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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علٕ سْٔر

عله خْاص اآلٓات القرآىٔة:

ىشأتُ ّمراحل تطْرِ ّضْابطُ
د .علٕ سْٔر*
تاريخ قبول البحث0202/12/00 :م

تاريخ وصول البحث0202/1/5 :م

ملخص

تشاول البحث مدألة أثر قراءة القرآن في جمب السشافع ودفعع السزعارم معؼ مقعا قعراءة آليعت ا عا

في ما يتيمق آلكذف الدحر وإآلطاله ودفيه .ومشها ما يتيمق آلجمعب العرزو وتعيته .ومشهعا معا يتيمعق آلح عت

ال ع ار والستععا  ...وغيععر ذل ععغ مععؼ اي عؽا التععي تق ععر ذتر ععا مسععا يتيمععق آل ععأمؽر العععا ر والبععا ؼ والع ع ا
وا خرةم و ف البحث إلى ذتر التأصيا الذرعي لهذا الجا ب وب ان أدلة مذروعيته معؼ التتعاو والدعشةم
ومعؼ ثععػ ذتععر الذععروا والزعؽاآلب التععي يشب ععي أن يمتععزم لهعا ال ارغععب فععي التيععا ي مععع ا ععا

تحقي ععق مطالب ععه جمبع عاً أو دفيع عاًم واتب ععع لتحقي ععق ذل ععغ الس ععشهخ التحميم ععي وا ت ععتشبا يم وخمع ع

القرآ ععة آلة ععة

البح ععث إل ععى

مجسؽعة مؼ الشتائخ مشهام ثبؽ خؽاص القرآن آلجمب السشافع ودفع السزعار آلعالقرآن التعرمػ .ومشهعا صعحة
التؽتععع آلاخت ععار آ ععا

ل ععرض جمععب السشععافع ودفععع السزععار لهععا .وأ ععه

ذععترا مععع قعراءة ا ععا

القرآ ععة

لتحقق ذه الخاص ة شعيء تعؽج قراءتهعا؛ ين الخاصع ة لمقعرآن ولع س لذعيء آخعر خعاري ععؼ آح القعرآن.
وأن عذا اليمععػم أح :عمععػ خعؽاص القعرآن مععؼ اليمعؽم التععي يشب ععي أن يتشعى لهععا؛ لسععا فيهعا مععؼ التذععف عععؼ
صؽرة مؼ صؽر إعجاز القرآن الترمػ.

الكمسات السفتاحية :خؽاص – مشافع – رق ة.

Knowledge of the properties of the Qur’anic verses:
Its inception, stages of development, and controls
Abstract
This study tackles the issue of the effect of reading the Qur’an on bringing benefits
and advancing disadvantages, such as the effect of reading some verses regarding the
detection, nullification, and payment of magic. Including those related to bringing a
livelihood and its capacity. Including what is related to the enemy's response and
defeat. Including those related to returning the absentee and achieving his security.
Including what is related to the preservation of the house and the goods ... and other
types that have been mentioned a lot, which are related to the matters of the apparent,
the inner, the lower, and the afterlife, and the research is subject to the legal rooting for
him and a statement of his legitimacy evidence from the book and the Sunnah, and then
he mentioned the conditions and controls that he should adhere to Desiring to deal with
the Qur’anic verses in order to achieve its demands by bringing or pushing, and the
research concluded a set of results from it, proving the properties of the Qur'an by bringing
* أتتاذ مذاركم تم ة اإلمام مالغ.
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benefits and pushing the harms of the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet Including
the validity of the expansion by choosing verses for the purpose of bringing benefits and
paying harm to them. And that it is not required with reading the Qur’anic verses to achieve
this characteristic except for reading it, because the characteristic of the Qur’an is not
something else outside the verse of the Qur’an. And that this science, i.e. the science of the
properties of the Qur’an, is one of the sciences that should be taken care of because it has
effects that benefit the Muslim in particular, and because it contains proof of a form of the
miracle of the Noble Qur’an and thank Allah the god of everything.

املقدمة.

الحس هلل رو اليالسيؼ وصمى هللا عمى تي ا دمحم وعمى آله وأصحاآله وتمػ.

أما آلي  :فإن الح يث عؼ القرآن مييؼ
مؼ خم هم و ذه الؽرقا

يشزبم لتؽ ه يتح ث عؼ تالم ميجز

أت ه البا عا معؼ لعيؼ ي عه و

تتشاول جا با مؼ جؽا ب خؽاص القرآن وأت اررهم وتيؽد أ س ة التتاآلة في عذا السؽوعؽ إلعى تؽ عه

يتيمق آلسؽوؽ اعتشى آله اليمساء ق سا وح يقا و ؽ مدألة أثر قراءة القرآن في التأثير عمى الش عؽس وايجدعادم وتعأثيره فعي
جمعب السشععافع ودفعع السزععارم وجعاء

تحععم عشعاومؼ مختم ععة فععي عمعؽم القعرآن مشهعا خعؽاص القعرآنم أو فزععائا القعرآنم أو

أترار القرآن وغير ا مؼ اليشاومؼ.
إشكالٔة البحح.

لسا ظهر عشا ة الشاس لهذا الجا ب مؼ البحث عؼ أترار ومشافع ا عا

القر عة فعي جمعب مش يعة أو دفعع م دع ةم

مؼ خالل لرامخ تم زمؽ ة ومؽاقع إلتترو ةم وأقبا الشاس عمى الدؤال عشها لمستخرريؼ مؼ اليمسعاء ول يعر الستخررعيؼ مسعؼ
ق مؽا أ دهػ لخ مة الشاس آلخؽاص القرآن مؼ جمعب مش يعة أو دفعع مزعرة .فسعا عي حع ود السقبعؽل والسسشعؽ فعي عرو التيامعا
مع ذا الجا ب؟ وما شرو ه ووؽاآلطه؟
أٍداف البحح.

يه ف البحث إلى اإلجاآلة عؼ اإلشكال ة السطروحة والستيمقة لهذا الجا ب معؼ ال ارتعةم ومعؼ عذه اي ع اف :ذتعر

التأصععيا الذععرعي وأدلععة السذععروو ة لسؽوععؽ صععحة تحقيععق أثععر ا ععا الق آر ععة فععي جمععب مش يععة أو دفععع مزعرة عععؼ قععارث ععذه
ا ة أو تمغم تؽاء دفع مزرة تدمب ش طان أو إ دانم أو جمب مش ية في ح ت متا أو غيره.
ل ان الذروا والزؽاآلب التي يشب ي أن يمتزم لها الراغب في التيا ي مع ا ا

أو دفياً.
الدراسات السابقة.

القرآ ة؛ آلة ة تحقيعق مطالبعه جمبعاً

اعتشى آليت اليمساء ق سا لهذا الجا ب مؼ الشاح ة التطب ق ة وأل م ف ه آليت السؤل ا

مؼ مقعا :الع ر الشعع ػ فعي

خ عؽاص الق عرآن الت عرمػم اليالمععة ألععؽ دمحم عب ع هللا لععؼ أتععي ال سشععي الذععافيي ال ععافيي  ٚٙٛع  :السكتبععة اليالم ععة آلج عؽار ايز ععر
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آلسرعر .وذتععر السؤلععف فععي مق متععه أ ععه جسيعه مععؼ تتععاو البععرو الالمععع وال يععث الهعامع يلععي آلكععر الشدععائي القاوععيم وتتععاو ف ععه
خؽاص القرآن وفعؽات الدعؽر يلعي حامع ال ازلعيم وتتعاو آلة عة السعرام لم ازلعي .وتتعاو الدعر الجميعا فعي خعؽاص حدعبشا هللا و يعػ
الؽتيا السدسى آلالجؽا ر السرؽ ة والآللئ السكشؽ ة لدي ح ألي الحدؼ الذاذلي.
ومؼ شا تان ذا البحث دعمب الزعؽء عمعى عذه الشاح عة السهسعة معؼ عمعؽم القعرآنم ومدعهػ فعي إوعافة عمس عة معؼ جهتعي

التأصيا وص اغة شروا لزبب عسم ة التؽتع في ذا السجعالم حتعى

خعري أصعحاآله ومعؼ يتيعا ى عذا الذعأن ععؼ الجعادة.

واتتيسا في البحث السشهخ الؽص ي والتحميمي وا تتشبا ي.
وجاء

التتاآلة في ذه الؽرقا

لسيالجة ذا السؽوؽ في مبحقيؼ تحتهسا مطالب وفق اليشاومؼ ا ت ة:

السبحث األول :أنهاع الخهاص وعشاية العمساء بيا.
السطمب األول :تيرمف مرطمحا

البحث.

السطمب الثاني :عشا ة اليمساء آلسؽوؽ البحث.
القرآ ة وال قه ة.

السطمب الثالث :جمب السشافع ودفع السزار في ال راتا

السبحث الثاني :أثر تالوة آيات القرآن فيسا يتعمق بجمب مشفعة أو دفع مزرة.
السطمب األول :أدلة تحقيق خاص ة أثر التالوة عمى جمب السش ية ودفع السزرة.
السطمب الثاني :رو التياما مع ا ا

القرآ ة لتحقيق خؽاصها.

السطمب الثالث :وؽاآلب التياما في التذف عؼ خؽاص القرآن.
املبحح األّل:

أىْاعُ اخلْاصِّ ّعيآة العلناء بَا.
يشى ذا السبحث لتيرمف م ردا ال راتا مؼ حيث الم عة وا صعطال م ومعهعر مع ج عشا عة اليمسعاء لهعذا الجا عب معؼ
ال ارتععة مععؼ خععالل ذتععر آليععت السؤل ععا

الدععاآلقةم ومكذععف عععؼ ح ع ود اليالقععة لععيؼ ععذا اليش عؽان واليشععاومؼ السذععالهة فععي

اليمؽم الذرو ة.
ة ّاصطالح ًا.
املطلب األّل :تعرٓف خْاص القرآٌ لغ ً
فقرة  :1مادة خرص لغة.

