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 التتميم يف القرآن الكريم

 دراسة يف املفهوم والدالالت واملقاصد

 اخلضريّيعبداهلل عبداهلل صاحل  م.د.أ.

20/9/0303 تأريخ القبول:       03/6/0303 تأريخ التقديم:     
 :المستخمص

هكاثػػف  تهكاثا   ػػف هكذػػكه عنػكافهذػػااهاث هػػثهذػػك:هماثيياػػرـه:ػػرهاث ػي ف:هفيامػػاه:ػػرهاثامقػػـك
ثػػػىهاآػػػيه ػػػكي ه:ػػػرهاث ػػػي فهكف  يػػػ هرقػػػفؼهإثػػػ هاثيياػػػرـهآنمػػػإكبه ي نػػػرههكا  ىه رػػػ فهامقػػػـك
هكا   ف .

ك فهيك ؿهاث  هثهإثىهأفهاث ػي فهاثآػيرـهينػره  لمػ ثربهااتهال اػ فهاثف ثرػاهاثا   ػفراهه
:ػػػرهرػػػيفه:ػػػرهاث ػػػي فهثمػػػظهأكهييآرػػػبه ػػػفكفه: فػػػفة.هكاثيياػػػرـ:ه رػػػ فةه:ػػػرهاثآػػػرـهثإيك ػػػر هأكه

ركا:ؽهاثاػفثك تهكاثااػ نرهاثمػر  را.هكثػ ه دػ يهف ثرػاهاانكرػاهآدرػيةهي اإػ هاثينآرفهأكهثغيضه
 ير ػػػ نهإثػػػىها  هػػػثهعإػػػـهاث رػػػ فههك ػػػفهاعي ػػػيه اػػػضهاثاإاػػػ  ها  هػػػثهاثيياػػػرـهاػػػفه ػػػيكياته

هاثنظـ.ه
كاثييارـهافهأكمعهالم ثربهاث ريرػاهاثامػيااإاه:ػرهاثمػر   تهاث ي نرػاههكرػنيره:ػرهههههههههه

راهك كيهاانكراهعفرفةههكف  يػ هكذفار يػ هيي ػعهآإقػ هإثػىهاثاانػىههاث ي فهعإىه كيهثمظ
ػػؿهك ػػك هاث رػػ فهكاث ػػفرعهاث ريرػػا.هكرينػػكعهاثيياػػرـهإثػػى:هيياػػرـهاثػػن  هكيياػػرـه كذػػكهرلػػاؿه ي
ا هير طهكييارـهاثا  ثغاههك فهيير ىهذػا هالنػكاعه:ػره اػضهاثك ػك ههكرػنيرهيهػتهآػؿهنػكعه

كثػػػ ها   ػػػفهكذػػػفار تهاينكعػػػاه ػػػرفهاث كانػػػبهاثا فرػػػاههاػػػفهالنػػػكاعهاثدردػػػاه ػػػكيهكأمػػػ ثربه
هكاثي كيراهكاثيي كراهاثمإكآرا.هكاثمآيرا

هههه.ا   فههههه-اثف  تهه- كيهاثييارـهه-اثييارـههآإا تهامي هرا:
ه
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 المقدمة:هه
هك ه  ههههههههههههه هك ث  هاهاف همرفن  هعإى هكاثمرـ هكاث رة هاثا ثارف هيب ههلل اثهاف

هأ اارفههأا ه اف:ه
فهاث ي فهاثآيرـهاا  ةهخ ثفةه هيي  فـه ايكيهاثا كيهكال ا ف؛هلفهاهللهأيافه:إ

ث هاثخإكفهه:همظ هك اؿهميهخإكف ه:رهإع    هك ريي ههك فهأاين هاهلله يف ي هثرآكفهذ فر نه
فهافهأذـهاكايفهاثيف يه:ر هأم ثربهاثخط به ثن ه:رهآؿهأايهافهأاكين هاثفرنراهكاثفنركرا.هكا 

ه ه:رق هافهاا فهكف  تهكذفار تههر يراهكفعكراهكيي كرا.اث ي نرههكا
كرن غرهأفهرآكفهاثيف يهذ ف: نهإثىها   فهإ رحهاثفايٍرفهه: ث ي فهرآين ها   فهاث رحه

 ين ين ين ينخم مم  ين  ين ين ين ين ين ين ينحم  ُّٱ كاثمرحهه  ؿهيا ثى:

ه[.ٗاإلميا :]َّىم 
هافهأم ثر هاث هثهاثامهرين كؿهأمإك   هاث ي نراهذكهأمإكبهكافهذن ؾهآ فهذاا بهاث ريا

هم هكماري :  ههالتتميم في القرآن الكريم: دراسة في المفهوم والدالالت والمقاصداثييارـه
هكذكهريآإـهعفهأمإكبهاثييارـهاث ريرهكاثا   فهاث ي نراه:ر .ههه

هكييادؿه:رهاآلير:هأهداف البحث:
هاثييارـهآنمإكبه ي نر.ُ هػه ر فهامقـك
هيارـهكأم ثر  ه:رهاث ي فهاثآيرـ.ػهاثآلؼهعفه كيهاثيِ
هػهيك ر هاثف  تهكاثا   فهاث ي نراهاثاميم فةهافهاثييارـ.ّ

هكذرهايادإاه:رهالمفإاهاآليرا:همشكمة البحث:
هاثييارـههكا هاثميؽه رن هك رفهاثيآارؿ؟ُ هػها هامقـك
هػها ه كيهاثييارـهكأم ثر  ه:رهاثمر   تهاث ي نرا؟ِ
هاث ي نراهاثاميم فةهافهاثييارـه:رهاثمر ؽهاث ي نر؟ػها هاثف  تهكاثا   فهّ

هافهخرؿهاثنظيههمنهج البحث: هاث هثهاثانقجها مي يافرهكا مين  طره اي اته:رهذاا
:رهاآلر تهاث ي نراهكاميخر هأمإكبهاثييارـههكافهدـهاثف  تهكاثقفار تهاثيره:رهآؿه

همر ؽههاميمرفانهافهأ كاؿهاثاإا  هكاثامميرفهكاث إغ  .
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عفهاثييارـه:رهاث ي فهه- همبهاطرعره- هأعإـه ك كفهفياماهم   اهالدراسات السابقة: 
ه هثهافه  نبه ه ف هك هأخمرهأن  هاث هثه ه:رهذاا ه نمسهالذفاؼهاثيره  فيق  اثآيرـ

هكاثقفار تهكاثف  ت.   ريرههثآفه هدرهذااهرانره  ر فهاثامقـك
 ا هدرفهكخ ياا.هرن مـهاث هثهإثىها فااهكياقرفهكهخطة البحث: 

هاثا فااهك:رق :هأذفاؼهاث هثههكالآإي ههكانق  ههكاثفيام تهاثم   اههكخطي .
هاثييارـه:رهاثإغاهكا  طرحهك:رهاث ي فهاثآيرـ هاثياقرف:هك:ر هامقـك

هاثا هثهالكؿ:هأنكاعهاثييارـهكأم ثر  هاثكايفةه:رهاث ي فهاثآيرـ
ه ي فهاثآيرـاثا هثهاثد نر:هف  تهكا   فهاثييارـه:رهاث

هك:رق هأذـهاثني فجهكاثيك ر ت.هالخاتمة:
 تمهيد

 مفهوم التتميم في المغة واالصطالح والقرآن الكريم
ه:أواًل: التتميم في المغة واالصطالح

ههذك:ها فيه ُما هيياسهكا هير طه-أر  نهه-اثييارـه:رهاثإغا:هكر  ؿهث هاثيا ـههكرماىه
يىًياَّانهافهميىاَّـ هر  ؿ:هيىاَّاى يهيىٍياًه ران هكى

ه ِم هيىَـّ هاٍثآىاى ًؿ.هري ى ؿي هفىًثرؿي هكىاًهفهههكىذيكى هأىٍ ؿه ـي ههكاثيَّ  يهكىاٍثًار
ٍايي يهأىنى  ههكىأىٍياى اثلٍَّر يههًإاىاهآىاىؿى
ه ّم ـي ..هكيىاَّاى هاثإَّ يهيىٍيارا نهكيىًياَّانههكيىا  ُـّ هرىًي هاثلٍَّر ي .هكر  ؿ:هيىَـّ

هً  ًههاثلٍَّرً هكيىًياَّيي :هاى  ه. ْميىَـّ
                                                 

أ ػػػكهع ػػػفهاهللهاهاػػػفه ػػػفهأهاػػػفه ػػػفهأ ػػػره آػػػيه ػػػفه:ػػػيحهالن ػػػ يمههه ِِْ/ِ هاث ػػػ اعهلهآػػػ ـهاث ػػػي فهمُم
اث ػػ ذيةههه–ذػػػ ههيه رػػؽ:هأهاػػفهاث يفكنػػرهكا  ػػياذرـهأطمػػر ههفايهاثآيػػبهاثا ػػيراهُٕٔاث يط ػػرهماثايػػك:ى:ه

 ـ.ُْٔٗه-ذػهُّْٖاثد نراههاثط اا:ه
اهٌاػػػفه ػػػفهاهٌاػػػفه ػػػفهع ػػػفهاثػػػيٌ اؽهاثهمػػػرنرههاثاإٌ ػػػبه ايي ػػػىهاث َّ رػػػفمههه ُّّ/ُّ هيػػػ جهاثاػػػيكسهمِم

اا ػـهاثإغػاهاثاي رػاهاثاا  ػيةههذػ ههاثاه ػؽ:ها اكعػاهاػفهاثاه  ػرفههفايهاثقفارػاههف.ت.َُِٓماثايك:ى:ه
مػػػ عفةه:يرػػػؽهعاػػػؿههعػػػ ثـهاثآيػػػبههاثط اػػػا:هذػػػػ ه اُِْْههف.هأهاػػػفهاخيػػػ يهعاػػػيهماثايػػػك:ى:ههه َُّ/ُم

 ـ.ََِٖه-ذػهُِْٗالكثىهه
ذػػ ههّٓٗأهافه فه: يسه فه آير هاث  كرنرهاثيا مههأ كهاثهمرفهماثايك:ى:هههه ّّٗ/ُ ها  ررسهاثإغاهمّم

  َُّ/هُكاا ـهاثإغاهاثاي راهاثاا  يةهمههاثاه ؽ:هع فهاثمرـهاهافهذ يكف
ه فهعإىهه ا ؿهاثػفرفها ػفهانظػكيهماثايػك:ى:ههاهافه فهه ٕٔ/هُِ هثم فهاثايبهمْم ذػػ ههفايهُُٕاآـي

 ذػ.ُُْْ ريكتههاثط اا:هاثد ثداههه–  فيه
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ه"ه ه:  ؿ: هاثيآارؿه هك رف ه رن  هكمكل هاثامآيم هذرؿ هأ ك هعي:  ها  طرح: ه:ر اثييارـ
اثييارـهكاثيآارؿ:هكذكهأفهيك:رهاثاانىههظ هافهاث كفةههكياطر هن ر  هافهاث ها؛هدـه

ه. ُم هيغ فيهاانىهرآكفه:ر هيا ا هإ هيكيف ههأكهثمظ نهرآكفه:ر هيكآرف هإ هياآي "
ه. ِمكهأفهرؤيىه  ارعهاثاا نرهاثيرهييـه ق ه كفةهاثآرـك رؿ:هذ

ـهن  ههمفه ٍيرى فهً:رهاثٌنظـهأىكهاثنديهً آىًإاىاهًإااهطيهيق هافهاثآىرى ك رؿ:هذكهع  يىةهعىفهاإٍلً
ه ٍي ىرًف:ه يبهً:رهاثااى ًنرهكى يبهً:رهالىٍثمى ظههكىاثًَّامهً:رهاثااى ًنرهذيكى هعإىه ى اىانى  يههكىذيكى

رىً ر هثإاي ى ثىغىاهكىاً هًيرى طههكاثييارـهريفهييارـها ٍ فههكى هييارـهاٍثكى ثاىانىههكىاثًَّامهً:رهاٍلىٍثمى ظهذيكى
ه. ّمعإىهاثنَّ ً  ه:رياا "

هنكعهافهأنكاعهإطن بهاث ر فةههكذكهأفهرؤيىه:رهآرـه هركذـهخرؼهاثا  كفه : ثييارـ
ه.هأم:هثم ففة. ْم مٍ إاهثنآيا

أفهاثييارـهذك:هأفهي رفه:رهاثآرـها هرك ه هكرؤآف ههأكها هرمرفههكنخإ هاا هي فـهإثى
هييضهاكا:ؽهثافثك تهاثآرـهكمر   ههك فهرمي ؿهاثآرـهفكفهذا هاث ر فة ه. ٓمأمَّ

                                                 

أ ػػكهذػػرؿهاثهمػػفه ػػفهع ػػفهاهلله ػػفهمػػقؿهاثامػػآيمههه ّٖٗاث ػػن عيرف:هاثآي  ػػاهكاثلػػايهم :هآيػػ به هُم
ه–ثاآي ػػاهاثان ػػيراهذػػػ ههاثاه ػػؽ:هعإػرهاهاػػفهاث  ػػ كمهكاهاػػفهأ ػكهاثم ػػؿهإ ػػياذرـههآّٗماثايػك:ى:هنهػػكه

 ذػ.ُُْٗ ريكتهه
هم :هِم اهاػػػفه ػػػفهأهاػػػفه ػػػفهركمػػػؼههأ ػػػكهع ػػػفهاهللههاثآ يػػػبهاث إخػػػرهاثخػػػكاي ارههه ٖٗ هامػػػ ير هاثاإػػػـك

 ذػ ههاثاه ؽ:هإ ياذرـهال ر يمههفايهاثآي بهاثاي رههاثط اا:هاثد نرا.هههّٕٖماثايك:ى:ه
ذػػػ ههَُْٗكهاث  ػػ  هاثهنمػػرهماثايػػك:ى:هأرػػكبه ػػفهاكمػػىهاثهمػػرنرهاثآمػػكمههأ ػػهه ِٔٗ هاثآإرػػ تهم :هّم

  ريكت.ه–اهافهاثا يمههاؤمماهاثيم ثاهه-اثاه ؽ:هعفن فهفيكر ه
اهاػػفهع ػػفهاثػػيؤكؼهاثانػػ كمههيه رػػؽ:هف.هاهاػػفههه َٗ هانظػػي:هاثيك رػػؼهعإػػىهاقاػػ تهاثياػػ يرؼهم :هْم

