <��ز و���ل، ���ر�	ن �!�ر���� �	&���� �����  )أ����#(*��	(� ��
ُ/وا ِ/.َ��ِ�َ�>� َ�َ�ْ�>َ�ْدِرُ
ُ!ْم ِ�>�: ا��دراج، '�ل ����3 . ْن َ�ْ�>ُث َ� َ�ْ�َ	ُ�>ونَ َوا�0ِذ�َن َ%ذ0

  . )182: ?<رافا( �َوأُْ�	ِ� َ�ُ!ْم إِن0 َ%ْ�ِدي َ�ِ��نٌ 
أي وE��# �&�م أي أط�ول �&�م ���  )وأ��# �&م('�ل ����3 : "	!ول ا�ن 
6	ر

  . )36(."أي 'وي Hد	د )إن 
	دي ��	ن(ھم �	  
 )إن 
	�دي(أي أط	ل �&م ا��دة وأ�&�&م وأؤ"�ر <!�و��&م : "و	!ول ا�!رط�#

وھ�و ا����م ا�(��	ظ ا��ذي <�ن  ،وأ*�  ��ن ا����ن ـ،أي Hد	د 'و	 )��	ن(أي �
ري 
'��&م $ �# �	��� وا��دة ���د  ،ا���&زG	ن �ن 'ر	ش �#�ز�ت : ���ب ا�*�ب '	ل

  .  )37("أن أ�&�&م �دة
ُب ِ/َ!َذا اْ�َ�ِد�ِث َ�َ�ْ�َ�ْدِرُ
ُ!ْم ِ�ْن َ�ْ�>ُث َ� َ�ْ�َ	ُ�>ونَ �: و'�ل . َ�َذْرِ�� َوَ�ْن ُ�َ%ذ,

  . )44: ا�!�م( �َوأُْ�	ِ� َ�ُ!ْم إِن0 َ%ْ�ِدي َ�ِ��نٌ 
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أي وأؤ"رھم وأ�ظرھم وأ��دھم وذ��ك ��ن 
	�دي و�
�ري : "	!ول ا�ن 
6	ر
أي <ظ	م ��ن "���ف أ��ري و
�ذب ر��#  �إن %�دي ���ن��&م و�&ذا '�ل ����3 

  .)38("وا��رأ <�3 ��*	�#
��دة ��ن ا�: وا����وة. أي أ�&�&�م وأط	�ل �&�م ا���دة: "و�# ا�����5 ��!رط��#

 .أي � أ<�����&م ������وت )وأ����# �&��م(: و'	��ل. وأ����3 $ ���  أي أط���ل ��� . ا���دھر
  .  )39("أي إن <ذا�# �!وي Hد	د �� 	/و��# أ�د �إن %�دي ���نوا����3 وا�د 

َوَ� َ�ْ�َ�>َ/ن0 �: �ر�	ن �# آ	� وا��دة ��ن �ورة آل <��ران )���#(*	(�  -
�ِ	�ْ�ُ ��َ �ُ!ْم �َِ�ْزَداُدوا إ8ًِْ�� َوَ�ُ!ْم َ�>َذاٌب  ا�0ِذ�َن َ%َ"ُروا أ0�ََ �ِ	�ْ�ُ ��َ �ُ!ْم َ�ْ�ٌر ِ=َْ�ُ"ِ�ِ!ْم إ0�َِ

  . )178: آل <�ران( �ُ�ِ!�نٌ 
���ن : وا������3. ا�����ء ط��ول ا�����ر ور��Cد ا����	ش: "	!��ول ا�!رط���#�	 �

وإ��� 	طول أ<���رھم  ،�Wن $ '�در <�3 إھ�
&م ؛ھؤ�ء ا�ذ	ن 	"و�ون ا����	ن
��� أ*��وا �ن ا�ظ/ر  )أ��� ���# �&م(: و	!�ل. � ?�  "	ر �&م ،���*#�	���وا ���

وروي <�ن  ،	وم أ�د �م 	
ن ذ�ك "	�را ?�/�&م؛ وإ���� 
��ن ذ��ك �	�زدادوا <!و���
وا��!�د	ر … )40(�� �ن أ�د �ر و� ����ر إ� وا���وت "	�ر �� : ا�ن ��ود أ�  '�ل