خر  :ال يا القالثي مؼ مادة خ ص ص جاء عمى ميشى ما يش رد آله الذيء ومتسيز آله عؼ غيعرهم تسعا ذتعر
ِِ
ؽصع ًة وخ ِ
الذي ِء خره خرعاً وخرؽصعاً وخ ِ
ِ
عال:
"خ َّ
ر ُه ِآل َّ ْ ُ ّ َ ّ ُ
صاحب لدان اليروم قالَ :
رؽصعّ ًةم أَْف َعرَده آلعه ُدو َن َغْي ِعره َ ...وُمَق ُ
ر ّ ُُ
َ ُ
رععان و ِ
ِ
الشع ِ
َّ ِ ِ
رععان َّ
عاس
عان:
عالن آلععايَمر
الخ َّ
ْ
وتخرع َ َلع ُعه ِإذا اَْ ع َعرَد  ...و ُ
اخععت ّ فع أل
رع ُ
الخ َّ ُ
تالخاصععة؛ َومْشع ُعه َقع ْعؽُل ُه ْػ :إ سععا َْ َيع ُعا َ ع َذا ُخ ّ
ّ
ٔ
ِ
اص م ْش ُه ْػ .
أَح :خؽ ُّ
و ذا ي ل عمى أن اليرو اتتيسمؽا تمسة الخؽاص آلسيشى الذيء الست رد الستسيز عؼ غيره آلسا له مؼ مي از وخرال.
وفي الس ردا في غرمب القرآن م قال" :خ

 :التّخر

خر
وا ختراص والخرؽصّة والتّ ّ

 :ت ّرد آليت الذيء
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ص ِبَر ْح َسِت ِو َم ْن
اختره
خترهم قال تيالىَ :ي ْخ َت ُّ
آلسا ذارته ف ه الجسمةم وق َخ َّ
ّ
خرهم و ّ
ر ُه آلكذا ّ
َّ
طعاهُ َش ْعيثا تقيع اًر َوُف َالًعا ِآل َكع َذا خرعا وخرؽصعا
ٗ . ٕ "]ٚوفي السيجػ الؽت ب  " :خ
ت َع َّعػ َوُف َالًعاً أع َ
رؽصاً ق ُ
الذ ْيء ُخ ُ
ِ
ِ
الرع ة َّالِتعي تسيعز
وخرؽص ة وخر ري آثره ِآله عمى َغيره َوَت َذا َلش ِده ْ
اختَ َارهُ َف ُه َعؽ َخعاص والجسعع َخعؽاص .و الخر رعة ّ
َّ
ر ِائ " ٖ .
الذ ْيء وتح ده والجسع َخ َ
َيذاء[آل عسران:

فقرة  :2مرطمح عمم خهاص القرآن.

يطمققق مرققطمح عمققم خعؽاص القعرآن عمععى اليمععػ الستيمععق آلسيرفععة الخعؽاص السترتبععة عمععى قعراءة ا ععا الق آر ععة .قععالؽا عمععػ

الخ عؽاص" :عمععػ آلاحععث عععؼ الخ عؽاص السترتبععة عمععى ق عراءة أتععساء هللا تيععالىم أو تتاآلععه  ...ومترتععب عمععى تععا مععؼ تمععغ ايتععساء
وال عؽا م خؽاص مشاتبة لها" ٗ .

و شغ أن إعادة ذتر تمسة الخؽاص في التيرمعف محعا ععرم إذ

يعرف الذعيء لش دعهم وايولعى أن قعال :عمعػ آلاحعث

عؼ رمقة التذف عؼ ا ثار الستيمقة آلقراءة تتاو هللا أو أتساء هللا . ...
عمععى ترتععب آثععار عمععى قعراءة آليععت ا ععا الق آر ععة مقععا خعؽاص ق عراءة آ ععة الترتععي فععي ح ععت

ولسععا ورد أحاديععث تععش

الستا وغيره مؼ الذ طانم تسا قعا ععؼ آليعت الدعمف قعراءة آليعت آ عةم أو تتالتهعام فعأرج أن قعال فعي تيرمعف خعؽاص القعرآن:
ِ
عب عمعى قعراءة أو تتاآلعة آليعت معا جعاء فعي القعرآن التعرمػ  .أمعا عمعػ خعؽاص القعرآنم فهعؽ اليمعػ الباحعث ععؼ
ايثَ ُعر الخ ُّعي السترتّ ُ
الخؽاص السترتبة عمى ا ا القرآ ة.
املطلب الجاىٕ :عيآة العلناء مبْضْع البحح.
فقرة  :1أنهاع خهاص القرآن.
أو

ل مؼ ل ان أ ه

سكؼ أن تحرر خؽاص القرآن الترمػ في جا عب أو اثشعيؼ معؼ اليمعؽمم تالذع اء معقال؛ ين أ عؽا

الخعؽاص ايخعرج السترتبعة عمععى قعراءة آليعت القعرآن تقيعرةم وقع اقترععر فعي عذا البحععث عمعى التأصعيا لهععذا اليمعػ و عؽ خعؽاص
القرآن السترتبة عمى قراءة آ اتعهم آلقرع جمعب السش يعة ودفعع السزعرةم ومتاآليعة حرتعة تطعؽره معؼ حيعث التؽتعع ف عهم وإن تعان عمعػ
عسا تع َّعا معا يشع ري تحتعه مسعا لععه أثعر خ عي عهعر عشع تيا عه ومعشهػ معؼ تععان
الخعؽاص عشع اليمسعاء الدعاآلقيؼ الععذيؼ تتبعؽا ف عه ذ ُ
دس ه فزائا القعرآن ومعشهػ معؼ دعس ه مشعافع القعرآن ومعشهػ معؼ دعس ه أتعرار القعرآن ومعشهػ معؼ دعس ه خعؽاص القعرآن إلعى غيعر

ذلغ مؼ السدس ا ٘ .

وأدرجؽا تحم ذه السدس ا

أ ؽاعا تقيعرة معؼ ا ثعار السترتبعة عم عه فسشهعا - :معا يتيمعق آلكذعف الدعحر وإآلطالعه ودفيعه.

ومشهععا مععا يتيمععق آلجمععب الععرزو وتععيته - .ومشهععا مععا يتيمععق لععرد اليع و ودح عره - .ومشهععا مععا يتيمععق لععرد ال ائععب وتحقيععق أمشععه.

 ومشها ما يتيمق آلأ ؽا الذ اء مؼ تا داء - .ومشها ما يتيمق آلح ت ال ار والستا  ...وغيعر ذلعغ معؼ اي عؽا التعي تقعرذتر ا مسا يتيمق آلأمؽر العا ر والبا ؼ وال ا وا خرةم تسا ذتر ا ال افيي في ال ر الشع ػ . ٙ

وتسا تشؽعم رمقة عشا ة اليمساء لهذا السؽوؽ مؼ حيث ا تػ وايثرم تشؽعم مشا جهػ في التيا ي ميعه فسعشهػ
مؼ أفرد عذا اليمعػ آلسؤلعف خعاصم ومعشهػ معؼ أفعرد أثع ار خاصعا

عة أو لدعؽرةم ومعشهػ معؼ أود فعي تتاآلعه آليعت ايتعرار

والخععؽاص لبيت ا ا الق آر ة وخاصة أصحاو تتب الت ديرم وق ذتر صاحب كذف العشعؽن ع داً تبي اًر مؼ السؤل ع عا
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وغالبها مخطؽا.
الستيمقة لهذا الجا بم
ُ
فقرة  :2أىم الكتب في خهاص القرآن.

ٔ -خؽاص القرآنم لمحك ػ ألعؽ عبع هللا :دمحم لعؼ أحسع لعؼ تعيي  .كعان ح عاً فعي مرعر :تعشة ٖٜٚم التس سعي .ذتعر ف عه
أ ه أخذه مؼ آليت الحكساء آلالهش . ٚ

ٕ -الذ ب اإللرمزم في خؽاص تتاو هللا اليزمزم لمذ خ اإلمامم ألي حام  :دمحم لؼ دمحم ال زالي .أولعه :الحسع هلل السؽصعؽف
آلر ا

اص آح القرآن التي جربها اليمساء . ٛ
التسال  ...إلخ م جسع ف ه خؽ َّ

ٖ -ال ر الشع ػ في خؽاص القرآن الترمػم اليالمة ألؽ دمحم عب هللا لؼ أتي ال سشي الذافيي ال افيي  ٚٙٛع م السكتبة
اليالم ة آلجؽار ايز ر آلسرر . ٜ

املطلب الجالح :جلب امليافع ّدفع املطار يف الدراسات القرآىٔة ّالفقَٔة.
فقرة  :1جمب السشافع ودفع السزار في كتب التفدير.
ظهععر عشا ععة عمسععاء الت دععير لهععذا الجا ععب الستيمععق آلالتذععف عععؼ السشععافع وجمبهععا وميرفععة السزععار والس اتع ودفيهععا عبععر

ت دير آليت ا ا الق آر ة وإظهار شسؽلها لجمب مشافع العباد ودفع السزار عشهػ فعي السيشعى اليقع ح أو العبعادح والسيعامال

وغير ا تسا فيا الرازح فعي ل عان اشعتسال ا تعتياذة عمعى جمعب السشعافع ودفعع السزعار؛ ي هعا تعهعر عجعز اليبع وافتقعاره إلعى معؼ

لي ه الش ع والزرم قال اليالمة الرازح في الت دير" :السدألة القا عة :فعي البحعث اليقمعي ععؼ ماال عة ا تعتياذة :اعمعػ أن ا تعتياذة
تععتػ إ آليمععػ وحععال وعسععام أمععا اليمععػ فهععؽ تععؽن اليبع عالسعاً آلكؽ ععه عععاج اًز عععؼ جمععب السشععافع ال يش ععة وال يؽمععة وعععؼ دفععع جس ععع

السزععار ال يش ععة وال يؽمععةم وأن هللا تيععالى قععادر عمععى إ جععاد جس ععع السشععافع ال يش ععة وال يؽمععة وعمععى دفععع جس ععع السزععار ال يش ععة
وال يؽمة ق رة

ق ر أح تؽاه عمى دفيها عشه  ...وذلغ الطمب ؽ ا تتياذةم و ؽ قؽله« :أعؽذ آلاهلل» ٓٔ .

ومشهػ مؼ أظهر اليشا ة لهذا الجا ب –أح :جا ب ل ان جمب السشافع ودفعع السزعار -فعي آ عا القعرآن عبعر إظهعار ايثعر

السترتب عمى التتم ف آلايوامر وا تهاء عؼ الشؽا ي التي تحسمها ا ا وما في ذلغ معؼ تحقيعق لسرعال العبعاد ودفعع السزعار

عشهػم و َّ
أك ُ وا أن القرآن الترمػ اعتشى لهذا الجا ب عشا ة تبرج حتى قال آليزهػ" :والذرمية تمها مرعال م إمعا تع أر م اتع أو
ِ
آمشقها[البقعرة]ٔٓٗ :؛ فتأمعا وصعيته آليع ائعهم فعال تجع إ خيع ار حقعغ
تجمب مرال م فإذا تسيم هللا قؽلَ :يا أَُّي َيا َّالقِ َ
ين َ
عم ه أو ش ار يزجرك عشهم أو جسيا ليؼ الحث والزجرم وق أآلان فعي تتاآلعه معا فعي آليعت ايحكعام معؼ الس اتع حقعا عمعى اجتشعاو

الس ات وما في آليت ايحكام مؼ السرال حقا عمى إت ان السرال " ٔٔ .