كاثاكمػكعاهههػ.ذػَُُْي ػكافهاثفارػاههفايهاثمآػيهاثاا  ػيههفايهاثمآػيهه رػيكتههفالػؽههاثط اػاهالكثػىهه
 .ذػَُْٓهاثايبههم ؿهاؤمماهه ذػُُْْ:هاثايك:ىمهال ر يمهإما عرؿه فهههإ ياذرـ ِْٓ/هِاث ي نراهم

هاثين رػػػؿهمٓم اهاػػػفه ػػػفهأهاػػػفه ػػػفهاهاػػػفه ػػػفه ػػػ مهاثآإ ػػػرههه ِٓ/ُ هانظػػػي:ها ػػػفه ػػػ مههاثيمػػػقرؿهثاإػػػـك
 ريكتههاثط اػا:هه– فهأ رهالي ـهذػ ههاثاه ؽ:هاثفآيكيهع فهاهللهاثخ ثفمههليآاهفايهالي ـهُْٕماثايك:ى:
 ذػ.ُُْٔالكثىهه
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كافهخرؿهيي عهك ك هك كيهاثييارـهنميطرعهاث كؿ:ه نفهاثييارـهراآفهأفهر عه آدريهافه
 ههكمكؼهري  هاثؾهافهخرؿهالادإاهاثكايفةه:رهأنكاعهاث رياهاثاانكراهكاثإمظراهأكه  إق

هدن ر هذااهاث هث.ه
دـهإفهاث ريررفهراآيكفهاثييارـه:رها  هثهعإـهاث فرعههإ هأفهيندرياي هاثف ثراهكاثاانكراه

ه.هه ُمي اإ ه ير  نهإثىها  هثهاثاا نرههكاثييارـهافه يكياتهاثنظـ
ه:هثانيًا: الفرق بين التتميم والتكميل

هإثىهآرـهاثاإا  هعفهاثييارـهن فهأنقـهان ماكاهإثىه مارف:ه  ثنظيه
الكؿ:ه مـه هرميؽه رفهاثييارـهكاثيآارؿهه:ركيفكنقا هعإىهاانىهكاهفههآا هي فـهعنفهأ ره

ههكافهذن هن فها خيرؼه ِمذرؿهاثامآيمههكآا هذكه:رهاا ـهاثإغاهاثاي راهاثاا  ية
ه. ّمثيآارؿهعإىه اضهاكا اقا :ره اضهاثيم مريه:رهإطرؽهاثييارـهأكها
لفهثآؿهانقا هاانىهكا   فهه-كذكهاث كابهه-كاثد نر:ه:يَّؽهآدريهافهاثاإا  ه رنقا ه

يريهاآلخي.ه  ؿهأ كهاث    هاثآمكم:ه"هاثييارـهريفهعإىهاثنَّ ً  ه:رياا ههكاثيآارؿهريفهعإىه
هاثيَّا هعإى ه ىاًفف هأىاي هاثآىاى ؿ هًإٍا ه:رآاإ ه هاثيَّ ـ هالى ؿههاٍثاىٍانى هنيٍ  ى ف هري ى  ؿ هكاثيا ـ  ـه

ه ىٍكث هيىاى ثىى: ًثقىاىاهآى فى ٍ ؼه افهيىا ـهالىٍ ؿههكى  ينين ينىث  ُّٱ كاثآا ؿهريطى  ؽهنيٍ  ى فهاٍثكى

نَّاى هاٍهًياى ؿهاثنٍَّ  هً:رهُٔٗاث  ية:ه]َّ [هأهمفهافهميى اَّا ههًلىفهاثيَّا ـهافهاٍثافىفه فهعإـههكىاً 
 ؿ:هاٍمـهً ٍ ًياى عهأ ا ضهاٍثاىٍك يكؼههكاثيا ـ:هاٍمـهثإ   هاثًَّامهريـهً ً ه م يق ههكى رؿ:هاٍثآىاىه

كؼه" اثاىٍك ي
ه. ْم

                                                 

 هانظػػي:هاث ػػفرعه:ػػره ػػك هأمػػ ثربهاث ػػي فههع ػػفاثمي حه لػػرفههاآي ػػاهالن إػػكهاثا ػػيراههاثط اػػاهاثد ثدػػا:هُم
 ههكا ه افذ .ُُٗـ.ه :هُٖٔٗ

 . َُّ/هُ هانظي:هاا ـهاثإغاهاثاي راهاثاا  يةهمِم
 يرػػيه ػػفهر رػػفه ػػفهآدرػػيه ػػفهي ثػػبههأ ػػكه امػػيهاثط ػػيمههاهاػػفه ػػفهه ُّّ/ُِ هانظػػي:ه ػػ اعهاث رػػ فههمّم

ذػػػػ ههيه رػػػؽ:هاثػػػفآيكيهع ػػػفهاهلله ػػػفهع ػػػفهاثاهمػػػفهاثييآػػػرهه  ثياػػػ كفهاػػػعهايآػػػ هاث هػػػكثهَُّماثايػػػك:ى:ه
كاثفيامػػػ تهاإلمػػػراراه ػػػفايهذ ػػػيهاثػػػفآيكيهع ػػػفهاثمػػػنفههمػػػفهرا اػػػاههفايهذ ػػػيهثإط  عػػػاهكاثنلػػػيهكاثيك رػػػعه

 . َْ/ّكاثاكمكعاهاث ي نراهمههـََُِكاإلعرفههاثط اا:هالكثىهه
 . ِٔٗ هاثآإر تهم :هْم
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ك رؿ:هإفهاثييارـهرم يؽهاثيآارؿهافه قاهاك ا هافهاث اإاه:قكه فهر عه:رهكمطهاث اإاه
هه ُمك:ره خيذ ههكافه قاهكظ فم هه:قكه فهرآكفهثنآياهيريهف:عهاإلرق ـههكرآكفهثإياررؿ

ه.ه ِمكهأ إغهافهاثيآارؿكذ
ك  ثنظيهإثىهاثيايرؼهاثف رؽهثآؿهافهاثييارـهكاثيآارؿهن فهأنقا هرميي  فه:رهال ؿههك فه

هريفاخرفه:رهه ؿهاثنظيهإثىهاثكظرماهاثيره ر ه  هافهأ إق ه:رهاثمر ؽ.ه
 ثانيًا: مفهوم التتميم في القرآن الكريم:

ك فهكيفهاثييارـه:رهاث ي فهاثآيرـههكثآفهثرسههآا هأمإمتهاث كؿه:إفهاثييارـهذكهافهميىاَّـ ه
نا ه الي  ي ههكذرهيفؿهعإىهاان  . ه إمظ هكا 

[.ه:يميهِّّاث  ية:هه]َّ ٌّّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ٰىيي  ٰذ ٰر ين ين ُّٱ:مره كث هيا ثى:ه
ه. ّماإليا ـهذن ه ا هر   ؿهاثن  

[.ه   هّاثا ففة:ه]هَّ ينىه يه جي ين ينىن ين جه  مه  ين ين ُّٱ ك:ره كث هيا ثى:
ا   رهثإلآا ؿههكاآيهاإلآا ؿهاا هرفؿهعإىهام ي ي هث ه:رهاثاانىههكاآلراهاإليا ـهذن ه

                                                 

همُم ه اػف:هاثايػك:ىمهاثيقػ نكمهاثهنمػرهعإػره فهههاهاف ّٕٗ/ُ هانظي:هآل ؼها طره تهاثمنكفهكاثاإـك
لػػياؼهي ػػفرـهه ذػػػُُٖٓ هإثػػىهاثم يمػػرهاثػػن هن ػػؿهفهػػيكجههعإػػر.هف:هيه رػػؽهاثا ػػـههي:رػػؽ.هف:هكايا اػػاهكا 
:هاثط اػاه رػيكتهه–هن ليكفهث ن فهاآي اه رن نرهه كيج.هف:هال ن راهاثيي ااهمهاثخ ثفهاهللهع ف.هف:هاثاي را
 .ـُٔٗٗهالكثىه

لػػيؼهاثػػفرفههه َِِ/ٔ ه:يػػكحهاثغرػػبه:ػػرهاثآلػػؼهعػػفه نػػ عهاثيرػػبهمه لػػراهاثطر ػػرهعإػػىهاثآلػػ ؼ همِم
فيامػػر:هف.هذػػػ هها فاػػاهاثيه رػػؽ:هإرػػ فهاهاػػفهاثغػػكجههاث مػػـهاثهّْٕاثهمػػرفه ػػفهع ػػفهاهللهاثطر ػػرهماثايػػك:ى:ه

 ـ.َُِّه-ذػهُّْْ ارؿه نرهعط هه  ف ةهف رهاثفكثراهثإ ي فهاثآيرـههاثط اا:هالكثىهه
ههلػػق بههه ُّٗ/ِاث   ػرهكآم رػاهاثيا ػر همها هانظػي:هه لػر هاثلػق بهعإػىهيممػريهاث ر ػ كمهمعن رػّم

يل فهاثا ػؿهكا ههه ريكته–ذػ ههفايه  فيهَُٗٔاثفرفهأهافه فهاهافه فهعايهاثخم  رهاثهنمرهماثايك:ى:ه
ذػػػػ ههفايهإهرػػػ  هِٖٗأ ػػػكهاثمػػػاكفهاهاػػػفه ػػػفهاهاػػػفه ػػػفها ػػػطمىهاثااػػػ فمهماثايػػػك:ى:ههه َِّ/ُاثمػػػإرـهم

  ريكت.ه-اثيياثهاثاي ره
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هيريهإآا ؿهاثفرف هاثنااا ه:رهأفهإيا ـ ه اانىه ُمكا ها ه" هاآلراه    ه:رهذا  هكاإليا ـ ه
ه. ِماثييارـها  طرهر"

[.هُْٓ]النا ـ:ه َّ ين ين ين ين  ين ين ين ين ين ين ين ُّٱ ك:ره كث هيا ثى:
إىهاثامهأهمفهاكمىهافهاثاإـهكاثليافعههافهأهمفهاثلر هإااه  ؿهاث اخليم:ه"هيا ا نهع

ه.ه ّمأ  فهااي:ي ههأم:ه ر فةهعإىهعإا هعإىهك  هاثييارـ"
]العياؼ:هَّ ينحي خي ين ين ين ين ين  ين ين ين ين ُّٱ كنهكهذااه كث هيا ثى:

[هه"هاثيا ـهاثامه:ره كث :هم:يـهار  تهي   هاميااؿه:رهاانىهاثنا  هكاثيمكؽههأم:هُِْ
ه.ه ْم" َّ ين ين ين ين  ين ين ين ُّٱ  ي نهأآاؿهكأ: ؿههآ كث هيا ثى::آ فهار 

ه هيا ثى: ه كث  هذاا  َّىن ين جه  ين ين منين ين ين ين ين  ين ين ُّٱكنهك
يا ـهاثنكيهإفااي هأكهاث ر فةهٖ]اثيهيرـ:ه [هه:فع ؤذـهذن هذكهطإبهثإ ر فةهافهاثؾهاثنكي..هكا 

ه.ه ٓمان 
ه
ه

ههآا ه ٔمرهثرمتهعإىهم رؿهاثك كبك   هاثييارـهثرفؿهعإىهاث ر فةهاثهمناهاثاميه اهاثي
 ين ين ينينىئ  ين  ين يننئ  ينمئ  ينزئ  ينّٰ رئ  ُّٱ :ره كث هيا ثى:

ه[.هِٕ]اث   :هَّ  ينين ين ين
                                                 

أ ػػكهاث يآػػ تهع ػػفهاهلله ػػفهأهاػػفه ػػفهاهاػػكفهاثنمػػمرههه ِْٕ/ُ هانظػػي:هاػػفايؾهاثين رػػؿهكه ػػ فؽهاثينكرػػؿهمُم
ره ػفركمههيا اػ هك ػفـهثػ :هاهرػرهاثػفرفهفرػبهامػيكههذػ ههه  ػ هكخػيجهأه فردػ :هركمػؼهعإػَُٕماثايك:ى:ه

 ـ.ُٖٗٗه-ذػههُُْٗفايهاثآإـهاثطربهه ريكتههاثط اا:هالكثىهه
  ِْٕ/ٓمهه ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ ِم
لػػيمهأ ػػكهاث  مػػـهاهاػػكفه ػػفهعاػػيكه ػػفهأهاػػفههاث اخهه َٖ/ِ هاثآلػػ ؼهعػػفهه ػػ فؽهيػػكااضهاثين رػػؿهمّم

 ذػ.َُْٕ ريكتههاثط اا:هاثد ثداههه–ذػ ههفايهاثآي بهاثاي رهّٖٓ  يهاهللهماثايك:ى:ه
اهافهاثط ذيه فهاهافه فهاهاػفهاثطػ ذيه ػفهع لػكيهاثيكنمػرهماثايػك:ى:ههه ٕٖ/ٗ هاثيهيريهكاثينكريهمْم

 ـ.ُْٖٗيكنسههه–ذػ ههاثفايهاثيكنمراهثإنليهُّّٗ
  ُّٕ/هِٖ هاثيهيريهكاثينكريهمٓم
اهافه فهاهافه فهاهاػكفههأ ػكهان ػكيهاثا ييرػفمهماثايػك:ى:ههه ُّٔ/ٖظي:هينكررتهأذؿهاثمناهم هانٔم

ههفايهاثآيػػبهاثاإارػػاهّّّ كيرمػػريهههـََِٓ رػػيكتههاثط اػػا:هالكثػػىههه-ذػػػ ههاثاه ػػؽ:هف.ها ػػفمه  مػػإـك
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 ين ين ين ين ين  ين ين ين ين ين ينىه يه  جي  ين ُّٱ ك:ره كث هيا ثى:

[.هاإليا ـهذن هرفخؿه:ر هاانىهاثيهمرن تهاث اففةهعإىهاث يكير تهه"هأم:هثاإآـهٔ]اثا ففة:َّ
هـه:را هليع هثآـهافهاثيكمااههكاثيأ:اههكاثيهااههكاثيمقرؿههكاثما هايلآيكفهناا هعإرآ

ه. ِم.ه:قكهنكعهافهاث ر فةهاثيرهثـهيآفههأكهيآدريهثا هذكهآ فف ُم
 ين ين ينخل مل ىل يل  ُّٱ كرنيرهاإليا ـهثإف ثاهعإىهاإلظق يههآا ه:ره كث هيا ثى:

 ي ههكذكه[هه:إيا ـهاثنكيهذن هه اانىهإظقِّ]اثيك ا:َّجم حم  ين ين ين ين  ين ين
ه.هه ْم.هك رؿهاثايافه  هذن ه إكغهاثغ راهاث  كله:رهاإللياؽهأكهاإل   ة ّماثفرف

ه:ره كث ه هآا  هن  ه هعإر  هاثامه هريف هاثفافـ ها ميرم   هعإىهي را هثإف ثا كرنيرهاثيا ـ
 ين ين ُّٱ[ههك:ره كث :هُُٓ]النا ـ:َّيي ٰذ  ٰرٰى ٌّ ٍّ َُّّ  ين ين ُّٱ يا ثى:

[هه رؿهإفهاثيا ـهذن ه اانىهاثا رهُّٕ]العياؼ:َّ ينين ين ين ين ين ين  ين
كا ميايايهكاثفكاـهه:يا ـهآإااهاهللهذكهي راهاميرم فق هثإهؽهكاثافؿه  كيةهفافااهاميايةه

ه. ٓمك هرثه هرطيأهك هريفهعإرق هن  هاطإ  

                                                                                                                         

اه ػؽ:هذػػ ههاثُّٕٔع فهاثػيهافه ػفهن  ػيه ػفهع ػفهاهللهاثمػافمهماثايػك:ى:ههه ُٓٔاثآيرـهاثيهافهم :ه
 ـ.َََِ-ذػهَُِْع فهاثيهافه فهاارهاثإكرهؽههاؤمماهاثيم ثاههاثط اا:هالكثىه

أ ػػكهاثمػػفا هإمػػا عرؿه ػػفهعاػػيه ػػفهآدرػػيهاث يلػػرهاثفالػػ رههه ّٓ/ّ هانظػػي:هاث ػػي فهاثاظػػرـههطهاثاإارػػاهمُم
كثػػىهه رػػيكتههاثط اػا:هاله–ذػػ ههاثاه ػػؽ:هاهاػفههمػػرفهلػاسهاثػفرفههفايهاثآيػػبهاثاإارػاهْٕٕماثايػك:ى:ه

 ذػ.ُُْٗ
  ُِّ/ٔ هانظي:هاثيهيريهكاثينكريهمِم
 هه ا ؿهاثفرفهأ كهاثميجهع فهاثػيهافه ػفهعإػره ػفهاهاػفهِّٓ/ِ هانظي:ه افهاثامريه:رهعإـهاثيممريهمّم

 ذػ ههاثاه ؽ:هع فهاثي اؽهاثاقفم.ٕٗٓاث ك مهماثايك:ى:ه
  ِٓٔ/ِ هانظي:هاثآل ؼهعفهه  فؽهيكااضهاثين رؿهمْم
هاثآي بهمِِٕ/هْاثمناهم هينكررتهأذؿهٓم أ كههم همياجهاثػفرفهعاػيه ػفههه َِٗ/ٗ هكاثإ  به:رهعإـك

ذػػػ ههاثاه ػػؽ:هاثلػػر هعػػ فؿهأهاػػفهع ػػفهاثاك ػػكفهكاثلػػر هٕٕٓعإػػره ػػفهعػػ فؿهاثهن إػػرهاثفالػػ رهماثايػػك:ى:ه
كاثيممػػػريهههـُٖٗٗ-ذػػػػههُُْٗ رػػػيكتههاثط اػػػا:هالكثػػػىههه-عإػػػرهاهاػػػفهااػػػكضههفايهاثآيػػػبهاثاإارػػػاه

ه-ذػػػػ ههفايهاثمآػػػيهاثاي ػػػرهَُّٗع ػػػفهاثآػػػيرـهرػػػكنسهاثخطرػػبهماثايػػػك:ى:ه اػػػفههه ََّ/هْي فهماث ي نػػرهثإ ػػػ
 اث  ذية.
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هنمسه هث  ه:رهاث ي ف هاثيا ـ هأك هثمظهاثييارـ هاثايضهاثم  ؽهذرهأف هافهخرؿ كاثخر ا
هكا  هاثإغكرا هكي ا هاثف  ت هال ؿه ه:ر هاثيآارؿ هرم يؽ هأن  هاث ي ف هأآف هك ف  طرهراه

هيفاخؿهاا ه:ره اضهاثكظ فؼهاثمر  را.
كرن غرهأفهراإـه:رهاثييارـه ر ه  هث ا ؿهاثاا نرهكيا ـهين م ق ه رفهاآلر تهكاث اؿهك ه
هكآره ؿهذكهعيؼها طرهرهث ه:ره رانرهاثؾهك كفهن  ه:رهاثمر ؽهاث ي نرهه ل 

هاث ر هياهكاثإغاهن ربهكا:يهآا هي فـ.هعإـك
 المبحث األول

 أنواع التتميم وأساليبه الواردة في القرآن الكريم
ه ف  تهكا   فه هكذرهايي طا هاثآيرـه هاث ي ف هكأم ثربهكيفته:ر هأنكاعهك كي ثإييارـ

هعفرفةههكمناآيذ هذن هاعهاثيادرؿهثآؿهانق ههكاثؾهآا هرإر:ه
هأوال: أنواع التتميم: 

هأ م ا نهعاكارانهينفيجهيهيق ه كيهكأم ثربهعفرفةهافهاثييارـ.ههكن  فه ق 
ك فهاآيهاثاإا  هأفهاثييارـهعإىهأنكاعهه:انقـهافه  ؿهإن هعإىهدرداهأنكاعههذر:هييارـه

ه.ه ُماثن  ههكييارـها هير طههكييارـهاثا  ثغا
 ينزئ  ينٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ رئ  ُّٱ كاا ها ياعه:ر هذا هالنكاعهاثدرداهه كث هيا ثى:

[؛هك ر فهاثؾ:هأن ه"ه  ؿهمري يع  هكثكه  ؿهُٕ]إ ياذرـ:َّ ينىئ  ين ين يننئ ينمئ 
هأ: فهاثاانىهاثامهأياف ههلفه ٍيعهاثا  ه هرلريهإثىهاانىهاثآياذراههكثآن ه م يىع  هثا 
هرا نرهافه هكأن  هيآإم نه هريآإؼهلي   هأن  هأ:قـ هماثيماؿ  هعإىه رغا هأيرهم  ثي    ها  عنف

هكآياذراههكذااهافهييارـهاثن  ههدـهاهي طه يا هلي  ها ه هرنيرهاث ك ؼهعإر هافهي   و
ثألاي؛هلن ه فهركذـه نن هيآإؼهلي  هدـهذ فهعإر هالايه افهاثؾه:نيره  ثآرفكفةهاثانمراه
مك هرآ ف ههأم:هأن هيآإؼهلي  ههكذكه هرآ فهرلي  ههكذااهافهييارـها هير طههكثكهاآيمىه

ههكثآفه   تهمرمرغ  هثإا  ثغاهه:ن:قـهأن ه هرمرغ ه  ثآرفكفةهث  هاثاانىهفكفها  ثغا

                                                 

ذػػػػ ههفايهاإليلػػػ فهَُّْاهرػػػرهاثػػػفرفهاثػػػفيكر هماثايػػػك:ى:ههه ُْٕ/ٓ هإعػػػيابهاث ػػػي فهاثآػػػيرـهك ر نػػػ همُم
ه-الػػػؽهفه- رػػػيكت ههمفايها ػػػفهآدرػػػيهه-فالػػػؽهه-مػػػكيراههمفايهاثرا اػػػاهه-هاػػػ هه-ثإلػػػفكفهاث  اارػػػاه

 ذػ.ُُْٓ ريكت ههاثط اا:هاثيا ااهه
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هكي يةه ه  ثهياية هكاثيره يعاهيبه يعاه:رطكؿهعاا  هي ية هاثإير   ؿهرغ ه  ه:رلي  ه اف
ه. ُم  ثاط "

ه:  ؿ:ه هيماريق ه ه:ر هاثم  ؽ هاث كؿ هخ ثؼ هكثآن  هدرداه هاثييارـ هأنكاع هاث اضهأف كاآي
ا هثإ ر ناههكا ه .ه: ثا  ثغاهثق هأذفاؼه ِما هإل  ااهاث ناههأمهاثك فاثييارـ:هإا هثإا  ثغاههكا 

ه اانىهيمكراه هاث نا: هكا   اا هذره اانىها هير طهكا هيياسه هكاث ر نا هعفرفةه يهمرنرا
ك فهاث رتهاثلايراههكذااه هرنط ؽهعإىهاث ي فهاثآيرـه إطرؽههلفهاث ي فه هر  فهإثىه

ررهافهاثؾه:ر هه:رآكفهافه  بهاثييارـهاثك فهكاث  :راهآا هذكهه ؿهاثلاي..هك فهرنيره إ
ههآا همنيا ه:رهاث كيهاآليرا.ه ه:رهاثااـك

:هاثييارـهاثاانكم:هكذكهييارـهاثاانىههاألولك اضهاثاإا  ه مـهاثييارـهإثىهنكعرفههذا :ه
 ين ين  ين ين ين ين ين ُّٱكر ر هثإا  ثغاهكا هيياسههكاد ؿهاثؾه كث هيا ثى:ه

هأىٍكهٕٗ:]اثنهؿَّ ين ين ين ين ين  ين ينين ين ين ين ين [.ه: كث :همًاٍفهاىآىيو
هثرهيياسهه هكذك هاث رياه هد فه:رهي را هييارـ هايٍؤًافه  همكىذيكى هك كث : هثإاانىه هييارـ أيٍندى 
: اآيهذارفهاثييارارفهيـهاانىهاثآرـههك يلهعإىهاث ها.هكثكههاؼهأهفذا هأكهآرذا ه

مفهاث ن  .هه ر:هكر  فه  هاثييارـهاثامه:هاثييارـهاثإمظوالثانيثن  هاانىهاثآرـهكاخيؿههي
رؤيىه  هإل  ااهاثك فهه هرثهأن هثكهطيهتهاثآإااهامي ؿهاانىهاث رته فكنق .هكذااهاثنكعه
هاثك فه هإ  اا هاع هكأخيلهيمرف هاثك فه هإ هإ  اا ها رفق  هآإااه هرمرف عإىه ي رفهأر  :

فبههكثرسه.هكاثنكعهاثامه هرمرفه:رهاثاانىه  يك هعإىهاثلايهكال ّم ي  هافهاثاه مف
ه:رهاث ي فهآإااهي ي يه: ففيق هعإىهإ  ااهاثك فه: ط.ه

                                                 

  ه ي يؼهرمري.ُْٕ/هٓك ر ن هماثآيرـه هإعيابهاث ي فهُم
هه ػػ فؽهاإلع ػػ  همِم رهرػػىه ػػفههاػػ ةه ػػفهعإػػرههاثهمػػرنرههه ٕٓ/ّ هانظػػي:هاثطػػيا هلمػػيايهاث ريػػاهكعإػػـك

 ذػ.ُِّْ ريكتههاثط اا:هالكثىههه–ذػ ههاثاآي اهاثان يراهْٕٓاثاإكٌمهماثايك:ى:ه
ذػػػػ ههفايهاثنق ػػػاهاثاي رػػػػاهُّٔٗع ػػػفهاثا رػػػ هعيرػػػؽهماثايػػػك:ى:ههه َُِه-هُُٖه هعإػػػـهاث ػػػفرعهم :ّم

هاث ريػػاهمهثإط  عػػاهكاثنلػػيهكاثيك رػػعهه رػػيكتههف:هطههت. اهاػػفه ػػفههه ُِْ/ّكانظػػي:هاإلر ػػ حه:ػػرهعإػػـك
ثايػك:ى:هع فهاثيهافه ػفهعاػيههأ ػكهاثااػ ثرهه ػرؿهاثػفرفهاث  كرنػرهاثلػ :ارههاثااػيكؼه خطرػبهفالػؽهما

كخ انػاهالفبهكي رػاهه رػيكتههاثط اػا:هاثد ثدػا.ه–ذػ ههاثاه ؽ:هاهافهع فهاثاناـهخم  رههفايهاث رػؿهّٕٗ
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كراآفهأفهن كؿهذن :ه نفهاثا  فهاثا ـهافهاثييارـهذكهييارـهاثاا نرهكاثف  تههك ارعه
هالنكاعهكاث كيهيفخؿهيهتهذااهاثا  فهاثا ـ.

ه كيهكأم ثربهعف هاثاإا  هكرنفيجهيهتهآؿهانق  هاثيرهاآيذ  هذرهأنكاعهاثييارـ رفةهذا 
هراآفهأفهنميخإ ق هافهمر   تهاث ي فهكأم ثر  هاثخط  راههآا همرنيره:رهاثم يةهاآليرا:

ه:هثانيا: أهم أساليب التتميم في القرآن
هكمكؼهناآيذ هافهيريه  فهإثىهاثيييربهكاثه يهعإىهآرمراهاهففةهآا هرنير.ه

هاان ذ ُ هي يري هرين مبهاع ه ا  هاآلرا هياررؿ هأٍم: ه  ثياررؿه هاثييارـ هكاد ث ههػ كا اكنق ه
هاثخ ري ه همكذكهاثهآرـ هاثان م اههافهاثؾهادرن: ياررؿهاآلر ته  لما  هكاث م تهاإلثقرا

 ين حمجم ين  ين ين ين ين ين ين ين ينخل مل ىل يل  ُّٱ  :ره كث هيا ثى:

هخ ريهُ]م ن:َّ ين ين هاثهآااه هعظرـ ه نٌن  هاناا ن هآكن  هثاانى هييارـ هاثخيـ هذاا ه:مر [ه
 ثـه ف  فؽهاللر  هكأميايذ هه:قكه اثؾهاثه رؽه  ثهافه اكا عها ميه  ؽهكا مير  بهع

ه. ُمفكفهيري ههك  ثا  فةهفكفهمكا 
 افهه[ْ] ؿهعاياف:َّ ينين ين ُّٱهػهاثييارـه  ثياارـه افهاثيخ ر ههآا ه:ره كث هيا ثى:ِ

[.هكاثمي  فه:رهّ] ؿهعاياف:َّ ين ين ين ين ين ينجم حم   ين ين ين ُّٱ كث :ه
ؿها  ثغاههأم:هأن هاميؽهأكه: يؽه رفهلرفرفههال ؿها فيهآ ثغميافهأطإؽهعإىهاثم ع

ك فه رؿهإفهاثايافه  هذ ذن :ه نسهاثآيبهاإلثقراهعٌ يهعنق ه ك ؼهل اؿهثا هاآيهانق ه
هإديهيخ ر ههكراآفهأفهثمظهمأن ؿهاثمي  ف ه ه  ثياارـ هراآيهعإىهطيرؽهاثييارـ هثـ كا 

