
 
 

 كلية الكوت الجامعة علوم القرآن

 السحيم السحمً هللا بظم

 ملخص مادة علىن القسآن

 ذلا  تعسفاىن  وكماا وتازيخه القسآن علىم مادة هي اسخيالدز  العام هرا هتىاولها التي اإلاادة

 
 
 دمحم هنيىاااا علااا  وتعاااا   طااانهاهه هللا ؤهصلاااه الااار  الكتاااا  هاااى الكاااسيم القاااسآن فاااةن جميعاااا

 للسطااال  العاماا  اإلانااادت الكااسيم الكتااا  هاارا يتىاااو   حياا ( وطاالم وآلااه عليااه هللا صاال )

 الااااىص يتىاااااو   حياااا  وؤخاااا   وؤحكااااام عقاثااااد مااااً السطااااال  بهاااار  يااااستنؽ ومااااا ؤلاطاااا مي 

 الصااايا   هااار  جعااا  حيااا  خاصااا  صااايا   وفااا  ولكاااً الجىاهااا  هااار  الكاااسيم القسآوااا 

 الفجي والجاه  العلمي الجاه  هما بجاهنحن متظم 

 منادت مً لىا وتعا   طنهاهه هللا زطمه ما ك  فيتىاو   العلمي الجاه  ؤما

 وآله عليه هللا صل ) دمحم هنيىا تخص التي ؤلاعجاشي  الظاهسة فيتىاو   الفجي الجاه  وؤما

 خصاااثص مااً يتظاامىه ومااا الفااً حياا  مااً القسآواا  الااىص صاايا   ب اا  باليظاان ( وطاالم

 .حينها في هللا ػاء بن عنها ههدثكم متىىع 

 بارل  وعجاي بهماا وتازيخاه علىماه شاويا  ماً هتىاولاه عىادما الكاسيم القسآو  الىص ؤن اإلاهم

  هصوله بدء مً الكسيم بالقسآن يستنؽ ما ك 
 
 ظاىاهس ماً يتظامىه إلااا واهتهااء   باهتهاثه مسوزا

 يتعااحن معسفااي بعااد مااً مىااا واحااد كاا  يتؼلنااه بمااا بااالىاق  بعظااها يتصاا  متىىعاا  وقظاايا

 .وتعا   طنهاهه هللا كتا  يتظمً ماذا هفهم ؤن حتى عليه هتىفس ؤن عليىا

 يتعااحن التااي اإلانااادت مااً جملاا  يتىاااو   عىاادما وتعااا   طاانهاهه هللا كتااا  ؤن الىاضاا  ومااً

 كااا  ماااً تتؼلااا  خاصااا  صااايا   وفااا  وتعاااا   طااانهاهه هللا تسكىاااا بهماااا بهاااا ؤلاحاػااا  عليىاااا

 يؼما  ماا ب ا  يصا  ؤن ذل  خ   مً يظتؼي  حتى خاص جهد عل  يتىفس ؤن مىا واحد

 .الكسيم القسآن في اإلاعسفي النعد مً بليه
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 واضااا   مناااادت جملااا  الكاااسيم القاااسآن يصاااى  ؤن وتعاااا   طااانهاهه هللا بمقااادوز  كاااان لقاااد

 القاسآن هارا جعا  خاصا  ل كما  وتعا   طنهاهه ولكىه  مىض وال فيها لبع ال وجاهصة

  الكااااسيم
 
 فسصاااا  القااااساء ههااااً لىااااا وتااااس  وتعنحرياااا  وفىياااا  علمياااا  ظااااىاهس بجملاااا  مهفىفااااا

 هاىفس ؤن عليىاا يتعاحن كاسز  كماا عليىاا يتعاحن ولارل  الجىاها   هر  دزاط  عل  التىفس

 
 
  جهدا

 
 ؤو الظاىاهس هار  كاها  طاىاء الكاسيم باالقسآن اإلاستنؼ  القظايا هر  لدزاط  كنحرا

 كاهاااااا  ؤو العقاثدياااااا  باألحكااااااام مستنؼاااااا  كاهاااااا  ؤو الؼااااااسعي  باألحكااااااام مستنؼاااااا  القظااااااايا

 .ألاخ قي  باألحكام مستنؼ 

 علااا  يتاااىفس ؤن مىاااه يؼلااا  مىاااا واحاااد كااا  ؤن هاااى حىلاااه ووؼااادد علياااه هاكاااد ؤن هاااىد بهماااا

 الخصاااثص هاار  عىااد وقىفااه خاا   مااً يظااتؼي  حتااى الكااسيم القااسآن خصاااثص دزاطاا 

 واحااد كاا  واضاا  بؼااك  مصااا   ليظاا  منااادت مااً الكااسيم القااسآن يتظاامىه مااا يتنااحن ؤن

 مااااً وبعظااااها كنحاااار بمكااااان الىطااااى  مااااً بنعظاااها متىىعاااا  صااااي  وفاااا  قلىااااا كمااااا بصاااي  

  بمكاااان الظااانابي 
 
 لألزبعااا  ؤوكااا  وتعاااا   طااانهاهه هللا فاااةن ولااارل  باااحن باااحن وبعظاااها ؤيظاااا

 ماً لىاا ليقادمىها الجىاها  هار  دزاطا  علا  يتاىفسوا ؤن( الظ م عليهم) معصىما عؼس

 القاسآن فاةن هىاا ماً الجاه  لهرا خاص  معسف  مً وتعا   طنهاهه هللا ؤلهمهم ما خ  

  علياه الخالد الىص هرا يدزض عىدما عليه يتعحن الكسيم
 
 ماً وزد ماا علا  يعتماد ؤن ؤوال

  عؼس ألازبع 
 
 القاسآن لتفظاحر اإلاستنؼا  الىصاىص مؼلا  حياا ( الظا م عليهم) معصىما

 .فيه الناػىي  ألاطساز بكؼف ؤو مىه  مع ما بتىطي  ؤو الكسيم

  وعليااااه
 
  يتااااىفس ؤن ثاهيااااا

 
 حتااااى واإلاعاصااااسون اإلاىزوثااااىن  قاااادمها التااااي الدزاطااااا  علاااا  ؤيظااااا