و اد ار مؼ تح ث عؼ ل ان أثر وخؽاص قراءة ا ة في جمب ع لمش س أو الجد م وا ثار والخعاص الستيمقعة لع فع الزعر

عؼ الش س والجد عمى الؽجه الذح يالجه في البحث.

فقرة  :2جمب السشافع ودفع السزار عشد الفقياء وعمساء األصهل.

ظهر عشا ة عمساء ال قه وايصؽل لهذا الجا ب مؼ خالل فقعه ا عا

القرآ عة واتعتشباا قؽاعع تم عة لزعبب عسم عة

اتععتشباا الحععالل والح عرام فععي الحكععػ عمععى أفيععال العبععادم فتا ععم اتععتشبا اتهػ عمععى شععكا قؽاع ع عامععة زععبب مععؼ خاللهععا
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عله خْاص اآلٓات القرآىٔة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الق عرآن الت عرمػم وأ هععا تقر ع إلععى جمععب السشععافع ودفععع

اي ايحكععا ِم الذععرو ةم واتععت لؽا لسذععروو ة ععذه القؽاع ع آل ععا
اتععتخر ُ
الس ات فقالؽا" :وميعػ مقاص القرآن :ايمر آلاكتداو السرال وأتبالهام والزجر عؼ اكتداو الس ات وأتبالها" ٕٔ .

قالؽا :وته ف الذرمية إلى تحقيق الديادة عبر جمب مرال اإل دانم و ي جمب السشافع لهم ودفعع السزعار عشعهم
وح د اليمساء مقاص الذرمية آلأ ها تحقيق مرال الشاس في ال ا وا خرةم وقع ورد

ايحكعام الذعرو ة لجمعب السرعال

لمشاسم ودفع الس ات عشهػم وأن تا حكػ شرعي إ سا زل لتأميؼ أح السرال م أو دفع أح الس ات م أو لتحقيق ايمرمؼ

ميام وأ ه ما مؼ مرمحة في ال ا وا خرة إ وق رعا ا السذر م وأوج لها ايحكام التي تت عا إ جاد عا والح عاة عميهعام
ً
وإن السذر الحكع ػ لعػ يتعرك م دع ة فعي الع ا وا خعرةم فعي الياجعا وا جعام إ ليشهعا لمشعاس وحعذر ػ مشهعام وأرشع ػ إلعى
اجتشالها والبي عشهام والع ليا عمعى ذلعغ ا تعتقراء التامعا لمشرعؽص الذعرو ة معؼ جهعةم ولسرعال الشعاس معؼ جهعة ثا عة

 ...وأن الشرؽص الذرو ة في اليقائ والعبادا وايخالو والسيامال
السرال ودفع الس ات ٖٔ .

السال ة واليقؽبعا وغير عا جعاء ميممعة آلأ هعا لتحقيعق

فقرة  :3اىتسام عمساء القرآن بيِا الجانب.

اعتشى معؼ تتعب فعي عذا الجا عب معؼ عمسعاء القعرآن آلالحع يث ععؼ ايتعرار التعي تترتعب عمعى قعراءة ا عا

جمب مش ية أو دفع مزرة أو م د ة .وظهر تتب ع ة تجسع ا ا

ذا

القرآ عة معؼ

الرعمة وتبعيؼ ايثعر العذح يترتعب عمعى قعراءة عذا

ا عة أو تمعغ معؼ جمعب مش يعة لقارئهعا أو لسعؼ قرئعم لعه أو فعي دفعع مزعرة وم دع ة لقارئهعا أو لسعؼ قرئعم يجمعهم وتا عم عذه
التتب تحم عشاومؼ متي دة ألرز ا :خؽاص القرآنم أو أترار القرآن تارة أو حتى تحم عشؽان :مشافع القرآن . ٔٗ ...
املبحح الجاىٕ:

أثر تالّة آٓات القرآٌ فٔنا ٓتعلق جبلب ميفعة أّ دفع مطرة.
املطلب األّل :أدلة حتقٔق خاصٔة أثر التالّة على جلب امليفعة ّدفع املطرة.
يتيمععق ععذا الشععؽ مععؼ خرععائ

القعرآن آلجمععب تععا ععع لمجساعععة أو لم ععرد فععي دععه وأ مععه ومتاعععه ...أو دفععع السز عرة

عععشهػم والش ععع :فععي أتععساء هللا تيععالى الشععافع :ععؽ الععذح يؽصععا الش ععع إلععى مععؼ ذععاء مععؼ خمقععه حيععث ععؽ خععالق الش ععع والزععر

والخيععر والذععر .والش ععع :وع الزععرم يععه يش يععه يععا ومش يععة ٘ٔ  .وأمععا ال دععاد :فهععؽ قع ت الرععال م  ...والس دع ة :خععالف
السرمحة  . ٔٙفتا ما تان ف ه جمب مش ية أو تحقيق مرمحة أو درء م د ة في ال يؼ أو الب ن والش س واليقا والؽلع والسعال

متحقق لهذه الخاص ة

ا

القرآن الترمػم فسا أدلة ذلغ مؼ الذر م و ا تا آ ة مؼ آ ا

أم َّ
إن ثسة آ ا مختارةم وإن تان ذلغ فسا دليمه وما الدبيا لسيرفة عذه ا عا

القعرآن تتحقعق فيهعا عذا الخاصع ة

الستيمقعة آلح عت الع يؼم أو العش س أو اليقعا أو

السال أو الب ن وغيره.
فقرة  :1أدلة خهاص القرآن بجمب السشافع ودفع السزار من القرآن:
ِ ِِ
ِ ِ
قؽله تيالىَ  :ق َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
قال
َن َيْرَت َّقد َِْلْيق َ َ
قَ أ ْ
كْرفق َ َفَم َّسقا َرآه م ْد َقتقًّار عْش َقده َق َ
ال الِي عْش َده عْم ٌم م َن اْلك َتاب أََنقا آتيق َ بقو َقَْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم[الشسا.]ٗٓ :
َى َِا م ْن َف ْزَ َربِي لَيَْم َهِني أَأَ ْشكر أ َْم أَ ْكفر َو َم ْن َش َكَر َفِإَّن َسا َي ْذكر لَش ْفدو َو َم ْن َكَفَر َفِإ َّن َربِي َغش ٌّي َك ِر ٌ
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جععاء فععي ت دععير العرازح ذتععر محرععمة ايقعؽال فععي السعراد آلالتتععاو مععؼ قؽلععهَ  :قققال َّالق ِقِي ِعْشقَقده ِعْمققم ِمق َقن اْل ِكَتق ِ
قاب .قؽلععه:
ٌ
َ

"اختم ؽا في التتاو عمى أقؽال :فقيا المعؽ السح عؽةم  ...وقيعا تتعاو تعم سانم أو تتعاو آليعت اي ب عاءم وميمعؽم فعي الجسمعة أن
ذلغ م م وأن لهذا الؽصف تأثي ار في قا ذلغ اليرشم فمذلغ قعالؽا :إ عه ا تعػ ايعععػ وإن عشع ه وقيعم اإلجاآلعة معؼ هللا

تيالى في أتر ايوقا . ٔٚ

ومقمه جاء في ت دير القر بي" :وعمػ التتاو عمى ذا عمسعه آلكتعب هللا السشزلعةم أو آلسعا فعي المعؽ السح عؽة .وقيعا:

عمػ تتاو تم سان إلى لمق س . ٔٛ

وإذا تان القؽل الراج إن السراد آلقؽله تيالىَّ  :ال ِِي ِعْش َقده ِعْمقم ِم َقن اْل ِك َت ِ
قاب أن التتعاو عؽ التتعاو السشعزل عمعى
ٌ
تم سان  أو أح تتاو مؼ تتعب اي ب عاء الدعاآلقة تسعا ذتعروام وقع ع القعرآن عمعى أن ايثعر السترتعب عمعى عذا اليمعػ
آلالتتععاو السععذتؽر أدج إلععى جمععب عععرش لمق ع سم فععإن التتععاو الععذح أ ععزل عمععى تععي ا دمحم  آلا ت ععاو ععؽ أععععػ التتععب
قاب وميي ِساشقا عَمي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قو[السائع ة
والسه سؼ عميها تسعا قعال تيعالىَ  :وأ َ
َْ
قاب ِبقاْل َح ِق م َرقد اقا ل َسقا َب ْقي َن َي َدْيقو م َقن اْلك َت ِ َ َ ْ
َنزْلَشقا َِْلْيق َ اْلك َت َ
]ٗٛم ف كؽن في ذا القرآن ما تان في التتب الداآلقة مؼ خؽاص جمب السشافع ودفع السزارم وهللا تيالى أعمػ.
فقرة  :2أدلة خهاص القرآن بجمب السشافع ودفع السزار من الدشة.
ص في الدشة ا لشبؽمة أحاديث ت ل عمى أن ثسة آ ا إذا ق أر ا السرء مؼ ليا أو هار ح ععم متاععه أو دعه معؼ
الذر أو الزر الؽاقع مؼ اإل س أو الجؼم أو ت ته أمر ما يرم م ومؼ ذلغ ما ورد مؼ حع يث ألعي ُ َرْم َعرَة  قعالَ :وَّتَمِشعي
رتععؽل َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
َّ
ِِ  فععذتر
عغ إلععى رتععؽل َّ
عان َفأَتَععا ي آ َف َج َيع َعا حقععؽ مععؼ الط َيععا ِم َفأ َ
زع َ
ِ ِ آلحْ ععت َزَكععاة َرَم َ
َخ ْذتُع ُعه فقمععمَ :ي َْرَف َيَّشع َ
ِ ِ
ِِ ح ِ
رعِب َ "م فقعال
عاف أل
عغ َشع ْ َ
ط أل
ت و َ ْق َرُب َ
ال َعَم ْ َغ معؼ َّ َ
الح يث فقال" :إذا أ ََوْم َم إلى ف َراش َغ َفا ْق َ ْأر آَ َة اْل ُت ْرِت ِّي َل ْؼ َي َز َ
ان حتعى تُ ْ
ان . ٜٔ
اك َش ْ َ
ط أل
وو َذ َ
ص َ َق َغ و ؽ َت ُذ أل
الشبي َ :
وفي ذا الح يث معا يع ل عمعى أن معؼ خعؽاص القعرآن الحعرز معؼ الذع طانم فهعا عذه الخاصع ة

