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 الملخص 

مسااااااا الرياااااام اياااااال اي  مااااااهح الاااااااروي الكااااااريم وسواااااال السحااااااهر األساااااااس لمه ااااااه  الاااااا  كشاااااال السه ااااااه ا  
الارونيااااااة ومداااااااةمها الستشه ااااااة   فخوااااااد لكاااااال قاآااااااي ماااااان الخااااااهض فااااااي م اآااااااي  مااااااهح الاااااااروي الكاااااااريم 
ومعرفاااااة مه ااااااه اوها وساااااابل ااماوهااااااا والهاةااااادو السته اااااااو ماااااان  راسااااااتها ألنهاااااا سااااااهف وااااااد ل فااااااي  ساااااال 

وعامماااال مااااا كمسااااا  الاااااروي الكااااريم ووماواااال ليتااااهي مرااااشها وا يااااا و بياااارا متسرسااااا ليزااااا السهداااار وكي يااااة 
كااااال فاااااي متانااااال الراااااحيا   و ااااارا المتاااااهي مااااان فااااارا  وااااال مااااان  بااااارو واساااااعة  سيااااااة فاااااي شااااات  م اآاااااي 

  مهح الاروي وأسالي ل الستعد و . 

حااااي  ماااا  فرااااه  لاااارا شاااارل ال حااااي لدراسااااة مااااهقرو فااااي م اآااااي  مااااهح الاااااروي  وفهاةااااد    وقااااد أشااااتسل ال 
 ساااان  ااااسن م اآااااي متعااااد و   ف شااااتسل الهراااال األو   ماااا  أ اااام م حااااي فااااي  ماااام ماااان  مااااهح الاااااروي 
اال و ااااه  ماااام التهدااااير الاااارػ مجسااااا وااااين يياواااال أاماااام الس اآااااي التهداااايرية فااااي  مااااهح الاااااروي    اااام  ماااام 

ماااام ومااااا  أ ااارال الاااااروي و ماااام ال خااااة وامااااا الهراااال الواااااني فكانااا  م اآواااال وذااااتسل  ماااا  رسااام الاااااروي و 
االآتااااااح  ااااام  مااااام الستاااااي والسااااادني  واماااااا الهرااااال الوالاااااي فكااااااي مااااان نرااااايم أسااااا ال الشااااارو  و  ماااااهح 

آتااااا  أنتهااااا  ال حاااااي قخاوساااااة ويشااااا  أ ااااام نتاااااا  ال حاااااي و ساااااار    المغاااااة و  مااااام ا جاااااا  الااااااروي الكاااااريم 
 الستشه ة . 

  م ال خاة    مم رسم الاروي .: مهقر   مهح الاروي   التهدير   مم أ رال الاروي    م الكلمات المفتاحية 
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Summary 

There is no doubt that the sciences of the Noble Qur’an represent the main axis 

to arrive at the essence of the Qur’anic topics and their various issues. Every 

researcher must delve into the subjects of the sciences of the Noble Qur’an and 

know their topics, ways of their goals and the benefit sought from studying them 

because they will enter into the work of the interpreter and how he deals with 

the words and verses of the Noble Qur’an to be A conscious compiler and an 

experienced expert to put each in its rightful place, and this is not from a 

vacuum but from a wide and deep experience in the various topics of the 

sciences of the Qur’an and its many methods. 

Therefore, the research proceeded to a brief study in the topics of the sciences of 

the Qur’an and its benefits, and the research included five chapters within 

multiple topics, so the first chapter included the most important topic in a 

science of the Qur’anic sciences, namely the science of interpretation, which 

combines with its folds most of the interpretive investigations in the sciences of 

the Qur’an, then the science of Arabic The Qur’an and the science of rhetoric, 

and as for the second chapter, its discussions included drawing the Qur’an . 

Keywords: Brief, Qur'anic sciences, interpretation, Qur'an syntax, rhetoric, 

Qur'an drawing.e science of the verses of the rulings, then the science of Mecca 

and Medina. 

  بدم هللا الرحمن الرحيم 

 المقجمة

لمعاااااالسين  الحساااااد ا رل العاااااالسين آسااااادا  اةساااااا ال أنا اااااال لااااال والراااااخو والداااااخح  مااااا  الس عاااااه  رآساااااة
 أوي الااسم دمحم وو  ويتل ال يبين و ح ل السشتجبين ومن واال م ال  قياح يهح الدين . 

 ..وبعد 

الواااااد لكااااال قاآاااااي مااااان معرفاااااة واماااااة قعماااااهح الااااااروي فهاااااه يرسااااا  الواافاااااة الارونياااااة فاااااي أوساااااا  ال ااااااآوين   
 ااااااااه كشااااااااه  ويظهاااااااار األفااااااااا  الهاسااااااااعة ألساااااااااليم ومه ااااااااه ا  الاااااااااروي  ماااااااا  أ تخفهااااااااا ووشه هااااااااا   و 
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المتذااااااف  شهااااااا ماااااان  وي ودااااااخير  مهماااااال و ااااااي مهاويحاااااال الحاااااااة  ا  ال مستاااااان االسااااااتغشا   شهااااااا قاااااا ػ 
شااااتل ماااان االشااااتا  كهنهااااا وسواااال العسااااا  أو الركاااااةر التااااي ماااان  خلهااااا وبتشااااي العسميااااة التهداااايرية   وأػ 

ق  ماااال فااااي معرفااااة  ماااام ماااان  مااااهح الاااااروي الكااااريم سااااهف ياااا  ػ المحالااااة الاااا  وقااااهل ال اآااااي فااااي مرالاااا
   يرو قد وامل من الذ ي العاح لتهدير  ول آت   روف ال اآوين  شل . 

لاااارا كاناااا  لااااي الر  ااااة  أي أكتاااام فااااي  مااااهح الاااااروي كهناااال ماااان  ااااسيم وخررااااي وقااااد أ تاااار  الهساااا ية 
وااااين األيالااااة واال ترااااار ألقاااادح مذاااارول قحوااااي السهسااااهح ا مااااهقر م اآااااي  مااااهح الاااااروي وفهاةااااد  ا وقااااد 

  م اآااااي لكاااال مشهااااا   فالهراااال االو  محتااااهػ  ماااا  م اآااااي  ااااخ  أشااااتسل  ماااا  فرااااه   ساااان وااااوخ
يتراااادر ا  ماااام التهدااااير الاااارػ معااااد ماااان أ اااام  مااااهح التهدااااير لسااااا أمتااااا  قاااال ماااان شاااارف مه ااااه ل وقهااااة 
ار اااال وشاااادو الحاقااااة الياااال  اااام  ماااام أ اااارال الاااااروي الاااارػ ا ا اوااااان سااااهف مااااارأ قاااال كتااااال   كسااااا أناااار  

الااارػ قاااال وحرااال ممكااااة ماتااادر وهااااا  مااا  واااا لي  كاااخح ومياااا   ويرااااي  اااان المحااان والخ اااا   فعمااام ال خاااااة
  واماااااا الهرااااال الوااااااني فكانااااا  م اآوااااال وذاااااتسل  مااااا  رسااااام الااااااروي الااااارػ ياااااد   مااااا  الاااااارا ا  الستشه اااااة 
فااااااي الكمسااااااة الهاآاااااادو قااااااادر االمتاااااااي و ماااااام ومااااااا  االآتاااااااح الاااااارػ مدااااااتها  مشاااااال فااااااي معرفااااااة االآتاااااااح 

ل و نيااااا   اااام  ماااام الستااااي والساااادني لسعرفااااة متااااي ا مااااا  الذاااار ية التااااي محتاقهااااا الهاااار  السداااامم فااااي  يشاااا
والدااااهر وماااادنيها وقااااد ا تسااااد  ماااا   ماااااي الهجاااارو آاااادا فا ااااخ لدااااير الااااد هو االسااااخمية وساااابل واااادرقها 
  وامااااا الهراااال الوالااااي فكاااااي ماااان نراااايم أساااا ال الشاااارو  التااااي الوااااد لم اآااااي أو السهداااار ماااان الغااااهص 

اح والجااااادا  فاااااي مها اااااا شااااات  والس حاااااي ا  ااااار فاااااي أ ساقهاااااا النهاااااا أنهااااا  كويااااار مااااان الخ ااااال والخرااااا
وقااااد وفااااق ال حااااي فااااي  اااارض أ لااااة مشهااااا    مااااهح المغااااة التااااي وبااااين اسااااتعساال  العاااارل وشااااها د أوياااااوهم 

أقاااها  العمسااااا  وماااا ن ااااق قاااال كتاااال   وسااااشتل الذااااريهة   ومهساااا متاااان مااان أماااار فاااااد وااارل  قهاااادا واسااااعا 
 القل اوساح ال حي آت  أنته  قخاوسة قد ويش  فيها أ م نتا  ال حي و سار  .      

 التمييج

وكذااف السعرفااة قعمااهح الاااروي وو ريخاال  لاال التاارا  العمسااي الاارػ ورلاال العمسااا  والسهكااروي  ماا  ماادغ قااروي 
 ديدو في سبيل  راسة الاش  الاروناي و دماة كتاال    ساتهر السدامسين   وواادح  ار  السعرفاة  اهرو آياة 

ظهار مان  اخ   ماهح الااروي لذ تة السعاارف الارونياة التاي وعبار  شهاا قالسه اه ا  السختمهاة والستعاد و وو
 وآدو الغامة والهدف . 

فااااد كااااي الشااااس  مااا   هاااد الشباااي ص مداااسعهي الااا  الااااروي الكاااريم ويههساااهنهم واااروقهم العرباااي الخاااال    
ويرقعهي ال  الرسه  ص في وه يا مامذتل  مايهم فهسال   أو مامحتااقهي ايال الا  شاي  مان التهرايل 

آتا  مزا  ساشهي  ما  وفااو  (2)والسذاافهة  (1)وغ  اا و قاالتماين والتهسا   فكانا   ماهح الااروي و  ار ووار 
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الشبااي ص ووهسااع  الهتهآااا  االسااخمية   وباادر  وااها ر وااد ه الاا  الخااهف  ماا   مااهح الاااروي   والذااعهر 
قعدح كهامة التماي  ن يريق التمااين والسذاافهة   نظارا الا  قعاد العهاد قاالشبي ص ندابيا   وا اتخ  العارل 

لغاوها ويرياتها في التكمم والتهكير   فبدأ  القل  لل  ههف السدمسين الها ين لز ط  قذعهل أ رغ لها
 .  (3) مهح الاروي   وو ا الزسانا  الخ مة لهقايتل و يانتل من التحري  

وقد سبق اإلماح  مي ل ايار  فاي االآدااس قزارورو أوخاا  الزاسانا  ف نرارف  ايام الشباي ص م اشارو 
ياا ل آاين رأغ مان الشااس  شاد وفااو الشباي ص ماارأغ   أقدام أي المزاا  ان  اواال ال  قسا الااروي   فعم

   (4)ر ا   آت  مجسا الاروي   فجمن في ويتل  خ ة أماح آت  قسا الاروي 

وماان الجاادير قالااركر اي نذااير اي  شالاال  مسااا  فااي الراادر االو  يااروي كرا ااة ناااط السرااحف وشااتمل   
  الاروي    كسا رسسل السراحف و هفاا مان اي يا  ػ  لال الا  التغييار م الغة مشهم في السحافظة  م  ا ا

   (5)ايل   ومن  لل ماروػ  ن اون مدعه  انل قا  : قر وا الاروي وال وخم ه  قذي  

  ولكان الرمااي وغيار فا ا ر   (6)وما روػ  ن اون سيرين انل كر  الشاط والهاهاوا والخاهاوم الا  ايار  لال 
راااحف   وشااتمل لااشهن  لااال الداابم أػ السحافظااة  مااا  أ ا  الاااروي كسااا رساااسل السداامسهي الاا  ا جاااح الس

السرحف   و هفا من اي ي  ػ وجر   من الشاط والذتل ال  التغيير ايل   فسعاه  آيشئار اي يارو  الااه  
 .(7)قترا ة  يشل اال جاح والذتل   لسا  ه السارر اي الحتم يدور ما  متل وقه ا و دما 

تاقل التبياي ما نرل : اقا  العمسا  ويداتحم نااط السراحف وشاتمل   ف نال  ايانة مان وقا  الشهوػ في ك 
المحن ايل وورحيهل  واما كرا ة الذعبي والشخعي الشاط فانسا كر ا  فاي  لال الرمااي  هفاا مان التغييار ايال 

شال كشظااةر    وقد امن  لل الياهح فاخ مسشاا مان  لال لكهنال محاد ا   فانال مان السحاد ا  الحداشة فاخ مسشاا م
 .  (8)مول ورشي  العمم وبشا  السدارس والربايا  واير  لل   و  أ مم 

و تااارا كانااا  واااداما   ماااهح الااااروي   ألي  شاماااة الرساااه  ص و اااحاوتل فاااي الااااروي فاقااا  كااال  شاماااة فمااام 
اقاة وررفهم  شايتهم قحهظل واستظهار   ن  شايتهم قتتاوتل وناذال لكان قساادار ماا ساسح  لهام وسااةل الكت

وأ واوهااا فااي  راار م   وماان الها ااا الاارػ ال  هااا  اياال أي االساان األولاا  لعمااهح الاااروي كاناا    ماا  يااد 
الرااحاقة وال ميعااة ماان السداامسين فااي الراادر األو  الاارين أ ركااها الشتاااةل السترو ااة لم عااد الرمشااي  اان  هااد 

 .   (9)الشبي ص واال تخ  ما مختمف الذعهل 

وحاا  رشااراف اإلماااح  مااي ل   ا  أماار واارلل أقااا االسااه  الااد لي وومسياار   ف ساااس  ماام أ اارال الاااروي و ااا
محياا  واان معساار العاادواني راةاادػ  اارا العماام والها ااعين إلساساال   فاااي أقااا االسااه   ااه أو  ماان و ااا ناااط 
السرحف    ووروغ قرة في  را السه هل وذير ال  شدو ايرول  م  لغة الاروي فاد سسا قارةا مارأ قهلل 



                                                                                                              
 

  

 

 144  قاسم شهيد دمحم .د.م

 واالجتماعية والعلميةالمجلة العراقية للبحوث االنسانية  2021لسنة   3العدد 
فارأ ااا قجاار الااخح  ماان كمسااة رسااهلل فاا فرل  اارا  (10) (...ٌ  ِمااَن اْلُسْذااِرِكيَن َوَرُسااهُللُ  َأيَّ َ  َوااِرػ  ... )وعااال  

المحن أقا االسه  الد لي وقا  ا  ر وقل   اي يبرأ من رسهلل ا    لرا و اا أواه األساه  الاد لي الستاهفي 
ه  خما  لمحركا  الوخ  فجعل  خماة الهتحاة نا اة فاه  الحارف والكدارو وحتال والزاسة واين  69سشة 