  .  )41("&مو� 	��ن ا�ذ	ن 
/روا أن إ��ء�� �&م "	ر ?�/
َ��لَ أََراVٌِب أَْ�َت َ�ْن آ�َِ!ِ�� َ�� إِْ/راِھ�ُم َ�>Sِْن َ�>ْم �: ، '�ل ����3)��	�(*	(�  -

� َك َواْھُ
ْرِ�� َ�	ِّ�ً 0��َ
  . )46: �ر	م( �Hِ�َ��َ َ=َْرُ
	�����# : '����ل ا�����ن. أي أ�ر���Cب <�&���� إ����C 3	رھ����: " 	!���ول ا�!رط����#

?ظ&��رن : و'	��ل. ��4ر��كو? ،أي ?���H��ك ،�����!ول: و'���ل ا�����4ك. ��������رة
وا"���ره  ؛أي ا<�ز��# ��م ا��رض � 	*	�ك ���3 ���رة: '�ل ا�ن <��س. أ�رك

  . )42("دھرا طو	�" ��	�: "و'�ل ا��ن و���ھد. ا�ط�ري
'���ل ���ھ��د " واھ�ر���# ��	���: "و	����5 ا���ن 
6	��ر ������# �/ظ��� ��	��� �	!��ول

�ن ا��*�ري و<
ر�� و�	د ��ن ��	�ر و����د ��ن إ���ق 	���# دھ�را و'��ل ا��
واھ�ر��# "'�ل أ�دا، و<ن ا��ن <���س " واھ�ر�# ��	�"و'�ل ا�دي . ز���� طو	�

'�ل و	� ���� '�ل أن �*	�ك ��# <!و�� و
ذا '�ل ا���4ك و'��دة و<ط	� " ��	�
  .)43(" ا��د�# و���ك وC	رھم و ا"��ره ا�ن �ر	ر

ْن َھ>>َذا إ0�ِ إِْ�>>ٌك اْ�َ�>>َراهُ َوَ�>>�لَ ا�0>>ِذ�َن َ%َ">>ُروا إِ �: ، '���ل ������3)�����3(*��	(�  -
�ِ�َن اْ%َ�َ�َ/َ!>� . َوأَ�َ Hُ�َ��ََ	Hِ�ْ َ�ْوٌم آَ�ُروَن َ�َ'ْد َ
�ُءوا ُظْ	ً�� َوُزوًرا َوَ���ُوا أََ��ِط�ُر اْ=َو0

   .)5: ا�/ر'�ن( �َ�ِ!َ� ُ�ْ�َ	@ َ�َ	Hِ�ْ ُ/ْ%َرًة َوأَِ:�ً� 
ا����ء وھذه ا�*	(� دا��� <��3 ا����ء ��# ا�
����� وھ�و "��رج �و�4وع 

  .ا��!*ود ھ�� 
�� إ�&	� �# ���'�� ا�
��ر	ن

ل �H�	 ن	ر�أ�� ا�*�	] ا����!� ���ن "��ل ا��	�'�ت ا�!رآ�	�� وأ'�وال ا��/

  .�دي �*ور 'رآ�# <ن �� ا���ء
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إ�����ء $، وإ�����ء : ا������ء ����# ا������دة ا�!رآ�	���� وا��/���	ر	� إ�����ءان -
  .و
� ا���G	ن "�ص ���
��ر	ن. ا�H	ط�ن
إ��ء $ ��
��ر	ن 	H�ل إ�&��&م �# ا��ذاب، وإ�ظ�رھم إ��3 أ��ل ���ق،  -

  .و�E"	ر <!و��&م و��E	�&�، و�طو	ل <�رھم و�ده ����3 �# أ<��رھم وآ���&م
إ�����ء ا����H	ط�ن ��
�����ر	ن 	
���ون �و<���دھم �ط���ول ا������ر وا��(ر	���ر �&���م  -

��ن $  #و"دا<&م �# أن ط�ول أ<���رھم و����&م ر�Cم ���*�	&م �E		�د ور�4
  .<�&م، أو C/�� و<�ز <ن <!و��&م

ا���ء 	و�د �# �/س ا����3 �&م �ب ا��	�ة وا��!�ء وا��رص <�3 طول  -
وھ��ذا ا����وك 	��ؤدي إ���3 ����د ���# ا��*��ور . ا�����ر و����� ا����دن ور��Cد ا����	ش