يغ ريهاثك مرهان ثاهك ؼهخ  هثـهراآيه:را هم ؽهعطؼه يآيريهثمظهاإلن اؿهين ررنهثإ
ه.ه ِماثيغ ريهاثااير

كافهذا هاث كيةهييارـه اإاه إاهاثاك كؿههأٍم:هأفهينيره إاهاثاك كؿه اانىهايارفه
 ينخل مل ىل يل  ُّٱ دـهياطؼهعإرق ه اإاهيياـهاانىهاث إاههاد ؿهاثؾه كث هيا ثى:

                                                                                                                         

ذػػ ههاثاه ػؽ:هّٕٖي رهاثفرفهأ كه آيه فهعإره فهع فهاهللهاثهاكمهال يايمهماثايػك:ى:ههه ُِٕ/ُماليبه
 .ـََِْ ريكتهه- ريكتههفايهاث ه ي-ع  ـهل ركههفايهكاآي اهاثقرؿ

 ههعاػػ فه ػػفه ذرػػيههػػ :ظههاث  ااػػاهّٔ هانظػػي:ههاػػفهاهللهاايػػ هاثآيراػػاه:ػػره رػػ تهآي  ػػ هاثهآراػػاهم :هُم
 ذػ.ُِْْ هُُِاإلمراراه  ثافرناهاثانكيةههاثمناهاثم فماهكاثدردكفههاثاففهم

 . ٓ/ِ هإيل فهاثا ؿهاثمإرـهإثىها ار هاثآي بهاثآيرـهمِم
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 اإا:ه"ه: اإا:همكذكهعإىهآؿهلر ه فري هااطك:اهعإىه[ههُ]اثاإؾ:َّ ين ين ين ين
ف هاثاإؾ هاثيرهذره إاهاثاك كؿههكذرهياارـه افهيخ ر هثيآارؿهاثا  كفهافهم ر

ه:ره هي ي:  هعاـك هكأ: فتهذا  هاثاك كفاته ه:ر هي ي:  هعاـك هأ: فتهاث إا هإا اث إاه
اثاك كفاتهكاثاافكا تهه:رآكفه كث :همكذكهعإىهآؿهلر ه فري هامرفانهاانىه خيهيريه

أفهرآكفهاان  هينآرفانهثاانىه رف هاثاإؾهكيآكفهذا ها هأ: ف ه كث :هم رف هاثاإؾ هيم فر نهافه
   . ُماث اإاهييارا نهثإ إاه"

هيا ثى:ّ ه كث  هادؿ ه:ر هاثياارـه ه  ثيخ ر ه اف هاثييارـ  ين ينخل مل ىل يل  ُّٱ ػ

اىٍفه ىٍ إى ي هثغيضهٗ]اثه  ا:َّ ٍؤيىًمآى تي ه افهاثياارـه:ره كث :همكى [هه: ثيخ ر ه:ره كث :همكىاٍثاي
هاثييارـ؛ه هثكطهأيكاه م هلاها هم  قـه ق هأهفهافهاثا ثارفلفَّ هثكطه ِم ـك .هثخ ك راه ـك

ه ماإيقـهاثلنراا.
  ين ين ُّٱػهاثييارـه   ميطيافههآا ه:ره كث :همك هاثارفآاهاثا ٌي كف ههافه كث هيا ثى:هْ

مي  ينحي خي   ين ين ين ين  ينين ين ين ين ين ين ين ين

اثيٌفهعإىهاثن  يلهكأن هافه  بهه[.ه:رظقىيهأفهاآيهاثارفآاهثرميطيافه:رُِٕ]اثنم  :َّ
هياـه ّماثييارـ هكثآن  هاثارفآاه هراآيكا هكثـ هاثمرـ هعإر  هعرمى ه:ر ه  فثكا ه: ثن  يل ه

هاثاانىهثقـهثنمرها مينآ ؼهعفهع  فةهاهللهافهأمهاخإكؽهخ  عهث هم ه ن .
اؿههادؿه كث هيا ثى:ٓ هاثييارـه اطؼهاث ي يب رت زت مت نت  ىبيئ رب زب مب  نب ُّٱ ػ

[هه: كث :همكراظـهث هأ يا هذكهافهعطؼه اإاهعإىهأخيلهٓرؽ:]اثطَّ ينىت يت هن 
ه. ْمعإىهم رؿهاثييارـ

هاثم   اهٔ هري عهاث كية هثإافثكؿههكذاا ه اخ ثماهاا نرهاث اؿهاثايا طماهاميرا    هاثييارـ ػ
ىئ  ين  ين يننئ  ينمئ  ينزئ  ُّٱ كثآفهافهك  ه خيههكاد ؿهاثؾه كث هيا ثى:

                                                 

 . ُُ/ِٗ هاثيهيريهكاثينكريهمُم
هاث ػي فهم هيممرِم اهاػفهالاػرفه ػفهع ػفهاهللهالياػرههه ُْٗ/َّيههفافؽهاثيكحهكاثيرهػ فه:ػرهيكا ػرهعإػـك

اثاإكمهاثقييمهاثل :ارههإلياؼهكايا اا:هاثفآيكيهذ لـهاهافهعإره ػفههمػرفهاقػفمههفايهطػكؽهاثن ػ ةهه
 ـ.ََُِث ن فههاثط اا:هالكثىههه– ريكته

 . ُٓٗ/هِاث   رهكآم راهاثيا ر هم هه لر هاثلق بهعإىهيممريهاث ر  كمهمعن ر هّم
 . ّّّ/هِ هه لر هاثلق بهعإىهيممريهاث ر  كمهمعن ر هاث   رهكآم راهاثيا ر همْم
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[هه: كث :هم: يميهُّٗ] ؿهعاياف:َّ ين ين ين ين  ين ين ين ين ين ين ينين
ه رفه هخكثؼ ه غ فين . هيانر: همرف ين   هعن  همكآمي هك كث : هآ  فين ه هيانر: هانك ن   ثن 

ه. ُماانررقا هثرآكفهافه  بهاثييارـهكا ميرا ب
  ين ين ين ين ين ُّٱػهاثييارـه  اإاهاعييا راهأكهاميفن :راههكاد ؿهاثؾه كث هيا ثى:هٕه

إا:همكا هيغنرهاآلر ت ه[هه"ه: اَُُ]ركنس:َّ ين ين ين ين ين ين ين ين ينين
اايي اهارإته ق ه اإا:همانظيكاها ااه:رهاثما كاتهكاليض هه:ر ك هأفهيآكفهاياااه
ثا كؿهاث كؿهاا هأايهاثن ره إىهاهللهعإر هكمإـهأفهر كث هثقـههكر ك هأفهيآكفهاميفن ؼه

ه. ِمآرـهافهاهللهيا ثى"
هييارـه  ثيكآرفهث اضهأ  ا هاث اإاههآا ه:ره كث هيا ثٖ  ين ين ينمل ىل يل  ُّٱى:هػ

 ين ينخم مم   ين ين ين ين ين ينين ينجم حم  ين  ين ين ينين ين

[هه: كث :همآإقف ه يئهمآإُّقف هُٓ]اله اب:َّ ين ين ين ين ينينيم جن  حن خن  ىمين ين
 ي:عهاثرـههينآرفهثإم عؿه:رهمري رف هكذره يا ةهاثا ااههك يئهمآيإَّقف ه مي هاثرـهينآرفناه

 فهً نّْر:هكذره يا ةيهأ رهإر س.هكال: ؿهذن هأفهثإاماكؿه:رهمذيفَّ ه:رهم يىٍريىقيفَّ هه  ؿها
هافه هاثافح ه:ر هأ إغ هكذك هاثييارـه ه  ب هاف هاثؾ هلف هثإم عؿه هينآرفان هاثرـ ه ي:ع يآكف

ه؛ه: ثييارـه:ر هاانىهينمرمره خيه خرؼهاثينآرف. ّماثينآرف
 ين ين  ين ين ين ين ينخل مل ىل يل  ُّٱهػهاثييارـه  ثليطههاد ث ه كث هيا ثى:ٗ

خن  حنىم يم  جن ين ين ين ينخم مم  ين ين ين ين  ين ين ين ينجم حم  ين ين

[ههُ]اثاايهنا: َّ ين ينىن ين جه مه  ين ينمن  ين ين ين ين ين ين ين
: كث :همإفهآنيـهخي يـه ق فاه:رهم رإرهكا يغ  هاي  ير هليطهارؿه  هاثنقرهافه كث :ه
ها  ـهرميااؿه:رهادإ هاثليطه ان ثاهاثييارـهثا ه م هييخاكاهعفكمهكعفكآـهأكثر   ههكذاا

ه ه  ف هفكف هانيمىه:اؿه  إ  هإاا هأن  هر  ف هأمه  هاثليطه ه:اؿ ه ا اكف ه  إ  ها  ياإرؽ

                                                 

ه ػفهاثػيهافهههع ػف َُٖ/ّ هنكاذفهال آ يهكلكايفهال:آػ يهمه لػراهاثمػركطرهعإػىهيممػريهاث ر ػ كم همُم
هاثػػػفرفههكأ ػػػكؿهاثػػػفعكةهآإرػػػاه-هيلاث ػػػهأـه  ااػػػاهه ذػػػػُُٗ:هاثايػػػك:ىمهاثمػػػركطرهاثػػػفرفه ػػػرؿه آػػػيههأ ػػػر

 .ـََِٓه-هذػُِْْ
  ِٔٗ/هُُ هاثيهيريهكاثينكريهمِم
  ْْٔ/هُِ هانظي:ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ همّم
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اثليطهانيمىها هعإؽهعإر هآا هذكهاثلنفه:رهاثليكطه ؿهر  فهينآرفهاثآرـهاثامه  إ ه
ه. ُم ا اكفه:اؿهاثليطه:رآكفهآ ثياإرؿهثا ه  إ 

 ين ين ين ين ينجم حم  ُّٱػهاثييارـه   ثيم تهكيغرريهاثخط بههنهكه كث هيا ثى:هَُ

[هه:آرـهاكمىهيـهعنفه كث :هّٓ]ط :هَّىم يم جن  ين ين ين ينخم مم   ين ين ين
هثآرـه هييارا ن هنمم ه ه ما هعف هيا ثى هاهلل هأخ ي هاثؾ ه اف هدـ ها  ن ه هاثما   هاف مكأن ؿ
هإثىهاثيآإـه ها ني  ؿهافهاثغر ا هكرآكف هً ً .. ه هم:ىنىٍخيىٍ نى  ه:  ؿ: هثخط بهأذؿهاآا اكمىه

ه. ِماثيم ين هأيافه  هييارـهاثاانى
  ين  ُّٱ ػهاثييارـه  ثافكؿهإثىهاإلطن بهاياع ةهإليا ـهاانىهمر  رههكاد ث ه كث هيا ثى:ُُ

[ههذا هاآلراه   تهيا ر  نهعإىهُُِ]الن ر  :َّ ين ين ين ين ين ين ينين ين ين
هاثمر ؽه هك:ر هثفعكي ه هامي   يقـ هكعفـ هكمإـ هثإن ره إىهاهللهعإر  هاثآم ي مر ؽهاا نفة

عإر هكمإـهكيهاي ههكاثاا نفةهكعفـها مي   اهر ي رههأر  نه ر فهإن  ؼهاثن ره إىهاهلل
هاعه هانم  ا  هكثافـ هاثينمري هاف ه:ر  هثا  هاثؾ هعف هعفؿ هكثآن  ه  ثقرؾه هعإرقـ اثفع  
اإلن  ؼهكاثيهااههإثىه كث :هميبهاهآـه  ثهؽ ههك:ر هنمسهاانىهاثفع  ه  ثقرؾ؛ه:إن ه

هاثافكؿه:رهاث رغاههم ه ن هإااههآـه  ثهؽهكذكهاثافؿهع  بهافهرميهؽهاثا  به كذاا
رماىهإيفا: نههكذك:هأفهريرفهاثايآإـهاانىه:رهرا يهعن ه إمظ هاثاك كعهث هه ؿه إمظهذكه

هك يربهان  هإثىهاإلطن به:ره كث ه ّميفؼهاثاانىهاثخ  ه هعفك ن ه:رهاث اإا هن ف هدـ .
هثمظاه هيري هاف هاهآـ  هميب ه  ؿ: هثك هكمإـ هعإر  هاهلل ه إى هاثن ر هأف هكاثؾ م  ثهؽ ؛

ثهؽ هثا هآ فهاثؾهاؤفر نهثيا ـهاثاانىهاثه  ؿه ك كفهثمظاهم  ثهؽ ههكذكهأفهرا  بهم  
افهرميهؽهاثا  به  ثافؿهاثامهذكه مي هه:افؿهعفهاإلر   هإثىهاإلطن بهثيك:راهاثؾه
هأكه ه  ثم ؿ هاثهآـ هعإى هريك   ه ف هميبهاهآـ  ه  كث : هاثهآـ هلفهطإبهاطإؽ اثاانى؛

ه  ؿهم  ثهؽ  ه  ثافؿهه:إا  هففهاثاطإكبهاثان مبهثإمر ؽههكذكهاا   اهاثاميهؽههاثهآـ

                                                 

  ُّٔ/هِٖ هاثيهيريهكاثينكريهمُم
هاث ي فهمِم   ُّٗ/هُٕ هانظي:هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
هاث ي فهمّم   ّّٔ/هِٖ هانظي:هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
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.هكذااهذكهيا ـهاثاانىه ُم  ثافؿهاثاميك:رهثه  هكهؽهيري ههاعه    هاثيهااهكاإلن  ؼ
هاثان مبهثإمر ؽ.هه

هاثييارـه  ث اعه رفها هرغنرهك كفهأهفذا هعفهاآلخيه:رهاثآرـههكاد ؿهاثؾهاث اعهُِ ػ
ـٍ هكمآيؿّْ ههاعهإين  هأه ىه يه جي  ين ينمه  ُّٱفذا هعفهاآلخيه:ره كث هيا ثى:ه رفهمآى

ـٍ هكمآيؿّْ ههاعهإين  هأهفذا هعفهٕ]اثلايا :هَّ ين  ين ين ين ين [هه: اعه رفهمآى
نا ه اعه رنقا هثإف ثاهعإىهاانىه اففه:رهذااهاثييارـ ه. ِماآلخيههكا 