 .الجاه  بهرا تتص  ثقافي  خبرة لديه تتكىن  حتى باألحسي  ؤو لديه يتكىن 

 
 
  تتؼل  التي الظىاهس بعع عىد بىفظه يقف ؤن عليه وثالثا

 
  ذوقا

 
  فسدياا

 
 لىقا  ؤو خاصاا

 
 
  ذوقااا

 
  فىياااا

 
 وهاااى هاااص   قاااد قلىاااا كماااا الكاااسيم القاااسآن دام ماااا وؤػااا الها بالل ااا  يتصااا  خاصاااا

  يهما 
 
  بعادا

 
 عليىاا يينغاي هىاا ماً وتعاا   طانهاهه هللا ماً زطاال  كىهاه يثبا  لكا  بعجاشياا
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 دون  الكااسيم القااسآن جىاهاا  مااً جاهاا  عااً هتهااد  ؤن مااً ال اارز كاا  حاارزيً هكااىن  ؤن

 .هظس وجه  مً بليه هره  ما ص   مً هتإكد ؤن

 وهؼماا  وتازيخااه القااسآن علااىم مااادة عااً لىهاادثكم آلان هتقاادم ال قاااث  هاار  طااىء وفااي

  تصا ىا ؤن ال اا  بؼنيع  مىكم
 
 هسجاى كماا الجاها  بهارا يتصا  حادي  ماً ياسد إلااا جيادا

  تتاااىفسوا ؤن مااىكم
 
 تقفاااىن  طااى  التاااي ألاطاانا  لكااام تضااخيء خازجيااا  قااساءا  علااا  ؤيظااا

 .هللا ػاء بن منها جاه  عىد

 عاااً تتظااااءلىن  ولعلكااام وقظاااايا  الاااى ي ظااااهسة هاااى عىاااد  هقاااف ؤن يينغاااي ماااا ؤو   ولعااا 

 الار  الظاب  هاى ماا الكسيم القسآن عً هتهد  عىدما هتهد  ان يدعىها الر  الظب 

 وقظااايا  الااى ي عااً بال اادي  الكااسيم القسآواا  الااىص عااً حاادياىا وظااته  ؤن ب اا  ياادعىها

 ؤ  عااااً ؤو الكااااسيم القااااسآن عااااً الىاقاااا  فااااي ال اااادي  ألن كنحاااارة ؤهمياااا  لااااه الظاااااا  وهاااارا

  يكااااااىن  ؤن يينغااااااي آخااااااس مىطااااااى 
 
  متىاطااااااقا

 
 تتجلاااااا  حتااااااى مىطااااااىعاته حياااااا  مااااااً ومتألفااااااا

 .القازت  لدي بىطى  ال قاث 

 بعلاىم اإلاعىياىن  اعتااد هقاى   وقظاايا  الاى ي عاً ال ادي  طايا  فاي ؤ  الظيا  هرا وفي

  قلىا كما يتهدثىا ؤن الكسيم القسآن
 
 هاى الاى ي ؤن بصف  وقظايا  الى ي ظاهسة عً ؤوال

 السطا  ؤو ألاهبيااء زطاال  ؤن فنماا البؼاس ب ا  تعاا   هللا إلاناادت اإلاىصل  القىاة ؤو الىطيل 

 القىاااة ؤو الىطاايل  فااةن حييئاار   آلاخااسيً ب اا  تعااا   هللا منااادت تىصااي  هااي( الظاا م علاايهم)

 شخصااااااايا  فاااااااي متمثلااااااا  وتعاااااااا   طااااااانهاهه هللا جعلهاااااااا قاااااااد اإلااااااااركىزة للمناااااااادت اإلاىصااااااال 

 الىطاايل  هاار  فااي متمثلاا  اإلانااادت تلكاام بتىصااي  بليهااا وتعااا   طاانهاهه هلل يااى ي مصاؼفاة

 .بليها ؤػسها التي القىاة ؤو

  هقاااادم ؤن عليىااااا يينغااااي الاااى ي ظاااااهسة عااااً هتهااااد  ؤن وقنااا 
 
 لىااااا تتجلاااا  حتااااى لهااااا تعسيفاااا

  ؤكثاار بؼااك  الظاااهسة
 
 هاااى ؤهااه بقىلىااا ذلاا  وعااس  ؤن يمكىىااا الاااى ي ب اا  باليظاان  وطااىحا

  ؤذهه ؤو قلنه ؤو خاػس  في الصخص يتهظظه الر  التلق  ؤو ؤلالهام
 
 ؤو فكاسة فاي متمث 
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  ذهىاه علا  تسد ظاهسة
 
  ؤو داللياا

 
  ؤو معىاا ؤ  لفظياا

 
  ؤحادكم ؤلهام لاى كماا لفظاا

 
 بفكاسة ماث 

 الاهترهاا  جهاااش عىااد كااالىقى  مااا عماا  إلامازطاا  ؤو شاثااس الطااتقنا  ؤو لظاافس يتهيااإ ؤن هااي

 
 
 ب   باليظن  واض   كإمثل  به وظتؼهد ؤن ممكً ذل  ك  امل اطسة هر  الطتما  مث 

  ؤلالهام معجى
 
  وظتؼهد ؤن ويمكىىا ل ىيا

 
  الكاسيم القاسآن فاي وزد ماا بجملا  عملياا

 
 ماً ماث 

 طاىهدثكم الار  الخااص بمعىاا  ولايع ال اا  بؼنيعا  العاام بمعىاا  ؤلالهاام ب   ؤلاػازة