عة الترتعي فقعب أم ل ير عا

مؼ ا ا الق آر ةم و ا ثسة أحاديث ورد تتؽتعع فعي جمعب الش عع ودفعع الزعر لعبيت ا عا والدعؽرم يعػ لقع صع فعي الحع يث
ِ
ٍ
ؽرِة اْلَبَق َرِة في َلْيَم ٍة َتَ تَاهُ" ٕٓ .
عؼ ألي َم ْد ُيؽد  قال :قال الشبي " :مؼ َق َأَر ِآلا ْ َيتَْي ِؼ مؼ آخ ِر ُت َ
وجععاء فععي شععر الح ع يث مععا قالععه الععؼ حجععر فععي فععت البععارح " :قؽلععه ت تععاه :أح ت تععاه تععا تععؽءم وقيععا :ت تععاه شععر

شر اإل عس والجعؼ ٕٔ  .قعالؽا " :إذا تعان معؼ قع أر ا يتعيؼ معؼ آخعر تعؽرة البقعرة ت تعاهم ومعؼ قع أر آ عة
الذ طانم وقيا :دفيتا عشه َّ
الترتى تان عم ه مؼ هللا حافت و قربه ش طان حتى رب م فسا ظشغ آلسؼ ق أر ا تمها مؼ ت ا عة هللا لعه وحعرزه وحسايتعه

مؼ الذ طان وغيره ٕٕ .

مععؼ اليمسععاء عمععى أن مععؼ خ عؽاص ععذه ا ععا الح ععت مععؼ شععر اإل ععس والجععؼ جس ي عاًم وتععؽف
وفععي ععذا تشر ع
دتيرض ف سا أتي السراحا التي مر آله رو التياما مع ذه ا ا مؼ جهة التؽتع لذتر غير ام و رو ذلغ.
املطلب الجاىٕ :طرق التعامل مع اآلٓات القرآىٔة لتحقٔق خْاصَا.

تؽتعع معؼ تتمعػ فعي عذا الشعؽ معؼ الخاصع ة فعي اخت عار ا عا م تسعا تؽتعع فعي الؽتعائا والت ت عا م وقع تطعؽر فيهعا

رو البحث إلى أتاليب متي دة سكؼ حرر ا في ثالث رو:
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عله خْاص اآلٓات القرآىٔة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريقة األولى :ذتر الدؽر وا ا

الؽاردة عؼ الشبي .

الطريقة الثانية :التؽتع في اخت ار آ ا
الطريقة الثالثة :إوافة ت ت ا

و يثا

وتؽرم والتؽتع في إرادة جمب أ ؽا مؼ الش ع ودفع أ ؽا مؼ الزر تقيرة.
ووتائا مع ا ا

وتؽف تح ث عؼ تا رمق عمى ح ة.

والدؽر.

فقرة  :1الطريقة األولى :خهاص القرآن من الدهر واآليات السشقهلة عن الشَي  فيسا يتعمق بجمب الشفع ودفع الزر.

لق قا عؼ الشبي  أحاديث تبيؼ خؽاص آ ا وتؽر محع دةم فعي جمعب مشعافع ودفعع مزعار محع دةم ومعؼ عذه ا عا

والدؽر ما أتي:
 )1آية الكرسي :من خهاص ىِه اآلية الحفظ لمشفس والستاع من أذى الجن واإلنس:
وق ثبتم ذه الخاص في حع يث ألعي رمعرة  قعال :وَّتَمِشعي رتعؽل َّ ِ
ِ
ِ ِ
عان َفأَتَعاِ ي آ ٍ َف َج َي َعا
َُ ْ َ َ
ز َ
ِ ِ آلحْ عت َزَكعاة َرَم َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ  فذتر الح يث فقال ":إذا أََوْم َم إلى ف َراش َغ َفا ْق َ ْأر آَ َة اْل ُت ْرِت ِعي َل ْعؼ
َخ ْذتُ ُه فقمم َي َْرَف َيَّش َغ إلى رتؽل َّ
حقؽ مؼ الط َيا ِم َفأ َ
ّ
ان حتى تُ ِ
ان ٖٕ .
ال َعَم ْ َغ مؼ َّ
ِِ َح ِاف أل
اك َش ْ َ
ت و َ ْق َرُب َغ َش ْ َ
ط أل
ط أل
وو َذ َ
ص َ َق َغ و ؽ َت ُذ أل
َي َز َ
ْ
رب َ " فقال الشبي َ 
والحق قة أَّه ر قال َّ
إن الحادثة مخررة آلسؽوؽ الح ت مؼ الذ طان في حادثة ألي رمرة م لا سكؼ
أن تيسػ؛ وذلغ ت عاو اليمسعاء عمعى أن اليبعرة آليسعؽم الم عت

آلخرعؽص الدعبب .وإذا تا عم ا عة تيرعػ معؼ الذع طان وتح عت

السرء الذح يتحرؼ آله مؼ تي هم فسا تان مؼ تي مقا تي الذ طان في الزر ج ير ل فيه لهذه ا ة.

ومؼ خؽاصها أ زاً إذ او الهػ ودفيهم ودليعا ذلعغ معا ذتعره الشعؽوح فعي ايذتعار ٕٗ  .قعال :ورومشعا فعي تتعاو العؼ الدعشيم
الت ْرِتي و َخؽِات ػ ت ِ
ُِ . ٕ٘ "
عؼ ألي قتادة  قال :قال
الت ْر ِوم أغاثَ ُه َّ
البَقَ ِرة ِعْشَ َ
ؽرة َ
"م ْؼ ق أر آَ َة ُ ّ َ َ َ ُ َ
ُ
رتؽل هللا َ :
)2

أواخر سهرة البقرة:

ِ
ِو واْلس ْؤ ِمشه َن ك ٌَّ آمن ِب َّ ِ
ِ ِ
اَّلل َو َم َال ِئ َكِت ِو َوكت ِب ِو َورسمِ ِو ََ نَف ِقر
آم َن َّ
ََ
الرسهل ِب َسا أْن ِز َل َِْلْيو م ْن َرب َ
و ي قؽله تيالىَ  :
ه َن ْف ادقا ََِّْ و ْس َقع َيا َل َيقا َمقا َك َد َقَ َْ َو َعَمْي َيقا
ك ْعَشا غ ْفَارَن َ َرَّبَشا َوِإَلْي َ اْل َس ِرقير * ََ ي َكمِقُ َّ
َحٍد ِم ْن رسمِ ِو َوَقالها َس ِس ْعَشا َوأَ َ
َبْي َن أ َ
ِ
ِ
ما ا ْك َتدَ َْ رَّبَشا ََ ت َؤ ِ
ين ِم ْقن َقَْمَِشقا َرَّبَشقا َوََ ت َح ِسْمَشقا
َخ َ
اخ َِْنا ِْ ْن َن ِديَشا أ َْو أ ْ
ط ْأَنا َرَّبَشا َوََ َت ْحس َْ َعَمْيَشا ِْ ْصاار َك َسا َح َسْمَتقو َعَمقى َّالقِ َ
ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ين[البقرةٕٛ٘ :م .]ٕٛٙ
َما ََ َ
كا َق َة َلَشا ِبو َو ْ
اعف َعَّشا َوا ْغفْر َلَشا َو ْار َح ْسَشا أَْن ََ َم ْهََ َنا َفاْنرْرَنا َعَمى اْلَق ْهمِ اْل َكاف ِر َ
فق ثبم أن مؼ خؽاص ذه ا ا جمب الش ع ودفع الزر مطمقاًم و ؽ ما جاء في ح يث عؼ ألعي مدعي ٍ
ؽد  قعال:
َْ ُ
ِ
ؽرِة اْلَبَق َرِة في َلْيَم ٍة َتَ تَاهُ" . ٕٙ
قال الشبي " :مؼ َق َأَر ِآلا ْ َيتَْي ِؼ مؼ آخ ِر ُت َ
وجاء في شر الح يث عش الؼ حجر في فت البارح " :قؽله ت تاه أح ...ت تاه تا تعؽء وقيعا ت تعاه شعر الذع طان وقيعا