ل  لل قسدا  مخالف مدا  الحارف و تارا وقادنا  فاي السراحف السشداهل رلا  يدمل وقعل التشهين نا تين ك
 .  (11) ط مهالنا أمير الس مشين ل في الستت ة الر هية 

 اا( فااد 148ومن أور  التهاسير التي كاي لعمهح الاروي الكريم آزهر مسيار وهداير أواي آسارو الوساالي )  
ياا  ل ومااا ناار  فااي  مااي ل  ا ااة ووهدااير  الاااروي أ تشاا  قاساا ال الشاارو  وبسااا ور  ماان فزاااةل أ اال الب

قالاروي ووهدير  الاروي قالدشة واقتها   في  لل ونامل لارا و ا ما  وما يرو ط وها مان االفرااع  ان معشا  
معين واو ا ل السشهل المغاهػ فاي وهداير  قعاي ا ماا  الارونياة ووعر ال لحالاة ا ماة اال راوياة مان الشاآياة 

ويااااي معانيهاااا وأ راد ماا اااد ا وروايتااال اكوااار مااان قاااه  فاااي وهداااير  قعاااي ا ماااا   الشحهياااة لمته ااال الااا 
وآر اال  ماا  الرقااهل الاا  أةسااة ا اال البياا  ل فااي وهدااير مااا أشااتل ماان ومااا  وألتراماال قاااور  وراةهاام فااي 
السداةل واألآتاح الهاهية ولل معاي وهديرية متسيرو ونكا   شد وهدير  قعاي ا ماا  نتيجاة أقتهاا   ووادور  

 .  (12)وسعة ايخ ل 

 ااا  (  فاااد ور   اياال روامااا   اادو فااي  مااهح الاااروي مشهااا فااي فزاامل واياال 320وامااا وهدااير اليياشااي )  
 سانيااة  ذاار آااديوا وبااال واارد الروامااة التااي قخااخف الاااروي اياال وايسااا ناار  ماان الاااروي وفااي وهدااير الشاساا  

ال من فدر الاروي ورأمال وفاي كرا اة الجادا  فاي والسشدهخ والظا ر وال اين وما  ش  قل االةسة قالت ويل وب
 .   (13)الاروي 

 ااا   ( فاااد قااا  مراارآا اي الااروي مشاال ناساا  ومشدااهخ ومشاال 329واماا وهدااير  مااي واان اواارا يم الاساي )   
محتام ومتذااقل ومشال  ااح و ااص ومشال واادمم ومشال وا  ير ومشال مشا اا ومشال مع اهف ومشال آارف متاااي 

   (14)نر  ومشل مالهظل  اح ومعشا   اص ومشل مالهظل  اص ومعشا   اح آرف ومشل  م   خف ماا

فااااد وحاااد  وااد ا  ااان السعجااارو وو ااف الااااروي قانااال معجااارو   ااا(460)   وامااا وهداااير التبيااااي لمذااي  ال هساااي 
 ظيسة ول من أكبر السعجرا  وأشهر ا    م وحد  في  يا و الاروي ونارانل مسا اليميق أمزا   و را يد  

نل مهقه  في كل  رر النل المجه  اي ما مر قالتسدال قساا الناادر  ما  التسدال قال   كساا اي ا ال  م  ا
البي  ل ومن مجم او ال قهلل آا ل في كل وق    كسا  كر اي الروامة الوجه  اال قاال ر الرحيا  ن 

وحد  في نرو  الشبي ص واالةسة ل الرين قهلهم آجة كاه  الشبي ص واي الاه  ايل قالرأػ المجه     م 
الاااروي  ماا  ساا عة أآاارف  اام وحااد  وقاال اال ااتخف فااي الااارا   الداا عة    اام  كاار أسااامي الاااروي وودااسية 

 .    ( 15)الدهر وا ما  
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وقاد   اا (548)   م قا  قعد  وهدير مجساا البيااي فاي وهداير الااروي ألواي  ماي الهزال وان الحدان ال برساي 

ل هسي   كسا انل وحد  في وهداير   ان السعجارو ونها  ألػ شاخ  أ تد كويرا  م  وهدير التبياي لمذي  ا
أي مجاااي  قسومهاااا   وكااال معجااارو نباااي وختماااف  ااان معجااارو نباااي و ااار آدااام  اااا ا  مجتساااا  لااال الهقااا  

 .  (16)وأيهار م ومعارفهم 

 كسااا اناال رآساال   قااد و اار  لمتهدااير ماان قسيااا قهان اال : أوال المغااة  اام اإل اارال  اام الحجااة  اام الااارا و  اام
السعش  وما أقترر  م  ورا  مر م  وي و ر   ول  كار ورا  قسياا السارا م االساخمية و مساةهاا   فجاا  

 .  (17) را التهدير مسيرا  ن ساةر التهاسير ومعترفا من قبل االمة االسخمية  

اااروي فساان  ااخ  وعريهاال لمتهدااير أآراا  قعااي  مااهح ال  ااا (794)   وامااا البر اااي فااي  مااهح الاااروي لمرركذااي 
آياااي قاااا  اي التهداااير  مااام معااارف قااال فهااام كتاااال   السشااار   مااا  نبيااال دمحم ص وبيااااي معانيااال واساااتخرا  
اآتامل وآتسل واستسدا   لل من  مم المغة والشحه والترري  و مم البياي وأ ه  الهال والارا ا  ويحتاا  

 .  (18)لسعرفة أس ال الشرو  والشاس  والسشدهخ 

البر اي يركر فهرس  أنها ل آت   د س ا واربعاهي مشهاا معرفاة سابم الشارو   وفي مه ا و ر من كتال
ومعرفة السشاس ة وين ا ما  ومعرفة الهها ل و مم الستذاقل وفي اسرار الههاوا وفي معرفة الستي والسدني 

   اام ماااه  ا وأ ماام أناال مااامن نااهل ماان  اار  (19)وفااي  كاار ماويداار ماان أساااليم الاااروي وفااي معرفااة اال وا  
 .  (20)األنهال رال وله أرا  االنداي استارا   الستهر   سر   م لم محتم أمر  ....ا 

  وقااد وحااد   اان   ااا(911)  وفااي آااين و اار قا نااا كتااال وهداايرػ و اار اإلوااااي فااي  مااهح الاااروي لمداايهيي 
السستن مسا  قسمة أ تساماول ايل م كدا اي  مهح الاروي الوحر  ومعانيل الودتار  فهقب  العشامة قالادر

فا  الستادمين و ا كتال مذتسل  م  أنهال  مهح الاروي  م و ا كتال مذتسل  ما  آاااةق م ماا  ما  
قعي أسرار  و قاةال وسسا  قالبر اي في  مهح الاروي  اكارا فهرسا  أنها ال قدا ا واربعاهي نه اا مشهاا سابم 

 مم الستذاقل و مام السبهساا  و مام أسارار  الشرو  والسشاس ة وين ا ما  ومعرفة الهها ل والهقه  والشظاةر و 
الههاوا و هاوم الدهر والستي والسدني ومعرفة او  مانر  ال  و ر   ومعرفة  م  كم لغة نر  وكي ية نرولل 

 .    (21)وبياي قسعل ومن آهظل من الرحاقة ومعرفة واديسل واسساةل ال  و ر  من األقداح اال رغ 

ف ياال أ شااي  ذاار مادمااة االولاا  فااي نباارو مسااا قااا  فااي   ااا(1091)   وامااا وهدااير الرااافي لم اايي الكاشاااني 
اله ية قالتسدل قالاروي وفي فزمل والوانية في نبرو مسا قا  اي  مام الااروي كمال انساا  اه  شاد أ ال البيا  

وفي  مااي نارو  الااروي ووحاياق ل وفي الستذاقل وو ويمل وفي قسا الاروي ووحريهل و يا ول ونارل وو ويمل 
 .  (22) لل وفي كي ية التخوو وو اوها واير ا 
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آياي   اا(1402)   ومن  م ودأ العسل قالتهاسير الجامعة وأور  ا ما  تل أنامال الدايد دمحم آداين ال  اي ااةي 

قية فزخ وشاو  اال جا  ومتعمااول ومن  م قحه  فمد ية وبحه  اقتسا ية وبحه  واريخية و مسية وا خ
 .  (23) سا  ر ل من  مهح الاروي الستعد و 

ومن التهاسير مان ركار  ما  قهانام  اماة قا تااا    اي التاي واتخةم ماا مايبتويال العرار ويشاسام الرمااي 
والستاي آيي قا  لسا كاي الاروي كتال آياو فاناا لام نركار  ما  السدااةل اال وياة والعرفانياة فعاالل السدااةل 

والسعشهية و ا ة السدااةل االقتسا ياة كتهداير األموال فاي كتاال   السشار  لمذاي  نا ار الحيهية السا مة 
 .   (24)متارح الذيرا ػ 

 م مزي  قانل قد ا تش  و حه  السداةل الس روآة قا مة قذتل مدتال كالربا والر  وآاه  السراو وفمدهة 
واأل ترا اااا  الس روآاااة آاااه  أ اااه  الحااال وأسااارار وحاااريم الاساااار  ااام انااال معااارض التداااا ال  والذااابها  

االسااخح وفرو اال قسشاساا ة كاال ومااة و كرنااا الجااهال  ميهااا قا ترااار مواال شاابهة االكاال والساا كه  والسعاارا  
ووعد  الروقاا  واير اا   كساا آااو   ااآم  ارا التهداير اي معارض  ان اساتعسا  السرا محا  العمسياة 

ولدغ الزرورو وشاولشا  لل في  امش الكتال من  السعادو التي وجعل الكتال  ا ة قهئة  ا ة من الارا 
 . (25)أقل استها و الستخررين 

  المباحث التفديرية لعلهم القرآن " علم التفدير وعلم أعراب القرآن وعلم البالغة  ":  الفصل األول

ومان  ام الذارول لرا الود لكل مهدر قبل اي يبدأ وتهدير  اي يتان الس اآي التهديرية لعمهح الاروي اواانا واما 
في البد  قتتاقة وهدير  مجر ا من أػ فكرو مد اة أو رأػ قد يغ   م  وهكير  ول يش مق من الاروي الكاريم 
في وهدير  ويجعل  ماح أمهر  اليل وبرلل يشا  ر ا   والجسيا في وهدير  وسهف اساتعرض قال الس اآاي 

 :   االتي محتاقها السهدر لمخهض في وهدير الاروي ونبتدأ و

 المبحث األول  : علم التفدير 

الود لمسهدر من   ها  مدير فيها و حول ليرل ال  نتاةل يي ة ومابهلة وليتن قحول محط أنظار الجسيا 
 ومحل أ تسامهم وأ ر م من ايي مشا مل   وقبل الذرول في معرفة  مم التهدير الود من معرفة ا وي : 

التهداير فااي المغااة وهعياال ماا  ه  مان الهداار أو مذااتق ماان الدااهر و اه وهاارا مخزااا الاا  ياااةهتين ماان   -1
 ا را    االول  ووعشي وشهن المهظ وكهي قرر  الهدر ووتهرل  شها  خ ة أقها  : 

الهداار مراادرا و ااه االقانااة وكذااف السغ اا    والهعاال مشاال كزاارل ونراار فتاااه  فداار الذااي  مهداار   -أ
 .  (26)هدر  قالزم فدرا أقانل قالكدرو وي
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اي الكمسة من قه  العرل لا فدر  الداقة وفدروها ا  ركزتها محرهرو   ا(577)  ويرغ اون االن ارػ  -ل

 . (27)ليش مق آرر ا و ه ي و  في الكذف  اال اي  را الكذف آدي أ ر ال  السعش  

مل فاي المغاة مان التهدارو   الارػ و اي أي أ ا  اا(911)   ا ( وواقعل الديهيي 754ويرغ الرركذي )   - 
الاميل من السا  الرػ يشظر ايل األي ا    فكسا أي ال بيم قالشظر ايل متذاف  ان  ماة الساريي   فكارلل 

 . (28)السهدر   متذف  ن ش ي ا مة وقررها ومعشا ا   والدبم الرػ أنرل  ايل 

أو سااههرا   ا  ألاا   سار ااا  اان وقههااا اي التهداير وهعياال مامااهل الجارر  اان الدااهر اياااا  ساهر  الساار  -ث
 .  (29)فهي سافرو 

فاااالمهظ  مااا  ساااخمتل أح كااااي مامهباااا   الداللاااة مشااال واآااادو فاااي المغاااة وعشاااي كذاااف السغماااق وويداااير البيااااي 
   وبهرا وبين لشا اي المهظين اايتهسا واآدو وأ دافهسا مذتركة .   (30)واإلظهار من الخهي ال  الجمي  

  الحا :التفدير اصط -2

 اااه  مااام نااارو  ا ماااة وساااهروها وأقا يراااها واألسااا ال الشا لاااة فيهاااا    ااام ورويااام متيهاااا ومااادنيها وناساااخها 
ومشده ها و ا ها و امها وم ماها ومايد ا ومجسمها ومهرمها   و ا  قهح ا  مم آخلها وآرامهاا وو اد ا 

التعري  آيي وشدر  وحتل كوير من  مهح   و شا نجد شسهلية  (31) وو يد ا وأمر ا ونهيها و بر ا واموالها ا
 الاروي السهسة .  

 :  أقدام التفدير -3

ا التهداير  ما  أربعاة أوقال و اي وقال وعرفال ماه  اون   اس الرحاوي الجميال وومسيار أميار السا مشين ل :
 .(32)أآد قجهالتل ووهدير وعمسل العمسا   ا ة ووهدير المعمسل اال  ا  المعرر العرل من كخمها ووهدير

 ت  قال   وعاال  قاالعمم فخمجاه  ألآاد وكميا  الااه  ا  ا ( أآد سا ما460و  م الذي  ال هسي )   
اَ ِة  ) ايل والوعايي معرفتل   مول قهلل   .    (34)( 33) (ِريَّ َ  ِ ْشَدُ  ِ ْمُم الدَّ

 ...)سا : ماكاي م اقاا لسعشا  فكال مان  ارف المغاة التاي  هيام وهاا  ارف معشا اا موال قهلال وعاال   انيه
اُكْم ِقِل َلَعمَُّكْم َوْعِاُمهيَ  َح ُ  ِرالَّ ِقاْلَحقِّ  ِلُكْم َو َّ  . (36( )35) ( َوال َوْاُتُمها الشَّْهَن الَِّتي َآرَّ

اخَو َوووُاها الرَّكااَو  )  قل مهرخ مول قهلال وعاال  و الوهسا : مجسل اليشب   قل ظا ر   ن السرا  (َفاَ ِقيُسها الرَّ
(37( )38)   . 
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: ماكاااي المهاظ مذااتركا واين معشيااين فساا  ا   شهسااا ومستان اي متااهي كال واآااد مشهساا ماارا ا   فاناال  ورابعياا

معرهح ومت  كاي المهظ ماح راليش غي اي مادح أآد اياه  اي مرا    ايل قعي مامحتسل اال قاه  نبي او 
مذتركا وين شيئين أو ما ا   ميهسا و   الدليل  م  انل المجه  اي يرا  اال وقها واآادا أقاا  اي مااا  انال 

  والتادايسا  االرباا أ اخ  وااا فاي  اسيم التهداير وأارا ال الستشه اة التاي ال اشا   شهاا  (39) ه السارا   
 لم اآي .  