هيا ثى:ُّ ه كث  ه:ر هآا  ه  ثينكرفه هاثييارـ  َّ ينيب رت زت مت نت ىت يت هن  ُّٱ ػ

: ثينكرفه:رهمأ يان هييارـهثإياظرـ؛هأم:هأ يناهعظرا نههكثإياارـهآاثؾ؛هأٍم:هه[هٓه]اثطرؽ:
هأ يهآ ف ه.ه ّمأمَّ

هثم ففةه:رهاثاانىههكان ه كث هيا ثى:ُْ نئ  ُّٱ ػهاثييارـه ين رؿهاثماؿهاثايافمهان ثاهاثرـ 

هطغر نى ..هْٔ]ط :َّين ين ينىئ  ينين ين هكي فري  ههاؼهاماكث ه هميخ :   ه: ثماؿ [ه
هرمي  ؿه  هاثهمظههادر..هكذكه هثا  هييارا ن هأكهن ؿهاثماؿهان ثاهاثرـ  هاهاكؼهثإ يرناه "

هآ فهاثه :ظه اا هكا  همرنيرهااآا ه ه:را  هكن  يههم اعهك  ريه هه :ظهثآا  هأن  آنن ه رؿ:
ه. ْمآاثؾههيـهاثهمظهكاثينررفههكاذ تهاثا   ةه  ثافك"

ه  ثيآيريههكذكهافهأ ؿهإيا ـها  فهك عه:ر هآرُٓ هاثييارـ ـهااييضههاد ؿهاثؾه:رهػ
يئ رب زب مب نب ىبيب ين ين ين ين ين ينين ين  ين ين ين ُّٱ كث هيا ثى:ه

 ين ين ين ين ين ين ين ينزث مث نث  ىث ينرث ينرت  زت مت نتىت يت هن 

[هه:يآيريه كث :همرمنثكنؾ ههذكهلفهاثآرـه نرهعإىها  فهُٕٖ]العياؼ:َّ ين ين ين

                                                 

  ههّٖٕههّٕٕههّٕٔ/ٔك ر ن هماثآيرـه هانظي:هإعيابهاث ي فهُم
هاث ي فهمِم   َُٗ/هَِ هانظي:هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
ههفايهإهرػػ  هثهنمػػرهاثخإػػكيرإمػػا عرؿهه ػػره ػػفها ػػطمىهاإلمػػي ن كثرهاهه ّٔ/َُ هانظػػي:هيكحهاث رػػ فهمّم

 اثيياثهاثاي ر.
اهاػفه اػ ؿهاثػفرفه ػفهاهاػفهمػارفه ػفه  مػـهاثهػرؽهاث  مػارهماثايػك:ى:ههه ُِٕ/ٕ هاه مفهاثينكرػؿهمْم

 ذػ.ُُْٖ ريكتههاثط اا:هالكثىههه–ذػ ههاثاه ؽ:هاهافه  مؿهعركفهاثمكفههفايهاثآيبهاثاإاراهُِّّ
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ه ه اف هك ف هالكؿه هاثا  ف هثييارـ هاثي كع ه:نيرف هع يضه هأدن ف  هكاعييضه:ر عقف ههكاهف
ه. ُم:طيّْمه اآيهاثا  فهالكؿههثيي ؿهنق ري ه  فاري 

هيا ثى:ُٔ ه كث  هاثؾ هكاد ؿ هاث كيةه ه ميآا ؿ هاثي كريرا هاثف ثرا ه  ثآن ر ت هاثييارـ   ُّٱ ػ

 ين ين ين ين ين ين ين ين ين  ين ين ين ين ين ين ين ينىئ   ين

هِّ]اثآقؼ:َّيئ  ين ين ينين ين ين  ين هاث نيرفههّّه هك ؼ ه:ر هاآلر ت [ه
ه رنق همك اإن  هايكا إاهك كث : هكاثمكاآ  هثأل كات ه  ااا هاث نيرف هأف هعف هآن را ه يع   ا 

هنقيا ه هخرثقا  همك: ين  هاثؾه  كث : هياـ هدـ اثاا يهعإىهاثلآؿهاثهمفهكاثيييربهالنرؽه
ه:ره ها كؿ هاثناك هكع اؿ هاثهر ة همي هذك هاثا   ه:إف ه قا ه ها نيم ع هفراكاا هعإى ثإف ثا

هاثي ؿهآؿ هاميآاؿهذاا افه: ف هكا  هاثؾههاثن  ي ته هياـ هدـ هكاميك:ىه يكبهاثناـه اثارٌا
هكاهييسه ه  ثاكايف هثرنيم ع هاثي اا هاث كية ه ميه  ي هأآإق   ه يت هاث نيرف همآإي    كث :
هاث نيرفه هيا ـ هعف هآن را هكثرآكف هن  ه هداا هرآكف هأف هاف هلرف ن  هان  هيظإـ همكثـ   كث :

اميك:ىهك ؼهاث نيرفهذا هكناكذا هفافا نهكأ فانههكأنقا هثرمي هعإىهع فةهالل  ي..ه: فه
ه. ِماثمنكفه ارا 

 ُّٱكافهذا هاث كيةهأر  :هاثييارـه  ثآن راه ميآا ؿه كيةهاثيل ر ههآا ه:ره كث هيا ثى:ه

 ينجم حم  ين ين ين ُّٱ [ههك كث :َٖ]اثناؿ: َّ ينىم يم جن  حن خن  ين ين ين ينمم 

:َّ ين  ين ين ين ين ه رفهِٓ]اثيـك هاثيل ر  هثييارـ هذك هاف يرف  هكثكا همإاا ه: كث : [ه
هثأل ـهاثا ايضهكاثارتههكينآرفهنمىهاثما عهكاإلعياضههكا  ه:إفه كث هماف يرف هك ؼه

اثامه هرماعها  رنهك هاف يان؟ه:ا هذكهإ هييارا هث كيةهيا ـهاإلعياضههكأر  نهذكهييارـه
ثنمرهما عقـهاطإ  ن؛هلفهال ـه فهرماعهإااهي:عهاخ ط  ه كي هأكهرمقـه  إلل يةهه:إااه

هاثيل   ه رفهنمرهعن هآؿهاثؾه   يهآ ثارتهه:   هاثييارـهثر رفهآا ؿهاإلعياضهكيا ـ
ه. ّماثاايضهكاثارت

                                                 

 . ِِّ/ٓ هاه مفهاثينكرؿهمُم
  َْٔ/ٓإعيابهاث ي فهاثآيرـهك ر ن هم هانظي:هِم
 ههاهاػػفهمػػرفهطنطػػ كمههفايهنق ػػاها ػػيهثإط  عػػاهّٕٓ/َُمثإ ػػي فهاثآػػيرـهه هانظػػي:هاثيممػػريهاثكمػػرطّم

 هاث  ذيةههاثط اا:هالكثى.ه–كاثنليهكاثيك رعههاثم  ثاه
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ػهييارـه  ثيف رؽهثإفثرؿهكا ميف ؿههكاثيف رؽهذكهاآيهاثلر ه فثرؿهفثرإ ههكافهاثؾها هُٕ
[ههْٖ]اث خيؼ:َّيي  ٰذٰر ٰى ٌّ ٍّ  ين ين ين ين ين ين ُّٱ   ه:ره كث هيا ثى:ه

اهأي عه ك م ه  ثهآرـهاثاإرـهيف ر  هثإفثرؿهاثامه:ره كث :ه: افهأفهك ؼهاهلله  ثيميفه  إلثقر
هههرثهفؿهعإىهنمرهإثقراهيري ه:رهاثما  ه)مكذكهاثاله:ىهاثما  هإث هك:ىهاليضهإث 

كاليضهكاخي    ه  إلثقراه:رقا ههثا ه:ره رغاهاث  يهافهإد  تهاثك ؼهث هكنمر ه
ه. ُمفثرؿهكاميف  هعإر عافهمكا هه:آ فه كث :همكذكهاثهآرـهاثاإرـ هييارا هثإ

يئ رب زب مبنب ىب ين ين ين ين  ين  ُّٱ ػهاثييارـه  إل يابههادؿه كث هيا ثى:ُٖ

ه: إل يابهِْ]الن ر  :َّزثمث نث ىث  ينرث  ينيب رت زت  مت نت ىتيت هن  [ه
هثاثؾها ميمظ عهكا  ثغاهه:ر أىآدىييذيـ ىؿه  كث :هم  هإثىه خيهاآلراهييارـه

ه. ِم
ههادؿه كث ه ّمـهآؿهال م ـه:رهاثه ثاهاثاايك اػهييارـهاثي مرـهكاثيادرؿههكذكهأفهرياُٗ

 ين ين ين ينىئ  ين ُّٱ [هه   ه افه كث :ْْ]اث اي: َّ ين ين ين ين ين ُّٱ يا ثى:

هَّ ين ين  ين هأفهّْ]اث اي: هكاثؾ هاثخر هكه يذ ه هأ م ـ هث ر ف هييارـ هكذاا [ه
إّْ ًه ا هأفهرآكفهلايهً:رهاٍثايخى هاثخر هإا هأفهرآكفه ميه  ؽهاثاخإَّ هافهاثااابههكا 
هرميهؽهاثخر ه م   هك ه:رهنمسهاثاااّْبهاا ه هأفه هرآكفه:ر ها  ا  هكا  آيهااه:ر ه
رك بهاثيهااهثآن ه هر فيهعإر ه م بهآديةهأعكان هكيا بهإخكان هه:آا هنمىهاث مارفه

ه  لعكافهكاثيه بهاإلخكاف هاثيانع هاثد ثثهكذك ه:آ نتهاآلراه ْمالكثرفهآاثؾهنمىهاث مـ .
 إي مرـ.اثد نراهييارا نهث

                                                 

  ِٖٔ/ِٓ هاثيهيريهكاثينكريهمُم
  ِّٕ/َُعإىهاثآل ؼ همه ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رِم
  ِِٖ/ٓ هانظي:هإعيابهاث ي فهاثآيرـهك ر ن همّم
أ كهع فهاهللهاهافه فهعاػيه ػفهاثهمػفه ػفهاثهمػرفهاثيراػرهاثػيا مهاثاإ ػبههه ُِّ/ِٗ هام ير هاثغربهمْم

 رػػػػيكتههاثط اػػػػا:هه–ذػػػػػ ههفايهإهرػػػػ  هاثيػػػػياثهاثاي ػػػػرهَٔٔ مخػػػػيهاثػػػػفرفهاثػػػػيا مهخطرػػػػبهاثػػػػيمهماثايػػػػك:ى:ه
 ذػ.َُِْاثد ثداه
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هيا ثى: ه كث  هاثيادرؿ هييارـ  ين ين  ين ين ينجم حم  ين ين ين ين ُّٱ كاف

ه كث :ُْ]رس:َّ ه   ه اف ه   تهذا هُّ]رسَّ ين ين ين ينخل مل ىل يل  ُّٱ [ه [ه
ه. ُماثيمإراهاثامه   ه:رهاثآرـه  إق هكييارـهاثيادرؿههاث اإاهثيآارؿ

مرـ.ه:انفهاثيم رؿهكاث كيةهاثم   اه  ؿهذا هكذر:هاثييارـه  إل يابه:رق هأر  هييارـهي 
يئ رب زب مبنب ىب يب رت زت  ين ين ين ين  ين  ُّٱ : كث هيا ثىه:رهاآلراهن فهأف

 ين ين ين  ين  ُّٱ : كث :هه[ِْ]الن ر  :هَّزثمث نث ىث  ينرث  ينمت نت ىتيت هن 

 :ك كث هاثكهرهه قاهافهاث يذ فهنمريه َّيئ رب زب مبنب ىب يب رت زت  مت نت ىتيت ين
ه  َّ نث ىث ُّ: ك كث هاثا ؿهه قاهافهاث يذ فهنمريه َّزثمث نث ىث  ينرث  ينهن   ُّٱ ام به

ه. ِمثم فافهفثرؿهاثا ؿ
ػهييارـهالهآ ـ:هكذكهأفهييفهأهآ ـه  راهاارناهكريااق ه ا هث ه إاه يإؾهالهآ ـهأكهَِ

ىم  ين ين ين ينخم مم ين ين  ين ين ين ين ين ُّٱ  نم مق هه:ادره كث هيا ثى:

خل مل ىل  ُّٱ هههرثه  ؿه:رهاآلراه  ؿهذا : ّم[هه   هاياا نهلىهآ ـهاث مىـِِٔاث  ية:] َّ

[.ه: ميطيفهإثىههآـهِِٓ]اث  ية:هَّجم حم  ين ينين  ين ين ين ين ين ينيل 
هاإلرر هييارا ن.

