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 أهمية الدراسات القرآنية في فكر اإلمام الرضا )ع(
 

 الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي
 جامعة الكوفة / كلية الفقه

 الخالصة:
بسم ميحرلا نمحرلا هللا والحمد هلل رب العاللمن  والالا و والما ل  أار  اارؾ اء ونالر والمرماأن  

 دمحم وآله الطنون .
روو العأمنة الكونرو والهلبأة التي وأؽهل اإلمالل  أاي وا  مومار إ  االط ع والتأمل  أر الث ووعد:

الرضل  أنه الم ل لرواو  الره ول لأعللل اإل مل ي قلطوة.قد امأت   واع مختأفاة ما  المعالرؾ والعأاول 
ااااتر مااا  العالباااد والااادللع   هااالر والتفمااانر والاااارآ  الكااارنل والحاااي  أناااه والفااااه واءخااا   والتروناااة 

  اإلحلطااة وعأااومهل التااي نكااو  مالاادرهل الااوحي  اا  ثاادهل وم هاال حاادني المأمااأة و حوهاال.وال نمكاا
الذهونة.وقد ا تهز الرضل )ع( الفرالة الزم نة لظهور  أومه  أر مختأؾ المعلرؾ واالتثلهلت والملحة 
االثتمل نااة والمنلماانة وكنااؾ تحاادء العأماالر لااي وقتااه والحركااة العأمنااة ماال الفاار  والمااذاهب و هاال 

ل الوص التي ثمعت   ه متعددو والود م  االلتفلت    اإلمالل نادخل االحتثالع مال ؼناره وكال اءدنل .وا
ثاة وا تزاز ومل وقؾ ثده نول المولهأة مل ال اللرءر وهو نعأل مل نحنط وهر ووانعته م  مخلطرر ولك  

 ا   الباد ل ودن  ال نتادل لي مونل المود  رول تعأل م  تأك الدروس التي رلل رانتهل هؤالر اءولنلر ل ادالل 
وكل قوور )ومل هذا المؤتمر إلر خطوو ترضي اءملل  أي و  مومار )ع( وتمار  هال الونات )ع( ءحنالر 

 تراثهل الم نر وللهدء(.
ول ون  حاناة لكر  هل الونت ومورراتهر وهاو الما ها الوحناد الاذث نمثال رماللة أل لاي اءر ر 

ح  والمعلدو.و خص مل  ختلره لأوحي ما  تاراي اإلمالل الرضال وهو امتداد لخط الرمللة ال وونة الهدنة لأ
)ع(   مااوذع ماا  الدراماالت الارآ نااة لااي لكاار اإلماالل الرضاال )ع(.ون ااتظل الوحااي لااي محااورن  مهماان  
هماال:المحور اءول: لضاال الااارآ  واالهتماالل وااه .المحااور الثل ي:لضاال وعاا  المااور وآثلرهاال. المحااور 

اختاللرا ا تظل المحور اءول: لي ونال  الروانالت الماأثورو  ا  لضال الثللي: وع  وظلبؾ آنة الوممأة 
الارآ  واالهتملل وه روإ ه ك ل أل روحول أل الممدودر و روته الوثار.ومل وثود التالوه لي وع  آنلته 
ال نم ل م  الرثوع إلر آنلته المحكمةر وإ مل نوثب الفحص    الونل .وحدد المحور الثل ي : لاي لضال 

مور الارآ  واالهتمالل وهال ومال هاي ا ثالر المتوقعاة ما  ت وتهال.والمحور الثللاي لاي ونال  وعا   وع 
الخالاالبص لاات وو الوماامأة وإ هاال  قاارب إلاار إماال أل اء ظاال ماا  مااواد العاان  إلاار ونلضااهل.ولي الوحااي 

لرضل  أنه معأوملت إضللنة مهمة ن وؽي مراثعتهل لي تعانب  أر الروانلت    اإلملل  أي و  مومر ا
 الم ل. 

 والحمد هلل رب العللمن   وال وآخر.الدكتور ولال  خضنر محم  الكعوي

 المقدمة
بسم ميحرلا نمحرلا هللا والحمد هلل رب العاللمن  والالا و والما ل  أار  اارؾ اء ونالر والمرماأن  

 دمحم وآله الطنون .
 ووعد:

لبأة التي وأؽهل اإلملل  أي و  مومار الرضال إ  االط ع والتأمل  أر الثروو العأمنة الكونرو واله
  أنه الم ل لرواو  الرهر ول لأعللل اإل مل ي قلطوة.
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قد امأت   واع مختأفة م  المعلرؾ والعأاول ااتر ما  العالباد والادللع   هالر والتفمانر والاارآ  
 الكرنل والحي  أنه والفاه واءخ   والترونة و حوهل.

 ي نكو  مالدرهل الوحي    ثدهل وم هل حدني المأمأة الذهونة.وال نمك  اإلحلطة وعأومهل الت
وقااد ا تهااز الرضاال )ع( الفرالااة الزم نااة لظهااور  أومااه  أاار مختأااؾ المعاالرؾ واالتثلهاالت 
والملحة االثتمل نة والمنلمنةر وكنؾ تحدء العأملر لي وقته والحركة العأمنة مل الفر  والمذاهب و هل 

 اءدنل .
ه متعددور والود م  االلتفلت    اإلملل ندخل االحتثلع مل ؼنره وكال وال الوص التي ثمعت   

ثاة وا تزاز ومل وقؾ ثده نول المولهأة مل ال اللرءر وهو نعأل مل نحنط وهر ووانعته م  مخلطرر ولك  
 نتادل لي مونل المود  رول تعأل م  تأك الدروس التي رلل رانتهل هؤالر اءولنلر ل ادالل  ا   الباد ل ودن  ال
وكل قوور )ومل هذا المؤتمر إال خطوو ترضي اءملل  أاي وا  مومار )ع( وتمار  هال الونات )ع( ءحنالر 

 تراثهل الم نر وللهدء(.
ول ون  حاناة لكر  هل الونت ومورراتهر وهاو الما ها الوحناد الاذث نمثال رماللة أل لاي اءر ر 

 وهو امتداد لخط الرمللة ال وونة الهلدنة لأح  والمعلدو.
ص مل  ختالره لأوحاي ما  تاراي اإلمالل الرضال )ع(   ماوذع ما  الدرامالت الارآ ناة لاي لكار اإلمالل و خ

 الرضل )ع(.
 ون تظل الوحي لي محلور مهمة هي:
 المحور اءول: لضل الارآ  وحكل المتالوه
 المحور الثل ي:  لضل وع  مور الارآ 

 المحور الثللي: تفمنر آنة الوممأة اختاللرا. 
 : فضل القرآن وحكم المتشابه  المحور األول

الارآ  الكرنل معثزو اإلم ل الخللدورواءالل اءول لي ا تملد التاارنل  أناه رلااد كال  م زمال 
لحنلو اإلملل الرضل  أنه الم ل  أمل و م ر له   لنة خلالاة واهر تا وو وتادور و مال  أار طوا   هثاه 

و روته الوثارر وكمل  ور   ه اإلمالل الرضال  أناه  لهل نكو  الفرد المؤم  مثأه؟  لي التممك وحول أل
 الم ل.
 

وإم لده    نلمر الخلدل ر    الرضل  أنه الم ل: ))   ه مبل     -رحمه أل  -روء العنلاي  
إ اه كا ل أل ؼنار مخأاو  حناي مال تكأمات واه ر  (ٔ)الارآ  ؟ لالل : لع  أل المرثبة ولع  أل  ول  نن ة  

 . (ٕ)و طات لهو ك ل وخور وقالص((   وحني مل قر ت
لاد قمل اإلملل)ع( الارآ  لي مضلمن ه ث ثة  قملل: ثمأة خورنةر و خولر  أمنة    ناول ا خارر 

 وؼنره  ث  البدر وقالص وم   اء ونلر واءمل ومل ثرء  أنهل لأعورو.
 وم  نمتفند م   ور الارآ ر ونتعأل اللدقل م  ؼنر تكور وال   فوا  .