 أبرز الكتب التفديرية : 
  ا( 310ما البياي في وهدير الاروي : اون قرير ال برػ )   قا -1
  ا(  373قحر العمهح : أوه الميي نرر ون دمحم ون اورا يم الدسرقشدػ )    -2
  ا( 460التبياي في وهدير الاروي : أوه قعهر دمحم ون الحدن ال هسي )   -3
  ا( 516معالم التشريل : أوه دمحم الحدين ون مدعه  ال غهػ )    -4
  ا( 538مجسا البياي في وهدير الاروي : أوه  مي الهزل ون الحدن ال برسي )    -5
السحرر  الهقير في وهدير الكتال العرير : أوه دمحم  بد الحق ون االم ون   ية االندلدي )    -6

  ا( 546
  ا( 794الاروي  : ودر الدين الرركذي )   البر اي في  مهح  -7
  ا( 911االوااي في  مهح الاروي  : قخ  الدين الديهيي )    -8
 

 أىمية علم التفدير : 

العمهح وتسير أ سيتها قذرف مه ه ها وقهة ار ها وشدو الحاقة اليها وا ا  رف  لال فراشا ة التهداير 
ة السه اهل فااي مه اهل الااروي كاخح   وعاال  الارػ قد آا   الذرف من الجها  الوخ    ف ما مان قها

 اااه يشباااهل كااال آتساااة ومعااادي كااال فزااايمة ايااال ن ااا  مااااقبمكم و بااار ماقعااادكم   واماااا مااان قهاااة الغااارض فهاااه 
اال ترال قالعروو اله ا  واله اه  الا  الداعا و الحيييياة التاي الوهشا    واماا مان قهاة شادو الحاقاة اليال 

اقمي اح وقماي مهتاار الا  العماهح الذار ية والسعاارف الديشياة و اي متهقهاة فألي كل كسا   يشي أو  نياهػ  ا
 .  (40) م  العمم قتتال   وعال  

 المبحث الثاني : علم أعراب القرآن 

ماان  مااهح الاااروي الهامااة التااي لهااا شاا نها الاارػ المخهاا  والمستاان وجا ماال قاا ػ شااتل ماان األشااتا    فسهاار و 
 مسا   نييي قهل   ورقل  خمة   و خح   و ميم   فإي أنكاروا العمايم  قد أشتا  من :  مم معمم  اا مم
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فإي   محتي  ن يهسف رني آ يظ  ميم   وأ  م  الها  في  خمة لمتهكيد   وما  مس  قخبرد   أػ : 

 .  (41)ما شعر  قل   وأ مستل قترا   أػ : أشعرول و مستل وعميسا   و  العالم العميم العخح 

وأ اارل الرقاال : أفرااا الاااه  والكااخح   و ااه  رباااني المداااي   أػ : فراايا   وأ اارل الهاارس ر ا  أ اارال :
 مر   ربيتل وفاوتل الارافة   واإلول العرال :  ي العربية والعرل السدتعربة الارين   ماها فايهم فاساتعربها 

و اارل لداااانل قالزاام  روباااة   أػ  ووعربااها   والسااارأو العاارول : الزاااحاكة ال ي ااة الاااشهن   و اان العااارل  
 اار  ربياا   وأ ارل كخمال   ر ا لام يمحان فاي اال ارال   وأ ارل قحجتال   أػ أفراا وهاا ولام يتاق أآادا 

(42) . 

واماا الااروي فسذاتق مان : قاارو   ووااه  قاد قارو  األرض   ر ا وت عتهااا  ام   وخار  مان أرض رلاا  أرض   
زي  قارغ وقارغ   ) واقتاري الذاي قغيار  وقارنتال قراناا  ااآبتل أقرو ا قروا   قالهاو ال اير   وقد قري  ال

ومشاال قااراي الكهاكاام والاااراي أي واااري وااين وسااروين و كمهسااا وباقاال قااال قااراي الحاال وقااد  كاار وأقااري لاال أياقاال 
أواال أػ م ياااين والاارين الرااآم وقريشااة الرقال امر  (43) ( َوماا ُكشَّااا َلاُل ُمْااِرِنينَ )وقاهػ  ميال قااا    وعاال   

 . ( 44)والاروي الرػ مجسا وين وسروين في االكل 

 أو  مام  لرا ف ي  مم أ رال الاروي  ه  مم مذرع مجي  الاش  الاروناي وفاق قها اد المغاة العربياة فاي الشحاه

  ومشهم من  د  من فرول  مم التهداير  ما    (45) ي حي في وخريل وراكي ل  م  الاها د الشحهية السحررو 
دااعا و لكشاال فااي الحيياااة  ااه ماان  ااالم الشحااه و ااد   مسااا مدااتاخ لااين كسااا يش غااي   و اارا مااا فااي مهتاااع ال

مامسياال الياال ال حااي اناال مستاان الجسااا وااين االماارين معااا فهااه ماان  ااالم الشحااه و ااه يااد ل فااي  ماام التهدااير 
 .  (46)ايعرل متشهناول الارونية  فيبين وا حا ال   ار  ميل 

 

 :  (47) إلعرابالخطهات التي يجب أتباعيا في ا
 .وحديد نهل الكمسة -1
 .وياي آتم الكمسة من آيي اإل رال والبشا  -2
 .وياي نهل اإل رال أو البشا  وسببهسا -3
 .وياي  خمة اإل رال وسببها -4
 . وياي محل الجسمة من اإل رال -5
 

 أشير الكتب في أعراب القرآن :
  ا( 207معاني الاروي : أوه  كريا الهرا  )   -1
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  ا( 210/ 209مجا  الاروي : أوه  بيدو معسر ون السوش  )    -2
  ا( 311معاني الاروي :  أوه اسحا  الرقا  )   -3
    ا(338أ رال الاروي : الشحاس )    -4
 

 :  (48) فهائج علم اعراب القرآن الكريم

  مم أ رال الاروي الكريم فهاةد   ديدو ال اش  لم اآي اال الدير في   ا ا ومعرفة متشهناوها مشها : 

 الهاةدو األول : قل ُمارأ كتاُل   كسا أنر   ويدفا المحن  ن ألهاظل .

 ا .الهاةدو الوانية: من مدتسدا   مم الهقهف ا  مم الهقف واالوتدا 

 مم الارا ا    فتهقيل الاارا ا  وآال مذاتخوها وبيااي  ممهاا وكذاف معانيهاا  الهاةدو الوالوة: من مدتسدا 
 .يهقهف في كوير من االآياي  مم اال رال . 

 .   الهاةدو الراقعة: وياي معاني الاروي ووهدير  وبياي مذتمل   فالسعش  فرل من اال رال 

الذاار ية   فكويااار ماان مداااةل الحاااخ  الهاةاادو الخامدااة :  ماام ا ااارال الاااروي معااين  مااا  اسااتش ا  االآتاااح 
 والحراح وتهقف  ميل . 

 الهاةدو الدا سة :  مم اال رال مهم لريانة أ ه  االسخح   فا دا  ال يد روي وسيمة اال آاربه  وها . 

 المبحث الثالث  : علم البالغة 

الامااهل ووهارل لهااا  مام مان أآااا  قال و اال الا  قمااهل الشااس قسااا محسال ماان ألهاا  وميغااة فرايحة واار  لهاا 
 :   الشههس   والود من  راستها البد  قسا يمي

: العماام لغااة :  ماام :  ماام معماام  مسااا   نياايي قهاال   ورقاال  خمااة   و ااخح   و ماايم   فااإي أنكااروا أوال 
 . ( 49) العميم فإي   محتي  ن يهسف رني آ يظ  ميم 

 . (50)و وم  الذي يبم  ومهاا   و أومغتل رقخاا  واما ال خاة لغة : رقل وم  : ومي    وقد وم  قخاة  
 .   (51)وال خاة ا  خآا : ال خاة في الستكمم ممكة ماتدر وها  م  و لي  كخح ومي  

 .  (52) ا  ( امرا  السعش  ال  الامم في أآدن  هرو من المهظ 384و رفها الرماني )   
 .   (53)  الحا  ما فراآتل  ا( م اقاة الكخح لساتز 739وقا  الارويشي )   
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ح ( ال خاااة كاال ماااوبم  قاال السعشاا  قماام الداااما   فتستشاال فااي نهداال 1005وقااا  أوااه  ااخ  العدااترػ )   

 . (54)كتستشل في نهدل ما  هرو مابهلة ومعرض آدن 

فكاي  مم ال خاة  ه السعاني والبيااي و مام  وهاقعهاا  اه البادما  مان أقال العماهح قادرا وأ قهاا سارا أ  قال     
أػ قعمم ال خاة ووهاقعها ال قغير  من العمهح كالمغة والررف والشحه وعارف  قاايق العربياة وأسارار ا ايتاهي 

أستار ا أػ : قال معارف اي الااروي معجار من أ   العمهح سرا   ويتذف  ن وقه  اال جا  في نظم الاروي 
لكهنل في أ م  مراوام ال خااة الشاتسالل  ما  الادقاةق واالسارار والخاهاص الخارقاة  ان ياه  ال ذار و ارا 
وساايمة رلاا  ورااديق الشبااي  مياال الدااخح   و ااه وساايمة رلاا  الهااه  قجسيااا الدااعا ا  ايتااهي ماان اقاال العمااهح 

  فهااه  ماام آظااي وشااا اي ندرساال قذااتل معسااق   (55)الغامااا  لكااهي معمهماال واايتاال ماان اقاال السعمهمااا  و 
ونع يااال أ سيتااال التاااي أكتدااابها و ااارا ماااا قعااال كويااار مااان العمساااا  ي اااا روي الااا  التااا لي  قااال والخاااهض فاااي 

 وهريخول الدقياة . 

 ثانيا : أشير الكتب في علم البالغة 

والعهاه  والرسااةل والحتام واله ااما الخ ام والساها ظ  اا( ا 406نهل ال خاة : الذري  الر ي )    -1
 ا  وا  ال

  ا( 471أسرار ال خاة :  بد الاا ر الجرقاني )   -2
  ا ( 538أساس ال خاة : محسه  ون  سر الرمخذرػ )   -3
  ا (626مهتاع العمهح : يهسف ون دمحم ون  مي  الدتاكي )   -4
  ا( 1361آسد الهاشسي )   قها ر ال خاة في السعاني والبياي والبدما : الديد أ-5
  ا(1391:  بد الستعا  الرعيدػ  )   كتال قوية اإلمزاع لتمخي  السهتاع في  مهح ال خاة -6
 

 ثالثا : فهائج علم البالغة القرآنية 

: فااي قااا غ  االماار أػ قباال ناارو  الااارو ي  الكااريم كاناا  ال خاااة ارشااا ا ووعميسااا لماارين يرياادوي  فنااي -1
  ورسااااسا ومشهجااااا لمخ  ااااا  ورقااااا  الهاااار  السر بيااااة و  اااااو الساااارا م الدياسااااية والاااارين اال اااااقة فااااي الاااااه 

  ومن  م  ار  لتسيير قيد الكخح من ر يئل    واظهار ماهاين (56)يتردروي لمكخح اماح الجسهل الكويرو 
 .  (57)الجسا  في اال ل 

دأ العارل ودراساة اسارار  ار  ال خااة   : ا عد نرو  الاروي الكريم و خاتل التي وهر  العاه    و ديني -2
قسااا فيهااا ماان ورا ااة فااي التركياام والترااهير   وسااخمة فااي االلهااا  و روبااة وسااههلة وقرالااة ليبر شااها  ماا  
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ا جااا  الاااروي الكااريم وليدته ااحها اآتاماال ويههسااها معانياال وماان الكوياار التااي ألهاا  فااي ال خاااة وا مااة لهاارا 

 . (58)الشك  في ا جا  الاروي لمرماني و الةل اال جا  لمجرقاني الغرض   ا جا  الاروي لم اقخني و 

لرا فالدافا االو  الرػ  فا ال اآوين ال  ال حي في ال خاة  ه الهكر الديشي قارونل الكريم وآديول الذاري  
 و لل لدببين : 

وهدير وما  الاروي الكريم واالآا يي الذريهة لسعرفاة االآتااح اإللهياة فااد قاا  الداتاكي  ا وماه  الساتكمم  -أ
في و  مة السعاني آدا لل أ تراص وتهاياة  اهاص التراكيام آاهاا   وايارا  أناهال التذابيل والسجاا  والكشاماة  

ا اليتاارا غ لاال نارا سااا   وبيشهسااا مراواام  ماا  وقههااا ولهااا أ شااي ال خاااة يرفاااي أ ماا  وأسااهل مت ايشاااي و ايشاا
وكا  وهه  الحرر متهاووة فسن االسهل وبتدغ  ال خااة و اه الاادر الارػ ا ا ناا  مشال شاي  ألتحاق  لال 
الكاااخح ...  ااام و  ااار فاااي التراياااد متراااا دو الااا  اي وبمااا  آااادا إل جاااا   جيااام يااادرد وال مستااان و اااهل   

خآااة وماادرد اال جااا   شاادػ  ااه الاارو  لااين رال ويريااق كاسااتاامة الااه ي واادرد وال مستاان و ااهها وكالس
اكتدال الرو  يه   دمة  رين العمسين   نعم لم خاة وقه  ممتئسة ربسا ويدر  رماية المواح  شها لتجم  

  واكوار الدراساا  الارونياة التاي وسا  وكااي  ادفها التعارف  ما  معااني  (59) ميل اما نهن اال جا  فخ ا 
ديي الذااري  وو رقاا  قذااتل أو قااا ر الاا  العمااهح ال خ يااة فااي ا شااا  التهدااير ولاام متاان الاااروي الكااريم والحاا

 . (60)االوتعا   ن  لل الي معرفة ال خاة شي  أساسي لسعرفة السعاني الديشية 

معرفة ا جا  الاروي الكريم وسر ويانل وبدما أسمهبل الرػ فا  كل ماقا   م  لداي العرل ومن اقل  -ل
لعرل العديد من الكتم التي قحو  في قخاة الاروي واسرار ا ومن  لل  الةل اال جا  لعبد  لل فاد الف ا

والشكا  فااي   ااا(276)  ومذااتل الااروي الواان قتي اة   اا(207)  ومعااني الاااروي لمهارا    ااا  (471)  الااا ر الجرقااني 
   ااا   (415)   ا  الاااروي لعبااد الج اااروأ جاا  ااا(403)   وأ جااا  الاااروي لم اااقخني   ااا(384)  أ جااا  الاااروي لمرماااني 