ػهييارـهاثان م اه رفهاثاا نرههكاثؾهأفهر يفئه اانىهدـهرياا ه ا هرن م  هاانىهأر  نههُِ
جم حم  ين ين  ين ين ين ين ين ين ينخل مل ىل يل  ُّٱ آا ه:ره كث هيا ثى:

ىم  يم جن حن  ين ين ين ينخم مم  ين ين ُّٱ [ههك كث :ُٕ:]اث   َّ ين ين ينين ين

هأمنفه اؿهِٕ]اث   :َّ ينمن  ينين  ين ين ين ين ينخن  ه:إن هم ه ن هثا  [ه
هيىٍماىايكفى هثان م اهاثما عهثإطيؼهاثاظإـه هاث ر ااهثنمم هه  ؿ:همأى:ىرى هإثىهرـك اثإرؿهميافنا
افه قاه رهراهاثإرؿهثإما عهفكفهاإل   يههثافـهنمكاهاث  يه:رهاثظإااههكثا هأمنفه

                                                 

  ُُٔ/ٕ هانظي:هإيل فهاثا ؿهاثمإرـهإثىها ار هاثآي بهاثآيرـهمُم
  ِّٕ/َُ ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ همِم
ينثرؼ:ها اكعاهاػفهاثاإاػ  ه إلػياؼها اػعهاث هػكثهاإلمػراراه ػ ل ذيهههه ُّٕ/ُ هاثيممريهاثكمرطهمّم

 ـ .ُّٗٗمه-ـ هُّٕٗ عهالاريراههاثط اا:هالكثىههماثقرفاهاثا ااهثلفكفهاثاط 
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هاث ر ااهثنمم ههآنفهثـهريخإؽه:ر هثرؿهاث ياه  ؿه:ره:  إاهذا ه اؿهاثنق يهميافناهإ ثىهرـك
هيي  كفىهاآلرا:همأى:ىرى ه.ه ُمكاإل   يهاثنق يه رفها هثان م ا هً يي

حي ين ين ين  ين ين ين ين ين ين ين ين ين ُّٱكافهأادإاهاثؾه كث هيا ثى:ه

ه  ؿه:رهِٔ]اثم فة:َّ  ينىي  ينينمي  ينخي  هاآلرا ه:قا  هاانكرا؛ هكذرهان م ا [ه
هثىـههأكثق : نا ههكذر هثىقيـهرىقفًهمأىكى اكعظاهمااراههثآكنقـهثـهرنظيكاهإثىهاث يكفهاثق ثآاههكا 

هرىم  . ِم اىايكفىهمااكاه ق هه:ن مبهأفهرنيره افذ ه  كث :همأى:ىرى
ػهاثييارـهاثاي ؿهكاثييارـهيريهاثاي ؿهه:رهاثاا نرهكالهآ ـههكاثاي  فيهإثىهاثاذفهأفهِِ

هايه:رهع ااها ها ىهافهاث كيهاثيره   ههاثييارـهأفهرآكفهاي ره ا  رياا ههآا 
اثييارـهاي رههكثآن ه فهرنيرهانم رهعا هرياا ههكرآكفه:رهنمسهاثمكيةههكاد ث :ه راه
اثآرثاهاثيره:ره خيهمكيةهاثنم  هيياـه ر تهاثاكايرثه:ره فيهاثمكية..هكرآكفه:رهمكيةه

ه هكا  هاثطرؽ هأهآ ـ هأف هأخيل: همكية ه:ر هكاد ث  ه   تهأخيله هاثطرؽ ه:رهمكية ري ا 
همكيةه ه:ر هكاإلمآ ف هكاإلنم ؽ هكاإلي  ع هاثافة هاف هرا    هكا  هاثطرؽ هلهآ ـ ييارا 

ه.. ّماث  ية
هريااى ههكذااهايهعإرن ه:ره كيهِّ هي فرـهاثييارـههكال ؿه:رهاثييارـهذكهاثينخيهعا  ػ

 ينمه  ُّٱ  كث هيا ثى:هآدريةهم    ههكثآن ه فهري فـهعإىهاثاياَّـههثغيضهاارفههكاد ؿهاثؾ:

اإلنم فه:رههر ي ههك ر فهاثؾههثه ثيرهكييارـهياقرفهاث اإاه:قا [ههَِ]اثاا يج: َّىه  ين
كاثقإعهرايؼهافهانعهاثخريههه[هُٗ]اثاا يج:َّىن ين   ين ين ُّٱ أفهاآلراه  إق ه  ثت:

كثآفهييارـه ر فهأهكاؿهاإلنم فها ي ىهه[هُِ]اثاا يج:َّ ين ين ينجي  ُّٱ كذكه:ره كث :
هاثه هاآي ه كث : ه:ر ه  ؿ هث  هالخيل هاانىهَّىه  ين ينمه  ُّٱ ثا هثييارـ هي فرـ ه:قك ه

ه.هه ْماثقإع
                                                 

هاث ػي فهمُم عػيابهاث ػي فهاثآػيرـهك ر نػ هُِٖ/ُِ هانظي:هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا ػرهعإػـك  هكا 
 . ّٗٔ/ٕم
هاث ػػػي فهمِم عػػػيابهاث ػػػي فهاثآػػػيرـهك ر نػػػػ هّٕٗ/ِِ هيممػػػريههػػػفافؽهاثػػػيكحهكاثيرهػػػ فه:ػػػرهيكا ػػػرهعإػػػـك  هكا 
 . ِٕٓ/ٔم
 . ِّٗ/ِٖظي:هاثيهيريهكاثينكريهم هانّم
 . ُٕٔ/ِٗ هانظي:هاثيهيريهكاثينكريهمْم
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هاث هثهافهخرؿهاث ي فه ه:رهذاا هاثيرهاميطاتهاثيك ؿهإثرق  هأنكاعهاثييارـهك كي  ذا 
هاثآيرـ.هكاهللهأعإـ.

 المبحث الثاني
 دالالت ومقاصد التتميم في القرآن الكريم

إىهاثف  تهكاثقفار تهاثاميم فةهافهك كعهاثييارـهك:رهذااهاثا هثهمكؼهنمإطهاث ك هع
:رهاثمر   تهاث ي نراهاثاينكعاهه: كيهكأم ثربهاثييارـهثـهينته:رهاث ي فهإ هإل: فةهاانىه
ه:رهاث ي فهكأ: فه أكهف ثاه هراآفهأفهيآكفه غري ..هك فهاآيهأر  ه اضهاثاإا  هاثييارـى

ه: ف هر ئهث ر فة نا  هكا  هاثيآيري هثرسهاف هاثآرـه نن  هاف هيري  هث ن   هاانىهأك هييارـ هأك فة
ه.ه ُمعإر 

هاآين ذ ه هاثير هالنكاع هإط ي ه:ر هيينكع هاثييارـ ه كي هكاا نر هف  ت ه نف هاث كؿ كراآف
هذا ه هيير ى هك ف هاثا  ثغاه هكييارـ ها هير طه هكييارـ هاثن  ه هييارـ هدردا: هكذر م    ه

هاثينطريهإنا هذكهثي يه ربهكيمقرؿهين كؿهف  تهكا   فهالنكاعه:ره اضهاثك ك .هكذاا
هكذفار تهذااهأمإكب.ه

ه:أوال: الدالالت والمقاصد في تتميم النقص
كاثايافهذن هذك:هأفهاثييارـهرنيرهثرياـهن   ه:رهاثاانىههكثاثؾه كيهعفرفةهه ؿهإفهآؿه
اث كيهراآفهأفهيفخؿه:رهييارـهاثن  .ه"ك   طهييارـهاثن  هأفهينيره:رهاثآرـهثمظاه

هإ ه اإا ه م ي "أك ه:ر هأك هااي  ه:ر هن  هاان   هاثآرـ هطيهتهاف ه:ره ِماا هك  ثنظي .
أمإكبهييارـهاثن  ه:رهاثمر ؽهاث ي نرهن فهأن هرمرفهف  تهكا   فهاينكعاههراآفهأفه

هناآيهانق ها هرنير:ه
 ين ين ين ينىئ   ين ُّٱ ػهاميقفاؼهعيضهاث كيةه آؿهأ  افق هه:مره كث هيا ثى:ُ

 ين ينين ين ين  ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين  ين ين ين ين

هياـهّّههِّ]اثآقؼ:َّيئ  ين هعإىهأعن بههكنخرؿهدـ ه  ليا ثقا  [هك ؼهاث ٌنيرفهأك ن

                                                 

هاثد مػػرهاث  رػػيه ػػفهإ ػػياذرـه ػػفهههأهاػػف ُٓٓ/ُ هانظػػي:هاػػرؾهاثينكرػػؿهاث ػػ طعه ػػاكمهاإلثهػػ فهكاثياطرػػؿهمُم
 . ريكتهاثاإاراههاثآيبهفايهاثم مرههاثغنرهع ف:ههكالر هك عهه ذػَٖٕ:هاثايك:ىمه اميهأ كهاثغين طره

هاث ي فهمِم   ُُٗ/َِ هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك



 
 م2020/هـ1112                                (                       22العدد )ملحق  –                          

 

 
333 

ههكثفره ُماثؾه  كث :همك اإن ه رنقا ه يع  هث ر فه كيةهاد ثراهثغيسه م يرفهاثنخؿهكاثآيـك
هافهاث ٌنيرفه  اااهثأل كات هريكٌذـهأٌفها نيم عه   يهعإىهاثنخرؿهكالعن بههكثيآكفهآؿّّ
كاثمكاآ ههايكا إاهاثاا يهعإىهاثلآؿهاثهمفهكاثيييربهالنرؽههدـهياـهاثؾهأر ن ه  كث :ه
هاثهر ةهه همي هذك هاثا   ه:إف ه قا ه ها نيم ع هفراكاا هعإى هثإف ثا هنقيا  هخرثقا  مك: ين 
هكاميك:ىه هاثاراه هآٌؿ هاثي ؿ هذاا هاميآاؿ ه: ف اف هكا  هاثن  ي ته ه:ر هالكؿ هاثناك كع اؿ

ه هدـ هاث كيةه يكبهاثٌناـ. ه ميه  ي ه يتهأآإق   هاث نيرف همآإي  ه  كث : هاثؾهأر ن  ياـ
ه.ه ِماثي ااهثرنيم عه  ثاكايف

ههكان ه كث هيا ثى:ِ  ينىه يه جي  ين ينمه  ُّٱ ػهاث  فهإثىهيكمرعهاثافثكؿهكاثامقـك

همر ؽه:ر هآيؿّْهمك[هه: ثييارـهذن هذكه:رهاث اعه رفهمآىـ هٕ]اثلايا : َّ ين  ين ين ين
هأهفهاآيهعإىها ي يهثكهاثه ؿهافهكأكمعهأعاؽهامقـكهإيافةهعإىهثاف هاثؾهك:رهكاهفه

هأفهعإىهكفؿهه آيؿّْهمهخرؿهافهاثن  ته ن كاجهاإله طاهعإىهفؿه:  يا عقا هاثإمظرفه
هآىهمهخرؿهافهاثآديةه:رهاميطه  هاثاه ط هاث فيةهيا ـهعإىهأر  هكفؿهثإيآدريههاثيرـ 
ه. ّماثييارـها ي ىهذكهكذااهكآا ثق ه

هاث ّ هأكهث ن  ه:قـهمإرـهػ هاهففاه ث اا هام يا هاثاخ طىبهإثىهأايهاارفهكا  هإثىهيك ر   ف
ٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ   ُّٱ ثفر هأكهثي هر هي كي.هكاد ؿهاثؾه:ره كث هيا ثى:

هم:ىنىمٓٔ]اثه ي:َّ يننئ  ينمئ   ينزئ  ين هري  ؿ: هأف هرآمره:رهاثق ية هآ ف هيًه[ه
هعفههث رفرف؟  هاثييارـهاانىه:ا ه  رفرفههيياق هكثآن هه ً نىذًإؾىه هكنقرقـ هأف  يذـ اي  ع

ا ثيم ت؟هكخر اهاث كاب:هأفهيإؾهاثن  ةهناااهافهاهللهاطإك اهيميهؽهاث ر ـه لآيذ هه
هثفرهرليغؿهعفهإفاااه هأف  يذـ ه  ي  ع ه:ناي هإ ه مياغهاث  ؿهافهآؿهك   هريـ كاثلآيه 

                                                 

ههه ِٕٓ/ّ هأرميهاثيم مريهثإ  افيمهمُم    يه فهاكمىه فهع فهاث ػ فيههأ ػكه آػيهاث  افػيمههاآي ػاهاثاإػـك
 ـ.ََِّكاثهآـههاثافرناهاثانكيةههاثااإآاهاثاي راهاثماكفراههاثط اا:هاثخ اماهه

هاث ي فهم هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيهِم   َِْ/ُٔره فه:رهيكا رهعإـك
  ََّ/ّ هانظي:هاثآل ؼهعفهه  فؽهيكااضهاثين رؿهمّم
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ـهإااهنظيكاهإثىها هاثلآيه م بهياإؽه إ  ه افهخإم ههكنيقكاهعفها ثيم تهثفرهييؽه إك ق
هعإىه كاقـهه:رليغإكفهعفهإفاااهاثلُّآي ه.ه ُمرن ؿي

 ين ينين ين ين ين ين ين ُّٱ كافهاث  فهإثىه ن  هاثمقـهاثمإرـها ه:ره كث هيا ثى:

يئ  رب زب مب نب ىبيب رت زت مت نت ىت ين ين ين ين ين ينين ين ين  ين

هٱثفُّنٕٕ]اث   : َّ هًافى هنىً ر ىؾى هيىنسى هثمقـهي كربهقك:هان ؛ه فه هييارـ هرى [هه: كث :همكى ى
هري كفهثآلخيةهطير  هاثفنر هي اؿهأفه فه ه ؿهاثفنر ههييؾهاان  هثرسهاآلخيةه:إيافةهالايه
ه.هههه ِماآلخيةهعاؿهعإىهر كر ها هانق 

كافهذاا:هاثييارـهث  فهاميآا ؿه نراهي كيراه:رهاثاا نرهأكه:رهالهآ ـهه:مرهالهآ ـه
هيا ثى:  َّ  ين ين ينمم خم ين ين ين ين ين ين  ين ينحم  ُّٱ ادؿه كث 

[هه: فه   هذااه افه ر فههآـهأخاهاثا ؿه  ثغ بهكاث كةهافهيريهاميه  ؽههّٖ]اثا ففة:ه
ه. ّمدـه   هذااه ر ن هثهآـهأخاهاثا ؿهخمراه  ثمي اهافهيريهاميه  ؽ

 ينىم يم جن حن  خن   ين ين ين ُّٱ كافهذااهاثا  فه:رهاثاا نرهاثمإكآراهه كث هيا ثى:ه

 ين  ين ين ُّٱ [ههكادؿه كث :ٔ]اثم يها:ه َّخم مم   ين  ُّٱ  افه كث :ه.[ٕ:ه]اثم يهاَّ

[ه:مرهاثؾهَُ]اثاؤانكف:َّ ين ين ين ُّٱ [هه: فهأع به كثى :ُُ]اثاؤانكف:َّ ين ين ين
هإ ا ؿ ه اف هاثيره ْميم رؿ هاثمإكآرا هاثاا نر هعإى هكينآرف هكيك ر  هيك ر  ها رف هك:ر  ه
هيك ؼه   مي  اا.

 ينمه  ُّٱ كيمههادؿه كث هيا ثى:كافهذااهاث  ب:هأفهرنيرهاثييارـهث ر فهاانىهع فمه يه

[هه: ثييارـهذن ه:رهاث اعه رفهمآىـ هٕ]اثلايا :هَّ ين  ين ين ين ينىه يه جي  ين
ثإله طاه ن كاجهاثن  تههكآـهفثتههفخإتهإنا هآٌرههأفهذكهكك ق هكاهفةهه اإاه:ر هآيؿّْهمك

                                                 

 ه ي ػػيؼهَٓ/ٗ هانظػػي:ه:يػػكحهاثغرػػبه:ػػرهاثآلػػؼهعػػفه نػػ عهاثيرػػبهمه لػػراهاثطر ػػرهعإػػىهاثآلػػ ؼ همُم
 رمري.