  نعاوب و  نزند ر    نلمر     وي الحم  الرضال  أناه الما ل نااول : )  لمارار لاي روث  
 . ث كفر ثحود لعظمة كتلب أل.(ٖ)كتلب أل كفر(

إذ كل  اإلملل الرضل ) أنه الم ل ( حأنؾ الارآ  الكرنل نتأوه ولمتمرار  ونتأمال آنلتاه وإمعال  ر 
متعة لي الحنلو ر وناول الرواو : إ  ثمنل ك ماه تاأثر تاأثنرا  وكل  نثد لي ت وته له متعة ال تعلدلهل  نة

مولارا وللارآ  لكل  ثواوه ر وتمثأه ا تزا لت م ه ر ووأػ م  اؽفه وولعه وللارآ  ا ه كل  نختمه لي كل 
ث ثة  نلل ر وناول : لو  ردت     ختمه لي  قرب ما  ث ثاة  نالل لفعأات ر ولك اي مال ماررت وإناة قاط إال 

نهل رولي  ث اا  زلت ر ولي  ث وقت ؟ لأذلك الرت  ختل لي كل ث ثة  نلل  . ومع ر ذلك   ه لكرت ل
 كل  لي  ؼأب  وقلته ماؽوال وت وو الارآ  الكرنل ر واإلمعل  لي تفمنره ر و مولب  زول آنلته . 
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ر الث ة  و وناول المؤرخو :)إ ه كل  نكثر وللأنل لي لرااه م  ت وو الارآ  لإذا مر وإنة لنهل ذك
 (ٗ)ال لر وكر ر ومأل أل الث ة  وتعوذ وه م  ال لر( .

لهاال  اتاادث وماانرو  أااي واا  موماار الرضاال  أنااه الماا ل و تعاالطر تاا وو الااارآ  والتفكاار لنااه 
 ودرامته.و تورك وك ل أل تعللر.ونكو  دمتور حنلت ل تطونال.

ا ي رضي أل   ه قلل : حدث ل  أي     حمد و  زنلد و  ثعفر الهمد -رحمه أل  - ال الالدو  
و  إوراهنل ر    ونه إوراهنل و  هلال ر     أي و  معواد ر  ا  الحمان  وا  خللاد ر قالل : قأات لأرضال 
 أي و  مومر  أنهمل الم ل : ) نل او  رمول أل  خور ي  ا  الاارآ   خالل   و مخأاو  ؟ لاالل : لانس 

 (٘)( .وخلل  وال مخأو  ر ولك ه ك ل أل  ز وثل
لللكتلب ك ل أل تعللر  لالبه وأمل  قومه لي ذلك.لأنس وخلل  لؽنره روال مخأو .وتطأب المعلدو 

 إال م ه وؼنره ض ل.
حدث ل ثعفر و  دمحم و  ممرور رضي أل   ه ر قلل : حدث ل دمحم و   ود أل و  ثعفر الحمنرث ر 

ر قلل قأت لأرضال  أناه الما ل : ) مال تااول لاي      ونه ر    إوراهنل و  هلال ر   الرنل  و  الالأت
 . (ٙ)الارآ  ؟ لالل : ك ل أل ال تتثلوزوه ر ال تطأووا الهدء لي ؼنره لتضأوا( 

لللكتلب هو وحاي إال لهاي م ازل ال نتثالوز لاي حادوده روهاو ماونل الهادء ال هداناة ودو اه روال 
 ض ل وخنوة.

   اه ر قالل حادث ل  أاي وا  إواراهنل وا  هلاال ر     ونه رضي أل -رحمه أل  -روء الالدو  
    ونه     وي حنو  مولر الرضل  أنه الم ل ر قلل : ) م  رد متالوه الاارآ  إلار محكماه هادء إلار 
الااراط ممااتانل ر ثاال قاالل : إ  لااي  خولر اال متااالوهل كمتااالوه الااارآ  ومحكماال كمحكاال الااارآ  ر لااردوا 

 .  (7)تالوههل دو  محكمهل لتضأوا( متالوههل إلر محكمهل ر وال تتوعوا م
لااي آنااالت الااارآ  محكااال ومتااالوه ونااارد المتااالوه إلااار المحكاال حتااار نرتفاال التاااالوه ر ونعمااال 

 ونرثل المتالوه لأعمل وه إلر المحكل. - ص وظلهر–وللمحكل.وكذلك لي اءخولر محكل 
 أسباب التشابه

ل روكنفنة رلال التاالوه وإرثل اه إلار ونمك      تحدي     مولب التالوه لي آنلت الارآ  الكرن
 المحكل.لأه موول  مهمل  همل:

 بسبب علو معانيه -أ 
موب  أو معل ي الارآ  ر  د المل عن     حثنة الظهور الارآ ي م   نادوا د اوا هال هاذه وادلنل 

ر م  وااتمل  أر مضلمن  رلنعة و للنة ال توأؽهل اءلكل  ر وهو    الكتلب العزنز قد احتوء امتحمل ي
 . ر وال نفهل مع له إال اءبمة اءطهلر ) أنهل الم ل(  و الالحلوة اءورار  ولي الواللبر واء ظلر

وااتملل الارآ   أر هذه المعل ي نؤدث إلر  دل ا عالد ظهور لاي آنلتاه وإلار هاذا المع ار ناانر 
الارآ  رموز لمعال  ر وو وه  أر     إ  ه لك ثمل ة ر وا الرؾ الارآ     ظلهره : )) وعضهل واوله

 . (8)..((  خفنة
 (9)لهااي ماا  اءلؽاالز  لل ناالت الكرنمااة ترمااز إلاار معاال  ال نعرلهاال إال  هأهاال ماا  حمأااة العالاامة

 . وهل( ٔٔ)ولل موة لؽنر العأملر (ٓٔ)والمعمنلت
إ مل  راد التعمناة لاي  : )) ( موب هذه التعمنة لي ا نلت واوله هـ8ٙٔٔ: ت وقد ون  الوحرا ي )

 . (ٕٔ)((  ر والرثوع لي تفمنر الارآ  إلر  هل ونته  تهوا إلر ولوهذلك لن
ون مل  م د وع  آخر لي ونل  الموب إلر مل قنل: وأ  ظهور الخطالب م حالار وما  خوطاب واه 

 .  ) أنهل الم ل( واءبمة (ٖٔ)(ر وهو الرمول ) دو  مواه
ذن  نون ااو  لنااه ماا   حكاالل ر وماا  ثاال هاال الاا لماا  الطونعااي    نكو ااوا هاال الااذن  نفهمااو  الااارآ 

 . ظلهرو
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ر ولل نون ه  (ر ولؽز و  مر لنهوأ  أل تعللر قد  حلل الارآ  الكرنل إلر ال وي ) : )) ولهذا قنل
... وإ مل  أل ثمنل  ... لهذه ال موة مكذووة وؼنر الحنحة لي حنلته وتركه إلر م  نثير م  وعد الوعثة

ر وال ال نحنطاو  وعأماه إال    أل ءحد لنه ولال نون اه إال العتارور وإ  لنه مل ال الارآ    د م  خوطب وه
 . (ٗٔ)(( هل

وتوار متوقفاة  أار الماملع   إذاً لللظهور لي وع  ا نلت ال نالل  حد إلر مراده إال  هل الذكر
 . لاط

ر لااد روث  ا  اإلمالل الالالد  ) أناه الما ل(   اه  ولهذه الد وء مل نؤندهل م  اءخولر الواردو
ر وإ مال  راد أل وتعمنتاه لاي ذلاك     إ ه لانس ااير  وعاد ما   ااول الرثالل ما  تفمانر الاارآ  : )) قلل

 . (٘ٔ)((  ن تهوا إلر ولوه والراطه
 . (ٙٔ)إضللة إلر  الوص  خرء وردت وهذا المضمو  والمحتوء

طرنااة ر لاإ   ر وال تأونل مل هو الظلهر ما  المعال ي لللعال ال نالل مثرداً إلر إدراك مراد أل
 . المأؾ  أر إوالر الظواهر  أر حللهل

ر وإ   أماالر  ( الممااموع ماا  قواال الالااحلوةو اادل تأونأهاال إال وعااد ورود التفماانر  اا  ال وااي )
 . المأؾ لل نرتضوا حكل العال واإلنمل  وظلهر الارآ  كمل هو م  ؼنر تأونل

 : )ره( (7ٔ)لاد قلل إملل الحرمن 
   التأونل وإثرار الظواهر  أر مواردهل وتفاون  معل نهال ذهب  بمة المأؾ إلر اال كفلؾ  ))
 . ( ال وللعال) للءخذ وللظواهر التي تفمر م  ال وي (8ٔ)((  ر وهذه طرناة المأؾ إلر الرب

ونمك     نثلب    هذا الدلنل وأ  احتاوار الاارآ   أار المعال ي العللناة والحاالب  الخللناة  أار 
 .  ر وهي حثة نثب االلتزال وهل      نكو   نلته ظواهرال لس لي وع  اءحنل  ال نم ل م

ر لللمثتهاد وعاد لحالاه وتدقنااه ووالاوله إلار مادلوالت  (9ٔ)خالواللً لي ظواهر آنالت اءحكالل
 . نمتار لنهل لهمه الود    تالوح هذه الظهورات حثة له

هاذا الظهاور ولادء   عل إ  الاول وحثنة الظواهر الارآ نة ال نع ي    كل ا نلت الارآ نة لهل مثل
 . ر ل  رنب    لي آنلت الارآ  مل تاالر العاول    إدراك مع له واإلحلطة وحالباه كل احد