فالعخقة و ياة وين ال خاة والدين فسن الهكار الاديشي اساتسد    اا(1005)   والرشا تاي الوي  خ  العدترػ 
ال خاااة وقه  ااا   وبهااا آاااو  ال اااآوهي ال خايااهي وهدااير ا مااا  الارونيااة واالآا يااي الذااريهة وبياااي ساار 

 .  (61)ا جا  الاروي الكريم 

 

 الفصل الثاني : علم رسم القرآن وعلم آيات االحكام وعلم المكي والمجني 

 المبحث األول  : علم رسم القرآن     

رسام : رسام : الرساام قيياة األ ار   و ورسااس  : نظار  رلا  رسااهح الادار و الروسام : لااهيا ايال كتااال  أوال :
 .  (62)مشاهش مختم قل ال عاح  و الجسيا الرواسيم  
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سام الاروناي : فاالاروي مان آيااي رنال آاروف وكتام : مه اهل لعماام الرسام الاروناي الارػ مذارع قها ااد  مام الر 

 . (63)كتاقة الش  الاروني 

 أشير الكتب في علم رسم القرآن   انيا :
 كتال السيدر في  مم رسم السرحف :   اانم قدورػ الحسد  -1
 رسم السرحف ا  راسة واريخية ولغهية ا :   اانم قدورػ الحسد  -2
 معجم الرسم العوساني : قذير آدن الحسيرػ  -3
 اال جا  الاروني في الرسم العوساني :  بد السشعم كامل شعير  -4
 اال جا  الداللي والبياني في الرسم العوساني : آسدػ الذي   - 5

 

 ثالثا : فهائج الرسم القرآني 
  كر الررقاني في كتاقل )مشا ل العرفاي( فهاةد الرسم ومراما  قسا يمي:

 ايل رو ي السرحف رسم الستعد و أليَّ  الارا ا  أوقل من الكمسة في ما  م  الهاةدو األول  : لمداللة
 . (64) الستعد و الارا ا  ألوقل وحسمل

: رفا و السعاني السختمهة ق رياة وكا  وكهي ظا رو   و لل نحه ق ا كمسة ا أح ا في قهلل الفائجة الثانية
َأمَّْن َمْسِذي َسِهيًّا َ م  ِ راٍ  ...  وو مها في قهلل وعال   (65) أَمْن َمُكهُي َ َمْيِهْم َوِكيخا ...وعال  : 

ول  في الوانية وكتاوتهسا ميسا واآدو مذد و     ر  كتب   ترا ا أمن ا قا ااح السيم األ (66) ُمْدَتِييمٍ 
فا ا ا أح ا األول  في الكتاقة لمداللة  م  أنها ا أح ا السشا عة التي قسعش  ول   وو ل ا أح ا الوانية 

 .   (67)لمداللة  م  انها ليد  كرلل 

ااساَ   ): الداللااة  ماا  معشاا   هااي  قيااق كريااا و اليااا  فااي كمسااة ا أياادا ماان قهلاال وعااال   الفائااجة الثالثااة َوالدَّ
  ر  كتباا   تاارا ا ق ييااد ا و لاال لىمسااا  الاا  وعظاايم قااهو   التااي وشاا  وهااا الدااسا  وانهااا (68) ( َوَشْيشا ااا ِقَ ْياادٍ 

    (69)السعش  االوذبهها  م  آد الاا دو السذههرو ا  يا و السبش  ود   م   يا و 

 َوِإيتاااِ  ِ ػ اْلُاْرباا  ...): الداللاة  ماا  أ اال الحركااة مواال كتاقااة الكداارو مااا  فااي قهلاال وعااال  الفائااجة االرابعااة
...َساُ ِريُتْم  اَر )  ر  وكتم  ترا ا وإيتاةي  ػ الارب  ا وموال كتاقاة الزاسة واوا فاي قهلال سا حانل (70) (...

ر  كتباا   تاارا ا ساا وريتم ا ومواال الداللااة  ماا  أ اال الحاارف نحااه الرااخو والركاااو ر   (71)  (... اْلهاِسااِاينَ 
كت ا  ترا ا الرمهاو   الركهو ا ليههم اي األلف فيهسا مشام اة  ان واو ) مان ايار نااط وال شاتل كساا سابق ( 

(72   )                                                                                                            
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 موال كتاقاة  اا  الت نياي واا  مهتهآاة  اللاة  ما  لغاة ياي   رفا و قعي المغا  الهرايحة : الفائجة الخامدة

(74 ) . 

: آسل الشاس  م  أي يتماها الاروي من  دور  اا  الرقاا    وال يتكمساها  ما   ارا الرسام الفائجة الدادسة
 العوساني الرػ قا  اير م اوق لمش ق الرحيا في الجسمة ويشزهػ وح   ر  الهاةدو مريتاي : 

 ما  : الته ق من ألها  الاروي ويرياة أ اةل وآدن ورويمل ووجهيد    فااي  لال المستان اي معارف  احجاىما
وقل الياين من السراحف مهساا وكان قا ادو رساسل وا ا خع كتاوتال فااد وخ ا   الس  عاة فاي ال  اا وقاد 
مخه   م  الاارغ  قعي أآتاح وجهيد ه كالامامة واإلظهار واإل ها  واإل اااح والاروح واإلشاساح ونحه اا   

 . (75) فزخ  ن  ها  و بياها

 اا : فا ا كاي كال مدامم يتماا  الااروي  ان معمام ماتان فااي  انيهسا : أورا  الدشد ورسه    ص   ا ون
الدشد سيشتهي قالسعمم األو   ميال الراخو والداخح  ان قبريال  ان ربال   وال شال اي االوراا  ورساه    
ص فااي الاااروي كماال سااهر  ووماواال وكمساواال وآروفاال وهياةتهااا وآركاوهااا وكي يااة ن اهااا ق ريااق التااهاور  اااص 

 ( 76)وقد أمتا  قل  م  ساةر الكتم قالاروي الكريم   

 .  (77):   اي ال مااس  ميهسا:  ط السرحف  و ط وا يا العروض   ا(347)  قا  اون  رستهيل 

وقااا  أوااه ال اااا  فااي كتااال الم ال:ا  اام قسا ااة ماان أ اال المغااة رلاا  كتاقااة الكمسااة  ماا  لهظهااا رال فااي  ااط 
اح   والعساال  ماا  األو  ا   فحراال أي الخااط  خ ااة السرااحف ف فااإنهم او عااها فااي  لاال مااا وقاادو  فااي اإلماا

أقداح :  ط يت ا قال االقتادا  الدامهي   و اه رسام السراحف   و اط قارغ  ما  ماا أ بتال المهاظ وإسااا  ماا 
آرفل ف و ه  ط العروض   ايتتبهي التشهين ويحرفهي  سرو اله ل . و ط قرغ  ما  العاا و السعروفاة ف 

 .    (78)و ه الرػ يتكمم  ميل الشحهػ ا 

ومسا ال شل ايال أي الرسام الاروناي لال  ره اية  ا   اهة معشهياة  و اي ايار محتهماة قسعاايير ما ماة  
ويستان ومساان قعااي و ار ااا فاي مجااا  الااارا و الستعااد و لأللهااا   ومرا ااو الااارا ا  والمهجااا  العربيااة وسااعة 

 مستاان ر راكاال قالسعااايير  وإنسااا الاادالال  فااي مجااا  الريااا و والشاراااي  رال أي الهاادف األسااس  واأل ماا  ال
مستااان ر راكااال قااااله رو  وبساااا مذاااعر قااال قاااارع الااااروي فاااي السراااحف العوسااااني مااان وسيااار الرسااام الاروناااي  
و ره اايتل الذااتمية والرمريااة ووعبياار  األ    اان ر جااا  وياااني  ظاايم اله ااهع فااي المهظااة العربيااة والرساام 

الرسم الاروني و ي اة  لال الرسام  وال مذاعر قسوال  لال  السعبر  ن  لل  آت  أي قارع الاروي مذعر قادسية
  (79)في  يال  لل الرسم السسير والسعبر
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ري الرسام الارونااي أ ا ا قاار ا ماان  اوياة الاااروي  و ااه مظهار ماان مظاا ر الادسااية التااي مذاعر وهااا الاااارع  

ة ويجداد مذاا ر فكمسة االارآسن والراخو  والركاهو  وآام  والام  ويال  ويان...ا  كال  لال معبار  ان قدساي
 يشية ويغرػ في الشهن شعهرا قاألمن والراآة  وله كتب   ر  الكمسا  وفق الاا دو اإلمخةية لهاد  الكوير 
من  الالوها  ولهرا ال نسمل رال أي نعترف قخره ية ال محدو و لمرسام العوسااني  مساا ي كاد التهقيا  فاي 

خ فعم  األقل  ه وهقيا  قرةاي فاي قعاي السهار ا  قعي معالم  لل الرسم  ر ا لم متن وهقي يا كميا وكام
  (80)لكي وكهي أكور مخ مة لمتعبير الاروني ولرسسل السسير

كسااا اي العاادو   اان الرساام العوساااني الاا  الرساام االمخةااي السهقااه  آاليااا قارااد ودااهيل الااارا و مهزااي الاا  
وغيياار و اار ا ا وغياار اال اا خع فااي الكتاقااة ألي الرساام االمخةااي نااهل ماان أنااهال اال اا خع قاواال لمتغيياار 

او نارااها   اياااا  ما اا خع و اار وقااد ياا  ػ  لاال الاا  وحرياا  الاااروي وتبااديل قعااي الحااروف او  يا وهااا
    (81)اال اتخف وااين السراااآف  ماا  مار الدااشين ويجااد أ اادا  اإلسااخح مجااال لم عاان فااي الاااروي الكااريم  

 وبهرا قد وبين لشا أ سية  مم الرسم الاروني وأ دافل السع او . 

 

 

 

 المبحث الثاني : علم آيات االحكام 

 رف  مم وما  االآتاح ق  سيتل الهاسعة كهنل يد ل في أساتش ا  االآتااح الذار ية التاي  اي ماخ  السدامم 
لمحره   م  مامحاق سعا ول لمدنيا وا  رو   وقد أآرا  قعاي وماا  االآتااح واو امه ا الا   سداساةة 

 وي : ومة   وقبل الخهض في وهريخول الود من التعرف  م  قعي محاور  السهسة و ي ا 

 

 أوال : تعريفو لغة واصطالحا 

  (82)اي كمسة وما  م  ه و من ا مة : العخمة  وا مة : من وما     والجسيا : ا ػ   ووادير ا : فعماة  
  وَأمَّا ومةا : و ا  خماة   و ار  الااهح قااَيتهم َأػ قجساا تهم   ويااا  : ساسي  ا ماة وماة أَلنهاا ما اة مان 

ما    :  جاة ل   وقا  اون آسارو : ا ماة مان الااروي كَ نهاا العخماة التاي ُمْهَزا  مشهاا آروف الاروي   وو
 .(83)ِرل  اير ا كَ  خح ال ريق السشرهبة لمهدامة 
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اما االآتاح فالحتم قالزم : الازا    أآتاح وقد آتم  ميل قاألمر آتسا وآتهمة وبيشهم كارلل   والحااكم 

  : آتااااح . وآاكسااال رلااا  الحااااكم :   اااا  و ا اااسل . وآتسااال فاااي األمااار : مشهااار الحتااام كاااالحتم محركاااة 
 .  (84)وحتيسا : أمر  أي محتم فاآتكم . ووحتم : قا  ايل آتسل 

فا ا  د الاروي مردرا من مرا ر التذريا   متهي مه ه ا لعمم وما  االآتااح فيادرس ناهل االآتااح التاي 
  أػ ماا مجاد  الهييال أو  (85)ذار ية مان ساشة واقساال و اال مستن استخراقها قعد الساارناة لجسياا اال لاة ال

 السدتش ط من آتم شر ي فيشهعل في  نيا  وأ را  . 

 

 :  طبيعة االستجالل بآيات األحكام

  كا ما  الهار و واا وما  األآتاح في قها  متعد و مستن االستدال  مشها  م  الحتم الذر ي 
  :  (86(  و ر  الجها  كويرو  ومشهاالحدو  في

االستدال  وهر  ا ما  لتذخي  نهل العاهبة  والحّد السركهر في ا مة  كالجمد والا ا  وكرلل كي ية  -1
 .اإلقرا 

أو  متّمف وذخي  السخايم الرػ لل رقرا   ر  الحدو   فهل  ه  سهح األمة أح كلّ االستدال   م   -2
 .مخايم  اص

 .ال من آاه  الشاس  للاّ  االستدال   م  كهي  ر  العاهبا  من آاه   -3
االستدال   م  قها  آتم الاا ي قعمسلف قا ت ار أّي ا ما  رّوب  الحتم  م  َمن  مم كهنل  انياا أو  -4

  .سارقاا 
 .  م  العهه  ن  ر  العاهبا  الحاكم االستدال   م  سم ة -5
االستدال   م   دح قها  وخدير العزه الرػ  ه محّل العاهبةف قا ت ار كاهي اإلمخح شرياا م  ه اا  -6

   .في العاهبة
 
 

 أشير الكتب المؤلفة في علم آيات االحكام : 

  ا( 370أآتاح الاروي : أوه قتر أآسد ون  مي الرا ػ السذههر قالجراص الحشهي )    -1
  ا( 504أآتاح الاروي : أوه الحدن  مي ون دمحم )   -2
  ا( 543أآتاح الاروي : أوه قتر السعافرػ االندلدي )    -3

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
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  ا( 671الجاما الآتاح الاروي : أوه  بد   الاريبي )    -4
  ا( 826كشر العرفاي في فال الاروي : السادا  الديهرػ )   -5
  ا( 11مدالل االفهاح ال  وما  االآتاح : الجها  الكاظسي )     -6
  ا(    1405فال الاروي : ق م الدين الرواندػ )    -7

 :  " دورىا في االستنباط "فهائج معرفة آيات االحكام 

أي الاروي الكريم السردر األو  من مرا ر التذريا اإلسخمي ايل وبياي كال شاي  النال  ساتهر السدامسين 
 .ومرقعهم  لسعرفة أآتامهم آخلهم آرامهم وكل متعمااوهم 

ي آتا  و  ماا  ن أوي  بد    ميل الدخح قاا  : ري   و اارد ووعاال  أنار  فاي الااروي وبيااي كال شاو   
ورد   شيئا محتا  رليل الي ا    آت  ال مدت يا  بد ماه  : له كاي  را انر  في الااروي   رال وقاد أنرلال 

 .  (87)  ايل 

معرفاة  األآتااح الذار ية قسمة األمهر التي مذتر  التهّفر  ميها لكّل َمن أرا  اساتش ا أّي من  الهاها  و كر
  وال الازاا    وكارلل فاي قحاياالقتها  ا مت  شا   وقد وعّر ها لرلل في قحيوما  األآتاح  ليرقا رليه

يشحراار أ اار ومااا  األآتاااح فااي  لاال  واال رّي الكتااال  ااه السيااراي الاارػ قاال وااه ي الروامااا   اياباال مشهااا مااا 
وافاااال  وي ااارع ماااا  الهااال و ار ااال   وقاااد روػ  اااشهم  مااايهم الداااخح أنهااام قاااالها ر ا قاااا كم  شاااا آاااديواي 

ول  رع قعزهم ق ّي آّجية  (88)ايرآه  فا ر ه سا  م  كتال   فسا وافق كتال   فخرو  وما  الهل ف
هارول   آياي اي قاها  التسدال قظاا ر الااروي فاي مدااةل اال اه  وال  اروريا  الادين ظها ر الكتال مان

 او   رورو من الدين أو قاقسال  اص معمهح وحاال وافا ول الا ا واي لم معمم آجية كال اقساال  وماا  
 .  (89)االآتاح 

 المبحث الثالث  : علم المكي والمجني 

من م اآي  مهح الاروي الكريم التي لها أ سيتها في معرفة كل مايتعمق قالد هو االسخمية في متة والسديشة 
 وكل آيوياوها   وال مستن ألػ قاآي االستغشا   ن  راستل وفهسل ق ػ شتل من األشتا  .وظروفها 

 

 :  مصادر معرفة المكي والمجني -أ

أ تسد أكور ال اآوين في التسيير واين متاي الااروي ومدنيال قاا غ  االمار  ما  الرواماا  والشراهص السشاهلاة 
أو متاناال   و ماا  االآاادا  التاريخيااة السهسااة التااي  التااي واا رخ الدااهرو أو ا مااة أو وذااير الاا   ماان نرولهااا

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 ا ر  الشرو  أو كاي الشرو  قدببها و را ماسمكل السدتذر  االلساني ا نهلدكل ا فاي قحوال وا ري  الااروي 

(90) . 