هاث ي فهمِم   ِّٓ/هُِ هانظي:هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
نظػ ـهاثػفرفهاثهمػفه ػفهاهاػفه ػفههمػرفهاثنرمػ  كيمههه ٖٔٓ/ِاث ي فهكيي فبهاثمي  فهم هانظي:هييافبهّم

 رػػػيكتههاثط اػػػا:هالكثػػػىههه–ذػػػػ ههاثاه ػػػؽ:هاثلػػػر ه آيرػػػ هعارػػػياتههفايهاثآيػػػبهاثاإارػػػاهَٖٓماثايػػػك:ى:ه
 ذػ.ُُْٔ

 . ٓٓٓ/َُ هانظي:ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ همْم
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هذكه هكذاا هكآا ثق ه هاث فية هيا ـ هعإى هين ر  هك اثؾ ه  ثآديةه هاميط هاثاه ط هذاا هأف عإى
ه. ُم ىهاثييارـا ي

كافهذاا:هاثييارـها هرنيره  فاهثينآرفهاانىهأكها اكفهأكهه ؿهأكهنقرهأكهنمرهأكهيريه
 ين ين ين  ين ين ين ين ينخل مل ىل يل  ُّٱاثؾههكافهأادإاهذااه كث هيا ثى:ه

 ينىم يم  جنحن خن  ين ين ين ينخم مم  ين ين ين ين  ين ين ين ينجم حم  ين

 ُّٱ :[هه: كث ُاايهنا:اث]َّ ين ينىن ين جه مه  ين ينمن  ين ين ين ين ين ين

 ين ين ينخل مل ىل يل  ُّٱ : كث هافهاثنقره  هارؿهليط َّىم يم  جن ين ين ين ين مم

ه  إ هَّين ه  إ هفكفه  فهياإرؽها  ها  ـهرميااؿه:رهادإ هاثليطه ان ثاهاثييارـهثا  .هكذاا
ه:قكه هاثليط ه:اؿ ه ا اكف ه  إ  هاثام هاثآرـ هينآرف ه   هك  ف هاثليطه ه:اؿ  ا اكف

ه.ه ِماريه طيرؽهاثا   هاثايمؿآ ثياإرؿهثا ه  إ ههك:ر هأر  هاثف ثاهعإىهاثيه
[هه: كث :هُّٗ] ؿهعاياف:هَّيي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ   ين ُّٱكادؿهذااه كث هيا ثى:ه

هاُّؤه لٌفهإرا نقـها ٌييهد  تهكثآن هيقررجهثقـهكيهيرضهههظ ذي ههعإىهثرس هًاًنرفىهمًإفهآينيـي
يمإراهثقـههثااه رؿهإن هييارـهآ ثياإرؿههلٌفهاثخط بهاعهاثيمكؿهكأ ه   هي رهاهللهعنقـ

هأهفه:رهر يمهعإىهظ ذي  ه.ه ّمعا هأ   قـهرـك
هيا ثى: ه كث  ه:ر ها  هاثه ؿه هينآرف  َّ ينىم يم جن  حن خن  ين ين ين ينمم  ُّٱ كاف

ثَّكهَٖ]اثناؿ: ه نن هاثفاعرهعفهي  عفهإااهلن هال ـهثه ؿهينآرف هايفً ًيرفىههاٍه[هه: كث :همًإاىاهكى
.هكذكهادؿهثافه هراآفه ْماثييارـه  بهافه:قكه كي هإفياؾهعفهأ افهآ فهعن هكثىهإاا

ه. ٓماثيم ذـهاا هأث ياههلن ه هأاؿهك هم رؿهإثىهذفاري 
                                                 

  ٔٓ/ٕانظي:هإعيابهاث ي فهاثآيرـهك ر ن هم هُم
  ُّٔ/ِٖ هاثيهيريهكاثينكريهمِم
  ْٔ/ّ هه لر هاثلق بهعإىهيممريهاث ر  كمه=عن ر هاث   رهكآم راهاثيا رهمّم
ع ػ ـهاثػفرفهإٍمػاى عرؿههه ْْٖ/ُْ هانظي:هه لري هاث كنكمهكا فهاثيا رفهعإىهاث ر  كمهمطهاثاإارا همْم

ػػفهاثهنمػػرهم ػػ اَّ ق هها ػػإ هاثػػفرفه ػػفهإٍ ػػيىاذرـههُُٓٗعإػػىهاث ر ػػ كم .هم«هه لػػراهاث كنػػكم» هب:ه ػػفهايهى
ق ههاثاه ػؽ:هع ػفهاهللهاهاػكفههَٖٖعإػىهاث ر ػ كم .هم«هه لػراها ػفهاثيا رػف»اثيكارهاثهنمػرهم ػ هب:ه

اَّفهعايههفايهاثآيبهاثاإاراه  ـ.ََُِ ريكتههه–ايهى
ههُُْٖماثايك:ى:ههاهافهايكثرهاثلاياكمهه ُُِٕٓ/ُٖ هيممريهاثلاياكمهم5م ذػ ههاط  عهأخ  يهاثرـك

 ـ.ههههُٕٗٗ
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يئ رب زب مب نب  ين ين  ين ين ين ين ُّٱ كافهذااهأر  :ها ه:ره كث هيا ثى:

اى هآى نيكٍاهايقُٔ]اث  ية:َّ ه:رهاخطفكفه  ٌثكفهأٌنقـهأ: فهلٌن ه  إ ؛هثا هييارـ هيىًفرفىه[هه: كث :همكى
ه. ُمكيري هاثليا هعاؿهافهك :اإها ه ارع

هيا ثى: ه كث  هاثنمره هينآرف هييارـ هْْ]اثكا اا:[َّ ين ين  ين ين ُّٱ كاف همكى ى ه: كث : ه
هريكذـه:رهاثظؿهافها مييكاحهإثر هعنفه آىًيرـو هييارـهثنمره ماهاثافحه:ر ههكياهرؽهثا 

ه. ِملفةهاثهيههأكهنمرهثآياااهافهرمييكحهإثر 
هياه ه كث  هأر  ه هاث  ب هذاا هكاف  ينىه يه جي  ين ينىن ين جه مه   ُّٱ ثى:

هري ْٖ]اثناؿ:َّ كفىه[هههرثه  ؿ:همكى ى ه.ثإمم فهياه قـهاانىهييارـيههك:ر  هًإهي
ه ن  يهع  يةههكأك  هأمإكبههْ هإثىهاميرا بهاث م تهكاثاميإ ا تهاث يكيرا هاث  ف ػ

هاإلير فه هانق : هعفرفة: ه  كي هر ع ه ف هاثييارـ هكذاا هاثا  ـ. ه همب هاثؾ ه:كافف كيخيإؼ
 ياته  اااهثاا فهعفرفةهاا يةهعفهاثاياف؛هاياع ةنهإلفياؾهاثاخ طىبهأكهايين ا هثمي اه ا 

هأفه ههرثهرن غر هاثخط به هثا  ـ هاياع ة هأر   ه:رق  هإف هر  ؿ هأف هكراآف هاا ه اثاخ ط ا
ىه يه   ين ينين جه مه  ُّٱ رآكفهثآؿها  ـها   ههكذااهادؿها ه   ه:ره كث هيا ثى:

هً:رقى هاىه[هه: كث :همُٖ]ط :َّ ين ين ين ين ينجي  ًثرى هأيخه ىهكى هكاخيإؼهييارـهه:ر  هيىل ه ًيبي
كانقـهافه  ؿ:هذكههاافكفةههاآيب:هأمهثإيه ريههييارـهذك:ه  ؿهافه:انقـها  ف هه:ر

هكثاثؾهن ق ه:ره هاثك  هأهمفهاثك ك ه هكثاؿهذاا هأم:ه هييه ىهك هييافه هثإيمخرـه ييارـ
هالياإتهعإىهههأم:هيمطفهثق [ُٕ]ط :َّ ين ينمن   ين ُّٱ اثنفا ه  كث : هاا  ؛هلنق 

هعظراا هك ر تو هأيخهه.هكاثييارـه قا هاثا  يةهماىه ّمايا:ؽهع ر او ق :هانهأاكيهعإىهرفؿ هيىل هآًيبي
أن هثا هأط ؿهالنسه ي  هعيؼهأر  نهاياع ةهاثا  ا ته: ني ؿهافها ن اابهكالنسهإثىه

ه  ااا ه ا  ية هاثآرـ ه: خي ي هاثيذ ا هث ْما  ـ ههر   هاخي ي  هأن  هأك ه:ره. هاثآرـ طكؿ

                                                 

هاث ي فهمُم   ُِٗ/هُ هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
أ ػػكههرػػ فهاهاػػفه ػػفهركمػػؼه ػػفهعإػػرههأدرػػيهاثػػفرفهالنفثمػػرههه ٖٓ/هَُ هاث هػػيهاثاهػػرطه:ػػرهاثيممػػريهمِم

 ذػ.َُِْكتههاثط اا:ه ريهه–ذػ ههاثاه ؽ:ه ف رهاهافه ارؿههفايهاثمآيهْٕٓماثايك:ى:ه
  ُّٓ/هَُ ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ همّم
  ّْْٓ/هٔ هانظي:هيممريهاثلاياكمهمْم
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اث كابههأكه   ه يإؾهاثا  يةهي   هأفهرمنث هعفهاثاآيبهاثا اإاهه:ر ربهعنق ه  ثيم رؿه
ه.ه ُميإاااه:رهاثخط ب

 ينين ين ين ينىم يم جن  حن خن  ين ين ين ُّٱ  كافهذااهاثا  ف:هاثييارـه:ره كث هيا ثى:

ثى يهُٗ]اثناؿ:َّ ين  ينمن  ين ين هذك هٱث ىإفىةًههًا ًهذى ههيىبَّهمه كث ه اف هلىر هآيؿُّههۥ[.ه: كث :همكى
:ه  كث هاثؾهياـهكثآن هياإرؾههإ  :اهاث إفةهإثىهاثيبهإ  :اهأفهاثؾهاثييارـ؛هك  هعإى
ثى يه .هكاثؾه ِمآ ثاي كعهكاآلخيهآ ثي  عههأهفذا هكأفهاثًاإآرفهه رفه  ثميؽهثرؤاف هلىر هآيؿُّههۥمكى

 رفؿهعإىهآا ؿه فيةهاهللهكآا ؿهايإآ .ه
هاثا  فهأر  :هاثييارـه اآيهأك  ؼهكأهكاؿههكافه كيهاثييارـهاثيرهيي افه ادؿهذاا

 ين ين ين ين ين ينينىئ  ين  ين يننئ  ينمئ  ينزئ  ُّٱ كان ه كث هيا ثى:

همُّٗ] ؿهعاياف:َّ ين ين ين ين  ين ه: كث : ه: كث : آىمّْيهاينيك ىنى هثىنى هًمي:ىٱي[ه هعىنَّ هكى
هكالك  ؼههمىٌرف ين  هثرميرا بهثألهكاؿ هاانررقا  هخكثؼه رف ه  اإيرف هييارـ هذك ه رؿ  ه

هاثليؾه:قكه هإلفخ ؿ هك رؿ هاث غ فيه هكاثمرف تهيانر هاثآ  فيه هاثانكبهيانر كثاثؾه رؿ:
هاثغميافهاخي ه ماؿهاهللهكاثيآمريه فهرميااؿه:ره:اؿه رماىهانبه همفراههك رؿ:هلفَّ

انرهآؿهذا هالك  ؼهكالهكاؿه نك  هأمإكبههك:ر هإل يةه.ه:قااهييارـهراآفهأفهر ّماثا ف
هإثىهأن هرهمفهأفهرنكعهاثفاعره:ره اؿهفع ف .

هاثييارـه اآيهكظ فؼهكآرمر ته هاثا  فهأر  : هاثيرهيي افهادؿهذاا كافه كيهاثييارـ
هكيهفرف هه:ادره كث هيا ثى:ه  ين ين ين ين  ين ين ين ُّٱه يكيراه:ره ر فهامقـك

يئ رب زب  مبنب ىب يب  ين ين ين ين ين ين ين ين  ين ين ين ين ينين

هاثاانىهٕٓ]العياؼ:َّرت زت مت  هيياـهذاا هي يريهعفهإخياجهاثداياته  ثا  ههك ف هذن  [ه
 َّ ين ين ين ينجم حم ين ين  ين ين ين ين ينين ينخل مل ىل يل  ُّٱ   كث :

هافهٖٓ]العياؼ: هم     هاثااآكي هاثا   هاف هاثداياتهكأنكاعق  هإخياج هثآرمرا ه ر ف ه:قك [ه
ه.هاا هرفؿهعإىه فيةهاهللهاثاطإ ا.ه ْم م تاث إفافهاثاخيإماهاثيآكرن تهكاث

                                                 

  ٔٗ/هٗ هاثيممريهاثكمرطهثطنط كمهمُم
  َُٔ/هُُ ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ همِم
  َُٖ/هّكلكايفهال:آ يه=هه لراهاثمركطرهعإىهيممريهاث ر  كمهم هنكاذفهال آ يهّم
هاث ي فهمْم   ههّٕٕ/هٗ هانظي:هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
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هيا ثى:ٓ ه:ره كث  هآا  هكاثفثرؿه هاثف ثا هثيك ر  ه  فا هاثييارـ   ين ين ين ين ين ُّٱ ػ

[ههاثا  كفهال إرهافهُّ]اثن ـ:َّ ين  ين ين ين ين ين ين ين ين ين ين
هً:رهٱلىه اى  همكى هاثآرـهذكه كث : هاث  ا ههاياإؽهذـهإاهاليضه:رها هاثاقـهلف هيضًهذاا

نا  تًههً:رهاى مهاا هاآيهكا  كى  هاهيكتهثا هاهللهاإؾه إه طاهثإلعرـهاثييارـهك  هعإى هٱثمَّاى 
ه:رههينخري هفكفه  ثييارـها  يفا هكنآياهآإق ههاثاكاثـهعإر  هظ ذي ها ي ى هذك اثام

ه. ُماثييارا تهذرها ذيا ـه  ثا ثـهاثاإكمهلن هأكمعهكأليؼ
 َّ  ينىئ  ين ين يننئ  ُّٱ ره كث هيا ثى:كافهاثييارـهثرميف ؿهإلظق يهاث فيةهها ه:

ه: كث :َٕ]اثكا اا: هاثا  هه َّ ين ين يننئ  ُّٱ [ه هعف هاثهفرث ه:ر هااييض ييارـ
"كاثاانى:هثكهنل  ه اإن  هيريهن :عهثآـ.ه:قااهاميف ؿه نن ه  فيهعإىهن ضها ه:رهاثا  ه