 . وم  ه ل اختأفت مدارك العأملر لي لهل كثنر م  آنلت الكتلب العزنز ومعرلة مل ترمز إلنه
د اواه    هاذا هاو مال ر وكل  (ٕٓ)ر وإ  مل نتوالل إلنه لهل معن  له ولل ناطل  حد ومراد أل لنهل

 . وحمب مل تولرت لدنه م  وملبل لفهل ال ص الارآ ي توالل إلنه  ظرو لي لهمهل
ر وإ ماال نعتمااد  أاار مااادملت لفهاال المعاال ي  لااإ  المفماار لأااارآ  ال نماات د إلاار الاار ث الاخالااي

 . (ٕٔ)الارآ نة
ر  ة الفهل  أر ال لس مل لي مالل تاونل هذا الدلنل لإ ه قد وثدت لي الارآ  كأملت ومنلقلت العو

ر وا نالت التاي تاانر إلار الالافلت  ر كاللحروؾ الماطعاة لاي  وابال وعا  الماور وعندو اإلدراك  أانهل
 . ر وال رنب    هذا ممل نعأمه الرامخو  لي العأل اإللهنة واوههل

لهاي لنمات وهاذه  - وهاي ماورد الوحاي - و مل آنلت اءحكلل التي تال لي امت ولط الحكل الار ي
 . درثة م  الؽمو  و دل الوضوحال

ر وماواكوتهل لأااراب  التاي تمال دهل  أار  ر وإنضالح معل نهال والمنمل وعد ونل  العأمالر لمادلولهل
 .  لهمهل وإ  قنل ووثود  لفلظ مثمأة لنهل

( والالااحلوة والتاالوعن  والعأماالر الااذن  إال إ  هااذا اإلثماالل ورد لااه وناال  وتفماانر ماا  ال وااي )
 . إلر مع لهل ورلل إثمللهلحلولوا الوالول 

: وهي    ااتملل الارآ   أار  لفالظ ال نفهال مع لهال ال نم ال ما   ال تنثة التي نمك  امتخ الهل
 . اءخذ وللظهور الارآ ي

 تشابه آيات القرآن في الجملة  -ب 



 
أهمية الدراسات                                                          وفقان خضير محسن الكعبي  د.

 القرآنية في فكر اإلمام الرضا )ع(

 

19 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1021/ 4الخامس عشر: العدد 

امتدل المال ل ءالال الظهاور لاي الاارآ  واد وء التاالوه لاي آنلتاه المولركاة حتار  وار وعضاهل 
 . (ٕٕ)((   الارآ  كأه متالوهلإ :))

... أل  زَل  حم  الحادني كتلوالً  :  والرحت ا نلت ووثود هذا التالوه لي الارآ  واوله تعللر
 ً  . . وهذا التالوه لي الالفلت واإل ثلز ومحلم  الك ل (ٖٕ)  ... متالوهل

أااالرت إلنااه ا نااة ر ل و ماال التااالوه الماالااود م ااه خفاالر المااراد ماا  ظااواهره الااذث نفنااد الممااتدل
.. و خر متالوهلت لأمل الذنَ  لي قأووهْل زْنػ لنتوعوَ  مل تاالوه م اه اوتؽالَر الِفت اِة :  الارنفة واوله تعللر
 ... واوتؽلَر تأونأه

(ٕٗ)  . 
ر والمانمل  ر وإ  م  نتوعه قلالد لأفت اة وتأونال مع اله لللمتالوه ال نعمل وه وعد  هي الالرع م ه

 .  م مي لل نحدد لي مورد معن  لنتث ب الخو  لنه   التارنل اإل
ر ل ثد ظواهر الارآ  كأهل تكو  مورد التالوه العلل لنهل  : إ  التالوه لي وع  الموارد وإ  قنل

 . العلر  م   لمخ ومثمل وخلص وماند وردت  أنهل
ر  فمنر  أنهلر لنتوقؾ لي العمل ومضمو هل قول ورود الت وهذا مع له لي كل آنة قالد ؼنر مع له

 . (ٕ٘)وهذه وثوه مختأفة وموارد متولن ة لأتالوه تختأؾ وحمب ا نلت واءاخلص لنهل
: إ اي  ماتعمل العمومالت  :    نااول  حاد ر ماث  ونوثد مثل هذا التاالوه لاي االماتعملل العرلاي

 . ر ورومل  خلطب  حدا و رند ؼنره كثنرا و  ل  رند الخالوص
ر ولاي     نتتول الاراب  التاي نماتعمأهل الالبال لاي الكا ل وخلرثاه و أر الالالد لأمع ر الحاناي

 . ر وهذا وثد لي الارآ  مثأه (ٕٙ)مثل هذا ال نحالل الظ  وللمع ر المراد له
ر لاإ   ر خالوالال لاي آنالت اءحكالل (7ٕ)إذ وثدت ه لك  لفالظ تحتمال مع نان   و معال ي متعاددو

ر  (8ٕ)ل إال وعد ورود  حلدني تفمار مفلدهال ما  المعالاولر ل  نعمل وه االاتوله متحا  لي وع   لفلظهل
 . .إذاً مالب د وء التالوه لي الارآ  امولهل حتر لأظلهر م ه (9ٕ) و تأونأهل إلر معل  قرنوة
 :  ونرد  أنه مل نأتي

ً   وال  . :    امول المتالوه لأظلهر و دمه نمتد ي م حظة مع ر التالوه لؽة واالط حل
ر لانؽم   ر  ث نأتوس المراد وعضه مال ا خار (ٖٓ)ر االلتولس : الاوه ي مع لهإمل الأؽة لاد قنل ل
ر وال  ؛ لااذا تارء المااتوهلت ماا  اءماور  ث المااك ت التااي نااكل الماراد م هاال (ٖٔ)ونختفاي الماراد م اه
 . (ٕٖ)نعرؾ مع له م  لفظه

ماال امااتأثر أل   و (ٖٖ)ر لللمتااالوه ال مااونل إلاار معرلااة حاناتااه إال إذا رد إلاار المحكاال الواضااح
 . ر وتدور حوله ر وه لك تعرنفلت  خرء وهذا المحتوء (ٖٗ)وعأمه

ر الاير إذا تالوه  ث لل تعرؾ حاناته وال تأونأه وثهال الماراد م اه لهاو  وهكذا لي  أل الحدني
 . متالوه

.  (ٖ٘)(( المتالوه مل ااتوه  أر ثلهأاه : )) ) أنه الم ل(   ه قلل حني روث    اإلملل الاللد 
 . لللمع ر الماالود ال نعرؾ لملمعه م   لفلظه

إ مل هأك ال لس لي المتالوه ء هل لل نافوا  أر  : )) ومل روث    اإلملل  وي  ود أل)ع(   ه قلل
 . (ٖٙ)(( ر لوضعوا له تأون  م    د   فمهل ر ولل نعرلوا حاناته مع له

ر وإ مال  ر وال إلار التأونال الالاحنح ماةومع له اتوعوا المتالوه م  ؼنر رثوع إلار ا نالت المحك
 . (7ٖ)ر لولءخولر الذث ال نعأمه إال أل والرامخو  لي العأل ر هذا هو المتالوه لمروه م هل

 . (8ٖ): ذكر  أملر اءالول المتالوه االط حل
ر إال إ هل ثمنعهل ال تعدوا اإلنضلحلت  له تعلرنؾ متعددو   د وحثهل لي هذا المورد (9ٖ)والتفمنر

ر  و وتعونار  ظهار  لأؽونة والأفظنة التي تالر  ون  المحكل والمتالوه لي ونل  اءخص م  الالافلت لهمالا
 . لنهمل
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ر إال   هل وأثمعهل ال ندخل الظلهر لي المتالوه لوثود االتفال  والتماللل  وونل   مثأة تطونانة لهمل
ر ونكاو   ر والمتالوه مثمل وماؤول هر: ال ص والظل ون هل  أر    اءقملل اث ل  كمل لي الارآ  المحكل

 . التملنز ون همل لي ضور هذن  الاممن 
 مل الالحنح لي مع له ولعل الالواب لي تحدند مفهول المتالوه لاي الاارآ  ما     ناالل: )) وأ اه 

ر  و الذث نحتمل مع نن   و معل ي مختأفة ناوه وعضاهل وعضال   اد  المردد ون  المعل ي المختأفة المتعددو
 .(ٓٗ)(( لملالم

ر  و ماال ن طواا   أاار مالاالدن  مختأفااة ولااه مراتااب لااي لهاال  (ٔٗ) و ماال كاال  لااه وثهاال   و  كثاار
ر ومون اة  ر وال نتعن   حد هذه المعل ي إال وللرثوع ءل الكتلب م  ا نالت المحكماة لاي مرادهال (ٕٗ)ا نة
 . لؽنرهل