 ااام  تهاااها  مااا   راساااة ماااا رفها مااان متاااي الااااروي ومدنيااال قال ريااااة الدااااقاة فاسااات ا ها اي يتعرفاااها  مااا  
ة في الستي وأ رغ في السدني وستشها  ن يرياهاا مان معرفاة ووسييار  اد  كبيار مان  راة  شاةعة اال 

الداااهر وا ماااا  و اااشهه ا الااا  متاااي ومااادني   و ونه اااا فاااي كتااام السرااااآف والتهاساااير   وأ ااا ح   ااار  
 الكتم من مرا ر معرفة الستي والسدني أمزا   وبهرا وكهن  يرياتاي لسعرفة الستي والسدني : 

 ع والنقل األولى : الدما

 الثانية : القياس واالجتياد  

ارقااا ال اارياتين  ااه و وماان السهيااد اي نااركر اي الدااسال معتسااد  ماا  الشااال واليياااس معتسااد  ماا  االقتهااا   
الجسا وين الدسال والشال واليياس واالقتها   فهه يريق السعرفاة الداميسة والتحاياق العمساي الادقيق   ا  اي 

 ااااا  اااان وسييااار كوياااار ماااان الداااهر وا مااااا  الستيااااة لهاااادانها االآاااادا  السهسااااة ال ريااااة األولاااا    ااااقرو واري
والشرااهص التااي وعااه   ميهااا فااي التسيياار كسااا اي ال رياااة الوانيااة يرياااة قياسااية أو وخسيشيااة فالخراااة  
السداااتش ط انساااا  اااي اال اااة وليدااا  ق يياااة  ا اااة قاااالستي أو السااادني لااارا رقاااا لاااديشا الجساااا واااين الداااسال 

 . (91)لتسيير واليياس في ا

 :  أسس التمييز بين المكي والمجني -ب

 مسا ال ير ايل اي  شالل اسن  خ  لمتسيير وين الستي والسدني مشها : 

األسااس الذخراي : يشظاار الا  األشاخاص فسااا وقاا   اقااا ال ال متاة فهااه متاي قحتام ماان نار  وااين  -1
فيهم واالشخاص  شرر التاري  وما ول  ظهرانيهم   وما وقا   ال ال ل السديشة فهه مدني ومسا من نر 

  ومااان ايااار السستااان األ ااار قسوااال االسااااس الي الخ اقاااا  الارونياااة  اماااة ماااا اح المهاااظ  اماااا  (92)االولااا  
 والمستن وخريرها ال ل متة أو أل ل السديشة . 

ي كااي األساس الستاني : يشظر ال  متاي الرسه  ص  شاد نارو  ا ماة أو الداهرو أساساا لمتسييار   فاا -2
  والمستان اال ار  (93)ص في متة فهي متية سها  قبل  جروال أو قعاد ا واي كااي فاي السديشاة فهاي مدنياة 

قسواال  اارا االساااس الي  شالاال ومااا  نرلاا   ماا  الشبااي ص ولاام متاان فااي متااة وال فااي السديشااة فاا ين مستاان 
 و عها كسا وقا لمشبي ص في معراقل أو اسراةل     

 االساس الرماني :  -3



                                                                                                              
 

  

 

 162  قاسم شهيد دمحم .د.م

 واالجتماعية والعلميةالمجلة العراقية للبحوث االنسانية  2021لسنة   3العدد 
و ه السذههر يشظر ال  الرماي من  خ  آد  الهجرو   والرماي قر  من التاري  اي لم متن التاري  قعيشل 

 .   (94)فسا نر  قبل الهجرو فهه متي وما نر  قعد الهجرو فسدني 

لرا لم وكن الهجرو آد ا  اورا في آيااو الرساالة الغارا    والاد هو الس اركاة وال  اي آاد ايرال واين مارآمتين 
 آياوها :  من

 . (95)فاالول  : قا ت ار الستي ما كاي   اقا أل ل متة   أو ما نر  قبل الهجرو واي كاي قغير متة   

 . (96)والوانية : ماكاي   اقا أل ل السديشة أو ما نر  قعد الهجرو واي كاي قغير السديشة  

ويرغ ال حي اي الهجرو  ي الحد الها ل لمتسييار واين الستاي والسادني اماا الخ اال السخرا  ال ال متاة 
 أو أل ل السديشة فهرا مذتل كهي الخ ال الاروني  اح ال  اص . 

 أشير الكتب المؤلفة في علم المكي والمجني : 

 كتال الستي والسدني : دمحم شها   رباني   -1

 في التشريل الاروني : أآسد   حي مشرهر كتال الستي والسدني  -2

 : أ.    يد  سر  بد   اليي    مم الستي والسدني في  يهي السدتذرقين  رض وناد -3

 الستي والسدني في الاروي الكريم :  بد الر ا  آدين أآسد ا رسالة قاميية ا  -4 

 فهائج معرفة المكي والمجني : 

 ال حي قسمة مشها وعد من أ سها و ي ا وي : لمستي والسدني فهاةد قسة وقد أآر  

من  خ  معرفة الستي والسدني ندت يا مهاك ة و اهر ساير الاد هو االساخمية وا راد اال اه  العاماة  -1
لشظرية التغيير االقتسا ي  م  أساس الهكر االسخمي ي اا لعسل الرسه  ص فاي متاة والسديشاة وبحدام 

 .  (97)مانر  من متي الاروي ومدنيل 

االستعانة قل فاي وهداير الااروي الكاريم فااي معرفاة مهاقاا الشارو  وعاين  ما  فهام ا ماة ووهداير ا وهدايرا  -2
 حيحا   واي كان  العبرو قعسهح المهظ ال قخرهص الدبم ويدت يا السهدر في  ه   لل  شد وعارض 

 .    (98)السعش  في ويتيتن اي مسير ف ي الست  ر متهي ناسخا لمستادح    
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 الفصل الثالث   : أسباب النزول وعلهم اللغة وعلم اعجاز القرآن الكريم 

 المبحث االول : أسباب النزول 

نر  الاروي الكريم لهدامة الشاس ووشهير أفكار م ووربية أرواآهم و اهلهم وكاي في نهن الهق  محد  الحمه  
م  ما  ماا ه قادير قاالجهال مان الرحيحة لمسذاكل التي وتعاقام  ما  الاد هو فاي مختماف مراآمهاا ويجيا

االسئمة التي يتماا ا الشبي ص من الس مشين أواير م   ويعمق  م  قسمة من االآدا  والهقاةا التي كانا  
   (99)في آياو الشاس وعمياا يه ا ايل مهقف الرسالة من وممل االآدا  والهقاةا .

 وفي  ه   لل فاي وما  الاروي الكريم وشادم  م  قدسين : 

: ا ما  التي نرل  القل الهدامة والتشهير  وي وقهل سبم معين في  رر الهآي أ شاا  نرولهاا    أحجىما
كاالما  التي ورهر الدا ة ومذا د الييامة وأآها  الشييم والعرال فاي   وعال  انر   ر  ا ما  لهداماة 

 .  (100)ة معا رو الشاس من اير اي وكهي قهال لد ا  أو آل لسذتمة أو وعميق  م  آا  

: ا ما  التي نرل  قددبم موير في  رر الهآي واقتزا  نارو  الااروي  ميال كسذاتمة وعارض  وثانييما
لهااا الشبااي ص والااد هو وو مباا  آااخ أو ساا اال أسااتد   الجااهال  شاال أو واقعااة كاااي الوااد لمتعميااق  ميهااا   

 .  (101)ا  وودس   ر  االس ال التي استد   نرو  الاروي ل ا اس ال الشرو 

فاساا ال الشاارو   ااي أمااهر وقعاا  فااي  راار الااهآي وأقتزاا  ناارو  الااهآي قذااانها   وماان االمومااة  ماا  
 اس ال الشرو  مايمي   : 

 :  مدجج ضرار -

ا وروػ أي وشي  سر ون  هف لسا وشها مدجد ق اا   قعواها رلا  الشباي  ام     ميال وولال   ف واا م فرام  
واان  ااهف فبشااها مدااجدا وأرساامها رلاا  الشبااي  اام     مياال وولاال   لياا ويهم اياال   فحدااد م ا ااهوهم وشااي اااشم 

ايراامي اياال   فا تاال  ماايهم ق ناال متهقاال رلاا  وبااهد   وأناال متاا  قاادح أوااا م   ايراامي اياال . فحااين قاادح ماان 
وبااهد أناار  قهلاال وعااال  : ا والاارين اوخااروا مدااجدا  اارارا ا   ا مااا  : ف نهاار قسا ااة ماان أ ااحاقل   مااشهم 

ن ماسر   وقا  : ا ان ماها رل   را السدجد الظالم   فا دمه  وآرقه  ا وأمر أي يتخر متانال كشاساة  سار و
 .(102)"  لمجي 

 أىم الكتب المؤلفة في علم أسباب النزول : 
  ا(  468أس ال الشرو  :  الهاآدػ  الشيداوهرػ  )    -1
  ا   ( 911)     الدين الديهييأس ال الشرو  السدس  ل ال الشاه  في أس ال الشرو  : قخ -2
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 ه ( 774اس ال الشرو  : اون كوير )   -3
  ا(  1449العجال في أس ال الشرو  : اون آجر العداخني ) -4
 االستيعال في وياي االس ال : سميم ون  بد الهخلي   دمحم ون مهس  و  نرر  -5
 قاما الشاه  في أس ال الشرو  : اون  ميهة  ميهػ  -6
 ودهيل اله ه  ال  معرفة أس ال الشرو  : الذي   بد الرآسن العل  -7
 الرحيا من أس ال الشرو  :  راح  بد السحدن الحسيداي  -8
 اس ال الشرو   شد االمامية : أمل سهيل  بد ا رسالة قاميية ا  -9

 

 أىمية معرفة أسباب النزول : 
وذااعم فيهااا الاارأػ  مجاارػ وااين العمسااا  فااي مها اااألساا ال الشاارو  قااهال   اادو فااي آداام كاال قاادا  وناارا  

وا تمهااا  اال لاااة ووعار ااا  ا را  وكوااار الخ ااال والمهاااظ   فكااااي التعاااديل فاااي فهااام آيياتهاااا مشهياااا قسعرفاااة 
أسا ال الشارو    كسااا معشيششاا ساابم الشارو  فاي التعاارف  ما  ماادله  ا ماة ومهههمهاا ووقاال الحتساة ال ا وااة 

العماام قالداابم يااهر  العماام قالسداابم ا والشاال اي  اايااة ا مااة ويرياااة   ما  وذااريا الحتاام   ا  كسااا قياال ا
التعبير  شها يت  ر ال  آد كبير قدبم نرولها   فاالستههاح لهظ واآد لكشل مخر  ال  معاي أ رغ كالتارير 

 .   (103)والشهي واير  وال مههم السرا  اال قاالمهر الخارقية والاراةن الحالية 

اي اكور السهدرين قدرو  م  اوااي التهدير ووحييال  اكور م  مسا قاس ال الشرو  ولهرا ومن الجدير قالركر 
كاااي أمياار الساا مشين  مااي ل أقاادر الشاااس قعااد رسااه    ص  ماا  وهدااير الاااروي إلآايتاال  مسااا قاساا ال 

ا السردر   كساا الشرو  و ه الااةل ا و  لم وشر  ومة اال وانا أ مم ايسا نرل    وايسن نرل    وأين نرل  
قا  ل ا سمهني فه   ال ود لهي  ن شي  اال ا بروكم   وسمهني  ن كتاال     فاه   مانرلا  وماة اال 

 . (104)وانا ا مم أوميل نرل  أح نهار   أح في سهل أح في قبل ا 

  ساابر كسااا اي لسعرفااة الرماااي والستاااي واالشااخاص وساااةر ظااروف قرااة ا مااة أو الدااهرو أكباار واا  ير  ماا
اهر ااا وامايااة المواااح  اان متشااهي مرا  ااا   والعتاان قااالعتن   فالجهاال وتماال االمااهر ياا  ػ الاا  وع يمهااا 
ولربسااا العسااال قخااخف م  ا اااا ومرا  اااا   قااا  الهاآااادػ ا المتشااال معرفاااة وهداااير ا مااة وقراااد سااابيمها  وي 

 ال الشرو  : واليل السوا  ا وي في أ سية اس ( 105)الهقهف  م  قرتها وبياي نرولها ا

فإنهااا نرلاا  فااي  ااخو الشافمااة   (106)...َوِا اْلَسْذااِرُ  َواْلَسْغااِرُل َفَ ْيَشسااا ُوَهلثااها َفااَومَّ َوْقااُل  ِ قااا    وعااال   
فرمها آيي وهقه  ر ا كش  في ساهر واماا الهارامي فاهلال ا الست اا ر مان مادله  ألهاا  ا ماة ومان ظاا ر 
سياقها اي السرمي لل اي مرمي ال  أماة قهاة كانا  فاي الداهر والحزار   ا السذاار  والسغاارل فايشساا 