  ذلا  ماً( وطالم وآلاه علياه هللا صال ) دمحم الىباي ب ا  باليظن  عىه
 
 طانهاهه هللا بلهاام ماث 

 بلهااام ؤو القتاا  مااً ليىجااى النهااس فااي ولاادها تقاار  بااإن( الظاا م عليااه) مىسااخى ألم وتعااا  

 اإلا ثك  ؤيً ؤمسها طماء بك  وتعا   طنهاهه ؤو   حيىما اإلا ثك  ب   وتعا   طنهاهه هللا

  ومىه العنادة إلامازط 
 
  ؤيظا

 
 الجناا  ماً تتخار باإن للىها  وتعاا   طانهاهه هللا بلهاام ماث 

  الؼنيعي ومً الصجس ومً بيىتا
 
  يظ  الى ي ؤو ؤلالهام مً الىمؽ هرا ؤن ؤيظا

 
 مؼنىعا

 يختلاف( الظا م عليهم) لألهبياء ؤلايهاء ؤو فاإللهام آخس ب   مىقف مً متفاوت  بظما 

 عااً يختلااف( الظاا م علاايهم) للمعصااىمحن وؤلالهااام العاااد  للبؼااس ؤلالهااام عااً همؼااه فااي

 عاااااانهم بالظااااااسوزة يختلااااااف اإلاصااااااؼفاة للصخصاااااايا  ؤلالهااااااام ؤن حياااااا  وهكاااااارا طااااااىاهم

 عااً واخت فااه البؼااس بلهااام ب اا  باليظاان  هفظااه وألامااس العادياا  الصخصاايا  ب اا  باليظاان 

  الؼحاار بلهااام ؤو اإلا ثكاا  بلهااام
 
  ثماا  ؤن فيااه ػاا  ال وممااا مااث 

 
  بلهامااا

 
 مااا هااى للبؼااسي  عامااا

 فإلهمهاا طاىاها وماا وهفاع) الىفع عً قا  حيىما بج ء الكسيم القسآو  الىص ؤوض ه

 ؤلالهام عً بال دي  مناػسة يستنؽ ال ؤلالهام مً الىمؽ هرا ؤن وم ( وتقىاها فجىزها

 هااار  ؤن بال( وطااالم وآلاااه علياااه هللا صااال ) الىباااي ب ااا  باليظااان  عىاااه هتهاااد  ؤن هسياااد الااار 

 العاااام اإلاعجاااى هااارا ب ااا  خ لهاااا ماااً وؼاااحر حيىماااا فاثااادة ماااً تخلاااى ال تصاااىزها فاااي الظااااهسة

 فجىزهاا وتعاا   طانهاهه هللا ؤلهمهاا الاىفع ؤن ب ا  الكسيما  القسآهيا  ؤلاػاازة فةن لإللهام

  البؼاااااس جعااااا  وتعاااااا   طااااانهاهه هللا ؤن يعجاااااي وتقىاهاااااا
 
 الخحااااار معااااااو  يتهظظاااااىن  جميعاااااا

  حتااااى والؼااااس
 
 التربياااا  ؤو الاجتماعياااا  التيؼاااائ  ؤو الاجتمااااا ي الااااتعلم عمليااااا  عااااً خازجااااا

 و حاار مظاالم   حاار الصخصااي  ؤ  الظاام  عااً اإلاىعصلاا  الصخصااي  ؤن بهياا  الاجتماعياا 
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 أليااا  تخظااا  لااام لاااى حتاااى والؼاااس الخحااار معسفااا  فاااي مظااااوليتها الىاقااا  فاااي تتهمااا  اإلاىحااادة

 .الؼس معاو  ؤو الخحر إلاعاو  بليها تؼحر خازجي  مىبها 

 حتاااااى اإلاعجاااااى هااااارا ب ااااا  تؼاااااحر متىىعااااا  بىصاااااىص ل طتؼاااااهاد ههتاااااا  ال الىاقااااا  فاااااي وههااااً

 للم ثكااا  اإلااااستنؽ ؤلالهاااام حيااا  ماااً ؤػاااسها كماااا ؤلاوظااااهي   حااار العظاااىيا  ب ااا  باليظااان 

( ؤمسهاا طاماء بكا  وؤوحيىاا) القاثل  الكسيم  آلاي  في وزد حي  بظىاهم اإلاستنؽ وؤلالهام

 للممازطااااا  ألاماااااس وهاااااى قلىاااااا  بماااااا الكسيمااااا  آلايااااا  هااااار  وجاااااى  ؤحاااااد فاااااي اإلافظاااااسون يؼاااااحر

 .اإلا ثك  ب   باليظن  العنادي 

 تترتا  وماا والؼاس الخحار بلهاام قلىا كما ومىه باإلوظان يستنؽ ما هى الىاق  في يعىيىا وما

 ؤلاطا م  الظالى  بىؼا  وليع عام بىهى البؼس   الظلى  لىؼا  اإلاظاولي  مً عليه

 .فهظ 

 
 
 شخصاي  ؤيا  عىاد اإلالهام الظالى  مً مفسدا  تظ  ال يل  ؤو والظسق  القت  بن فمث 

 هااار  تكاااىن  ؤن ذلااا  فاااي يظاااتى   العكااع ؤو الؼاااسيس بالظااالى  الاتظاااام حيااا  ماااً بؼااسي 

 ؤو مامىا  كنحارة ؤو صا حرة تكاىن  ؤن ذلا  فاي جاهلا  تكاىن  ؤو معسفي بعد ذا  الصخصي 

 .آخس  ب   مامى   حر

 ؤن حيا  لإلوظاان العاام اإلاعسفاي بالنعاد علياه يؼلا  ماا الىؼاا  هرا في الىاق  في ويدخ 