ر وال مال نتاردد  (ٖٗ)لي اء ل م هملر وال  ر وال لي إثملل المع ر إذاً التالوه لنس لي اءلفلظ لاط
ر ونحادد وعاد  (ٗٗ)ر وكمال  وار وعا  اءالاولنن  وللمااترك ما  المعال ي لي معل  متعددو مماتعم  لنهال

ر و مل قول الفحص والت انب لهو تفمنر وللر ث ولت اة وا حرالالً  الفحص    الاراب  الدخنأة لي الماالود
 .     طرن  الح  والهدانة

ر وتمنااز مع لهاال وااللاراب  ماا  الماا ة كاولااه  الحتماالالت لااي ا نااة وتردناادهلمثاالل  أاار تماالوء ا
 .(٘ٗ) .. ..  و نعفَو الذّث وندِه  ادوُ ال كلحِ  :  تعللر

ر وهااو ثلواات   ث ماا  ونااده  ماار الاازواع ماا  الاازوع  و الااولي ماا  الثااد واءب وواالقي اءولناالر
والَمطأاالُت نتروالاَ  وأ فماه   :  له تعللر.وقو (7ٗ)ر ووه  خولر نمك  م حظتهل لي الماللدر (ٙٗ)ار ل
   (ٗ8) .. ثأثةَ قرؤ

ر وهمل مع نل  متملونل  لي  ر  و الطهر   د وقت آخر لللارر لر  خلص وحللة اهرنة معن ة
 . (9ٗ)ر واءخولر م  الم ة قد ذكرتهمل لي الماللدر مفلد ا نة

ر ولانس ما  المتاالوه  و الاذث  لنهمالووعد هذه الاراب  لتحدند المعل ي لي ا نتن  لتكاو  ظالهرو 
 . حدد مع لهمل و أل المراد م ه

(( مخللفة لمل  ط  الارآ  وه ما  كاو  ا نالت م هال  كو  الارآ  كأه متالوهل :    قضنة )) ثل نل
ر و خاارء متااالوهة نتوقااؾ العماال وهاال  أاار العأاال وتفماانرهل ماا  الماا ة والمالاالدر  محكمااة نمكاا  لهمهاال

 . اءخرء
ر و مال كاو   اإلالرو إلر مع ر المحكل والمتالوه وإ  الظلهر إ مل هو وعا  المحكال وقد تادمت

 . التالوه والؾ وه الارآ  كأه لهو لنس وهذا المع ر الموحوي   ه
ً :  ؛ لاوله تعللر وإ مل المتالوه لي ال ظل والونل  وتأثنره لي ال فوس  (ٓ٘)  ... ... كتلولً متاالوهل

.وهذا نخللؾ التالوه لي محال الوحاي الاذث  (ٔ٘)ز  م  واحد لي  مأووه وهدانته. ومع ر    الكتلب العزن
ر  .ووم حظة الؽلنالت الكوارء لأواارنة نع ي  دل تعن  المراد لي الك ل والمنل  لتملوث المحتم ت لنه

 إذا لل ر وإال .لم  الطونعي    تكو  ا نلت المتالوه قأنأة مالول المحكمة وكو  الارآ  هدء وونل ل لأ لس
 . (ٕ٘)تتحا  تأك الؽلنلت لنه لنؤدث إلر إثملل  كثر ا نلت ممل ن للي تأك اءواللؾ المذكورو لي ا نلت

 ً :    وثااود المتااالوه لااي الااارآ  مع االه ضاارورو الفحااص والرثااوع إلاار ا ناالت المحكمااة  ثللثاال
 . وؼنرهل م  اءدلة اءخرء لرلل هذا التالوه ثل العمل وه

ركمل    مثرد احتملل امول المتالوه لظلهر  (ٖ٘) ط الظلهر    الحثنة وللمرووال ندل  أر ماو
كمال ثارت  أناه المانرو العا بناة لاي  لرضل وت زال ال نكفي لرلل الدلنل الماطوع وه لي العمل واللظهور

 . (ٗ٘)اءخذ وللدلنل الظلهر
 ً متاالوه كمال الارحت  ر للءخوالر وثاد لنهال :  دل حالر التالوه  أر آنلت الكتلب العزناز راوعل

ر مل   ه ال لر  ون   ر والظلهر حثة لي الم ة و  إاكلل اءخولر وأ  الحدني لنه متالوه كمل لي الارآ 
 . معل (٘٘)ظلهر الارآ  والخور وااللتزال وحثنتهمل
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 ً : هاال التااالوه المفاارو  لعاا  هااو التااالوه الحاناااي  و اإلضااللي العرلااي  و لااي م االط  خلمماال
 . (ٙ٘)اءحكلل
 . للتالوه الحاناي وارد لي آنلت الالفلت واءمملر و وابل المورو ومل إلنهلل

 و مل التالوه اإلضللي لهو ال لارر م  قالور  ظر المثتهد لي اءدلة وتطوناهل.
 . و مل التالوه لي م لط اءحكلل لكمل ثلر لي مورد االاتوله لي تطون  الحكل

 . (7٘)ال الحاناي وال م لط اءحكلل وواضح    التالوه الماالود هو العرلي العلل
 . ر و دل تمنز المالدا  الماالود وللفعل وهو المراد وحني نع ي  دل وضوح المع ر

إال    التالوه وهذا المع ر ال نالد   أر الظلهر ال لؽة وال  رلل كمل تادل ؛ ء  الظلهر واضح 
 .  لي مع له وون  المراد م ه وراثح

 . ر لللظلهر لنس متالوهل وه   همل هذا نالح مأب امل المتال
ر وال نوثب رلل الند   ه كمل ثارء  ومثرد احتملل المخللفة ال نثعل الظلهر ماموال وللمتالوه

ر واءالال  ادل المال ل ما    أنه العا ر لي اءخذ واللظهور ودلال االحتمالل المااكوك ولءالاول الأفظناة
 . (8٘)العمل وللظهور

 قرآنالمحور الثاني: فضل بعض سور ال
ثااال حااادد اإلمااالل الرضااال  أناااه المااا ل  ول ماااورو  زلااات كمااال لاااي روانااالت  خااارء هاااي ماااورو 
اء أرروم   واخر مل  زل ما  ماور الاارآ  ماورو ال الار كلمأاة   اد لاتح مكاة.وه لك روانالت  خارء 

 ت للي مل مضمو  هذه الروانة.
قالل حادث ي  واي  روء الالدو  وم ده ر     حمد و   أي و  إوراهنل وا  هلاال رضاي أل   اه

   ثدث إوراهنل و  هلال     أي و  معود ر    الحمن  و  خللاد ر قالل : ) قالل الرضال  أناه الما ل 
 (9٘)ممعت  وي نحدي     ونه  أنه الم ل     ول مورو  زلت: ] بسم ميحرلا نمحرلا هللا إقر  ولمل روك [ 

 . (ٓٙ)وآخر مورو  زلت: ] إذا ثلر  الر أل والفتح [..(  
 وون  لضل مورو الارآ  لحي المؤم ن   أر ت وو مورو المولركة لنه.

م  ت  مورو الزلزلة  رول مرات كل  له  ثر ختل الارآ ركمال    ما  خاتل ماورو التوحناد ثا ي 
 مرات  ثر م  ختل الارآ .

   وي وكار ال نمالوورث ر  ا  الطالبي  ا   وناه  ا  الرضال  ا  روث    الفانه المروزث ر   
آولباه  اا   أاي  أاانهل الماا ل قالل : ) قاالل رماول أل الااأر أل  أنااه وآلاه : ماا  قارر مااورو إذا زلزلاات 

 . (ٔٙ)اءر   رول مرات ر كل  كم  قر  الارآ  كأه( 
 وال لس لي التوراو. ثل نحدد اإلملل الرضل)ع( الخطلب الارآ ي واموله لأمؤم ن  لي الارآ 

ووهذا اإلم لد    الرضل    آولبه     أاي  أناه الما ل ر   اه قالل : ) لانس لاي الاارآ  نال  نهال 
. لللخطالب (ٕٙ)الذن  رآم وا إال وهي لاي التاوراو نال  نهال ال الس(ر ولاي خوار آخار: ) نال  نهال الممالكن  ( 

 روه.الارآ ي ولإلنمل  لثمنل ال لس ولأمخأو  الفانر إلر رحمة 
وه ل نختأؾ  مأوب الخطلب لي الكتاب الم زلاة ما  الماملر وان   خالانت دنا  اإلما ل ولإلنمال  

 الخلص دو  اءمل اءخرء روهذه  اندو  إنمل نة خلالة لدن  خلتل اء ونلر.
ووهذا اإلم لد    الرضل ر    ) أي و   وي طللب  أنهل الم ل قلل : ممعت رماول أل الاأر 