را  اااخف االقساااال و اااه يتعاااارض ماااا قهلااال وعاااال  ياااهلي السرااامي وقهااال فااااد وهقااال الااا    وعاااال    و ااا
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معشاي  (108) (...َوَآْياُي ماا ُكْشاُتْم َفَهلثاها ُوُقاهَ ُكْم َشاْ َر ُ  ...) ( 107) (...َفَه ِّ َوْقَهَل َشْ َر اْلَسْداِجِد اْلَحاراِح... )

 .  (109)الهرامي ال ورميها اال رل  الابمة 

فاي  اخو الت اهل و ما  الراآماة وراميها آيوساا وهقها  ا ا وبالتعرف  م  سبم الشرو  يتزا انها نرلا  
ا معشاي اي الهاراةي  َوَآْيُي ما ُكْشُتْم َفَهلثها ُوُقهَ ُكْم َشاْ َر ُ كش  في سهر   اما الهراةي فحدم قهلل وعال  ا 

 .  (110)الورمه ا رال ال  الابمة ا 

 المبحث الثاني  : علهم اللغة 

عشاااا  قالجهاناااام المغهيااااة    كااااا   اي وشااااد ر ووخهاااا  معالسهااااا األ اااايمة ف الاااااروي الكااااريم آهااااظ لغتشااااا التااااي
ووسخزااا   الشاااتاا  السهااار ا  وقااارور ا   وشاااتل االلهاااا  وأ اااهلها   فجاااا   مريجاااا واااين المغاااة والشحاااه 
والحجاااة والرااارف والاااارا ا    وكااااي مزاااسار ا فاااي الكذاااف واالقاناااة الساااتعساال  العااارل وشاااها د اويااااوهم 

ل مهم لمداللة  م  الي ارا  ومعرفة متشهناوها وما يرا  مشها   وا ا أ ارنا آاديي الغادير   فالمغة مدم(111) 
ا ألدا  أولا  قاالس مشين   محط أنظارنا فمين  شالل   ارو  ن معش  فرض ال ا ة أوكد من قه  الشبي 

السدامسين لمشباي  ألنال كاخح مروام  ما  رقارار (112)من أنهدهم ا    م قهلل : ا فسن كش  مهال  فعمي ماهال  ا
: ا فسان كشا  أولا  قال مان   م     ميال وولال وسامم معشاي ال ا اة وأنال أولا  وهام مان أنهداهم  ام قاا  

نهدل فعمي أول  قل من نهدل ا ألي معش  ا فسن كش  مهال  ا  ه من كش  أول  قل مان نهدال ألنهاا   اارو 
غ أي قاااةخ لااه قااا  لجسا ااة : ألااين  اارا  اان  لاال قعيشاال   ر  كاااي ال مجااه  فااي المغااة اياار  لاال   أال واار 

الستال ويششا نبيعل وناتدم الربا واله يعة ايل   فاالها لل : نعم . فاا  : ا فسن كش  شاريتل فرياد شاريتل ا 
كاي كخما  حيحا والعمة في  لل أي الذركة  ي   ارو  ن معش  قه  الااةال : ا  ارا الستاال ويششاا ناتدام 

ا قعاد قااه  الااةاال : ا فساان كشا  شااريتل فريااد شااريتل ا وكارلل   شااا  ااا قعااد الاربا واله اايعة ا فماارلل  اا
: ا ألد  أول  قتم من أنهدتم ا فسن كش  مهال  فعمي مهال  ا ألي ماهال    اارو  ان قهلال : ا  قه  الشبي 

ألداا  أولاا  قتاام ماان أنهدااتم ا وإال فستاا  لاام وكاان المهظااة التااي قااا   مااا الهااا  األولاا    ااارو  اان السعشاا  
ألو  لم متن الكخح مشتظسا أودا وال مهههما وال  هاقا ول متهي  ا خ في الهرماي   ومن أ اف  لل رل  ا

 . (113)كهر قاهلل العظيم  رسه    

 :  أىم الكتب المؤلفة في علهم اللغة 

 ااا قاا ػ  مااهح المغااة قااد وااد ل فااي أاماام التهاسااير الارونيااة فااخ مداات يا أػ مهداار أي يبتعااد  شهااا أو يتجاو  
 شتل من األشتا    اما أور  من ألف في السشهل المغهػ  ا ة فهم ا وي : 

  ا( 207معاني الاروي : أوه  كريا الهرا  )   -1
  ا ( 210/  209مجا  الاروي : أوه  بيدو معسر ون السوش  )  -2
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  ا(  311معاني الاروي : أوه وسحق الرقا  )    -3
 السشهل المغهػ في وهدير الاروي الكريم   وهدير الذعراوػ ا أنسه قا ا : دمحم قاسم  -4
 التهدير المغهػ لماروي الكريم : مدا د ون نا ر ال يار  -5
 السشهل المغهػ في وهدير اون   ية االندلدي :   ماسين قاسم السحيسد  -6
 السشهل المغهػ في الكتال :   قعهر  د ال ال   -7

 

 فهائج علهم اللغة  : 
أو  ماان محتااا  الياال ماان مذااتغل قاال ماان  مااهح الاااروي العمااهح المهظيااة وماان العمااهح المهظيااة وحايااق االلهااا  
السهاار و   فتحراايل معاااني مهاار ا  الهااا  الاااروي فااي كهناال ماان أواةاال السعااا ي لساان يريااد اي ياادرد معانياال 

اي يبشيل   ولين  لل نافعا في  مم الاروي فاط    كتحريل المبن في كهنل من أو  السعا ي في وشا  مايريد
واال  ااه نااافا فااي كاال  ماام ماان  مااهح الذاارل   ف لهااا  الاااروي  ااي لاام الكااخح و بدواال   وواساا تل وكراةساال   
و ميهااا ا تسااا  الهاهااا  والحتسااا  فااي اآتااامهم وآتسهاام   واليهااا مهاارل آاارا  الذااعرا  والبمغااا  فااي نظسهاام 

 .  (114)ونور م 
 

 الثالث  : اعجاز القرآن الكريم المبحث 
الود لكل نبي من معجرو ود   م   د    ها  و ليل مد ا    فسن اير السعاه  اي يد ي الشباهو شاخ  

 ما من اير اي يبر ن ق نل الرسه  الحق من قبل   وعال  . 

اال جاااا    فاال جاااا  لغاااة : العجااار : مااا  ر الذاااي  ي ناااي وياااركر   و اااه لمرقااال والسااارأو قسيعاااا  والجساااا 
والعجاار : الزااعف    واااه  :  جاار   اان كاارا     وأ جاار  الرقاال : وقدواال  اااقرا   وأ جاار  الذااي  أػ 

 . (115)فاول  

اما الدليل الرػ يبر ن  م   د  الشبي في   ها  مدس  قالسعجرو و ي اي محد  وغييرا في الكهي  غيرا 
يااق الحاان والتجربااة    والوااد اي وكااهي السعجاارو أو كبياارا   يتحاادغ قاال الاااهانين ال بيييااة التااي  بتاا   اان ير 

 ر  نا رو الحدو  ومتسيرو قذتل معين وذد الامهل لها ووهارض نهداها  ما    ان االندااي لياد ل االندااي 
قالتااالي فااي ا ااار ال ا ااة التامااة وانهااا وجاارػ  ماا  يااد الشبااي السرساال كرامااة ماان   وعااال  ليرااد  الشاااس 

ماشهل ربااني قاهيم ايا مر الشااس قا وامر   وي يعهنال وي يعاهي الرساه   قانل رساه  قالهعال واي مشهجال  اه
 .  (116)أمزا 

واي معجرو كل نبي وتشاسم ما مامذتهر في  رر  من العمهح والهشهي فكان  معجرو مهس  ل  ي العرا 
كسال التي وماف الدحر وما م فكهي   ا  كاي الدحر في  رر  فشا شاةعا   ومعجرو  يد  ل  ي اوارا  اال
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واالورص واآيا  السهو  ا  قاا   فاي وقا  كااي فان ال ام  اه الدااةد واين الشااس   واماا معجارو نبيشاا دمحم 
ص الخالاادو فهااي الاااروي الكااريم السعجاار و خاتاال وفراااآتل   فااي وقاا  كاااي فاان ال خاااة معروفااا   وكاااي 

 .   (117)البمغا   م السادمهي  شد الشاس قحدن ويانهم وسسه فراآتهم 

 االعجاز " مجى الحاجة اليو " :  فهائج
الاتخ ح واين آاقاة الشبااي ص الا  السعجارو وآاقااة الشااس اليهاا وا اا وبااين   فماين قساادور الشبااي ص اي 
ياا  ػ  ور ااا واادونها   والشاااس اياار مشاااا ين الاا  ماقااا  قاال  اارا الشبااي ص مااالم يتحاااق فيهااا العجاار  اان 

 رةيدين : ووشادم  م  قدسين   (118)مجاراول ايسا قا  قل  

 حاجة النبي ص الى المعجزة :  -أ 

اي آاقة ال ذر ال  الهدامة اإللهية  رورو آياوية وف رية   ودتمرمها يبيعة االندااي   واساتعدا   الخمااي 
 وما انيط قل من  ور في  ر  الحياو   و ر  الهدامة واق ة  م    وعال  و لل: 

 فعدح  مسل وها قهل يتشر   شل رل العالسين .  لعمم   وعال  قحاقة االنداي اليها   -1

لكرح   وعال  ورآستل   وقد كتم  م  نهدل الرآسة فال خال وهاا ماا آاقاة الشااس اليهاا ناا  مستشاا  -2
  شل س حانل ووعال  . 

لااادرو   وعااال   ماا   دامااة الشاااس ا  العجاار نااا  مدااتحيل  ماا  العمااي الااادير   ونخماا  ماان  اار   -3
الاها ااد العاميااة الاا  اي الهدامااة اإللهيااة واق ااة  ماا    وقهبااا  اميااا   و ااي وت ماام مبمغااا  شاال ي  ماال الاا  

 الشاس و لل  ه الشبي ص . 

  فساان أ  اا  سااهارو  اان   وعااال  ماتزااا ا  دامااة ولسااا كاااي العااال الدااهػ يت ماام  لاايخ  ماا  كاال   ااهو 
الشاس ال  آياو أفزل و ايش أرااد وتغييار واقعهام الا  واقاا اموال وإلارامهم وكاالي  وواق اا  م  ا اا رويااي 
أمهر وورد أ رغ    ر  الدهارو السد او الود لها من   م واسشا  ممرح ماهح وشية  م   د  السد   و ليل 

ال والتبمي   ن   وعال    وشا د  د  وآجة قالغة  م  السخاايبين وهاا مان الشااس واقعيتل   وآيياة الش
ومن  شا كان  السعجرو  رورو لمداللة  م   د  الشبهو   وبسا ما ا  اور الستشبئين ا  اي الشااس و االبهم 

راير قاا  :  ان أواي ق وها قسجر  ا  اةهم الشبهو ايداط في ايديهم ويظهر  ي  ا ا اةهم وكرل مرا سهم  
قماا  ألوااي  بااد   ا ل ا ألػ  مااة ا  اا     اار وقاال أنبياةاال  رساامل وأ  اااكم السعجاارو   فاااا  : ليتااهي 
 لاايخ  ماا   ااد  ماان أواا  قاال والسعجاارو  خمااة ا ال مع يهااا رال أنبياةاال ورساامل وآججاال ليعاارف قاال  ااد  

 ( .119الرا   من كرل الكا ل )
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 ب : حاجة الناس الى المعجزة 

ها ح الشبهو قالشد ة لمشاس وكميههم ق مهر   فهم يد هي قسهقبها ال  التخمي  سا  ام  ميال مان  خقاا  من ل
ووشظاايم و ااةااد وافكااار و هايااف ومهااا يم والدااير  ماا  نهاال قديااد قسهقاام الرسااالة الجدياادو   وال ماام الاا  

 ه    الشل انها كمهة  ونها الشاس وغيير ركاةر  ااةد م وأ ه  مشا جهم االقتسا ية وأ رافهم وماالهه  وور 
ساااةر التكااالي    فخوااد ماان وحايااق اسااتجاوتهم والحرااه   ماا  انييااا  م ويااا تهم يه ااا ال قااالاهر والغم ااة 
السا مة   واإلكرا  الجبرػ   ا  الر كرا  في الدين واليتحاق اإل  اي رال  هريا اي لم متن  ن قشا ة وامساي 

ال قخار  لشاهامين ال بيعاة   ماهاهي  شاد  مار شين يااةعين وياتم  لال   و ر  الرهرو مان االساتجاقة الواتم ا
الاار ِكتاااٌل َأْنَرْلشاااُ  ِرَلْيااَل ِلُتْخااِرَ  الشَّاااَس ِمااَن الظثُمساااِ  ِرَلاا  الشثااهِر ِقااِإْ ِي َربِِّهااْم ِرلاا   )قااالسعجرو   قااا  ساا حانل 

دا  قل   وال متاهي كارلل رال و اه آجاة   وال متاهي أ بر أنل أنرلل لياا اال ت  (120) ( ِ راِ  اْلَعِريِر اْلَحِسيدِ 
 .   (121) آجة ري لم متن معجرو .

 أىم المؤلفات في علم اإلعجاز : 
  ا( 402ا جا  الاروي : ال اقخني )  -1
  ا( 471 الةل اال جا  :  بد الاا ر الجرقاني ) -2
  ا  ( 429اال جا  واالمجا  : أوه مشرهر  بد السمل الشيداوهرػ )    - 3
 وقه  من اال جا  الاروني : مر ه  الدقا  -4
 

 حاجة المفدر الى االعجاز  -ج
الود لكل مهدر من السعرفة التامة قا جا  الاروي الكريم   و لل كي يتدش  لال التعامال ماا وماا  اال جاا  

كتاام الدااساوية التااي أنرلاا   ماا  االنبيااا  إل ااخع ال ذاارية   كسااا مستشاال التعاماال مااا ليباار  الاادور الراةااد لم
معجرا  االنبيا  اال رغ لتكهي  لايخ قايعاا وقا ماا قراد    اهغ االنبياا  و ليال ماد ا م   وبالتاالي فااي 

م سايع ي  ر  الواافة الارونية ستظهر وه هع من  اخ  وهداير  فكمساا أواان أػ  مام مان  ماهح الااروي الكاري
 لتهدير  مابهلية أكور وانتذار أوسا . 

 الخاتمة 
الود لكل قاآي من اي متهي  م  معرفة وامة قعمهح الاروي آت  وترس  الواافة الارونية في اوسا   -1

 ال اآوين ووظهر األفا  الهاسعة الساليم ومه ه ا  الاروي  م  ا تخفها ووشه ها . 

 مهح الاروي قد وهافا  قسيعها في األ ر من الاروي الكريم لكشها أ تمه  في وخررها   فهي الستي  -2
في معرفة الهقاةا واالآدا  والسدني في معرفة وورشي  ا ما  الستية من السدنية وأس ال الشرو  
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تحدػ لخرقها السعتا  واآتاق  ال  سبم لشرولها واما اال جا  فهي معرفة معاقر االنبيا  و ور ا في ال

   وين ال ذر و ترا قيية  مهح الاروي اال رغ . 