دفيتا عشه شر اإل س والجؼ  . ٕٚقالؽا " :إذا تان مؼ ق أر ا يتيؼ مؼ آخر تؽرة البقرة ت تاهم ومعؼ قع أر آ عة الترتعي تعان عم عه معؼ
ّ
ٕٛ
هللا حافت و قربه ش طان حتى رب م فسا ظشغ آلسؼ ق أر ا تمها مؼ ت ا ة هللا له وحرزه وحسايته مؼ الذ طان وغيره .
 )3اآلية الثامشة والثسانهن من سهرة األنَياء:
وىي قهلو تعالىَِْ ََ :ل َو ََِّْ أَْن ََ سبح َان َ ِِْني كْشَ ِمن َّ ِ
ين[اي ب اء.]ٛٛ
الظالِس َ
َ
َْ
ٕٜ
فق ورد في الح يث ما يبيؼ أن مؼ خؽاص ذه ا ة ت رمخ التروو وتحقيق السطمؽو م وأ ه إذا ق أر ا الس سؽم أو
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ِِ
السكروو أزما عشه ما ؽ ف ه مؼ ػ وغػم ورفع عشه ما زل آله مؼ آلالءم ف ي ح يث تي لعؼ ألعي وقعاص  قعال رتعؽل َّ
ِ
َّ ِ ِ
َ د ْعَؽةُ ِذح ُّ
يؼ فإ ه لػ َي ْ ُ لهعا َرُج ألعا ُم ْد ِعمألػ فعي
الشؽ ِن ِإ ْذ َد َعا و ؽ في َآل ْ
ط ِؼ اْل ُحؽ َ ِإَل َه إ أ م ُتْب َحاَ َغ إ ي تشم مؼ العالس َ
عب إ اتععتجاو هللا لععه" ٖٓ  .وفععي روا ععة الحععاكػ :عععؼ تععيِ لع ِعؼ مالِع ٍعغ م َقععال :تع ِعسيم رتععؽل َّ ِ
َشععي ٍء َقع ُّ
عؽلَ « :ع ْعا أَُدُّل ُتع ْعػ
ْ ََ َ
ِ َُ قع ُ
َ َ ْ ُ َُ َ
َْ َْ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
العُمسععا ِ
ِ
ِ
ِ
عث ععاداه ِفععي ُّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ع
ي
ح
س
عؽ
ع
ي
عا
ع
ه
ل
عا
ع
ع
د
عي
ع
ت
ال
ة
ؽ
ع
ع
ل
ا
عى؟
ع
ط
َع
أ
عه
ع
آل
ا
عث
ع
ت
ا
ذ
إ
و
م
عاو
ع
َج
أ
عه
ع
آل
عي
ع
ع
د
ا
ذ
إ
ح
عذ
ع
ال
ػ
ع
ع
َع
اي
ِ
ػ
ع
ات
عى
ِ
َّ
ِ
ْ َ
ْ ْ َ
َُْ
َ َ َ ُ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ
َ َ َِ َ ُ َ
َعَمع ْ
َ
َ ُ َ
القَّ َال ِثم َِْ ََل َو ََِّْ أَْن ََ سبحاَن َ ِِْني كْشَ ِمن َّ ِ
اصع ًة أ َْم
عؽل َّ
ِِم َ ْعا َتاَ ْعم ِلُيعؽُ َس َخ َّ
الظ ِالس َ
َ
َْ
ال َرُج ألاَ :عا َرُت َ
ين[اي ب اءَ .»]ٛٛ :فَق َ
ٖٔ
ِِ " :أَ َ تدسع َقؽل َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين[اي ب اء. "]ٛٛ :
ؽل َّ
يؼ َع َّ
ِ َ  :وَنجَّْيَشاه م َن اْل َغمَِ ،وَك َِلِ َ نْش ِجي اْلس ْؤ ِمش َ
لْم ُس ْؤِمش َ
َْ َ ُ ْ َ
ال َرُت ُ
ام ًة؟ َفَق َ
)4

خهاص آية من سهرة الكيُ:
مؼ خؽاص آليت ا ا

الؽاردة عؼ الشبي  في تؽرة التهف:

عؼ ألي ال رداءم أن الشبي م قال« :مؼ ح ت عذعر آ عا معؼ أول تعؽرة التهعف عرعػ معؼ الع جال» ٕٖ  .وفعي روا عة:
عف ع ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ
رػ ِم ْعؼ ِف ْتَش ِعة العَّ َّج ِ
«م ْؼ َق أَر َع ْذر آَا ٍ ِم ْؼ ت ِ
ال»م وفعي روا عةَ « :م ْعؼ َق َأَ
ر َعػ ِم َعؼ
عر َع ْذ َعر آَعا م ْعؼ آخ ِعر اْل َت ْه ُ
ُ َ
َ
َ َ
ؽرة اْل َت ْهف ُع َ
ِ ٖٖ
الَّ َّجال» .
ععذه آليععت ا ععا والدععؽر التععي قععا فععي خؽاصععها أثععر عععؼ الشبععي م فهععا ذععترا لؽقععؽ

ععذه الخاص ع ة شععروا غيععر

قراءتهام و ا ر ا جتهاد في اخت ار آ ا أو تؽر يغراض وأ اف مييشة غير عذه السشقؽلعة ععؼ الشبعي م عذا عؽ العذح
أدج إلى تطؽر مراحا التياما مع خؽاص القرآنم و تقا إلى السرحمة القا ة ٖٗ .

فقرة  :2الطريقة الثانية :التهسع في اختيار آيات وسهر.
لق تؽتع ا جتهاد في التذف ععؼ خعؽاص آح القعرآن ف سعا يشع ري تحعم عذا القدعػ الستيمعق آلجمعب السشعافع ودفعع السزعار
عمى أ ؽا تقيرةم مشها معا يتيمعق آلاخت عار آ عا وتعؽر غيعر تمعغ العؽاردة آلالشقعام ومعؼ عذا ا جتهعاد معؼ تؽتعع أصعحاآله فعي جمعب
مشعافع ودفععع مزععار يوتععع مسععا قععا فععي ا ثععار الشبؽمععةم إ أن ايمععر الجععامع أن ا جتهععاد تععان قععف عشع اخت ععار آ ععا متشاتععبة
مع الحالة السرجؽة مؼ جهة السيشى وال لةم ومرتبب لها مؼ غير زمادة شعيء عميهعا معؼ الؽتعائا والت ت عا م ومشهعا معا تعان قعؽم
أصععحاو ا جتهععاد ف ععه آلإوععافة أمععؽر إلععى قعراءة ا ععة خارجع ٍعة عععؼ د لتهععا مقععا ذتععر ع ع د م ع ار القعراءةم أو ز ع ف إلععى ق عراءة
ا ا حا

وت ت ا

مح دة تؽف قف عمى ساذي مشها.

من ىِه الشساذج:

ما ذتره اليالمعة الزرتذعي فعي الشعؽ الدعاآلع واليذعرمؼ ٖ٘  :آليشعؽان ميرفعة خؽ ِ
اصعهم واليالمعة الدعيؽ ي فعي اإلتقعانم حيعث
ّ

ذتروا أن مرد ذلغ إلعى اجتهعادا وتجعارو الرعالحيؼم وأ عه قع ورد ععؼ تقيعر معؼ الدعمف قعراءة آ عا معؼ القعرآن ل عرض الح عت
لمش س أو الستا مؼ تا أذج أ دي أو شع طا ي  ...ومسعا ذتعر فعي عذا السجعال معا قعا معؼ اجتهعاد آليعت الدعمف فعي التذعف ععؼ
خؽاص آليت آح القرآن ف سا عشؽن له الؼ الق ػ في تتاآله التمعػ الطيعب معؼ قؽلعه" :معا ورد فعي دفعع اليع و عشع الخعؽف مشعه"

ٖٙ

ومدعت اد معؼ اليشعؽان أن ععذا رأح الذع خ فععي التدعم ػ آلسععا جعاء مععؼ فزعيمة أو خرؽصع ة لهعذه ا ععا فعي ععذا السجعالم فقع ذتععر
تحععم ععذا اليشعؽان حع يث الععؼ وبععاس السخععري فععي صععح

ه َوِن ْعق َقم اْلَهِكيققَ
البخععارح مععؼ قؽلععه فععي قؽلععهَ  :ح ْدققََشا َّ

[آل عس عران:

ٖ]ٔٚم قالها إلراال ػ حيؼ ألقي في الشارم وقالها دمحم  حيؼ قال له الشاسَّ ِْ :ن َّ
اس َقْد َج َسعها َلك ْم[آل عسران.»]ٖٔٚ :
الش َ
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عله خْاص اآلٓات القرآىٔة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومسا يذتر مؼ اجتهاد آليت الدمف فعي خعؽاص آليعت آح القعرآن فعي التعأثير عمعى ال اآلعة إذا اتترعيبم .معا قمعه
يقن َّ ِ
الؼ الق ػ عؼ يؽ س لؼ عبي مؼ قؽله" :ل س رجا كؽن عمى داآلعة صععبة ف قعؽل فعي أذ هعا أَ َف َغْي َقر ِد ِ
ه َيْبغقه َن َوَلقو
الدساو ِ
ِ
ات َو ْاألَْر ِ
ك ْه اعا َوَكْراىا َوِإَلْي ِو يْر َجعقه َن[آل عسعران ]ٖٛ :إ وق عم آلعإذن هللا تيعالى .قعال شع خشا قع س
ض َ
َسَم َم َم ْن في َّ َ َ
أْ
هللا روحه :وق فيمشا ذلغ فتان تذلغ" . ٖٚ

فمػ كتف الؼ الق ػ آلاليشؽان لهذه الخاص ة ما ي ل عمى مؽافقته لهعذا ا جتهعاد فعي التذعف ععؼ عذه الخاصع ة

لعا اتتذعه

لرحة ذا ا جتهاد لتجربة ش خه الؼ ت س ة وفيمه ذلغ .مسا ي ل عمى أن ذا تان مؼ مذالبه ومذ ب ش خه مؼ قبمه.
ومعؼ اجتهععاد آليععت الدععمف فعي التذععف عععؼ خعؽاص آليعت آح القعرآنم مععا ذتعره القر بعي عشع ت دععير قؽلععه تيععالى:
ه ََ ق َّهَة ََِّْ ِب َّ ِ
ِ
اَّلل ِْ ْن َتَر ِن أََنا أَ َق ََّ ِمْش َ َم ااَ َوَوَلادا[التهف ]ٖٜ :وروح عؼ أ س العؼ
اء َّ
َ وَل ْهََ ْ ْذ َد َخْم ََ َجَّش َت َ قْم ََ َما َش َ
ه ََ ق َّهَة ََِّْ ِب َّ ِ
اَّلل لػ زره عيؼ" . ٖٛ
اء َّ
مالغ" :مؼ رأج شيثا فأعجبه فقالَ  :ما َش َ

وروح عععؼ اإلمععام جي ععر الرععادو قععال« :عجبععم لسععؼ خععاف ولععػ ععز إلععى قععؽل الحععق -تععبحا هَ  :-ح ْدققََشا و َوِن ْعق َقم
ِ
ِ
ققن و
الهكيققَ[آل عس عران .]ٖٔٚ :ومق ع م جي ععر الرععادو لشععا الدععبب ف قععؽل :ين هللا –تععبحا ه -قععال عقبهععا :فققانقمَها ِبش ْع َسقق ٍة م َ

َوَف ْز ٍَ َّل ْم َي ْس َد ْدي ْم سهاء[آل عسران .]ٔٚٗ :أح :أن تي ا جي اًر جعاء آلاليمعة الت دعيرمة معؼ ا عا

دعها التعي دعت ل لخؽاصعها

مؼ القرآن.