	������3 <���د ا������3 �&��م ���# �&�&��م ���	���ة و�وا'/&��� ا����رة وا����4رة، وا"����ل 
  .ل وا��وا'ب <�دھم، وھذا �ن آ�6ر �� ا���ء �# �/و&م�	زان ا?<��

-  �����
�����ل ���� ا�����ء ������وازي ���5 ���� ا����دراج و�������زم ��&���، �
ا���	ن ��زم ا?"رى و�!�4	&�، ���
��ر � ��در�  ���*	  إ� إذا أ��3 $ ��  

�در�� ���و �زا�G  وأ�&� ، وھذا ا��&�ل وا��ظ�ر ھو ا�ذي 	���  	(�ر �		ر �
  .ا���# ا����وم

ا�
/��ر وا�ظ���م وا��
��ذ	ب �M	���ت $ ود	���  ور���   ؛���ن أ����ب ا�����ء -
  .وا��&زاء �&م و�د<وا�&م

<�'�� ا����3 �&�م و"	��� ��# ا��د�	� واR"�رة، ��	�E	&م ا���ذاب و	E"�ذھم  -
ن ا��ر*�ود و	وم ا�!	��� 	��ظرھم ا��ذاب ا��&�	 ،<�3 �	ن Cّرة �	&�
&م �# ا�د�	�

  .�&م
�ن ط�	�� �ن $ ر<� و'وع �زاءا�&�، �
ن �� ا��دراج وا���ء  -

ا��!�ھ� $ دون C	رھ� �	و'5 �زاءا�&� و�ق ��� �!��4	  �
���  و��H	�G ، و��ذ�ك 
  .��ذر���: �
/ل $ ��زاء ا���در�	ن ا����3 �&م، �!�ل ����3

و��4"م أر*�د�&م ��# ���وك �� ا���ء �"زن ذ��وب ا�
/�رة ا�ظ����	ن  -
ا��ذاب ���زا	د آ�6�&م و����ظم ذ�و�&م و������# 	�ظم ��زاؤھم و	��Hد <�ذا�&م وھ�م 

  .���Cون <ن 
ل ذ�ك
�� ا���ء أ�4ل <�ج ?�راض ا����<	� "ط	رة ھ# ا�
/ر وا��
ذ	ب  -

وا�ظ���م وا�ر���داد وا����&زاء، ������رض ا�������<# إذا <��ّم �������� أو 'ر	��� أو 
  .��ء ا��زاء ��/س ��م ا��رم ���<	� �	�&# ���� ا�/�د �	�،

وا���د ا�ذي �*ل �	  ا?و�4ع إ�3 ھذا ا�درك ا���ل � �د �ن أن ��ل �  "
إن ا��م ��دي . أو 	�&ض �&م <ذر. و�� �!وم ?ھ�  <�د $ ���. ا��!و�� ا��دل

�د����  ����# ا�*���را�� ����# ���ر����� ا�رذا���Gل � 	/����ر <���ن �&����&����، و� ��
���ر 
   .)44("�ط�رد�&�



  ��ر ��دو��/ د
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ورCم 
ّل ذ�ك، ��!3 ّ�� $ �# ا���ء وا���دراج �ظ&�را ��ن �ظ��ھر  
ر��� $ ورأ��  ����ده ��3 وإن ��ّ��وا ������*�# وا�
/�ر، ����ب ا��و��� �/��وح 


ل ز��ن و�
�ن و�
ل أ�د #�.  
و���و� أن ر����� $ �(���ب ���4C ، وأ���  	�&��ل ا�"���طG	ن �	�����&م �ر*��� "

�����6ب، و	���E �&��م ���# ا?���ل، و	���ّد �&��م ���# ا��	���ة، 
��# 	ر����وا إ���3 $ �"	��ر ا
و��5 ھ�ذا ا�ر���ء، … �و� ھذا ���ّط <��	&م <�ذاب ا��G*��ل... 	ر�H&م ��/وه

���ل ا��!��، �W��� أن 	�رع $ ��!���&م <�د� � #M� وا'�ون	ن 'د 	�ر��ّن ا�W�
�# إ	!�ع ا��زاء ا��د�	وي �&�م، ���ل  �# ا��
م، وإ*��� �Xرض، وإ�� أن 	�درج