كان   مهح الاروي و  ر ووروغ قالتماين والسذافهة آت  ودأ  لشا وها ر  دو لمخهف  ميها نتيجة قعد  -2
 العهد قالشبي ص ندبيا   وأ تخ  العرل قذعهل أ رغ لها لغاوها ويرياتها في التكمم والتهكير . 

  التهاسير قسزسهنها الجرةي ال ديط لكشها وهسع  شيئا فذيئا لتكهي وهاسير قامعة شاممة لجسيا ودأ -3
 مهح الاروي أو قمها اي  ا التعبير كتهدير التبياي لمذي  ال هسي ووهدير مجسا البياي لم برسي 

لجامعة الذاممة التي والبر اي لمرركذي واالوااي لمديهيي آت  كاي وهدير السيراي الرػ معد قسة التهاسير ا
 نال  العشامة واال تساح لكوير من ال اآوين . 

أقاي لي ال حي قاي  مم التهدير من أ م  مهح الاروي النل شامل لجسيا  ر  العمهح أو أامبها  م    -4
 اال م االامم وأمتا  قذرف مه ه ل وقهة ار ل وشدو الحاقة اليل . 

أ قل كتال   كسا أنر  ويراي  ن المحن والخ   وانل معين من مهسا   مم ا رال الاروي أنل مار  -5
  م  استش ا  االآتاح الذر ية . 

الود لمستكمم من ممكة ماتدر وها  م  و لي  كخح ومي    فهرا يد ل في  مم ال خاة واي م اوق الكخح  -6
مشها الهشي أل اقة قيد ما ماتز  الحا  ما فراآتل   ومن أ م فهاةد ال خاة الارونية قانبين أ شين 

الكخح من ر يئل ولمرين يريدوي اال اقة في الاه  ورسم ومشهل لمخ  ا  ورقا  الهر  السر بية و  او 
السرا م الدياسية كسا  أي نرو  الاروي الكريم و خاتل التي وهر  العاه  فكاي سب ا لدراسة أسرار  ر  

ويمحق قل الحديي الذري  لسا يرفداي الهكر الديشي قتل  ال خاة قسا فيها من ورا ة في التركيم والترهير
 مامحتاقل السر  في أمهر  يشل و نيا  . 

من فهاةد الرسم الاروني الداللة  م  الارا و الستشه ة الهاآدو قادر االمتاي وافا و السعاني السختمهة  -7
 ق رياة وكا  وكهي ظا رو والداللة  م  معش   هي  قيق . 

الآتاح  مم اامة في اال سية كهنل يتزسن وذريعا  كمية النها وتعمق قغرض الهييل في  مم وما  ا -9
استش ا  االآتاح الذر ية التي وتعمق قسرالا الي ا  في  نيا م وو روهم والود لمجسيا من الرقهل اليها 

 كهنها  ستهر السدمسين 

 ايية  ي االسمم لسعرفة الستي والسدني أشار لي ال حي اي الجسا وين ال رياتين االستاراةية واالستش -11
 من ا ما  والدهر قذتمل الرحيا ومزسهنل الاهيم . 
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الود لم اآي من معرفة وامة قاس ال الشرو  النل قد آدم نرال وقدا  شت  وين العمسا  في اآياي  -12

ور السهدرين قدرو كويرو وذعم ايل الرأػ وا تمه  اال لة ووعار   ا را  وكور الخ ل والمهظ لرا معد اك
 م  اوااي التهدير ووحييال أكور م  مسا قاس ال الشرو  و را ما امتا  قل أقدر الشاس قعد رسه    ص 

 امير الس مشين  مي ون أوي يالم ل . 

 من أ سية  مهح المغة انها وكذف ووبين أستعساال  العرل وشها د أوياوهم وما ال   لل .  -13

 

 اىهامش  البحث  

التماين : والمان قهتا الخح وكدر الااف   من لاشتل الحديي : فهستل   ولان الرقل من قال وعم فهه لان   والمان (  1)
قهتا الخح وكدر الااف   من لاشتل الحديي : فهستل   ولان الرقل من قال وعم فهه لان   ويتعدغ قالتزيي    اياا  

  واخح لان أػ سريا الههم . : مجسا ال حرين : الذي  فخر الدين لاشتل الذي  فتماشل : ر ا أ ر  من ايل مذافهة 
 311/ 6ال ريحي  / 

( السذافهة : الذهة   آرف  مشها الها    وورغير ا : شهيهة   والجسيا : الذها  وإ ا  موها قالها : شهها  وشهها  2)
/ 3/ : الخميل الهرا يدػ مد و     : العين  السذافهة قالكخح : السهاقهة من ايل رل  ايل   وما  مذهه    أػ : م مهل

402  
 26 -25(  مهح الاروي : الديد دمحم قاقر الحتيم / 3)
 26 -25(  مهح الاروي : الديد دمحم قاقر الحتيم  / 4)
  455/ 2( االوااي في  مهح الاروي  : قخ  الدين الديهيي      / 5)
 455/ 2يهيي      / ( االوااي في  مهح الاروي  : قخ  الدين الد6)
 333/ 1( مشا ل العرفاي : الرقاني  / 7)
 190 - 189( التبياي في و ال آسمة الاروي : الشهوػ / 8)
و  :  20ح  / 2002(  :  مهح الاروي :  بد   محسه  شحاوة    ار   اريم لم  ا ة والشذر والته يا   الاا رو   9)

 26 -25  مهح الاروي : الديد دمحم قاقر الحتيم /
  3( سهرو التهبة : ا مة 10)
  و : أ ياي الذيعة : الديد محدن  162/ 3(   :   ا اال ذ  في  شا ة االنذا: أآسد ون  مي الاماذشدػ / 11)

 .  26و :  مهح الاروي : الديد دمحم قاقر الحتيم /  239/ 6االمين / 
 . 61 - 60(  : وهدير أوي آسرو الوسالي : أوه آسرو الوسالي / 12)
 .  18 -6(  : وهدير اليياشي : اليياشي  / 13)
 . 5/ 1(  : وهدير الاسي : الاسي / 14)
 17 -3(  : وهدير التبياي : الذي  ال هسي / 15)
  5/ 1(  : مجسا البياي : الذي  ال برسي / 16)
 وما قعد ا . 5/ 1(  : مجسا البياي : الذي  ال برسي / 17)
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 . 13/ 1الاروي : الرركذي  / (  : البر اي في  مهح 18)
 27 - 25/ 1(  : البر اي في  مهح الاروي : الرركذي / 19)
 . 27/ 1( البر اي في  مهح الاروي : الرركذي  / 20)
 .   26 -25/ 1(  : اإلوااي في  مهح الاروي : الديهيي / 21)
 . 75 - 15( وهدير الرافي :ال يي الكاشاني  / 22)
 وما قعد  من الرهحا  واالقرا  24/ 1دير الاروي : الديد دمحم آدين ال  اي اةي  / (  : السيراي في وه23)
 12/ 1( االمول في وهدير كتال   السشر  : الذي  نا ر متارح الذيرا ػ / 24)
 12/ 1(  : االمول في وهدير كتال   السشر  : الذي  نا ر متارح الذيرا ػ  / 25)
 . 110/ 2والهيرو  اقا ػ : الاامهس السحيط /  39/ 6ر / ( لداي العرل : اون مشظه 26)
  13و راسا  قرونية : الدكتهر الرغير /  147/ 2( البر اي في  مهح الاروي : الرركذي / 27)
   460/ 2و : االوااي : الديهيي /  147/ 2( البر اي في  مهح الاروي : الرركذي / 28)
 . 147/ 2/   ( البر اي في  مهح الاروي  : الرركذي29)
 . 16 -15(  راسا  قرونية : الدكتهر الرغير / 30)
 . 148/ 2: الرركذي / في  مهح الاروي ( البر اي 31)
 . 164/ 2( البر اي : الرركذي  / 32)
 34( سهرو لاساي : ا مة  33)
 .   605/ 1: الذي  ال هسي / في وهدير الاروي ( التبياي 34)
 151( سهرو االنعاح : ا مة  35)
 .   605/ 1: الذي  ال هسي  / في وهدير الاروي ( التبياي 36)
 . 13( سهرو السجا لة : ا مة 37)
 .   605/ 1( التبياي : الذي  ال هسي / 38)
           605/ 1( التبياي : الذي  ال هسي / 39)
 .    26 -25(  راسا  قرونية : الدكتهر الرغير / 40)
 152/ 2الهرا يدػ    / ( العين : الخميل 41)
   179/ 1  و  :الرحاع :الجه رػ  /  128/ 2(  : العين : الخميل الهرا يدػ / 42)
 13( سهرو الر رف : ا مة 43)
 . 275  و :مختار الرحاع : اون الدتي  اال ها ػ  /  306( ورويم ا خع السش ق : اون الدتي  اال ها ػ / 44)
  يل وبياي : الدكتهر يهسف ون  مف الييداوػ    ار الرسيعي لمشذر والته يا   وادمم (  :  مم ا رال الاروي   و45) 

 .  22ح (  و مهح الاروي : الديد دمحم قاقر الحتيم /  2007 - 1428  )  1: االستا  الدكتهر آاوم  الا الزامن    
 121/ 1( كذف الظشهي : آاقي  ميهة    / 46)
   ويتيبيدما   السهسه ة الحرو .  https://ar.wikipedia.org/wiki(  مم ا رال الاروي    47)
.   و  80 - 68(  :  مم أ رال الاروي   و  يل وبياي : الدكتهر يهسف ون  مف الييداوػ / 48)

.org/wikihttps://ar.wikipedia  . ويتيبيدما   السهسه ة الحرو   
 152/ 2( العين : الخميل الهرا يدػ    / 49)

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 421/ 4( العين : الخميل الهرا يدػ / 50)
     391/ 1( الرحاع : الجه رػ / 51)
    23( مخترر السعاني : التهتا اني / 52)
 291الدامراةي / ص ( و  ير الهكر الديشي في ال خاة العربية : مهدػ  الا 53)
 292( السرقا الداوق / 54)
  7/   (  مم البياي: ودوػ ي انة55)
 . 10( مخترر السعاني : التهتا اني / 56)
 290( اال ه  الحديوة لتدرين المغة العربية والتربية الديشية :  مي الجس خيي   اوه الهتهع التهندي / 57)
 .  11وعريهل و مهمل   قاسم مهس  قمه / (  مم ال خاة نذ ول وو هر  وأ دافل و 58)
     ل وكتم  هامذل و مق  ميل / نييم  ر ور    ار الكتم العمسية    416(  مهتاع العمهح : الدتاكي     / 59)

 مم ال خاة نذ ول وو هر  وأ دافل ووعريهل و ح ( 1987 - 1407) 2(     1983 - 1403)  1لبشاي     -ويرو  
   11س  قمه / و مهمل   قاسم مه 

 100/ 2و : البر اي : الرركذي /   416 - 415( مهتاع العمهح : الدتاكي /  60)
  23(  مم ال خاة نذ ول وو هر  وأ دافل ووعريهل و مهمل   قاسم مهس  قمه / 61)
 .  24(  مم ال خاة نذ ول وو هر  وأ دافل ووعريهل و مهمل   قاسم مهس  قمه / 62)
 252/ 7يل الهرا يدػ    / ( العين : الخم63)
  22( مراما وفهاةد الرسم :   . يل  اودين يل / 64)
 109( سهرو الشدا  : ا مة 65)
 22( سهرو السمل : ا مة 66)
   306/ 1( مشا ل العرفاي في  مهح الاروي : الذي  دمحم  بد العظيم الررقاني / 67)
 47( سهرو الراريا  : ا مة 68)
و  : مشا ل العرفاي في  مهح الاروي :  179/ 3(  :   ا اال ذ  في  شا ة االنذا : أآسد ون  مي الاماذشدػ / 69)

   306/ 1الذي  دمحم  بد العظيم الررقاني / 
 90سهرو الشحل : ا مة ( 70)
 145سهرو اال راف : ا مة ( 71)

   307/ 1ومشا ل العرفاي : الررقاني /  447/ 2/ (  : االوااي في  مهح الاروي : قخ  الدين الديهيي 72) 
 105( سهرو  ه  : ا مة 73) 
  308/ 1( مشا ل العرفاي : الررقاني  /74)
   308/ 1(  : مشا ل العرفاي : الررقاني    / 75) 
و : السد ل لدراسة الاروي :  377 -376و : مشا ل العرفاي /  343(  :  راسا  في  مهح الاروي : الرومي / 76)

   .  24ومراما وفهاةد الرسم العوساني :  . يل  اودين يل /  317 -315الوي شه ة / 
 .   3  واري  الاروي الكريم : دمحم يا ر الكر ػ /  376/ 1( البر اي : الرركذي / 77)
   376/ 1( كتال الم ال : أوه ال اا   بد   ون الحدين العتبرػ والبر اي : الرركذي / 78)
   https://sites.google.com/site/islamicssites/--1-30( فهاةد الرسم العوساني : دمحم أوه شه ة   79)



                                                                                                              
 

  

 

 172  قاسم شهيد دمحم .د.م

 واالجتماعية والعلميةالمجلة العراقية للبحوث االنسانية  2021لسنة   3العدد 
 https://sites.google.com/site/islamicssites/--1-30( فهاةد الرسم العوساني : دمحم أوه شه ة   80)
( رسم السرحف وين التهقي  واال  خآا  الحديوة : أ.  شي اي دمحم اسسا يل    ار الدخح لم  ا ة والشذر 81)

 .  81ح ( /  2012 -ه 1433)  3والته يا والترقسة    
  62/ 14  و لداي العرل : اون مشظهر / 441/ 8( العين : الخميل الهرا يدػ / 82)
  62/ 14( لداي العرل : اون مشظهر   / 83)
  62/ 14  و لداي العرل : اون مشظهر / 441/ 8( العين : الخميل الهرا يدػ / 84)
  22(  :  مهح الاروي : الديد دمحم قاقر الحتيم / 85)
  22(  :  مهح الاروي : الديد دمحم قاقر الحتيم / 85)
  http://ar.wikishia.net/view( ويتي شيعة : وما  االآتاح  86)
 147  قراةر الدرقا  : دمحم ون الحدن الرهار /  265/ 1و الهافي /  59/ 1( الكافي / 87)
 464/ 20ووساةل الذيعة : الحر العاممي        /  190/ 1( االست رار : الذي  ال هسي / 88)
 /http://ar.wikishia.net/view   ( ويتي شيعة 89)
 142 -141( مهقر  مهح الاروي  :    او  الع ار / 90) 
 18ح (   / 1997 - 1418  )  1( الستي والسدني في الاروي الكريم :   دمحم ون  بد الرآسن الذاما   الرياض     91)