َنَ سْب َحاَن َ ِِْنقي كشقَ ِم َقن
وأواف جي ر الرادو« :وعجبم لسؼ َّ
اغتػ ولػ ز إلى قؽل هللا –تعبحا هْ ََّ :-لو ََِّْ أ َ
الظالسين[اي ب اء .]ٛٚ :فإ ي تسيم هللا تيالى آليقبها قؽل :فاستجَشا َلو َوَنجَّْيَشاه ِم َن الغم وكِل ن ِ
شجي السؤمشين[اي ب اء.]ٛٛ :

ِ
قير
وعجبم لسؼ ُم ِتر آله ت ف
ز إلى قؽل هللا -تعبحا هَ  :-وأ َف ِهض أمري َِْلى و ِْ َّن و َبر ٌ
ِ ِ
ات ما م َكروْا َو َحا َ ِب ِ
آل ِفْر َع ْه َن سهاء العِاب[غافر.]ٗ٘ :
ٗٗ] .ي ي تسيم هللا تيالى آليقبها قؽلَ  :فهَقاه و َسيَئ َ َ
آء و ََ ق َّهَة ََِّْ باَّلل[التهف.]ٖٜ :
وعجبم لسؼ مب ال ا وزمشتها ت ف
ز إلى قؽل هللا -تبحا هَ  :-ما َش َ
ي ي تسيم هللا تيالى آليقبها قعؽل :فعدى َربِي أَن ي ْؤِتَي ِن َخْي ار ِمن َجَّشِت َ َويْرِس ََ َعَمْي َيا ح ْدَبانا ِم َقن الدقسآء َفت ْرقِب َح َص ِقعيدا
بالببقاد[غعافر:

َزَلق ا[التهف.]ٗٓ :

و كعذا وجع جي عر الرععادو  فعي تتعاو هللا أربعع آ ععا يربعع حعا

دع ة ترعيب البذعرم وجعاء مععع تعا حالعة لع ليمها

مؼ القرآن الترمػ . ٖٜ
و شغ أن ذا مؼ آلاو ا جتهاد الذح حتاي إلى ل ان وؽاآلطهم وليا ما ذتره الؼ الق ػ فعي السدعألة الدعاآلقة معؼ
أن شع خه جععرو معا روح عععؼ يععؽ س لعؼ عبيع فععي ح عت ال اآلععة فععتػ لعه ذلععغم لهععؽ دليعا ميععيؼ عمععى أن التجربعة آلاإلوععافة إلععى
الت دير التيميمي السشقؽل عؼ جي ر الرادو مؼ الزؽاآلب التي يشب ي أن ت خا في التأصيا لها الشؽ معؼ اليمعػم أقرع عمعػ
خ عؽاص الق عرآن ٓٗ  .إذ إن مععا تععبق ذت عره مععؼ اجتهععادا

لمدععمف فععي ل ععان خ عؽاص آليععت آح الق عرآن ي ع لا عمععى مرجيععه إلععى

ا جتهععاد وباآلععه م تععؽ آلز عؽاآلطهم إذ لسععا ص ع عععشهػ وقع شععه آليع التهػ فععي ال ع يؼم تععان ذلععغ مرشععحا ل ارتععة ععذا الشععؽ مععؼ
اليمععػم و ععؽ أشععبه مععا كعؽن لشععؽ مععؼ أ عؽا التأومععا الععذح يع ور حععؽل احتسععال الععش
عمى ما حتسمه الش

لععهم ومععؼ شععا تع ور مدععألة قبؽلععه ورفزععه

لمسجته ف ه وسؼ وؽاآلطه.
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فقرة  :3الطريقة الثالثة :التهسع في الكيفيات والييئات والهسائَ الستعمقة بالكذُ عن خرائص اآلية القرآنية.
الطرمقة القالقة :و ي الستيمقة آلالتذف عؼ خراص ا ة القرآ ة تسم إوافة ت ت ا و يثا

خارجة ععؼ ا قترعار

عمععى تععالوة ا ععة أو تتالتهععام لععا فععي ععذه السرحمععة قععام مععؼ ا ععتػ آليمععػ خ عؽاص الق عرآن الستيمععق آلجمععب السشععافع ودفععع السزععار

آلإوافة أمؽر إلى قعراءة ا عا خارجعة ععؼ د لتهعام مقعا أن زع ف إلعى قعراءة ا عا ت ت عا ووتعائا معؼ حيعث تتالتهعا عمعى
ؽ خاص مؼ السؽاد تجم غزال أو غيرهم أو أن تتتعب آلسع اد خعاص معؼ الزع عران وغيعرهم أو يتخيعر لؽقعم تتالتهعا زمعان خعاص

ي ارعععي ف ععه ؽالععع البععروي وحرتععة التؽاكععب والشجععؽم واخت ععار الؽقععم مععؼ ليععا أو هععارم و شععغ أن ععذا تؽتععع فععي غيععر محمععه و

ذععه لععه دليععام وإ سععا ذتر ععاه ا شععا لشدععتيرض جس ععع ايلعؽان التععي دععبم إلععى عمععػ خعؽاص القعرآنم لشتبععيؼ السقبععؽل السيقععؽل مشهععا

والذح ذه له دليا مؼ الطرو التي خري أصحالها عؼ ا عتساد عمى ايدلة السيتبرةم ومن نساذج ىِه الطريقة:
ٔ

ما جاء في تتاو ال ر الشع ػ في خؽاص القرآن اليع ػ ٔٗ  .لميالمة ألي دمحم عب هللا لعؼ أتعي ال سشعي ال عافيي الذعافييم

وق اتتيرض تؽر القرآن تؽرةم ثػ يذتر خؽاص الدؽرة آلذكا عامم أو أ ه ختعار معؼ الدعؽرة آليعت آ عا
الستيمقة لهام ومؼ أمقمة ذلغ:

كتعب فيهعا الخعؽاص

قؽلععه" :تععؽرة الحجععرم مععؼ تتبهععا لزع عران وتععقى امعرأة تقععر لبشهععا ومععؼ جيمهععا فععي جيبععه فإ ععه كقععر خيعره وتدععبه و

ي ل عشه أح ف سا يبا ومذترج ومحب الشاس مياممته.
ِ
الِ ْكر وإَِّنا َلو َلح ِ
قافظه َن[الحجعر ]ٜ :عذه ا عة معؼ تتبهعا فعي ورقعة فزعة وعرو ثعػ تعال ا عة
َ
قؽله تيعالىَِّْ :نا َن ْحن َنَّزْلَشا َ َ
عميها ليمة الجسية أربييؼ مرة ثػ طؽمها ومجيمها تحعم فع خعاتػ وتخعتػ وتعا هللا آلعه معؼ ح ععه فعي دعه ومالعه وولع ه وجس عع
أحؽاله وإذا بع آلالخاتػ عمى شسع خام وبخر آله وجع ألرأه ٕٗ .
و شععغ أن مقععا ععذه ايعسععال

عالقععة لهععا آلخ عؽاص الق عرآن و ذععه لهععا عقععا أو قععا أو حععس وتجربععةم وإ سععا ذترا ععا

لب ان حاجة ذا اليمػ أح عمػ خؽاص القرآن إلى ووع وؽاآلب له حتى

يتؽتع ف ه الشاس مؼ غير دليا.

املطلب الجالح :ضْابط التعامل يف الكشف عً خْاص القرآٌ.

إن الح يث عؼ وعؽاآلب التذعف ععؼ خعؽاص ا عا الق آر عة لعػ كقعر حع يث اليمسعاء حؽلعه ف سعا يتيمعق آلحع وده وشعرو ه

وت ت اته السذروعة وغير السذروعةم وإن تان

ل مؼ اشتراا شروا له فهذه ألرز الذروا:

األول :صحة ايدلة في ثبؽ خؽاص آليت آح القرآن وتؽره تسا قا البخعارح معؼ حع يث ألعي رمعرة فعي ل عان فزعا آ عة الترتعي
وخرؽصيتها في ح ت الستا مؼ الذ طان الذح تان أتي ف أخذ مؼ السال الذح تان حرته.

و عؽ

الثاني :صحة ا جتهاد في التذف ععؼ خعؽاص ا عا  :إن معا ثبعم ععؼ الشبعي  معؼ إقع ارره لمرعحالي فعي حع يث المع
ٍِ
ِ
َن َاتا ِم ْؼ أَصح ِ
ِ
او َّ
َحَ ِاء اْل َي َر ِو َفَم ْػ َ ْقع ُرو ُ ْػ َفَب ْيَشعا ُ ْعػ
الشِب ِّي  أَتَ ْؽا َعَمى َح ٍّي م ْؼ أ ْ
ْ َ
عش البخارح َع ْؼ أَلي َتيي اْل ُخ ْ رِّح؛ أ َّ ً
ِ
ِ
ِ
عغ َفَقععاُلؽا َع ْعا ِفع ُكػ َدواء أ َْو َر ٍ
او َفَقععاُلؽاِ :إَّ ُتع ْعػ َلع ْعػ تَْق ُروَععا َو َ َْ َيع ُعا َحتَّععى تَ ْج َيُمعؽا َلَشععا ُج ْيعالً َف َج َيُمعؽا َل ُهع ْعػ
َكع َذل َغ ِإ ْذ ُلع ََ َتعِّعي ُ أُوَلثع َ
ْ َ أل
الرجعا َفعأَتَؽ ػ ِآل َّ ِ
ٍ
ِ ِ
ال َف َج َي َا َ ْق َأُر أ َُّم القرآن َوَم ْج َس ُع ُل َازَق ُعه َوَم ْتُ ُعا َفَب َأَ
َل َع ْش َهعا
الذعاء َفَقعاُلؽاَ َ :أ ُ
ْخع ُذ َا َحتَّعى َ ْدعأ َ
َقط ًيا م ْؼ َشاء َق َ
عر َّ ُ ُ ْ ُ ْ
ِ ِ
الشِب َّي  ع ْؼ َذلِغ َف ِ
ؽل هللاِ َ ف َدأَُلؽا َّ
يها ِآل َد ْه ٍػ ٖٗ .
اك أََّ َها ُرْقَ ألة ُخ ُذو َ ا َو ْ
َ َ
الَ :ما أ َْد َر َ
َ
او ِرُبؽا لي ف َ
زح َغ َوَق َ
َرُت َ
فعي ععذا الحع يث دليععا عمععى صععحة ا جتهعاد فععي التذععف عععؼ خعؽاص ا ععا الق آر عة فععي الذع اء أو جمععب مش يععة أو دفععع

مزرة؛ ين الرحالي فيمها آلاجتهاد وأقره الشبي  عمى اجتهاده.
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الثالث :إن ا جتهادا الؽاردة عؼ آليت الرحاآلة والدمف فعي اخت عار آليعت ا عا وا تتذعهاد لهعا عمعى أن معؼ ق أر عا جمبعم
لععه يعاً مييشعاً أو دفيععم عشععه وع اًر محع داًم يع ل عمععى ل ععان رأيهععػ فععي السؽوععؽ مععؼ جهععةم ومع ل عمععى أن لهععػ أصععال قع اعتسع وا

عم ه و ؽ إقرار الشبي  لمرحالي في قرة الم

واجتهاده في التذف عؼ خاص ة ال اتحة في الذ اء.