  قلىااا  الاار  بمعىااا  الااى ي ؤو ؤلالهااام
 
 ؤمااس وهااى البؼااسي  اإلاعسفاا  مصااادز ؤحااد يظاا  ل ىيااا

 تظااتؼ  لاام الفلظااف  ؤو الاجتمااا  علماااء عليهااا تااىفس التااي النهااى  تظااتؼ  لاام الىاقاا  فااي

 التااااىاشن  علااا  قيامهااااا بةمكاهيااا  ووؼاااإ ها املجتمعااااا  عاااً تهااادث  التااااي ألازطاااي  النهاااى 

 اإلاعسفااااا  وؼاااااإة عاااااً الناحثااااا  هظسياااااا هم يخظاااااعىا ؤن العلمااااااء هااااااالء يظاااااتؼ  لااااام حيااااا 

 ؤن يظاااتؼيعىا لااام آخاااس جاهااا  ماااً التاااىاشن  علااا  املجتمعاااا  وقياااام جاهااا  ماااً البؼاااسي 

  الجاها  هرا يفظسوا
 
  تفظاحرا

 
 مجاا  ال متىىعا  تقلصاا  عاً يصادزون ماا بقادز مىؼقياا

 البؼااس يلهاام وتعااا   طاانهاهه هللا ؤن ب اا  وؼااحر ؤن وددهااا ألامااس فااي مااا كاا  آلان عنهااا لل ادي 
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  لهااام يظااام  اإلاعسفااا  ماااً  الاااىمؽ هااارا اإلاعسفااا  ماااً باااىمؽ عاااام بىاااى 
 
 ب ااا  يتعسفاااىا باااإن ؤوال

 ظاااىاهس يلهمهااام ثاااان   جاهااا  وماااً طااالىكهم مظااااولي  يتهملاااىا حتاااى والؼاااس الخحااار معااااو 

  الىاقااا  فاااي تكاااىن  ال اااا  بؼنيعااا  وظاااىي  معسفيااا 
 
  ؤكثااار إلاعسفااا  ؤطاطاااا

 
 ماااا وهااارا تفصاااي 

 (.الظ م عليهم) ألاهبياء زطال  ال ا  بؼنيع  عليه تتىفس

 وتعاا   طانهاهه هللا بلقااء ؤ  ؤلالهاام ظااهسة ؤن هى الجاه  هرا في مىه يتهيه ؤن هىد وما

  معىاااا الصخصاااي  ذهاااً فاااي
 
  معسفياااا

 
 ؤو الخحااار بةلهاااام يتصااا  اإلاعجاااى هااارا ؤكاااان طاااىاء معىياااا

 ؤلالهااام ؤن ب اا  مىااه هيتهااي ؤن هااىد مااا فااةن حييئاار   آخااس معسفااي إللهااام يتصاا  كااان ؤو الؼااس

 ؤن هسيااااد الاااار  ؤلالهااااام ولكااااً جميعهااااا شخصاااايا  ب اااا  باليظاااان  متااااىفس ؤمااااس عااااام بؼااااك 

 الكااسيم القااسآن زطااال  ب اا  باليظاان  عىااه ههاادثكم ؤن هسيااد الاار  الااى ي ؤو عىااه ههاادثكم

 ؤلالهااااام عااااً ال ااااا  بؼنيعاااا  يختلااااف ال الااااى ي ؤو ؤلالهااااام مااااً الااااىمؽ هاااارا فااااةن حييئاااار  

 يكاىن  لكا  الكاسيم القسآوا  الاى ي دزاطا  ب ا  هادز  ؤن ؤزدهاا ألاماس فاي ماا ك  العام البؼس  

 بن فىقاااى   هناادؤ ولاارل  ؤلالهااام  النعاااد مااً الجاهاا  لهاارا بجماليااا  بحاػاا  علاا  الؼالاا 

  يتهااادثىن  فااااة هم الاااى ي عااااً يتهااادثىن  حيىمااااا الؼاااإن بهاااارا اإلاعىياااحن
 
 ؤو ؤػااااكا  عااااً ؤوال

 التكليااااف ؤو النعثاااا  باااادء ماااا ( وطاااالم وآلااااه عليااااه هللا صاااال ) دمحم الىبااااي علاااا  الااااى ي ؤههاااااء

 ماااً( وطااالم وآلاااه علياااه هللا صااال ) هنىتاااه فاااي متمثلااا  البؼاااس ب ااا  تعاااا   هللا مناااادت ا بةيصااا

 فاي الىاقا  فاي النااحثىن  يتفااو  الظايا  هارا وفاي بهاا اػلا  التاي ؤلاطا مي  السطاال  خ  

 هللا صال ) هللا زطاى   وباحن وتعاا   طانهاهه هللا باحن التىاصا  همؽ ؤو الى ي همؽ تهديد

 ( وطاالم وآلااه عليااه
 
 صاال ) الىبااي وطااى  الكااسيم الكتااا  فااي الااىازدة الىصااىص لتفاااو  تنعااا

  يؼحر الناحثحن فنعع( الظ م عليهم) واإلاعصىمحن( وطلم وآله عليه هللا
 
 وجىد ب   مث 

 :متمثل  ألازبع  ألاهماغ وهر  الى ي ؤو التىاص  مً ؤهماغ ؤزبع 

-  
 
 .اإلاناػس الى ي في عليه يؼل  فيما ؤوال

-  
 
 ( الظ م عليه) جبراثي  وهى اإلال  خ   مً بالى ي عليه يؼل  بما ثاهيا

 
 .مث 
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-  
 
 بهادثاا  يظتؼااهد الظاايا  هاارا وفااي التكااىيً مصااؼل  عليااه يؼلاا  مااا خاا   مااً وثالثااا

 (.وطلم وآله عليه هللا صل ) للىبي باليظن  اإلاعسا 

-  
 
 .السئي  خ   مً الى ي وهى ؤلالهام ؤو الى ي مً الساب  الىمؽ وؤخحرا

 النااااااحثىن  يااااسي  قلىااااا كمااااا يظاااا  الااااى ي ؤو ؤلالهاااااام ؤههاااااء ومااااً ألازبعاااا  ألاهماااااغ هاااار  بن