أل ناول : إ اي  خالؾ  أانكل اماتخفللل وللادن  وونال الحكال وقطنعاة الارحل ر و   تتخاذوا أل  أنه وآله وم
 .(ٖٙ)الارآ  مزامنر  وتادمو   حدكل ولنس وألضأكل لي الدن (  

وقد اتخذ وع  الاولب الارآ  مزامنر لي وضعه  ؽمة لي ثهلز المولنل لنمتمعوا لحم  الاوته 
  الالاوت لاي ت وتاه ر لحما  الالاوت وتثوناد ؼنار الؽ الر الالرثر المؽ ي لنه.وهذا ال نع ي  دل حما

 والالوت الأهو. 
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قلل حدث ل  وو وكر دمحم و   حمد و  الحمن  و  نوماؾ الوؽادادث ر  -رحمه أل  -وحدي الالدو  
قلل : حدث ي  أي و  دمحم و   نن ة مولر الراند قلل : حدث ي دارل وا  قونالاة ومار ما  ر ء قالل حادث ل 

 ونه    آولبه     أي  أانهل الما ل قالل : ) قالل رماول أل الاأر أل  أناه وآلاه :   أي و  مومر   
 . (ٗٙ)حم وا الارآ  وأالواتكل(  

لللارآ  نار  والوت حم  وطهلرو وتوثاه وتادور إلار مفلهنماه حتار نواار حنال ال ن ادرس  أار 
 ممر اءوقلت واءزمل .
ن  وا   حماد الونهااي قالل : حادث ل دمحم وا     الحلكل  وو  أي الحم -رحمه أل  -روث الالدو  

نحنر الالولي ر قلل : حدث ي الالمل و  إممل نل  واو ذكاوا  قالل : مامعت إواراهنل وا  العوالس ر نحادي 
   الرضل ر     ونه مومر و  ثعفر  أنهل الما ل : )    رثا  ماأل  وال  واد أل  أناه الما ل مال والل 

 (٘ٙ)إال ؼضلضة ؟ الارآ  ال نزداد   د ال ار والدرامة
لالل : ء  أل لل ن زله لزمل  دو  زمل  وال ل لس دو   لس ر لهو لي كل زمل  ثدند ر و   د  

 .(ٙٙ)كل قول ؼ  إلر نول الانلمة(  
لعمول الكتلب والخطلولت لنه المأة لكل زمل  و  د كل مثتمل. لللارآ  ال نكاو  كمالبر الكتاب 

تداول لي كال زمال  وال تااؾ الحركاة العأمناة لاي لهماه. وه الك محدود المع ر روماالور المرادر لهو ن
 (7ٙ)روانلت وهذا المع ر.
   الحلكل  وو  أي الحمن  وا   حماد الونهااي قالل : دمحم وا  نحنار  -رحمه أل  -حدي الالدو  

  الالولي قلل : حدث ل دمحم و  مومر الرازث ر قلل حدث ي  وي ر قلل ذكر الرضل  أنه الما ل نومال الاارآ
لعظل الحثة لنه وا ناة والمعثازو لاي  ظماه ر قالل :  )هاو حوال أل المتان  ر و روتاه الاوثار وطرناتاه 
المثأر ر المؤدث إلر الث ة ر والمثا م  ال لر ر ال نخأ   أر اءزم اة وال نؽاي  أار اءلما ة ر ء اه لال 

أتناه الولطال ما  وان  ندناهر نثعل لزمل  دو  زمل  ر ول ثعل دلنل الورهل  والحثة  أر كال إ مال  ال ن
 . (8ٙ) وال م  خأفه ت زنل م  حكنل حمند( 

 الارآ  حملنة    الخوؾ م  كل مخوؾ لو نتأو مبة آنة م ه وافلر م  كل دار.
وإم لده     وي الحم   أنه الم ل قلل : ) إذا خفت  مرا للقر  ملبة آناة  -رحمه أل  -الطورمي 

 .  (9ٙ)الأهل اكاؾ   ي الو ر ( ث ي مرات( م  الارآ  م  حني ابت ثل قلل: ) 
وإم لده    الرضل  أناه الما ل قالل : ) قالل رماول أل الاأر أل  -رحمه أل  -روء الطورمي 

 أنه وآله إذا  اللب  حدكل الاداع  و ؼنار ذلاك ر لوماط ندناه وقار  للتحاة الكتالب و ) قال هاو أل  حاد ( 
 . (7ٓ)   ه مل نثده(..( ( ذهب  والمعوذتن  وممح وهمل وثهه ) ن

 المحور الثالث: تفسير آية البسملة  
نون  اإلملل الرضل  أنه الم ل    آناة الومامأة لاي وادر كال  مال تحتاوث  أار  مال أل اء ظالر 

 وهي قرنوة م ه كارب مواد العن  إلر ونلضهل.
وظلبؾ متعاددو ما   وآنة الوممأة م  الارآ  الكرنل تتعأ  وهل  دو  حكلل ار نة ر وتترتب  أنهل

  لعلل المكأفن  : 
)إ  الثااذولت الروحنااة واءحكاالل الفاهنااة المتعأاااة والمماات وطة ماا  آناالت  الااارآ  الكاارنل ر وم هاال 

 الوممأة روال ظل االثتمل نة والكو نة والمعلرؾ الحضلرنة وؼنرهل.
فكر الرالن  رلو هي  هل م اأ ء ثلز الارآ  الكرنلر وتتثأر وأوهر الورو لأالرئ الكرنل روالم

 مع  التأمل لي آنة ]بسام ميحرلا نمحرلا هللا[ ثال قلر هال مال الترثماة  و ثمأاة ) وادر وماملت الارب الأطناؾ 
 .(7ٔ)الرؤؾ(..( 

لذا نثد التللي إلر الوممأة الثذولت والرواوط والع قة التي تروقه لي هذه ا نة ر ومال نتعأا  وهال 
 م  اءحكلل الار نة اءروعة : 
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الوثوب رواالمتحولب ر والحرمةر والكراهاة ؛ء  لعال المكأاؾ متعأا  واللحكل المطأاوب وهي : 
  أر  حو اإللزال ر لهو واثب.

وإ  كل  مطأاوب  أار  حاو الحاي والثاواب لهاو مماتحب روإ  كال  مطأاوب تركاه و ادل لعأاه 
 لنكو  حرامل ر  و ه لك موؽوضنة لأمولر لي لعأه لهو مكروه.

ما  آنالت اءحكالل  وال ووللاذات رومولاارو إال    ه الك وظالبؾ و حكالل  لللوممأة ر وإ  لال تكا 
 ار نة ر تتعأ  وهل.

م  كو  لعل المكأؾ مأزل وفعأه  أر  حو الوثوب  و مأزل وتركه  و نحم   دل لعأهروون  كال 
 (7ٕ)ذلك إثملال. 

 : لضل الوممأة لي مثمو ة م  الروانلت  أر  خت ؾ م دهل ومضمو هل وداللتهل وم هل
وإم لده    إممل نل و  مهرا  قلل : قلل  واو الحما  الرضال  أناه  -رحمه أل  -روء العنلاي 

 (7ٗ).(7ٖ)الم ل: ) إ  بسم ميحرلا نمحرلا هللا  قرب إلر امل أل اء ظل م  مواد العن  إلر ونلضهل ( 
 ا   ورد ومضمو  وم د آخر  ا   أاي  أناه الما ل  اأاه لاي  الال  لالال وا  حمناد الح الط ر

نعاوب و  اعنبر     مرا  و  منثلر     وي كدن ة اءزدث قلل: ممعت  أنل )ع( وهاو نااول: ) وأل 
 (7٘)بسم ميحرلا نمحرلا هللا  قرب إلر امل أل اء ظل م  مواد العن  إلر ونلضهل( 

ر وه لك م د ثللي ن اأه الالدو  وم ده حدث ل دمحم وا  الحما  وا   حماد وا  الولناد رضاي أل   اه
قلل: حدث ل دمحم و  نحنر العطلرر     حمد وا  دمحم وا   نمارر  ا  دمحم وا  ما ل ر  ا  الرضال  أاي وا  

 (7ٙ)مومر  أنهمل الم ل   ه قلل.....( 
  (77)وهذا الم د ضعنؾ ودمحم و  م ل  لل نوث  لي كتب الرثلل والفهلرس. 
م لد ل إلر دمحم وا  الحما  و ال ال ورثر    المند  أي و  طلووس لي مها الد وات : رون ل وإ
 الالفلر ر  أر مأنمل  و  ثعفر الثعفرث ر    الرضل )  أنه الم ل ( ر قلل : 

) م  قلل وعد ال و الفثر : بسم ميحرلا نمحرلا هللا ر ال حول وال قوو إال ولهلل العأي العظنل ر ملبة  
ر وا ه دخل لنه ) ممثده   ل ( امال مرو ر كل   قرب إلر امل أل اء ظل ر م  مواد العن  إلر ونلضهل 

 . (79).وثلر هذا المضمو  وروانة    ال وي)ص( (78)أل اء ظل ( 
ولي ضور هذه الروانلت وؼنرهل ال لطاة وفضل الوممأة و  هل قرنوة إلر االمل اء ظل ول المأة 

رهل م    ظل ا نلت  أنه مل كثرتهل وللطر  المختأفة لي الماللدر المتعددو نعرؾ  همنة الوممأة وا تول
 و كرمهل.