ھ��ذه ا?"��ذات ا�����دودة ���و'ظ ���� ����م ���ن ��4��Gرھم، إ���3 طر	��ق ا�ر���Hد ���رة 
  .)45("أ"رى

وھذا ��ل �ن $ �# "�! ، و�
ن ا���س 	(/�ون <ن �ظ�ھر ر��� $ 
  .�	&�، و� 	�ر<# ا����ھ&م إ� *را�� ا��ن و�ّد	�&�

 ّر	�� أّ�&� 'د ا�و�ت �ّق ھذه ا��� ا��&	� ھذا، و� �ّد<# ھذه ا�درا� ا�
�ن ا���ث، ����و4وع 	���ج ��E*	ل أ
6ر، "�*� �# �وا���  ا��ط�	!	�� ��ر	"	�� 
  ���Gن، و���	ذ���
ووا'�	���، ��
���Hف ا����دراج وا�����ء ا��&	��	ن ��
����ر	ن وا��

  .ا�و"	�� <�3 ا��Hر	� 'د	�� و�د	�6
  
 :ا�!وا�ش

                                                           
�3/92�ن ا��رب، : ا�ن ��ظور -1.  
  .167صأ�/�ظ ا�!رآن ا�
ر	م،  ���م �/ردات: ا�راCب ا?*/&��# -2
  .G�*�2/592ر ذوي ا���		ز، : ا�/	روز أ��دي -3
  .1/277ا����م ا�و	ط،  -4
" 	ورط��� "و	����در ا����	���  ھ����� <����3 '���ول ا�ز�"���Hري  .4/595ا�
����Hف، : ا�ز�"���Hري -5

، !� ��L <ز و�ل، ���� 	�وھم و*�ف $ �����3 �����ور	ط���4�	ر �	  	���ل 
و�  ����!
�ّل $ و��ّزه <ن ذ�ك، و��ل 
��م ا�ز�"�Hري <�ن ا�����3 ا��(�وي، إذ � 	��ن إ	�راد 

  .ھذا ا�و*ف �# �ق $ ����3
  .7/329ا����5 ?�
�م ا�!رآن، : ا�!رط�# -6
7- #  .9/126روح ا�����#، : ا?�و
  .98-97�ن �ور ا�!رآن ا�
ر	م، ص'�س : ���د <�# ا�*��و�# -8
��	ر ���ن 
6	��ر، . 4/595 ا�
���Hف،: ا�ز�"��Hري: ا�ظ��ر ���6� -9/�4/408 .#��روح : ا?�و

  .18/251ا�����#، 
  .56ص�ن $ �# ا�"�ق، : /	�ن �ن ا�H	T ا��	ن -10



  -درا�� �رآ���  -  ��� � �� ا���دراج وا���ء                                      
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��راز �ن و*�ف ا��ذات إن ا�4�	ر �# ھذا ا�	�ق 	�ود <�3 $ <ز و�ل، �	�ب ا� - 11

�ذا و�ب ا����	ق <�3 ھذا ا�
�م ا���!ول ��ر�	�  �ن ���ب . ا��&	� ��6ل ھ��  ا?و*�ف
  .ا?���� ا����	�

12-  ،   .55ص�/
 ا�
���Hف،: ا�ز�"��Hري: وا�ظ��ر. 233 -232 ا����ن ا��&	���، ص: ز	��دان <���د ا�
��ر	م -13

��	ر ���ن 
6	��ر، . 2/182/�2/280 .#���/����	Q : ا���رازي. 9/126روح ا�������#، : ا?�و
  …15/73ا�(	ب، 

'�ل ا?��ذ �H	ب . رواه أ��د وا�ط�را�# وا��	&!# �ن �د	ث <!�� �ن <��ر -  14
�د	ث �ن، وھذا إ��د �4	ف ��4ف رHد	ن : ا?ر��ؤوط �# ���	!  <�3 ��د أ��د

رواه ا�ط�را�# �# : و'�ل ا�&	6�# �# ���5 ا�زواGد. �ل ا���د 6!�ت�ن �د، و��'# ر�
  .ا?وط <ن H	"  ا�و�	د �ن ا����س ا��*ري وھو �4	ف