 واحااد بااىمؽ ؤو منهااا باااثىحن ؤو منهااا بث ثاا  ؤو ألازبعاا  ألاهماااغ بهاار  الاقتىااا  فااي متفاااوتحن

 الاى ي وهاى ؤال فهظا  ؤػكاله ؤحد في مىهصس الى ي ؤن ب   يره  مً فهىا  فهظ 

 يظاايف بالىاطااؼ  الااى ي هاارا ب اا  آخاس فسياا  ويظاايف( الظاا م عليااه) جبراثياا  بىاطاؼ 

  اإلاناػااااس الااااى ي بليااااه
 
 وهااااى الثالاااا  الااااىمؽ يظاااايف ال ااااا  بؼنيعاااا  فسياااا  وهىااااا  ؤيظااااا

  اإلاعااااسا  بقظاااي  الجاهاااا  هاااارا فاااي ويظتؼااااهد حجاااا  وزاء مااااً التكلااايم
 
 مااااا هىااااا  وؤخحااارا

 خا   ماً الاى ي وهى ؤال بليه ؤػسها الر  الساب  الىمؽ الث ث  ألاهماغ هر  ب   هظيف

 .السئي 

  تصاادز ؤن اإلامكااً مااً ألازبعاا  الاتجاهااا  هاار  بن هاا  هااى اإلاهاام الظاااا  ؤن بيااد
 
 جميعااا

 هاااااااار  مىاقؼاااااااا  ؤن وعتقااااااااد. ال؟ ؤم الااااااااى ي ظاااااااااهسة ب اااااااا  باليظاااااااان  صاااااااااثن  م حظاااااااا  عااااااااً

 منهاا الثىاحن ؤو ألحادها القىاعا  يهقا  ماا ب ا  خ لهاا ماً هص  ؤن  اإلامكً مً الاتجاها 

 .ألزبعتها حتى ؤو لث ثتها ؤو

 ؤن ب   الداثم الاتجا  به وهقصد وهىاقؼه عىه فىتهد  هندؤ ألاو   الاتجا  ب   وباليظن 

 وهرا(. الظ م عليه) جبراثي  وطاػ  في اإلاتمث  الى ي هى واحد همؽ في يىهصس الى ي

 علاا  بااه لياادل  الكااسيم القسآواا  الااىص مااً مظاان  دلياا  مااً ؤكثاار يقاادم الىاقاا  فااي الاتجااا 

 مصاااؼل  ؤو( الظااا م علياااه) جبراثيااا  ب ااا  اإلاؼاااحرة بالعناااازا  يظتؼاااهد حيااا  هظاااس  وجهااا 

 مااً وزد مااا آخااس ب اا  ألامااحن الااسو  مصااؼل  ؤو الكااسيم السطااى   مصااؼل  ؤو القاادض زو 

 جبراثي  بىاطؼ  اإلاناػس الى ي ب   وتؼحر الجاه  هرا عً تتهد  التي الكسيم  آلايا 

 .بليها اطتمعتم التي اإلاصؼل ا  خ   مً( الظ م عليه)
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  الظاايا  هاارا فااي بهااا يظتؼااهد التااي آلايااا  مااً
 
 بهااه تااىفع بذا والصاان : )تعااا   قىلااه مااث 

 ؤ  الصااافا  وهااار ( ؤماااحن ثااام مؼاااا  مكاااحن العاااسغ ذ  عاااً قاااىة ذ   كاااسيم زطاااى   لقاااى  

 بجبراثيا  تتص  طما  كلها وألامحن واإلاؼا  واإلاكحن القىة ذ  والسطى   الكسيم السطى  

 (.الظ م عليه)

  آلاياا  ماً وهىاا 
 
 مااا هاىي  بذا والاىجم: )تعااا   قىلاه مثا  الجاها  هاارا ب ا  يؼاحر ماا ؤيظااا

 ػااااديد علمهاااام يااااى   و ااااي بال هااااى بن الهااااىي  عااااً يىؼاااا  ومااااا  ااااىي  ومااااا صاااااحنكم طاااا 

  يعجاااااي وهااااارا( القاااااىي 
 
 بلياااااه الكسيمااااا  آلايااااا  ؤػااااااز  الااااار  القاااااى   هاااااى جبراثيااااا  ؤن ؤيظاااااا

  اإلاعجاى هارا ب ا  تؼاحر ال اا  بؼنيعا  ؤحاديا  وجىد ب   باإلطاف 
 
 يمكىىاا ها  ولكاً ؤيظاا

 خااص بؼاك  يتفاسد الاى ي ؤن علا  كاسيم قسآوا  دلي  مً الاتجا  هرا قدم بما هكتف  ؤن

 هاااارا عىااااد الىقااااى  مااااً وعتقااااد( الظاااا م عليااااه) جبراثياااا  وطاااااػ  خاااا   مااااً الااااى ي هااااى

  وعاس  دمىاا ما ؤلاػ   عل  الصىا  مً ليع فهظ  الدلي 
 
 القسآوا  الاىص ؤن جميعاا

  ه حاا  هااى كمااا يظاا  الكااسيم
 
 وؤن. آخااس  وب اا  بػاا   وفيااه عمااىم وفيااه بجمااا  فيااه هصااا

 املجملاااا  الىصااااىص هاااار  مااااً كثحاااار علاااا  ػاااا  ؤدواااا  دون  بةهاز هااااا تلقاااا  الؼااااسيف  الظااااى 

 .وتقيدها وتخصصها تبينها لك  والعام  واإلاؼلق 

 صل ) دمحم عل  يجز   الى ي بإن القاث  الاتجا  وهى الثاو  الاتجا  بليه ذه  ما ذل  ومً