الرابع :ع م صحة إوعافة يثعا وت ت عا معؼ تييعيؼ ايوقعا معؼ ليعا أو هعار أو ترصع القسعر فعي مطمعع أو إوعافة الؽتعائا معؼ

مقععا التتاآلععة عمععى جمع غعزال أو غير ععا مععؼ أ عؽا الؽتععائام لسععا قع عععؼ العععان آلععأن التععأثير فععي خعؽاص ا ععة مقععرون لهععذه الت ت ععا

والؽتعائا ولع س التععأثير مععؼ خعؽاص آح القعرآن .ولعذا قععال آليزععهػ" :اعمععػ وفقشععا هللا وإ ععاك لطاعتعه وفهععػ أتع ارره  ...ولع س حتععاي إلععى
إرصاد محرم و إلى الع و إلى وقم لا ؽ تتاو هللا تيالى فأح وقم ل ا لغ افيا ف ه ما أرد مؼ خير . ٗٗ ...

الخامس :اإلخالص :و ؽ صحة التؽجه إلعى هللا تيعالى وقرع ه فعي الطمعب دون تعؽاهم قعالؽا" :وعم عغ آلعاإلخالص وصع و
الش ة . ٗ٘ "...

الدادس :ال قيؼ لؽقؽ السأمؽل :قالؽا " :وعم غ...آلحدؼ ا عتقاد . ٗٙ "...
اخلامتة.

إن الحسع ع هلل حسع ع هم و د ععتييشه و د ععته ه و د ععت رهم والر ععالة والد ععالم عم ععى دمحم رت ععؽل هللا وعم ععى آل ععه وص ععحبه

أجسييؼم أما آلي م فهذه أ ػ الشتائخ التي وصا إليها البحث:

ٔ -ثبؽ خؽاص ا ا

القرآ ة آلأدلة مؼ التتاو والدشة .تػ ذتر ا وا تتذهاد لها في البحث.

ٕ -صععحة التؽتععع فععي التذععف عععؼ خ عؽاص آ ععا لععػ يععرد فععي ذتععر خؽاصععها دليععا مخر ع

م لسععا جععاء مععؼ إق عرار الشبععي 

لمرحالي في ل ان خؽاص ال اتحة في رق ة الم م ولسعا ورد ععؼ الدعمف فعي التؽتعع فعي ا جتهعاد والتذعف ععؼ خعؽاص
آليت ا ا .
ٖ -ا متشا عؼ إوافة ت ت ا

أو يثا

مع تالوة أو تتاآلة آ ا

مييؼ مؼ مشاتبة مطالع القسر أو غير ذلغ مؼ اإلوافا

ٗ-

ذععترا مععع قعراءة ا ععا

القرآن مؼ مقا اشتراا قراءتهعا أو تتالتهعا فعي وقعم

لي م ثبؽ أدلتها.

القرآ ععة لتحقععق ععذه الخاصع ة شععيء تععؽج قراءتهععا؛ ين الخاص ع ة لمقعرآن ولع س لذععيء

آخر خاري عؼ آح القرآن.
٘ -إن ذا اليمػ أح عمػ خعؽاص القعرآن معؼ اليمعؽم التعي يشب عي أن يتشعى لهعا؛ لسعا فيهعا معؼ آثعار تيعؽد آلعالش ع عمعى السدعمػ
خاصةم ولسا ف ه مؼ إثبا

-ٙ

صؽرة مؼ صؽر إعجاز القرآن الترمػ.

جععؽز اتععتيسال ععذه الخاص ع ة فععي جمععب مش يععة أو دفععع مزعرة إ آلذععرا ا زععبا ها آلععالحكػ الذععرعي مععؼ حيععث الحععا
والحرمةم فال جؽز أن دتيسا القرآن ل جمب مش ية

تحا لهم أو لتؽج ه مزرة ل يره.

وهللا أعمػم و ؽ السؽفق.
اهلْامش.
ٔ دمحم لؼ مكرم لؼ عميم ألؽ ال زام جسال ال يؼ الؼ مشعؽر اي رارح الروم يي اإلفرمقي

ٔٔ ٚع م لدان العربم دار صادرم
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ليرو م اٖ م ٗٔٗٔ عم  .ٕٗ/ٚوالقامهس السحيطم مج ال يؼ ألؽ ا ر دمحم لؼ يقؽو ال يروزآآلادح

 ٛٔٚع م مؤتدة

محس
الرتالة لمطباعة والشذر والتؽزمعم ليرو – لبشانم ا ٛم  ٕٔٗٙعٕٓٓ٘/مم ٔ .ٙٔٚ/وتاج العروس من جهاىر القامهسم ّ
الرزاو الحديشيم ألؽ الت تم السمّقب آلسرتزىم َّ
ٕ٘ٓٔ ع م دار اله ا ةم .ٕ٘٘/ٔٚ
الزبي ح
محس لؼ عب ّ
الؼ ّ

ٕ ألؽ القاتػ الحديؼ لؼ دمحم السيروف آلالراغب ايص ها ي
دمذق ليرو م أ م ٕٔٗٔ عم صٗ.ٕٛ

ٕٓ٘ ع م السفردات في غريب القرآنم دار القمػم ال ار الذام ةم

ٖ إلراال ػ مرط ىم وآخرونم السعجم الهسيطم مجسع الم ة اليرب ة آلالقا رةم دار ال عؽةم ٔ.ٕٖٚ/

ٗ أحس لؼ مرط ى الذهير آلطاش تبرح زادهم مفتاح الدعادة ومرباح الديادة في مهضهعات العمهمم دار التتب اليمس ةم
ليرو لبشانم أم ٘ٓٗٔ عٜٔٛ٘/مم ٔ .ٖٗٔ/ومشعر :مرط ى لؼ عب هللا تاتب جمبي القدطشطيشي السذهؽر آلاتػ حاجي
خم ة أو الحاي خم ة

 ٔٓٙٚع م كذُ الظشهن عن أسامي الكتب والفشهنم مكتبة السقشىم آل ادم ٔ. ٕٚ٘/

٘ كذُ الظشهن عن أسامي الكتب والفشهنم ٔ ٕٚ٘/م عمػ الخؽاص :و ؽ :عمػ آلاحث عؼ الخؽاص السترتبة عمى قراءة
ايتساء وال عؽا م  ...ثػ َّ
إن تمغ الخؽاص تشقدػ إلى أقدام تقيرة مشها :خؽاص ايتساء السذتؽرة ال اخمة تحم قؽاع عمػ
الحروفم وتذلغ خؽاص الحروف السرتبة عشها ايتساءم وخؽاص ايدو ة السدتيسمة في اليزائػم وخؽاص القرآن.

 ٙألؽ دمحم عب هللا لؼ أتي ال سشي الذافيي ال افييم الدر الشظيم في خهاص القرآن العظيمم السكتبة اليالم ةم مررم صٔ٘
وما آلي ا.

 ٚيشعر :حاجي خم ةم كذُ الظشهنم ٔ. ٕٚٚ/
 ٛيشعر :حاجي خم ةم كذُ الظشهنم ٔ. ٕٛٛ/
 ٜيشعر :حاجي خم ةم كذُ الظشهنم ٔ. ٖٚٙ/
ٓٔ ال خر الرازحم مفاتيح الغيب أو التفدير الكَير. ٚٔ/ٔ ،
ٔٔ قهاعد األحكام في مرالح األنامم ٔ. ٔٔ/
ٕٔ قهاعد األحكام في مرالح األنام. ٛ /ٔ ،
ٖٔ أ.د .دمحم مرط ى الزحيميم الهجيز في أصهل الفقو اإلسالميم دار الخير لمطباعة والشذر والتؽزمعم دمذق – تؽرمام إ م
 ٕٔٗٚعٕٓٓٙ/مم ٔ ٕٔٓ /وما آلي ا .

ٗٔ يشعر :اليالمة ألؽ دمحم عب هللا لؼ أتي ال سشي الذافيي ال افيي  ٚٙٛع م الدر الشظيم في خهاص القرآن الكريمم السكتبة

اليالم ة آلجؽار ايز ر آلسرر .وذتر السؤلف في مق مته أ ه جسيه مؼ تتاو البرو الالمع وال يث الهامع يلي آلكر الشدائي
القاويم وتتاو ف ه خؽاص القرآن وفؽات الدؽر يلي حام ال زاليم وتتاو آلة ة السرام لم زالي .وتتاو الدر الجميا في
خؽاص حدبشا هللا و يػ الؽتيا السدسى آلالجؽا ر السرؽ ة والآللئ السكشؽ ة لقطب ايول اء التامميؼ وق ورة اليمساء اليامميؼ

تي ح ألي الحدؼ الذاذلي.
٘ٔ لدان العربم . ٖ٘ٛ/ٛ
 ٔٙلدان العربم ٖ. ٖٖ٘/

 ٔٚتفدير الرازيم مفاتيح الغيب أو التفدير الكَيرم ٕٗ . ٘٘ٚ/تفدير الطَريم جامع الَيانم تحقيق :شاكرم . ٗٙ٘ /ٜٔ

 ٔٛألؽ عب هللا دمحم لؼ أحس لؼ ألي آلكر لؼ فر اي رارح الخزرجي شسس ال يؼ القر بي

ٔ ٙٚع م تفدير الجامع ألحكام

القرآن ،تفدير القركَي ،دار التتب السررمة – القا رةم إ م ٗ ٖٔٛعٜٔٙٗ/مم ٖٔ. ٕٓ٘/

 ٜٔالبخارحم تتاو الؽتالةم آلاو إذا وتا رجال  ...رقػ.ٕٖٔٔ :
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عله خْاص اآلٓات القرآىٔة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕٓ يشعر :البخارحم تتاو فزائا القرآنمم آلاو فزا تؽرة البقرة رقػ.ٜ٘ٓٓ :

ٕٔ يشعر :أحس لؼ عمي لؼ حجر ألؽ ال زا اليدقال ي الذافييم فتح الباري شرح صحيح البخاريم دار السيرفة  -ليرو م :ٖٜٔٚ
. ٘ٙ/ٜ

 ٜٗٗع م شرح صحيح البخارى ،تحقيق :ألؽ تس ػ اتر الؼ

ٕٕ يشعر :الؼ آلطالم ألؽ الحدؼ عمي لؼ خمف لؼ عب السمغ

إلراال ػم مكتبة الرش م الديؽد ةم الرماضم إ م ٖٕٗٔ عم ٓٔ. ٕٗٚ/

ٖٕ يشعر :البخارحم تتاو الؽتالةم آلاو إذا وتا رجال  ...رقػ.ٕٖٔٔ :
ٕٗ يشعر :الشؽوحم األذكار.]ٖٖٔ /ٛ[ ،

ٕ٘ عسا اليؽم والميمة تمؽك الشبي مع ربه  ومياشرته مع العبادم السؤلف :أحس لؼ دمحم لؼ إتحاو لؼ إلراال ػ لؼ أتباا الؼ
ٗ ٖٙع م دار القبمة لمققافة اإلتالم ة ومؤتدة عمؽم
الدِّشي»
عب هللا لؼ إلراال ػ لؼ ُل َ ْ م الِّ ْيَش َؽرُّحم السيروف لع «الؼ ُّ
القرآن  -ج ة  /ليرو م ٔ . ٖٓ٘/ألؽ زترما محيي ال يؼ حيى لؼ شرف الشؽوح
 ٙٚٙع عم األذكار ،تحقيق :عب القادر
اير ؤوا -رحسه هللا-م دار ال تر لمطباعة والشذر والتؽزمعم ليرو – لبشانم بية ج ي ة مشقحةم ٗٔٗٔ ع ٜٜٔٗ/مم وقال

السحقق :إتشاده وع ف.