�Hب : ا��	&!#. 4/145��د أ��د، ��د ا��H�		ن، �د	ث <!�� �ن <��ر ا��&�#، : 	�ظر

رھ�، ا�	��ن، ا���ب ا���6ث وا�6�6ون �# ��د	د ��م $ <ز و�ل و�� 	�ب H ن�

 ا����م ا?وط، ��ب ا�واو، 
��ب �ن ا�  و�	د، ح: ا�ط�را�#. 4/128، 4540ح
 ���5 ا�زواGد، ��ب �	�ن 	��	ن �����م <�3 ا����*#، ح: ا�&	6�#. 9/100، 9272

17796 ،10/245.  
 :ذ
ره ا��	&!# �# �Hب ا�	��ن ��د ا���د	ث ا����ق ����Hرة، <�ن <��ر ��ن ��	د '��ل - 15

  .4/128، 4538 ��زم وذ
ره، ح'�ل أ�و 
. 1/34 ،19 أ"ر���  ا�ط�را���# ���# ����د ا����H�		ن ���ن ���د	ث <����دة ���ن ا�*����ت، ح -16

  .1/246، 955 وا�د	��# �# ا�/ردوس ��6Eور ا�"ط�ب، ح
	ر ا�ن 
6	ر،  -17/�2/133.  
18- #  .152-7/151روح ا�����#، : ا�ظر ذ�ك <�د ا?�و
  .234 ا��ن ا��&	�، ص: ا�
ر	م ز	دان <�د -19
  .3/97'�س �ن �ور ا�!رآن ا�
ر	م، : ���د <�# ا�*��و�# -20
  .123 ��و �/	ر �و4و<#، ص: ���د ا�(زا�# -21
  .235 ا��ن ا��&	�، ص: <�د ا�
ر	م ز	دان -22
�3/92�ن ا��رب،  : ذ
ر ھذا ا?6ر ا�ن ��ظور -23.  
  .18/251 ا����5،: ا�!رط�#: أورده -24
  .56ص�ن $ �# ا�"�ق، : و'ول ا��ن ذ
ره /	�ن �ن ا�H	T ا��	ن -25
  .235 ا��ن ا��&	�، ص: <�د ا�
ر	م ز	دان. د -26
ھ��ذا أ��H&ر أ'��وال ا��/��ر	ن، و'	��ل ا�����ء ���ن $ � ���ن ا���H	ط�ن، وا��!��د	ر ا���H	ط�ن  -27

را��5 . وأ��� أ���# �&�م: ��# 
��E  <�ز و��ل '��لأ�: ول �&م و$ أ��3 �&�م، و��# '�راءة
  .16/249ا�!رط�#، 

  .16/249ا����5 ?�
�م ا�!رآن، : أ�و <�د $ ا�!رط�# -28
	ر ا�ن 
6	ر،  -29/�4/181.  



  ��ر ��دو��/ د
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�ن *��	Q : رواه ا�H	"�ن وا��/ظ ���"�ري �ن �د	ث أ�# �و3، '�ل <��  ا��ر��ذي -30�

*���	Q . 4/1726 ،4409 ب، *���	Q ا��"���ري، ����ب 'و���  و
��ذ�ك أ"��ذ ر���ك، حCر	��
�ن ا��ر�ذي،ح. 4/1997 ،2583 ح ��م، 5/288 ،3110.  

	ر ا�ن 
6	ر، -31/� 3/228.  
	ر ا�!رط�#،  -32/�12/73.  
  .12/78 ���5 ا�!رط�#، -33
	ر ا�ن 
6	ر، -34/� 2/517.  
	ر ا�!رط�#، -35/� 9/322.  
	ر ا�ن 
6	ر، -36/� 2/271.  
	ر ا�!رط�#،  -37/�7/329.  
	ر ا�ن 
6	ر،  -38/�4/409.  
	ر ا�!رط�#،  -39/�11/111.  
40-  �  .�# �و54 آ"ر ��ن <��س �/س ا?6ر �
  .4/286 ا����5،:ا�!رط�# -41
  .18/252 ا�!رط�#، -42
  .3/124ا�ن 
6	ر،  -43
  .102 �ظرات �# ا�!رآن، ص: ���د ا�(زا�# -44
 ، ص -45/�101-102.  