 وهااي بىطاااػ  الااى ي ؤ  اإلاناػااس  حاار الااى ي ؤحاادهما همؼااحن وفاا ( وطاالم وآلااه عليااه هللا

 كمااا مناػااسة الااى ي فهااى آلاخااس الااىمؽ وؤمااا الحظىااا كمااا( الظاا م عليااه) جبراثياا  وطاااػ 

  آلات  ال دي  عليه يد 
 
 :مث 

 ؤتاا  بذا( وطالم وآلاه علياه هللا صال ) هللا زطاى   كاان( الظا م علياه) الصااد  ؤلامام قا )

 بذا وؤمااا آخااس  ب اا  جبراثياا   ااي وقااا  جبراثياا  ذا هااى يقااى   جبراثياا  وبينهمااا هللا مااً الااى ي

 هللا ماً علياه الاى ي لثقا  وي شاخى الظاكت  تلا  تصاينه جبراثيا  بينهماا ولايع الاى ي ؤتاا 

 (.اطمه عص
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 وفاا  الااى ي يتلقاا  كااان( وطاالم وآلااه عليااه هللا صاال ) الىبااي ؤن ب اا  يؼااحر ال اادي  هاارا بن

 باطااتجاب  يقتاارن  ال الاا  هاار  مثاا  فااي والااى ي جبراثياا  بىاطااؼ  الااى ي ؤحاادهما همؼااحن

 الثاهياا  الؼسيقاا  وفاا  الااى ي ؤتااا  بذا ولكااً عادياا ( وطاالم وآلااه عليااه هللا صاال ) الىبااي مااً

 ال ادي  هارا يؼاحر حييئار وتعاا   طانهاهه هللا ماً اإلاناػاس ؤلالهام ؤ  اإلاناػس الى ي ؤ 

 يتلقا  حيىماا( وطالم وآلاه علياه هللا صال ) الىباي ؤن ب ا  متىىعا  ؤخسي  ؤحادي  تؼحر كما

 وآلاااااه علياااااه هللا صااااال ) الىباااااي يظاااااتجي  ؤ  الظاااااكت  ؤو ال ؼاااااي  تصاااااينه اإلاناػاااااس الاااااى ي

 تإخاار  ؤو ال ؼااي  لتإخاار  ؤهااه حتااى وتعااا   طاانهاهه هللا حيااا  خاػااع  اطااتجاب ( وطاالم

 للساا   الاطااتجاب  ؤن ب اا  تؼااحر ألاحادياا  بعااع بن باا  ألاحادياا  فااي وزد كمااا الظااكت 

 ماااً بااااألزض تلتصااا  تكااااد حيااا ( وطااالم وآلاااه علياااه هللا صااال ) هللا زطاااى   هاقااا  علااا  حتاااى

 كاااا  وواضاااا   صااااسيه  بليهااااا اإلاؼاااااز ألاحادياااا  بن الااااى ي ماااا  يتااااىازد الاااار  الثقاااا  ػاااادة

 بالؼاك  همؼاحن وفا  الاى ي يتلقا  كاان( وطالم وآلاه علياه هللا صال ) الىبي ؤن في الىطى 

 هااا  واحاااد هماااؽ فاااي الاااى ي حصاااس الااار  ألاو   ل تجاااا  باليظااان  لكاااً ؤوضااا ىاهما الااار 

 قن  تلىها  الر  ال ديثي الىص حيا  هصى  ماذا وهى اإلاتقدم الظاا  عل  بجاب  لديه

 الاتجا ؟ هرا يقدمها التي ؤلاجاب  هي ما هقسؤها لم ؤخسي  وهصىص قلي 

 الكسيما  آلاياا  باحن تعاازض ال ؤو معازطا  ال ؤهاه ب ا  التجاا  هارا ذها  في تتمث  ؤلاجاب 

 وباحن جبراثيا  بىاطؼ  الى ي يتلق  كان( وطلم وآله عليه هللا صل ) الىبي ؤن ب   اإلاؼحرة

  الؼسيقتحن وف  الى ي يتلق  كان( وطلم وآله عليه هللا صل ) ؤهه ب   تؼحر التي ألاحادي 

 .بليهما اإلاؼاز

 جبراثيا  بىاطاؼ  الاى ي ؤ  اإلاناػاس  حار الاى ي وهي ألاو   الؼسي  ؤن الاتجا  هرا يقى  

 .فهظ  القسآو  الىص ب   باليظن  يكىن  بهما

 وهاى ؤال ؤلالهاام ؤو الاى ي ماً آخاس هماؽ ب ا  بلياه يؼاحر ال ادي  فلعا  الثاو  الىمؽ وؤما

  القدطااااي  باألحادياااا  يااااستنؽ مااااا
 
 وآلااااه عليااااه هللا صاااال ) الىبااااي بااااه يلهاااام مااااا مؼلاااا  ؤو مااااث 

 (.وطلم
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  يظ  اإلاناػس ؤلالهام ؤ  القسآو  الىص  حر هى ؤلالهام يكىن  وحييئر  
 
 الىص ب حر مستنؼا

 ( وطاالم وآلااه عليااه هللا صاال ) الىبااي ؤن علاا  متظااافسة الىصااىص ؤن حياا  القسآواا 
 
 ؤيظااا

 ماااااً وزد إلااااااا والتىطااااايها  والؼاااااسو  والتإويااااا  التفظاااااحر حيااااا  ماااااً الاااااى ي يتلقااااا  كاااااان

 .الكسيم  القسآهي  الىصىص

 الى ي ب   ؤلاػازا  مً الؼاثفتحن هاتحن بحن تعاطد ال ؤهه الاتجا  هرا يظتخلص فةذن

 كااااان بذا جبراثياااا  بىاطااااؼ  الااااى ي يىهصااااس باااااألحسي  ؤو لجبراثياااا  الااااى ي يىهصااااس حياااا 