ول ن طو  المفهول مل المالدا  لنهل ون  االمل اء ظل قلل المند الخوبي: ))ومل    االمل اء ظل 
  ارؾ الماللدن  ل  محللة    نكو   ولر و ح  ول طول  المفهول  أنه . 

ونلضاهل : لاإ   ووهذا نتضح مع ر كو  " ومل أل "  قرب إلر االمل اء ظل م  مواد العان  إلار
الارب ون همل قرب ذاتي ومع وث ر إذا المفهول متحد مل مالداقه خلرثل ر وقرب مواد العن  إلر ونلضهل 

 (8ٓ)قرب مكل هل ر واالتحلد ون همل وضعي(( . 
 لللوممأة تعطي   مة  أر العولدو هلل تعللر والخضوع إلنه لنهل.

إمحل  الطللال ي رضي أل   ه قلل :  خور ل     دمحم و  إوراهنل و  -رحمه أل  - ال الالدو  
  حمد و  دمحم و  معند مولر و ي هلالر     أي و  الحم  و   أي و  لضللر     ونه قلل : 

) مألت الرضل  أي و  مومر  أنهمل الم ل    ومل أل ر قلل : مع ر قول الالبال ومال أل  ث  
العولدو قلل : لاأات لاه : مال المامة ؟ لاالل : الع ماة (  مل  أر  فمي ممة م  مملت أل  ز وثل ر هي 

.  ث ممه أل التي نمل وهل العود  فمه لي كال  مار هاي العوالدو حانااة ال مثارد الااول والعمال وتأاك  (8ٔ)
 (8ٕ)الممة   مة ون ه وون  روه نعرؾ وهل الح  م  الولطل. 

مأة لي ثمأة م   حلدنثه ر كل  م هل ال تنثة: تطر  اإلملل )  أنه الم ل ( إلر وع  اؤو  الوم
 مل نأي : 
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 همنة الوممأة : إ  لأوممأة  همنة خلالة   د  بمة  هل الونت )  أانهل الما ل ( لااد روث  ا  اإلمالل  -ٔ
 (8ٖ وي ثعفر )  أنه الم ل (   هل )  ول كل كتلب  زل م  المملر بسم ميحرلا نمحرلا هللا (. )

ل الرضل  أنه الم ل.ونمك  مراثعة الماللدر لزنلدو االط ع  أر وداللة الروانلت الملواة    اإلمل
 (8ٗ) مثمو ة م  ال الوص.

الوممأة ثزر م  المورو وحكل وثوب ت وتهل معهل لاي الالا و : و  أا  اإلمالل )  أناه الما ل (     -ٕ
 الوممأة ثزر م   مورو الارآ  الكرنل .

لماا ل ( : )  خور اال  اا  وماال أل الاارحم  أل لاااد روث   ااه قناال لمماالل  مناار المااؤم ن  )  أنااه ا
الرحنل  هي م  للتحة الكتلب ؟ لالل :  عل كل  رمول أل ) الأر أل  أنه وآله ( نار هل ونعدهل آنة م هل 

 . (8٘) ر وناول : للتحة الكتلب هي المول المثل ي( 
ثال ي الثهار وللومامأة لاي الالا و ووثوب الثهر وهل ر؛ء هل ا نة التي نكمل  دد آنلتهل ماول ما  الم - ٖ

لااي ثمناال الااأواته وللأناال  وثااوب االثهاالر وهاال : وكاال  اإلماالل الرضاال )  أنااه الماا ل ( نثهاار وللوماامأة
 وال هلر.

لي الال و الثهرنة م  ال و الالوح وركعتن  اءولنتن  م  ال و المؽرب والعالر. وامتحولب 
 الثهر وهل لي الال و االخفلتنة.كللظهرن .

 (8ٙكو  الوممأة ثزر م  كل مورو وثزر واثب ت وتهل م  مورو الفلتحة لنهل. ) وتعن 
   دمحم و  الالمل حدث ي نومؾ و  دمحم و  زنلد و أاي وا  دمحم وا  نمالر  -رحمه أل  -الالدو  

    وونهمل    الحم  و   أي     ونه  أي و  دمحم ر     وناه دمحم وا   أاي  ا   وناه الرضال  أاي وا  
 ونه مومر و  ثعفر ر     ونه ثعفر و  دمحم     ونه دمحم و   أي     ونه  أي و  الحمن  ر  مومر   

     ونه الحمن  و   أي ر     خنه الحم  و   أي  أنهل الم ل قلل : 
قلل  منار الماؤم ن   أناه الما ل : ) إ  بسام ميحرلا نمحرلا هللا آناة ما  للتحاة الكتالب ر وهاي ماول 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ر ممعت رمول أل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناول : إ  أل  ز وثل قلل لي : نل دمحم] ولاد آنلت ر تملمهل و
(  لألرد االمت ل   أر وفلتحاة الكتالب وثعأهال واإزار الاارآ  87آتن لك موعل م  المثل ي والارآ  العظنل[ )

 العظنل . 
إ  أل  ز وثل خص دمحما وارله وهل ولل نارك وإ  للتحة الكتلب  ارؾ مل لي ك وز العرش و

معه لنهل  حدا م    ونلبه مل خ  مأنمل  لإ ه   طله م هل بسام ميحرلا نمحرلا هللا  ال تاراه نحكار  ا  وأاانس 
 ( 88حن  قللت ] إ ي الاي إلي كتلب كرنل إ ه م  مأنمل  وإ ه بسم ميحرلا نمحرلا هللا [ )

دمحم وآلااه الطنواان  ر م ااالدا ءمرهماال ر مؤم اال وظلهرهماال وولط هماال  ال لماا  قر هاال معتااادا لمااواالو 
  طله أل  ز وثل   طله أل  ز وثل وكل حرؾ م هل حم ة ر كل واحدو م هل  لضل لاه ما  الاد نل ومال 

 لنهل م   ال لؾ  موالهل وخنراتهل .
هااذا الخناار وماا  امااتمل إلاار قاالرئ نارؤهاال كاال  لااه قاادر ثأااي ماال لأااالرئ لأنمااتكثر  حاادكل ماا   

 (89)المعر  لكل ر لإ ه ؼ نمة ر ال نذهو   وا ه  لتوار لي قأووكل الحمرو  .  ( 
نثد الولحي لي الروانلت التفمنرنة لمملل الرضل  أنه الما ل  رنكااؾ  ا   وعالد ثدنادو ال  أال 

لك لي روانلتاه ءؼأب ال لس وهلر وال معرلة موات لهل وهلروهي اال تالد وللوالنة الحاة لهل وطللمل  كد ذ
 (9ٓ)روالخضوع واال انلد المتثلل  وامر الطل ة هلل ولرموله و هل ونته  أنهل الم ل . 

واءنمل  وللظلهر م  معل ي الارآ  وولط هرووعد هذه الاروط ن تا الثزار والثاواب العظانل وإ  
 أل نتفضل وذلك  أر  ولده. 

أاار االهتماالل وااللارآ  واالمااتملع والتاادور ولااي هااذه الرواناالت وؼنرهاال المتعااددو حااي لأمااؤم ن   
والتأمل لي آنلتهر وثعأهل قوا د لاي الحنالو العمأناة لكال مماأل. ل ارء العازوؾ  ا  الاارآ  و حكلماه لاي 
 ؼأب الطوالت االثتمل نة وخالوالل اءكلدنمنة وقأة ذلك ر عل وثد محلوالت ثلدو واللدقة ولك هل دو  

 الطموح العأمي .
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ع واحد لاي تفمانر آناة الومامأة روإال لاللتطأل  أار المزناد الااللي ما  و ر  لي الوحي   موذ
 خ ل الرثوع إلر المومو لت التدون ةر لنظفر وروابل م  تراثه.

 والحمد هلل رب العللمن .