 143-142الع ار  / مهقر  مهح الاروي :    او  
 142 -141( مهقر  مهح الاروي  :    او  الع ار / 92)
 143-142( مهقر  مهح الاروي :    او  الع ار  / 93)
 50(  راسا  قرونية : الدكتهر الرغير / 94)
  57الاا رو /  -( م اآي في  مهح الاروي : مشال الا اي   متت ة و  ة 95) 
  57( م اآي في  مهح الاروي : مشال الا اي / 96)
 142 -141( مهقر  مهح الاروي  :    او  الع ار / 97)
 55(  : م اآي في  مهح الاروي : مشال الا اي   / 98)
 145ومهقر  مهح الاروي :    وا  الع ار /  50(  راسا  قرونية : الدكتهر الرغير  / 99)
 .  87: محا را  في  مهح الاروي : الذي  دمحم التدخيرػ / 43 قاقر الحتيم  / (  مهح الاروي : الديد دمحم100)
  87و محا را  في  مهح الاروي : الذي  دمحم التدخيرػ / 43/  الحتيم  (  :  مهح الاروي : الديد دمحم قاقر101)
  33/ 2(  هالي المئال    :اون أوي قسههر االآداةي        / 102)
 .  130و محا را  في  مهح الاروي : الذي  دمحم التدخيرػ : /  51ح الاروي : سميساي معرفي : / (  : في  مه 103)
 ا .  131 - 130و : محا را  في  مهح الاروي : الذي  دمحم التدخيرػ ا  187/ 1/  الديهيي:  االوااي( 104)
 131 التدخيرػ / و: محا را  في  مهح الاروي : الذي  دمحم 4( الهاآدػ : اس ال الشرو  / 105)
  115( سهرو ال ارو : ا مة 106)
  150( سهرو ال ارو : ا مة 107)
  150( سهرو ال ارو : ا مة 108)
محا را  في  مهح الاروي : و    358/ 1مجسا البياي : الذي  ال برسي /  و   59/ 1( وهدير الاسي : الاسي / 109)

  131الذي  دمحم التدخيرػ : / 

http://ar.wikishia.net/view
http://ar.wikishia.net/view/
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: محا را   29/ 11االوااي :  الديهيي :/  158/ 1واون كوير : وهدير اون كوير /  191/ 1/  مجسا البياي ( 110)

 . 132 -131الذي  دمحم التدخيرػ / في  مهح الاروي : 
 97(  :  راسا  قرونية : الدكتهر دمحم آدين  مي الرغير / 111)
ادير  م وقد قسا السدمسين فاا  : أيها الشاس ألد  أول   (  ن الشبي  م     ميل وولل وسمم أنل قاح يهح112)

قالس مشين من أنهدهم   فاالها : المهم وم  . قا  : فسن كش  مهال  فعمي مهال    المهم وا  من واال    و ا  من  ا ا    
 .  150وانرر من نرر  وا ر  من  رلل .  الهدامة : الذي  الردو  / 

 .  157لردو  : مادمة لجشة التحايق / (  : الهدامة : الذي  ا113)
 .  6الراام اال ههاني / السهر ا  : ( 114)
 .  884 - 883/ 3(   :  الرحاع : الجه رػ    / 115)
 . 307/  دمحم قها  مالل :  العااةد االسخمية (   : 116)
  65(  ااةد االمامية : الذي  دمحم ر ا السظهر / 117)
  51روي :  او  الع ار / (  :   مهقر  مهح الا118)
و  :    او    42/ 1و مديشة السعاقر : الديد  اشم ال حراني /  122/ 1(  مل الذراةا : الذي  الردو  / 119)

  52 -51الع ار : مهقر  مهح الاروي / 
  1( سهرو رورا يم : ا مة 120)
  9(  ا جا  الاروي : ال اقخني / 121)
 

 المصادر والمراجع

 
 ا(   وحايق : سعيد السشدول   الشاشر :  ار الهكر   911االوااي في  مهح الاروي : قخ  الدين الديهيي )   -1

 ح ( .  1996ه / 1416  ) 1الس  عة :  ار الهكر   م  عة لبشاي    
 .   5مرر     -  وحايق : الديد اآسد  ار    ار السعارف ال اقخني أوه قتر ا جا  الاروي :  -2
   1ه (   دمحم ون  بد     نذر :  ار اآيا  الكتال العربي    794البر اي في  مهح الاروي : الرركذي )    -3
 ه (1376)
قراةر  -ح ( 2007اس ال الشرو  : الهاآدػ    مي ون اآسد الشيداوهرػ أوه الحدن    ار اال خح   الدماح   ) -4

 الدرقا  : 
ه (   وحايق ووعميق : الديد آدن السهسهػ 460أوه قعهر ون الحدن ال هسي )   االست رار : الذي  ال هسي    -5

 ش (  . 1363  ) 4الخرساي   الس  عة :  هرشيد    
   .   .     2اال ه  الحديوة لتدرين المغة العربية والتربية الديشية:  مي الجس خيي   اوه الهتهع االندلدي       -6

   الهجالة   الاا رو .  ار نهزة مرر لم  ا والشذر 
   1ه (   دمحم ون  بد     نذر :  ار اآيا  الكتال العربي    794البر اي في  مهح الاروي : الرركذي )    -7
 ه (.1376)
 لبشاي .  - ا ( دمحم ون الحدن   مشذهرا  اال مسي   ويرو  290قراةر الدرقا  : الرهار )     -8
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   مل :  رندػ   مير دمحم   م سدة الشذر اإلسخمي التاقعة لجسا ة السدرسين قام السذرفةقحه  في واري  الاروي و مه  -9
 ه ( . 1420  ) 1 

  ا1997  الستتم االسخمي    مذق   1و  ير الهكر الديشي في ال خاة العربية :الدامراةي   مهدػ  الا     -10
 1946 -ه 1365  )1الكر ػ   دمحم يا ر   م  عة : الهتا   قدو   الحجا     دمحم يا ر واري  الار وي الكريم : -11

 ح (  
  3ويرو     ار اون آرح     -التبياي في و ال آسمة الاروي : الشهوػ     وحايق : دمحم الحجار    ار ون آرح  -12

  ا( .  1414)
 ون الحدين ا   وحايق وورحيا : اآسد آبيم ه ( ا أوه قعهر دمحم460التبياي في وهدير الاروي : ال هسي )    -13

 ه ( .  1409  )  1قرير العاممي   نذر وي ا : متتم اال خح االسخمي    
  1وهدير أوه آسرو الوسالي : الوسالي )      (   أوه آسرو   مراقعة ووادمم : الذي  دمحم  ا ػ معرفة   الها ػ     -14
 ش (1378 - 1420) 

ه (   دمحم ون مدعه  الدمسي الدسرقشدػ   ورحيا ووعميق : الديد  اشم 320الكريم : اليياشي )   وهدير الاروي -15
 الرسهلي السحخوي   ي ا ونذر : الديد محسه  الكتاويجي . 

الديد ييم السهسهػ الجراةرػ   م سدة  ار  مي ون اورا يم الاسي   ورحيا ووعميق ووادمم : وهدير الاسي :  -16 
 ه (  1404  ) 3  ا ة والشذر   قم   ايراي    الكتال لم

ه(   اون الدتي    ورويم ووادمم ووعميق : الذي  دمحم آدن قتاةي   244ورويم ا خع السش ق : اال ها ػ )   -17
 ه (  1412  )1م سدة ال  ا والشذر في االستانة الر هية السادسة    

  1  أوه آسرو   مراقعة ووادمم : الذي  دمحم  ا ػ معرفة   الها ػ     وهدير أوه آسرو الوسالي : الوسالي )      ( -18
 ش ( . 1378 - 1420) 

ه (   دمحم ون مدعه  الدمسي الدسرقشدػ   ورحيا ووعميق : الديد  اشم 320وهدير الاروي الكريم : اليياشي )    -19
 الرسهلي السحخوي   ي ا ونذر : الديد محسه  الكتاويجي .  

 ح ( 2005 -ه 1426  الرياض   ) 14   الرومي فهد ون  بد الرآسن ون سميساي سا  في  مهح الاروي :  را -20
 ه( 1413  ه.     )2متتم اإل خح اإلسخمي     - راسا  قرونية : الدكتهر الرغير   مركر الشذر   -21
رسم السرحف وين التهقي  واال  خآا  الحديوة : أ.  شي اي دمحم اسسا يل    ار الدخح لم  ا ة والشذر والته يا  -22

 .ح ( 2012 -ه 1433)  3والترقسة    
ه (   وحايق ووعميق : الديد آدن 460االست رار : الذي  ال هسي   أوه قعهر ون الحدن ال هسي )    -23

 ش (  .1363  ) 4عة :  هرشيد    السهسهػ الخرساي   الس  
أآسد ون  مي الاماذشدػ   وحايق : دمحم آدين شسن الدين    ار الكتم العمسية   ا اال ذ  في  شا ة االنذا :  -24

 لبشاي .  -  ويرو  
لبشاي    -ه(   وحايق : أآسد  بد الغههر الع ار    ار العمم لمسخيين   ويرو  393الرحاع : الجه رػ )   -25
 4(    1407- 1987 . ) 

 العااةد االسخمية : دمحم قها  مالل   م سدة ال خ    ويرو    لبشاي .   -26
   ) من  وي سشة ي ا (  1ماني    ار الغدير   قم     بد الكريم الكر    ااةد االمامية : الذي  دمحم ر ا السظهر  -27
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 مم ا رال الاروي   و  يل وبياي : الدكتهر يهسف ون  مف الييداوػ    ار الرسيعي لمشذر والته يا   وادمم :  -28

 ح ( 2007 - 1428  )  1االستا  الدكتهر آاوم  الا الزامن    
  مم ال خاة نذاول وو هر  وا دافل ووعريهل و مهمل  : قاسمة مهس  قمه .  -29
  -ح 2002 مهح الاروي :  بد   محسه  شحاوة    ار   اريم لم  ا ة والشذر والته يا   الاا رو    - 30
ع  : قم   ه (   مجسا الهكر االسخمي   م  عة : شري1939 مهح الاروي : الديد دمحم قاقر الحتيم   )   -31

 ه ( . 1426)
 ح .  1967  2 مم البياي :ودوػ ي انة     -32
 ا(   وادمم : الديد دمحم  ا   381 مل الذراةا : الذي  الردو  ا دمحم ون  مي ون الحدين ون قاوهيل الاسي )   -33

 ح (1996ه / 1386قحر العمهح   مشذهرا  الستت ة الحيدرية وم  عتها   الشجف االشرف   ) 
 ا(   وحايق : واا مجتب  العراقي   م  عة  901 هالي المئال   : أون اوي قسههر ا دمحم ون  مي ون اورا يم )    -34

 ح ( . 1983ه/ 1403  )  1سيد الذهدا    قم   ايراي    
م سدة  ار الهجرو     وحايق : الدكتهر مهدػ السخرومي والدكتهر اورا يم الدامراةي   العين : الخميل الهرا يدػ   -35

 ه( . 1409  )2قم     -ايراي 
 في  مهح الاروي : سميساي معرفي   مجمن الشذر من لجشة التالي  والتعريم والشذر   كهي  .  -36
ه (   دمحم ون معاهل   ورحيا ووعميق :  مي اكبر الغهارػ   نذر  ار الكتم االسخمية 329الكافي : الكميشي )   -37

 ه ( . 1363يدرػ )   الس  عة : آ
  1كتال الم ال  مل البشا  واال رال  : اوه ال اا   بد   ون الحدين العتبرػ    ار الهكر السعا ر   ويرو      -38

 ح ( .1995 -ه 1416)
لبشاي  -ه (    ار اآيا  الترا  العربي   ويرو  167كذف الظشهي  ن اسامي الكتم والهشهي : آاقي  ميهة )   -39
 . 

 ه (   قسا  الدين دمحم ون مترح .  711لداي العرل : اون مشظهر )    - 40
ه 1421  )3ه (    متت ة السعارف لمشذر والته يا    1420م اآي في  مهح الاروي : مشال ون  ميل الا اي )   -41

 ح ( . 200 -
 ح( . 1977  ) 10    ار العمم لمسخيين _ ويرو    م اآي في  مهح الاروي :   حي الرالا  -42
ه(   وحايق : الديد أآسد الحديشي   متت ة الشذر لمواافة 1085مجسا ال حرين : ال ريحي   فخر الدين )    -43

  -ه( 1367  )2االسخمية    
في وهدير الاروي : الهزل ون الحدن ال برسي   ورحيا : الديد  اشم الرسهلي والديد فا ل    مجسا البياي -44

  ه( 1339ال  اي اةي   مشذهرا  : شركة السعارف االسخمية   ) 
  1محا را  في  مهح الاروي : الذي  دمحم  مي التدخيرػ  السشظسة العمسية لمحه ا  والسدارس االسخمية     -45

 ( .   ح2003)
 ح ( 1987 -ه 1407  ) 4ه (   وحايق : اآسد  بد الغههر الع ار    393مختار الرحاع : الجه رػ )   -46
 ه ( .1411  )1ه(   قدس قم    793مخترر السعاني : التهتا اني )  - 47
  ح ( 1987 -ه  1407دمحم دمحم أوه شه ة    ار المها  _ الدعه مة   )الاروي :  لدراسةالسد ل  - 48
 ومراما وفهاةد الرسم العوساني :  . يل  اودين يل .  - 49
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 - ا  1403  )  1لبشاي     - ا(  ار الكتم العمسية   ويرو   626مهتاع العمهح : أوي قتر الدتاكي )    -50

 (. 1987 - ا 1407  )  2ح (    1983
ه(  اوه الااسم الحدين ون دمحم    فتر نذر الكتال 425السهر ا  في اريم الاروي : الراام اال ههاني )   -51
 ه (.1404 )

 ا(    ر  وماول واآا يول وو ا آهاشيل : 1367مشا ل العرفاي في  مهح الاروي : دمحم  بد العظيم الررقاني )   - 52
 ح(.1971لبشاي   ) -رو  أآسد شسن الدين    ار الكتم العمسية   وي

 . مهقر  مهح الاروي :  او  الع ار  -53
 ه (   الديد دمحم آدين   مشذهرا  قسا ة الحه و العمسية   قم .  1412السيراي في وهدير الاروي : ال  اي اةي )   -54
سدة و  البي  ل الآيا    وحايق : م  العاممي الذي  دمحم ون الحدن : ال  وحريل مداةل الذريعة وساةل الذيعة    -55

 ه ( 1414  ) 2الترا    قم    
                        

 االنترنت والمهاقع االلكترونية 

   ويتيبيدما   السهسه ة الحرو .  https://ar.wikipedia.org/wiki   مم ا رال الاروي   -1

 -https://sites.google.com/site/islamicssites/--1فهاةد الرسم العوساني : دمحم أوه شه ة    -2

  http://ar.wikishia.net/viewويتي شيعة : وما  االآتاح   -3
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