  الاى ي
 
  هصااا

 
  الااى ي كااان بذا ؤماا فهظاا  قسآهيااا

 
  هصااا

 
  ؤو تفظاحريا

 
  ؤو ماااوال

 
 آخااس  ب اا  ػااازحا

 هللا صال ) الىباي ؤن ب ا  الاراه  ال ادي  ما  يتظا  لعله باألحسي  ؤو يستنؽ فلعله حييئر  

 هاااااريً باااااحن للتعاااااازض وجاااااىد ال وبهااااارا بؼاااااسيقحن الاااااى ي يتلقااااا  كاااااان( وطااااالم وآلاااااه علياااااه

 .الىصىص مً الىمؼحن

 هاي ؤلاجاب  هر  ؤن ب   الرها  وظتؼي  ؤو التكلف مً شخيء فيها ؤلاجاب  هر  ؤن وال  

 مااااااً لااااااه ػاااااااهد وال التبر ااااااي التكليااااااف ؤو التبر ااااااي بااااااالجم  يظاااااامى ممااااااا همااااااؽ الىاقاااااا  فااااااي

 الااىص ؤن ماا  بليااه اإلاؼاااز التإوياا  ال اادي  هاارا ياااو  ألن النتاا  طااسوزة ال بذ الىصااىص

 ؤن ب اا  اإلاؼااحرة القسآهياا  آلاياا  وب اا  قلياا  قناا  ؤوضاا ىاها قسآهياا  بػااازة فااي الكااسيم القسآواا 

 بىاطاؼ  والاى ي اإلاناػاس الى ي خ   مً اإلاصؼفحن عناد  يكلم ؤ  وتعا   طنهاهه هللا

 .ؤخس  ب   التكليم بىاطؼ  والى ي اإلال 

 وآلاه علياه هللا صال ) دمحم جبراثيا  يكلام ؤن باحن النتا  تعاطد ؤ  هجد ال الىاق  في حييئر  

  هللا وبحن بيىه كىاطؼ ( وطلم
 
( وطالم وآلاه علياه هللا صال ) الىباي عل  يجز   ؤن وبحن حيىا

  مناػسة الى ي
 
  آخس حيىا

 
 ال ؼاي  عاً تتهد  التي ألاخسي  وألاحادي  ال دي  لهرا تنعا

 ماااا تخاااص هاااي الظااكت  ؤو ال ؼاااي  ؤن هقاااى   ؤن ب ااا  النتاا  طاااسوزة ال حيااا  الظاااكت  وعااً

  ألاخناز مً لها ػاهد ال حي  اإلااول  ؤو الؼازح  ؤو اإلافظسة بالىصىص يستنؽ
 
 ما  ؤبادا

 يجاز   كاان( الظ م عليه) جبراثي  ؤن بال الكسيم القسآن ذها  بحن تعازض ال ؤهه م حظ 

  الاى ي يصاله كاان ؤهاه ب ا  الرها  وبحن( وطلم وآله عليه هللا صل ) دمحم عل  بالى ي
 
 حيىاا
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  مناػس بؼك  آخس
 
 ؤػاسها قاد دمىاا ماا ألاحاديا  وطااثس اإلاتقادم ال ادي  ؤوض ه إلاا تنعا

 
 
 يجااايء قاااد الااار  الكاااسيم القسآوااا  الاااىص علااا  بةهاز هاااا تلقااا  الؼاااسيف  الظاااى  ؤن ب ااا  طاااابقا

 
 
  ؤو مجم 

 
  ؤو عاما

 
 .الخ مؼلقا

 همؼااااحن علاااا  هااااى الااااى ي ؤن ب اااا  الااااراه  الثاااااو  الاتجااااا  يقدمااااه مااااا آلان لىااااا يتنااااحن وبهاااارا

 دليا  وهاى الثااو   الاتجاا يقدماه الار  الادلي  وهاى اإلاناػاس  حر والىمؽ اإلاناػس الىمؽ

 .ألاولحن باالتجاهحن يتص  فيما وهرا ػ  وال بالتماط  يتظم

 القسآهياا  باآلياا  الاطتؼااهاد هااى دليلهمااا فااةن والساباا  الثالاا  الاتجاااهحن ب اا  باليظاان  وؤمااا

  زطاااله بعاااع يكلااام وتعاااا   طااانهاهه هللا ؤن ب ااا  اإلاؼاااحرة الكسيمااا 
 
  تكليماااا

 
 ماااا وهااارا مناػاااسا

 السطاااى   كلااام قاااد وتعاااا   طااانهاهه هللا ؤن ب ااا  هااار  خااا   ماااً الثالااا  الاتجاااا  بلياااه يؼاااحر

 السابااا  الاتجاااا  فاااةن السئياااا ب ااا  وباليظااان  اإلاعاااسا  حادثااا  فاااي( وطااالم وآلاااه علياااه هللا صااال )

 النعثااا  قنااا  الىاقااا  فاااي( وطااالم وآلاااه علياااه هللا صااال ) للىباااي حصااال  السئياااا ؤن ب ااا  يؼاااحر

 .ال الي  مهاطستىا بدء في  بليها ؤػسها خاص  زئيا بىاطؼ  طىىا  بث  

  يتار  ال الىظاس وجها  يبن التفاو  هرا ؤن وال  
 
  الاى ي ظااهسة علا  باا  ذا ؤثاسا

 
 ؤطاطاا

  ذلاا  تعسفااىن  كمااا هااى اإلاؼلااى  ألن إلااااذا
 
 علاا  الااى ي بجاازو  القىاعاا  حصااى   هااى جميعااا

 ( وطاالم وآلااه عليااه هللا صاال ) الىبااي
 
 بااحن اإلاىجااىد ؤ  ؤيااديكم بااحن الاار  الؼااك  بهاارا قسآهااا

 ( الظا م علياه) جبراثيا  بىاطاؼ  ذلا  ؤكاان طاىاء ذلا  عً يعبر كما الدفتحن
 
 ؤو جميعاا

  ؤو مناػااسة آلاخااس القظاام ؤكااان وطااىاء مىااه قظاام
 
  حتااى ؤو تكليمااا

 
 ؤو منهمااا همؼااحن ؤو زئيااا

  الكاسيم القاسآن هاصو  هاى اإلاؼلاى  ؤو اإلاظاتهد  ؤن حيا  جميعهاا ألاهمااغ هي
 
 علا  وحياا

 الاتجاهااا  مااً واحااد بااإ  عليااه التاادلي  فااي كااا  وهاارا( وطاالم وآلااه عليااه هللا صاال ) دمحم