 المصادر والمراجع
 الارآ  الكرنل .ٔ
 قل(-هـ ٕٓٗٔ/٘   ل الهدانة  المثمل العللمي ءهل الونت )ط .ٕ
 ونروت(-الم ل الدكتور دمحم حمن   أي الالؽنر )مؤممة الو غاإلملل  أي الرضل  أنه  .ٖ
 قل(-هـ( )مؤممة ال ار اإلم ميٓٙٗ مللي الطومي دمحم و  الحم  )ت: .ٗ
 ال ثؾ(-هـ( )المطوعة الحندرنة8ٖٔ المللي الالدو  دمحم و   أي )ت: .٘
 وت( ونر-حثنة ظواهر الكتلب العزنز الدكتور ولال  خضنر محم  الكعوي ) مؤممة الو غ .ٙ
 طهرا (-هـ()المكتوة اإلم منةٔٔٔٔوحلر اء وار دمحم ولقر المثأمي )ت: .7
 الوممأة لي الارآ  الكرنل الدكتور ولال  خضنر محم  الكعوي مخطوطة .8
 تو س(–التحرنر والت ونر دمحم طلهر و   لاور )م اورات دار الكتب الارقنة  .9
 طهرا ( –ة العأمنة اإلم منة ()المكتوٕٖٓتفمنر العنلاي  دمحم و  ممعود العنلاي)ت:  .ٓٔ
 ال ثؾ( -هـ( )المطوعة الحندرنة8ٖٔالتوحند الالدو  دمحم و   أي )ت: .ٔٔ
 لو ل ( -ت ونه الخواطر وت زنه ال واظر او  ورال)ونوت .ٕٔ
 هـ(77ٖٔهـ( )مطوعة ال ثؾ/8ٙٔٔالحداب  ال لضرو لي  حكلل العترو الطلهرو نومؾ الوحرا ي)ت: .ٖٔ
 هـ(8ٖ٘ٔمالر/-هـ( )مطوعة مالطفر دمحمٕٓ٘ٔحلانة العطلر حم  العطلر )ت: .ٗٔ
 هـ(ٖٗٔٔإنرا /-هـ( )طول حثر8ٙٔٔالدرو ال ثفنة نومؾ الوحرا ي)ت: .٘ٔ
 ال ثؾ(-هـ( )المطوعة الحندرنة8ٖٔ نو   خولر الرضل دمحم و   أي )ت: .ٙٔ
 هـ(7ٖٔٔمالر/–هـ( )مطوعة مالطفر  لولوي الحأوي ٓٔٗٔالالموس المحنط الفنروز آولدث )ت: .7ٔ
 هـ(7ٖٙٔونروت/–هـ()دار إحنلر التراي العروي 8ٗ٘تفمنر الارآ  الفضل و  الحم  الطورمي ): مثمل الونل  لي .8ٔ
 ال ثؾ(-هـ( )المطوعة الحندرنة8ٖٔمعل ي اءخولر دمحم و   أي )ت: .9ٔ
–هاـ( )دار إحنالر التاراي العرواي ٗٓٔٔوملبل الانعة إلر تحالنل مملبل الارنعة دمحم و  الحم  الحر العلمأي )ت: .ٕٓ

 هـ(9ٖٔٔونروت/

 الهوامش
                                                 

  اإلم ل نز مو      هل الاوأة كأهال مؤم او  المرثبة  : م  اإلرثلر ر  رثأت اءمر  ث  خرته ر وهل لرقة م  لر .ٔ
ر راثال  ٙٔ:  ٔر الاالموس  ٕ٘:  ٔالالاحلح  -ونعتادو     أل تعللر  رثأ تعذنوهل    المعلالي ر  ث  خره   هل 

. ماافنل  واا   نن ااة واا  منمااو  واا   وااي  ماارا   77ٔ:  ٔر ومثماال الوحاارن   ٗٔلرقااة  ٘كتاالب المااالالت والفاار  : 
( ؛  ٕٕٙ/  ٔهاـ( . لهرمات الوا  ال ادنل ) 98ٔ(روتاولر ما ة)ت:  ه 7ٓٔالمكي . ولد وللكولاة ما ة) اله لي الكولي 

( .  وقنل :لاي وعا  ال ماخ: ول  ٕٕٙ/  ٔ( ؛ تذكرو الحفلظ لأذهوي )  9ٖٖ - 9ٖٔ/  ٕولنلت اء نل  الو  خأكل  ) 
 ح نفة.

 .9ٖٓ/ٔ؛ مم د اإلملل الرضل )ع(:8/ٔتفمنر العنلاي: .ٕ

 . 8/ٔاي:تفمنر العنل .ٖ

 9ٕ٘؛حنلو اإلملل الرضل:ٕٕ/ٕٔ؛ وحلر اء وار:8ٓٔ/ٕ نو   خولر الرضل: .ٗ

 .9ٖٕ/ٓٔ؛   ل الهدانة:ٕٕٙ؛ االمللي :ٖٖٕالتوحند : .٘

 . 9ٖٕ/ٓٔ؛   ل الهدانة:ٕٕٙ؛ االمللي :ٖٖٕالتوحند : .ٙ

 .    9ٖٕ/ٓٔ؛   ل الهدانة:9ٕٓ/  ٔ نو  اءخولر :  .7
 . 8ٕ/ٔ:  : التحرنر والت ونر او   لاور .8

 . 7ٖ/ٕ: لواتح الرحموت :  . اء اللرث : الذث النفهل إال والعووة ادندو الأؽز .9

 . ٘ٓٗ/٘: لمل  العرب :  . او  م ظور : التولمه ر وتعمنت المع ر : التأوس  أر اإل مل  التعمنة .ٓٔ
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؛  ٖ٘ٔد الطوماانة : : الفواباا ؛ الحاار  لعاالمأي ٘ٓٔ: هدانااة االواارار :  ؛ الكركااي 8ٖ: الفوابااد المد نااة :  االمااتراولدث .ٔٔ
 . 8ٗ: م ول الحنلو :  الثزابرث

 .  8ٖ؛ الحداب  / 7ٖٔالدره ال ثفنة / .ٕٔ
 .  79ٔ:  : الممودو آل تنمنة .ٖٔ
 .  9٘: ارح الوالنه / مخطوطة ورقة / الحم ي .ٗٔ
 .  ٖٕ٘: الفالول المهمة لي  الول اءبمة / ؛ الحر العلمأي ٖٕٔ: المحلم  / الورقي .٘ٔ
 .  ٖٕٔ/8ٔ:  ة: وملبل الانع الحر العلمأي .ٙٔ
.  هااـ(78ٗ ر تااولي ماا ة ) ر ولااه مالاا فلت لااي اءالااول واا   وااد أل الاااللعي :  وااد المأااك إماالل الحاارمن  الثااون ي .7ٔ

 . 87٘:/ٗ: اء  ل  الزركأي
 .  ٖٖٓ/ٕ: حلانة العطلر:  ؛ العطلر 9ٔ: قوا د اءالول / الوؽدادث .8ٔ
 .  9ٙٔ/ٖ: م هلع اءالول:  ؛ الكرولمي ٔٗ/ٕ: كفلنة اءالول:  الهروث .9ٔ
 .  7ٖٔ: : محلضرات لي  الول الفاه  ود الولمط .ٕٓ
 .  ٕٕ٘؛ حثنة ظواهر الكتلب:ٙٙ: : المولدءر العلمة لتفمنر الارآ  الكرنل الالؽنر .ٕٔ
 .  ٕٔ٘/ٔ: حلانة العطلر:  ؛ العطلر ٕ/ٕ: اإلتال :  المنوطي .ٕٕ
 .  ٖٕمورو الزمر : .ٖٕ
 .  7مورو آل  مرا  : .ٕٗ
 .  9ٕ-8ٙ/ٖ: الموالالت:  الالطوي .ٕ٘
 .  7٘: ارح الوالنة / مخطوطة ورقة / لحم يا .ٕٙ
 . 88ٕ/ٕ: متالوه الارآ  ومختأفه:  او  اهر ااوب .7ٕ
 . 9ٕٔ: الفوابد الطومنة / ؛ الحر العلمأي ٕٗ: الفوابد المد نة / االمتراولدث .8ٕ
 .  ٘ٔ: : التحرنر والت ونر او   لاور .9ٕ
 .  8ٕٙ/ٗ: الالموس:  الفنروز آولدث .ٖٓ
 .  ٗٓ٘/ٖٔ: لمل  العرب:  و  م ظور؛ ا ٕٗٗ: المؽرب / المطرزث .ٖٔ
 .  8ٓٗ/ٔ:  : مثمل الونل  الطورمي .ٕٖ
 .  ٖٖٓ/ٕ: : ال هلنة او  اءثنر .ٖٖ
: حلانة  ؛ العطلر ٕ/ٕ؛ الؽزالي : الممتالفي  ٘٘/ٔ: كاؾ اءمرار:  ؛ الوخلرث 8ٓٔ/ٖ: ثلمل الونل :  الطورث .ٖٗ