 ٕٙيشعر :البخارحم تتاو فزائا القرآنم آلاو فزا تؽرة البقرة رقػ.ٜ٘ٓٓ :
 ٕٚيشعر :فتح الباريم . ٘ٙ/ٜ

 ٕٛيشعر :الؼ آلطالم شرح صحيح البخارىم ٓٔ. ٕٗٚ /
 ٕٜدمحم لؼ ألي آلكر لؼ أيؽو لؼ تي شسس ال يؼ الؼ ق ػ الجؽزمة
القا رةم اٖ م ٜٜٜٔمم صٗٔٔ.

ٔ٘ ٚع م الهابَ الريب من الكمم الطيب ،دار الح يثم
 ٕٜٚع م سشن الترمِيم تتاو ال عؽا م

ٖٓ يشعر :دمحم لؼ و دى لؼ َت ْؽرة لؼ مؽتى لؼ الزحاكم الترمذحم ألؽ و دى
آلاو :مشهم تحقيق :آلذار عؽاد ميروفم دار ال رو اإلتالمي – ليرو م ٜٜٔٛمم رقػ ٖ٘ٓ٘.

ٖٔ ألؽ عب هللا الحاكػ دمحم لؼ عب هللا لؼ دمحم لؼ حس ومه لؼ ُع ػ لؼ الحكػ الزبي الطهسا ي الش دالؽرح السيروف آلالؼ الب ع

٘ٓٗ ع م السدتدرك عمى الرحيحين ،تحقيق :مرط ى عب القادر عطام دار التتب اليمس ة – ليرو م أ م ٔٔٗٔه/

ٜٜٓٔمم تتاو ال عاءم رقػ  .ٔٛ٘ٙومشعر :ألؽ عب الرحسؼ دمحم اصر ال يؼم لؼ الحاي ؽ لؼ جاتي لؼ آدمم ايشقؽدرح
ايلبا ي

ٕٓٗٔ ع م تمدمة ايحاديث الزع ة والسؽوؽعة وأثر ا الديء في ايمة السؤلفم دار السيارفم الرماضم السسمتة

اليرب ة الديؽد ة أ م ٕٔٗٔ عٜٜٕٔ/مم  ٕٜٕ/ٙرقػ ٕٚٚ٘ :وقال :وع ف.

ٕٖ صحيح مدممم تتاو صالة السدافرمؼ وقرر ام آلاو فزا تؽرة التهفم رقػ.ٜٛٓ :
ٖٗ٘ ع م صحيح ابن حبان

البدتي
ٖٖ دمحم لؼ حبان لؼ أحس لؼ حبان لؼ مياذ لؼ َم ْيب َ م التس سيم ألؽ حاتػم ال ارميم ُ
بترتيب ابن بمبانم تحقيق :شييب اير ؤوام مؤتدة الرتالة – ليرو م إ م ٗٔٗٔ عٜٜٖٔ/مم آلاو ذتر ا عترام مؼ
فتشة ال جالم رقػ .ٚٛ٘ :قال شييب اير ؤوام إتشاده صح

عمى شرا مدمػ.

ٖٗ وق جاء في خهاص سهرة الهاقعة واثرىا في جمب الرز ودفع الزيق ما ذتره الؼ الق ػ مؼ ح يث مرفؽ قال عؼ ألي

عسر لؼ عب البر في التسهي أن الشبي  قال« :مؼ ق أر تؽرة الؽاقية تا يؽم لػ تربه فاقة أل اً» الؽالا الريب مؼ التمػ
الطيبم.ص .ٔٔٗ:والح يث في مدش أحس م رقػ .ٕٔٗٚقال السحقق ح يث وع ف .وذتر ايلبا ي في تمدمة ايحاديث

الزع ة ٔ ٗ٘ٚ /أ ه وع ف.

ٖ٘ يشعر :الَرىان في عمهم القرآنم ٔ. ٖٗٗ /
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علٕ سْٔر
 ٖٙيشعر :تقي ال يؼ ألؽ العباس أحس لؼ عب الحم ػ لؼ عب الدالم لؼ عب هللا لؼ ألي القاتػ لؼ دمحم الؼ ت س ة الح ار ي الحشبمي
ال مذقي

 ٕٚٛع م الكمم الطيبم دار ال تر المبشا ي لمطباعة والشذرم ليرو م أ م  ٔٗٓٚعٜٔٚٛ/مم صٓ.ٙ

والهابَ الريب من الكمم الطيبم صٗٔٔ.

 ٖٚيشعر :الهابَ الريب من الكمم الطيبم صٕ٘ٔ.

 ٖٛيشعر :الكمم الطيبم صٔٚٛم ووي ه السحققم قال :وع ف اإلتشاد.
 ٖٜيشعر :دمحم متؽلي الذيراوح

 ٔٗٔٛع م تفدير الذعراوي – الخهاكر ،مطاآلع أخبار اليؽمم ٜٜٔٚمم ٓٔ.ٕٙٛٔ/

ٓٗ يشعر :الَرىان في عمهم القرآن . ٖٗٗ /ٔ ،وق تؽتع في الشقا في مقا ذه السدائا ومسا ذتره :أن إلت ا الهراتي اإلمام

الس در تان إذا رتب في رحمة قؽل ذه الحروف التي في أوائا الدؽر فدثا عؼ ذلغ فقال ما جيا ذلغ في مؽوع أو

كتب في شيء إ ح ت تاليها وماله وأمؼ في ده مؼ التمف وال رو .ومؼ ساذي ذا الشؽ ما جاء في تتاو الدر الجميا

في خؽاص حدبشا هللا و يػ الؽتيا السدسى آلالجؽا ر السرؽ ة والآللئ السكشؽ ة يلي الحدؼ الذاذلي قال في الباو ايول:

"مؼ خؽاص ذه ا ة الذرم ة :اعمػ ا أخي وفقغ هللا لرال القؽل واليسا وأآلي ك عؼ أ ا ال ؽا ة والتدام مؼ أراد أن
كؽن هللا حديبه ووتيمه في جس ع أمؽرهم ومكت ه شر جس ع خمقه ومؤم ه لشرره وممقى محبته في قمؽو وباده وم ش ه هللا مؼ

تية فزمهم فم قا في تا يؽم وليمة حدبشا هللا و يػ الؽتيا آلي د حروفها و ؽ أربيسائة وخسدؽنم ومؼ ق أر ا ة في تا ليمة

ٍ
ددهػ ُتؽء} تم م ار
ومؽم ع د ا الستق م ثػ قال آلي الي د السذتؽر {فا قمبؽا لشيسة مؼ هللا وَفزا لػ َ ْس ّ
روؽان هللا وهللا ذو فزا عع ػ} إ تان في حرز مؼ هللا السش ع وفي ودائيه التي تز ع وتان ميطؽفا
قؽل{ :واتَّبيؽا ْ

ثػ في تاآلع مرة

آله في حرتاته وتكشاته وح ت مؼ جس ع السؤذ ا

آلإذن هللا تيالى .يشعر :تتاو الدر الجميا في خؽاص حدبشا هللا و يػ

الؽتيا السدسى آلالجؽا ر السرؽ ة والآللئ السكشؽ ة لقطب ايول اء التامميؼ وق ورة اليمساء اليامميؼ تي ح ألي الحدؼ

الذاذليم تتاو مخطؽام مجسؽ رقػ ٖٙٛ٘ :في مكتبة السمغ تيؽد .صٖ مؼ السخطؽا.

ٔٗ يشعر :اليالمة ألؽ دمحم عب هللا لؼ أتي ال سشي الذافيي ال افييم الدر الشظيم في خهاص القرآن الكريم ،السكتبة اليالم ة

آلجؽار ايز ر آلسرر .وذتر السؤلف في مق مته أ ه جسيه مؼ تتاو البرو الالمع وال يث الهامع يلي آلكر الشدائي القاويم
وتتاو ف ه خؽاص القرآن وفؽات الدؽر يلي حام ال زاليم وتتاو آلة ة السرام لم زالي.

ٕٗ يشعر :اليالمة ألؽ دمحم عب هللا لؼ أتي ال سشي الذافيي ال افييم الدر الشظيم في خهاص القرآن الكريم ،السكتبة اليالم ة آلجؽار
ايز ر آلسررم صٖ.ٚ

ٖٗ البخارحم تتاو الطبم آلاو الرق ة آل اتحة التتاوم رقػٖ٘ٚٙ :م .ٖٔٔ/ٚ
ٗٗ يشعر :تي ح ألي الحدؼ الذاذليم كتاب الدر الجميَ في خهاص حدَشا و ونعم الهكيَ السدسى بالجهاىر السرهنة والآللئ
السكشهنة لقطب األولياء الكاممين وقدورة العمساء العاممينم صٖ مؼ السخطؽا.

٘ٗ يشعر :كتاب الدر الجميَم ص ٜٗمؼ السخطؽا.
 ٗٙيشعر :كتاب الدر الجميَم ص ٜٗمؼ السخطؽا.
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