 القااسآن هااصو  ب اا  الااراه  الاتجااا  بااه ووعجااي مىااه اإلافااسوض الاتجااا  ب اا  باإلطاااف  الث ثاا 

  حسيصااحن ؤهفظااىا هجااد ال لااارل ( الظاا م عليااه) جبراثياا  بىاطااؼ  الكااسيم
 
 ؤن علااا  كثحاارا

 وال ال ظاااام هاااارا ؤمثلاااا  يتؼلاااا  ال ألامااااس دام مااااا باااارا  ؤو الؼااااك  بهاااارا اإلاىقااااف ههظاااام
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 حاادثىاكم وبهمااا الكسيماا  القسآهياا  والظاااهسة العلمااي اليقااحن علاا  بااا  ذا  ؤهمياا  يعكااع

 .اإلايدان هرا في الناحثىن  يقدمها التي الىظس وجها  عل  لتقفىا برل 

  الاتجاهااا  بليااه تااره  مااا ؤو ألاو   الاتجااا  بليااه يااره  مااا هؼااا  فااي وآلان
 
 ؤن مااً جميعااا

 جبراثيااا  هاااى وتعااا   طااانهاهه هللا وباااحن( وطاالم وآلاااه علياااه هللا صاال ) الىباااي باااحن الىطاااػ 

  الاتجاهاا  قنا  ماً عليهاا املجما  الىطااػ  هار  ؤن هقى  ( الظ م عليه)
 
 ؤن هاىد جميعاا

 تفصااااي   وفاااا  تتهااااد  الىاقاااا  فااااي الىصااااىص ؤن ب اااا  ليؼااااحر الىؼااااا  هاااارا عىااااد هقااااف

 صل ) الىبي تعام  همؽ ب   باليظن  باألحسي  ؤو الىطاػ  هر  همؽ ب   باليظن  متىىع 

 ؤو يتعامااا  كاااان كياااف ؤخاااسي  وبكلمااا ( الظااا م علياااه) جبراثيااا  مااا ( وطااالم وآلاااه علياااه هللا

 عىاادما( الظاا م عليااه) لجبراثياا  يظااتجي ( وطاالم وآلااه عليااه هللا صاال ) الىبااي كااان كيااف

 .يلتقيه

 يااستنؽ مااا التفصااي   هاار  مااً متىىعاا  تفصااي   ب اا  الىصااىص تؼااحر الظاايا  هاارا فااي

 هااااار  تاااااره  حيااااا  لصخصااااايته الخااااااز ي اإلاظهاااااس ؤ ( الظااااا م علياااااه) جبراثيااااا  بصاااااىزة

 ( الظ م عليه) جبراثي  ؤن ب   الىصىص
 
  ؼا  حيا  ال قيقي  بصىزته مستحن هص   مث 

 .برل  ألاف 

 بحاااااادي صااااااىزة فااااااي يناااااادو الخاااااااز ي اإلاظهااااااس حياااااا  مااااااً فكااااااان ألاخااااااسي  ال اااااااال  فااااااي وؤمااااااا

 وهااااااى ؤال لااااااه واإلاصاااااااحن ( وطاااااالم وآلااااااه عليااااااه هللا صاااااال ) للىبااااااي اإلاعاصااااااسة الصخصاااااايا 

 فااي شخصااي  ؤجماا  الىصااىص تؼااحر كمااا الصخصااي  هاار  وكاهاا  الكلبااي يهحااى شخصااي 

 (.وطلم وآله عليه هللا صل ) الىبي شمان

( وطلم وآله عليه هللا صل ) الىبي م  جبراثي  تعام  بإطلى  يستنؽ ما التفصي   ومً

 الىباااي علااا  يظاااتإذن كاااان( الظااا م علياااه) جبراثيااا  ؤن عاااً اإلااااإثىزة اإلاصاااادز تقاااى   حيااا 

 .العند جلىض يجلع وكان( وطلم وآله عليه هللا صل )
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  بليهااااا ؤلاػااااازة تماااا  مااااا ألاخااااسي  التفصااااي   ومااااً
 
 وآلااااه عليااااه هللا صاااال ) ؤهااااه وهااااى طااااابقا

  عادياااا  اطااااتجابته ؤو تعاملااااه كااااان جبراثياااا  ماااا  يتعاماااا  كااااان عىاااادما( وطاااالم
 
 ولكىااااه جاااادا

 .ؤلاػازة تم  كما تعتريه الظكت  ؤو ال ؼي  تل  كاه  اإلاناػس الى ي م  يتعام  عىدما

 ما  التعاما  ماً ألاهمااغ هار  عليها تىؼى   التي الدالال  عً هتظاء  ؤن آلان هى واإلاهم

 وآلاه علياه هللا صال ) الىباي ما ( الظا م علياه) جبراثيا  تعاما  ؤو( الظا م عليه) جبراثي 

  عىااه هتهااد  ؤن يينغااي مااا هاارا( وطاالم
 
 مهاطااسة ب اا  عىااه ال اادي  طااىاج  ؤهىااا بال ؤيظااا

 .وبسكاته هللا وزحم  عليكم والظ م هللا ػاء بن الحق 