 .  ٕٔ٘/ٔالعطلر: 
 .  ٗٗٗ:  : قرو العنو  الكلال ي .ٖ٘
 .  8ٗٔ/8ٔ:  : الوملبل : الحر العلمأي ٘: لمحكل والمتالوه: ا المرتضر .ٖٙ
 .  ٕٔ: :  الول اءحكلل الكونمي .7ٖ
: اإلحكاااالل  ؛ االماااادث 7ٖٔ؛ الم خااااول / ٙٓٔ/ٔ: الممتالاااافر :  ؛ الؽزالااااي 8ٕٓ/ٔ: كاااااؾ االماااارار : الوخاااالرث .8ٖ
:  ؛ التفتااالزا ي ٓٙ: الحلالاال مااا  المحالااول / مخطوطااة ورقااة  ؛ الالضااي ٕٙٔ: الممااودو / ؛ آل تنمنااة ٕ٘ٔ/ٔ:

: الاوالي /  ؛ الكالظمي ٕٔ: التحانا  / مخطوطاة ورقاة / ؛ العطلر ٗٗٔ/ٔ: تنمنر التحرنر:  ؛  من  ٓٗٔ/ٔالتأونح: 
 . 88: المدخل / ؛ او  ودرا  8ٙ: حلانة  مملت اءمحلر / ؛ او   لودن  ٕٕمخطوطة ورقة /

؛  ٔٔ/ٗ: ثاالمل اءحكاالل : ؛ الارطوااي ٔٔ/ٔالااارآ :  : التوناال  لااي تفماانر ؛ الطومااي 8ٓٔ/ٖ: : ثاالمل الوناال  الطواارث .9ٖ
؛ اوا  ااهر اااوب متاالوه الاارآ  ومختأفاه:  9ٓٗ/ٔ: مثمل الونل :  ؛ الطورمي ٕٗ٘: المفردات /  الراؼب اءالفهل ي

 : ؛ الطولطوالبي 8ٔ/ٖ: روح المعال ي:  ؛ االلوماي ٕ/ٕ: االتاال   ر المنوطي 8ٖٔ/ٕ: الوحر المحنط:  ؛  وو حنل  ٕ:/ٔ
 . ٖٙٔ/ٖالمنزا : 

 .  8ٖ: : الفانه والمتفاه الوؽدادث .ٓٗ
 .  88ٕ:  : الونل  لي تفمنر الارآ  الخوبي .ٔٗ
 .  9ٖٙ: : ارح الم لر ال مفي .ٕٗ
 .  ٔٗٔ/ٖ: : المنزا  لي تفمنر الارآ  الطولطولبي .ٖٗ
 .  ٙٓٔ/ٔ:  : الممتالفي ؛ الؽزالي 88: المدخل / او  ودرا  .ٗٗ
 .  7ٖٕمورو  الوارو : .٘ٗ
 .  ٕ٘ٔ/ٔحكلل لي  الول اءحكلل:: اإل االمدث .ٙٗ
 .  ٕٙ/٘ٔ:  : وملبل الانعة الحر العلمأي .7ٗ
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 .  8ٕٕ: مورو الوارو .8ٗ
 .  ٕٗٗ/٘: : وملبل الانعة الحر العلمأي .9ٗ
 .  ٖٕ: مورو الزمر .ٓ٘
 .  ٕٔ/ٖ:  : المنزا  لي تفمنر الارآ  الطولطولبي .ٔ٘
 .  87/ٖ: : الموالالت الالطوي .ٕ٘
 .  ٕٕ: التحان  / مخطوطة ورقة / العطلر .ٖ٘

 .  88ٕلي تفمنر الارآ :  : الونل  الخوبي .ٗ٘

 .  : م لها اإلحكلل واءالول د.ر ال راقي .٘٘

 .  9ٖ/ٖ: : الموالالت الالطوي .ٙ٘

 .  9ٖ/ٖ: الموالالت : الالطوي .7٘

 .  ٕٕٔ/ٕ:  : مالولح اءالول ؛ مرور 88لي تفمنر الارآ :  : الونل  الخوبي .8٘
 .  ٔمورو اء أر: .9٘
 .   ٙ-ٕ:؛  نو   خولر الرضلٔمورو ال الر  .ٓٙ
 .  7ٕ/ٕ نو   خولر الرضل: .ٔٙ
 .  7ٕ/ٕ :-ل .ٕٙ
  ٖٕٔ/ٕ نو   خولر الرضل: .ٖٙ
 .   ٕٓ/ٔ؛كاؾ الخفلر:ٖٗٔ/ٕ؛ ك ز العملل:ٗ٘ٔ/7؛ المال ؾ:ٖٕٔ/ٕ نو   خولر الرضل: .ٗٙ
 .  الؽضلضة: ال ضلرو والطرارو  .٘ٙ
 .  ٖٕٔ/ٖ نو   خولر الرضل: .ٙٙ
 .  ٘ٔ/9ٕ؛8ٕٓ/ٕحلر اء وار:؛ و7ٕ/ٕ؛ ت ونه الخواطر:8ٓ٘/ٕ؛  مللي الطومي:9ٔٙ/ٕالكللي: .7ٙ
 . 9ٖٕ/ٓٔ؛   ل الهدانة:ٕٕٔ/ٕ نو   خولر الرضل : .8ٙ
 . ٖٕٗمكلرل اءخ  : .9ٙ
 . ٖٕٗالمالدر  فمه: .7ٓ
 . 87المعثزو الخللدو: .7ٔ
 . ٕ٘ٔالوممأة لي الارآ  الكرنل: .7ٕ
  . 9ٖٕ/ٓٔ؛   ل الهدانة:ٕٕٔ/ٕ نو   خولر الرضل : ؛ٕٔ/ٔتفمنر العنلاي: .7ٖ
 .  9ٖٕ/ٓٔ؛   ل الهدانة:ٕٕٔ/ٕ خولر الرضل :  نو  ؛ٕٔ/ٔتفمنر العنلاي: .7ٗ
؛ ثاااالمل  حلدنااااي  8ٕ؛ اءالااااول المااااتة  ااااار  اااادو محاااادثن :8/ٔ؛ تفماااانر  ااااور الثاأاااان :ٓ٘/ٔمثماااال الوناااال : .7٘

 . ٔ٘ٔ/٘ٔ؛ٕٕٗ/٘الانعة:
 )آل الونت( .  9٘/ٙ؛ وملبل الانعة :7ٗٓالالدو : –؛ اءمللي ٕٕٔ/ٕ نو   خولر الرضل : .7ٙ
  . ٕٗ/8ٔمعثل رثلل الحدني: .77
؛ الفالاااول 7ٔ٘؛ تحاااؾ العااااول:ٔٗح ٕٙٔ/8ٙ؛ وحااالر اء اااوار:89/٘؛ مماااتدرك الومااالبل:ٖٙٔمهاااا الاااد وات : .78

  8ٕٓٔ/ٕالمهمة:
 . ٖٕٔالمؤلؾ: –؛ الوممأة لي الارآ  الكرنل 9ٗ دو الدا ي: .79
 .  ٗٔ٘الونل  لي تفمنر الارآ : .8ٓ
 .  9ح ٖٕٓ/9ٕار:؛ وحلر اء و9ٔحٖٕٓ/ٔ؛ نو   خولر الرضل:ٖ؛ معل ي اءخولر:9ٕٕالتوحند : .8ٔ
 ٕٓ / ٔالمنزا  لي تفمنر الارآ  : .8ٕ
     ٕٔ/ٔ؛ مواهب الرحم  لي تفمنر الارآ :7ٗ9/ٗ؛9٘/ٙ؛ وملبل الانعة:ٖحٖٖٔ/ٖالكللي: .8ٖ
 ٕٙٔالوممأة لي الارآ  الكرنل: .8ٗ
   7ٕٔ؛  الوممأة لي الارآ  الكرنل: 79ٕ/ٔحنلو اإلملل الرضل : .8٘
 .  9ح ٖٕٓ/9ٕ؛ وحلر اء وار:9ٔحٖٕٓ/ٔالرضل:؛ نو   خولر ٖ؛ معل ي اءخولر:9ٕٕالتوحند : .8ٙ
    87مورو الحار: .87
    ٕٔمورو ال مل: .88
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؛ مثمال  ٕٕٙ؛ وواالرو المالاطفر : ٔٓٔ/  ٕ؛ و أل الارانل : 8ٕٕ/  ٔ؛  نو  اءخولر :  ٘ٓٔ مللي الالدو  :  .89
رك ؛ ممااااتد8ٗ7/ٗ؛9ٓٔ/ٙح؛وماااالبل الااااانعة:7ٕٕ/9ٕ؛ وحاااالر اء ااااوار:88/ٔ؛ تفماااانر الالااااللي:8ٗ/ٔالوناااال :
    8ٕٖ٘/ٗالوملبل:

    7ٓٔحنلو اإلملل الرضل : .9ٓ