ه:ر " هاثا فرا ه كية هك كف ه اف هثإنمع هاث رهرا هاثلر ه ِماف هعإى هر في هاف ه:م ه ف ه
هف .ك 

ه هيا ثى: ه كث  هاثفثرؿه هييارـ  َّ ين ين ين  ين ينين ين ينيه جي  ُّٱكاف
[هه: آلراهييارـهثا ه  إق هافهنمرهأمه فيةهعإىهاثمرطيةهعإىهاثخإؽه  إلر  فهأكهّٖ]اثطكي:

فهافه هرآكفهخ  ن هك هآ ي  ه فهرطإعه  يخ رفهاثي ؽهأكه   طرعهعإىهأميايهاثآكف؛هكا 
ه. ّمثآ يبهه:يـهنمرهآؿهاثؾه قا هاآلراعإىهالايه  ثما عهافهاثخ  فهأكها

 ين ين ينخل مل ىل يل  ُّٱ كافهذااهاث  ب:هاثييارـهث  فهاثياارـههآا ه:ره كث هيا ثى:

هلىر ه ىًفريه هااطك:اهعإىهه[هُ]اثاإؾ:َّ ين ين إىىهآيؿّْ هعى  هايإؾيه اإا:همً رىًفً هٱث: اإا:همكىذيكى
هإاهاث إاههافهكفاثا  هثيآارؿهيخ ر ه افهياارـهكذرهاثاك كؿهه إاهذرهاثير
هاثاك كفاته:رهي ي: هعاـكهذا هكأ: فتهاثاك كفاتهه:رهي ي: هعاـكهاث إاهأ: فت

ه. ْم فهثإاافكا تكاإلر هثإاك كفاته  إلعفاـهكاثاافكا ت
هاثيايرؼهٔ هانق : هعفرفةه هكا   ف هذفار ت هك:ر  هاثم به هكا  فا  هثإياإرؿ ه  فا هاثييارـ ػ

يئ رب  ين ين  ين ين ين ين ُّٱيا ثى:هه   نبهخمرهرن غرهاياع ي ههكافهاثؾه كث 

                                                 

  ُُٗ/هِٕ هاثيهيريهكاثينكريهمُم
  ِّْ/هِٕ هاثيهيريهكاثينكريهمِم
  ُِٖ/هِٖ هانظي:هام ير هاثغربهمّم
  ُُ/هِٗ هاثيهيريهكاثينكريهمْم
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اى هآى نيكٍاهايقُٔ]اث  ية:َّزب مب نب  ه:ره  ثكفه ننقـهأ: فهي ٌفـهثا هييارـ هيىًفرفىه[هه: كث :همكى
هههكذكه يكيمهث ر فهأنقـه هاطاعه:رقـه افهاثؾ. ُما هريا طكن هافهعاؿه ارع

هثإقااهكيمقر هكي:ا  هيهمر ا هاثم بهكاثاإا هإ فا  هاثا  ف: هينمراهكافهذفار تهذاا رهثاقاا
يي ٰذ ٰر  ٰىٌّ ٍّ َّ ُّ ِّّٰ رئ  ين ين ين ُّٱ الكاايههكان ها ه:ره كث هيا ثى:

 اإاهاايي اه:رق هييارـهثياإرؿهالايههٍَّّ َّ ُّ ِّّٰ  ُّٱ[، فقوله: 111]هود: َّزئ   ين
  ث رةهكث ر فه  نبهافه:كاففذ هكأذاريق ههك:رهاثؾهيمقرؿهثيإ رهالايه إ  ااهاث رةه

ه.ه ِمكيهمر هإل  ايق 
 ين ين ين ُّٱ اثييارـهث  فهاثيغإرظهكاإلنآ يه:رهأايهاارفههادؿها ه:ره كث هيا ثى:هػٕ

[ههَُٖ]اثنم  :ه َّىن ين جه  ين  ينمن ين ين ين ين ين ين ينىم  يم جن حن خن  ين
هاىاىقيـ ه هك يربهااقـهاهللهأفه إلا يذـه:اإقـهث   هكاثيغإرظهعإرقـهثإلنآ يهييارـ: كث :همكىذيكى

هافهأآديهر ه  هاافهاإلنم فههر  هلفهييفاع؛ثرهأفعىهاثؾه:رآكفهكريلههرطإعهانقـ
ه. ّمكهف ههر ف 

نب  ىب يب رت   ُّٱ كافهذااهأر  :هاثييارـه   فهاثي آرتهكاإلث اـههآا ه:ره كث هيا ثى:

هَٕ] ؿهعاياف:َّزت مت نت ىت  همكىأىنيـي ه: كث : هيىلقىفيكفىه[ه هكذكهاثييارـههم رؿهعإىهه ؿ 
ه. ْمكاثي آرتهثإلث اـه اإاهعإىه اإاهعطؼ

  ين ينىئ  ين ين يننئ   ينمئ  ُّٱ اثييارـه   فهاإليل فههآا ه:ره كث هيا ثى:ػهٖ

[هه: كث :همطىًير  هُْ]اثنهؿ:َّ  ين ين ين ين ين ين  ين ين ين ينين ين ين
هك م ه ييارـهاهير طهه: هللهم ه ن هراإـهأفهاثإهـهاثطيمهاظناهاثمم فهأآديهافهيري هه:إـ 

 ففةهع ااهكذرهاثياإرـهكاإليل فهإثىه ق هثرم يعهإثىهأآإ هخرماهاثمم فهعإر ههكثقااهاثييارـه:

                                                 

  ّْ/هُك ر ن هماثآيرـهإعيابهاث ي فهه ُم
/هُُ هكيممػريهاثلػاياكمهمْٔٓ/هٔ هانظي:هه لري هاث كنكمهكا فهاثيا رفهعإػىهاث ر ػ كمهمطهاثاإارػا همِم

  ٖٔٓ/هِ هأرميهاثيم مريهثإ  افيمهمُٕٗٔ
  ُّ/هٖ هاه مفهاثينكرؿهمّم
  َٔٓ/هِمه ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ ْم
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أفهاثإهـه هرن غرهأفهرين كؿهإ هطير هكالط   هر كثكف:هإفهين كث ه افهاذ بهطياكي هأ يه
ه. ُملر هرآكف

 ين ينين ين ين ين ين ين ُّٱ ك فهرآكفهاثييارـهإيل فاه يره ههآا ه:ره كث هيا ثى:

يئ  رب زب مب نب ىبيب رت زت مت نت ىت ين ين ين ين ين ينين ين ين  ين

هٱثفُّن[هٕٕ]اث   : َّ هًافى هنىً ر ىؾى هيىنسى هاثفنر هه:ي اه يين ـه ير هإيل ف هرى هه: كث :همكى ى
هاآلخيةهثرااؿهرغيناق هثـهإااهلن  هن ربه:ر هث  هرآف هثـ هي كرـه ِمثآلخية ه:ر  هأف هآا  ه

هثإي كيهعفهاثفنر .
ه:ره كافهاثؾه  فهاإليل فهإثىهكمرإاهثإد  تهأا ـهاثافكه طير اهيريهظ ذيةههآادؿها 

  ين ين ين ين ينىي  ين ينمي   ينحي خي  ين ين ين ين ُّٱ ث هيا ثى: كه

همكىٱ ِّ]اث   : َّيي ٰذ ٰر ٰىٌّ ٍّ َّ  ُّ ِّ  ين ين ه: كث : هؾىهًإثىرهايـ[ه
ؾىه نى هى هرىفىؾىههٱمإيؾمثػهيآيريناهرآكفهأفهإا ه؛  ى هاثافكهك  ه:رهاثؾهرآكفهأفهثغيضهكذك 
هعنفهكاثد  تهاثي إفهه  ث ـهاثايافهرآكفهأفهكر ك هاا  ةههثظقكيهكا فأه يأةههإظق ي
  ين ين ين ين ينىه يه جي ُّٱ :ثاانىهييارا نههرآكفهذااه:اإىههراههاثا  هان رب

هكمُّ]اث   :َّ ين ين  ين ينين ين ين ين ينين ين ين ين ين ه[ه ًافى
ه  طن هبًهٱثيَّذ هأك هي إفناه هاثؾ ه: :اؿ هاثخكؼ هعياؾ هإاا هأم: هاثيذب؛ هأ ؿ هاف هأم:  ؛

ه. ّمثنممؾ
رفؽه آرـهاهللهأفهرهاؿهاا فه فرفةهاث ػهاثف ثاهعإىهاثينمرسهكعإىهاا فه فرفةههكذكٗ

مل  ُّٱ كاينكعاههكافهأادإاهاثؾهاثييارـه  ثيكآرفهث اضهأ  ا هاث اإاههآا ه:ره كث هيا ثى:

  ين ين ين ين ين ينين ينجم حم  ين  ين ين ينين ين ين ين ينىل يل 

هينآرفهاثرـهه ي:ع هآإُّقفمه يئ[هه: كث :همآيإُّقيفَّ هُٓ]اله اب:َّىم ين ين ين ينخم مم 
 هذيفَّهمه:رهثإاماكؿهينآرفناهاثرـه مي  هآإَّقفمهك يئهاثا ااهه يا ةهكذره ري رفمه:رهثإم عؿ

هاثرـهها فه  ؿهه  يريقفمه:ر هأفهيآكفه ي:ع ه: ل: ؿهذن  هأ رهإر س. هكذره يا ةي ً نّْر:
ينآرفهثإم عؿههلفهاثؾهافه  بهاثييارـهكذكهأ إغه:رهاثافحهافهاثينآرفههكاثييارـه:ر هاانىه

                                                 

  ه ي يؼهرمري..َِٖ/هٓ هإعيابهاث ي فهاثآيرـهك ر ن همُم
  ِّٖ/هٕ هإعيابهاث ي فهاثآيرـهك ر ن همِم
هاث ي فهمّم   ُِٔ/هُِ هانظي:هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
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هثآا ًؿهاثي ىهانقفهينمرمر ه خيه خرؼها ثينآرفهه:يكآرفهاثم عًؿهعإىهاثييارـه:ر هإظق يه
هأٌنقفهاعه هإظق يي ه: طه:ر  هثإاماكؿهعإىهاثينآرف هكيكآرف همىكرِّ ه هرآفهاإلري  هآ ارن فهثـ كا 

ه:رهاثي ىههكالكؿهأ إغيه:رهاثافح هآ ارتو آا ؿهاإلري  هيريي
ه.هه ُم

  ين ين ين ين ين ُّٱ آا ه:ره كث هيا ثى:ػهاثييارـهثإينآرفهكإل اثاهيكذـهاثيخ ر ههَُ

[ههه: كث :همافهٕٗ]اثنهؿ:َّ ين ين ين ين ين  ين ينين ين ين ين ين ين ين
عاؿه  ثه نهافهاآيهأكهأندى ه:ر ه:نكفهليىهأ ي ذ هاثييارـههكيآييه:رهذا هاآلراهاييرف:ه
ه:آ فه ه الكثىه:ره كث همافهاآيهأكهأندى ؛هلفهافهاثليطراهأكهاثاك كثراهيمرفهاثااـك

ياراق ه اثؾهثإينآرفهكا  اثاهثيكذـهاثيخ ر ه ير هعإىهااي فاتهاثايبهاث فرااه:ره فهافهي
هذكهخريههكاثد نراه:ره كث همكذكهاؤاف ههك فه رد ي ه آؿها  يم رؿهاثاآيهعإىهالندىهكا 
ه قا ه هذك هاف هرن ثق  هاثير هاثطر ا ه  ثهر ة هاثاياف هذك هكا  هاثييارـه هذاا ه:ر اخيإمتهاآليا 

ه ر ها  هكأهمف هااميانهاثاد  اه هأك هآ ف هاكميا هاث  ث  هاثااؿ هاع هاثاؤاف هأف ه:رهاثؾ: ؿ
هاثم  يه:ناي هعإىه ه  مااهاهللههكأا  ه ا هي   هاهللهأكه  ث ن عاهكاثي   هطر  نه رار هعرل ن
هنيا هافهانقا ؾهاثنكعهاث ليمه:رها يآ يهكم فؿهاثيفاريه ها  اثاآسهافهاثؾههكرؤرفهذاا

ه. ِمةهعإىهاثا ثـكاثخيابهثرميار هكا ميغرؿهكاثمرطيه
 ثانيا: الدالالت والهدايات في تتميم االحتياط:  

هثرسه نمسه هرآكف هاثن  هاث يكيمهك ف هييارـ ه نمسهاميكل هرآكف ه ف ها هير ط كييارـ
هاثييارـهه هان : هالكؿ هاثاميكل هعإى هكرطإؽ هاثآا ؿه ه  ب هاف هأم هاث يكيمه اثاميكل

هآ ثيياا هأك هآ ثييارـ هذك هر  ؿ هان  هاآلخي ه يكيةهكاثاميكل ه:ر هاثييارـ هعف ه خير:  ؛
هههكرنيره:رهاث ي فهاثآيرـه ف  تهكا   فهعفرفةههكانق ها هرنير: ّما رف 

ػهانعهك كعهيكذـهاهياؿه  ؿهك كع ه:رهاثاذفهكاثي كيههكاثيكذـه فهرنلنهافهإطرؽهأكهُ
هاثيكه هك كع هثرانع هاثييارـ ه:رنير ه  ثمر ؽه هاياف هيري هافثك  هأك هاانى هان  هرمقـ ذـهعاـك

[هه:إن هثا ه  ؿهم هٕ]اثغ لرا:هَّحي  ين ين ين ين ين ُّٱاثاهياؿههنهكه كث هيا ثى:ه
                                                 

 هْْٔ/هُِ هانظػػػػي:ه:يػػػػكحهاثغرػػػػبه:ػػػػرهاثآلػػػػؼهعػػػػفه نػػػػ عهاثيرػػػػبهمه لػػػػراهاثطر ػػػػرهعإػػػػىهاثآلػػػػ ؼ همُم
 ا.اخي يه

  ّّٔ/هٓ هإعيابهاث ي فهاثآيرـهك ر ن همِم
  ُْٗ/هُ هانظي:هه لري هاث كنكمهكا فهاثيا رفهعإىهاث ر  كمهمطهاثاإارا همّم
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ه فه هاثطا ـ هأفهذاا هايكذـ هيكذـ هكثآفهي ا  هثإ مـه هاثم ففة هنمىهعفهاثطا ـه ما رماف 
هذااه هأف هكذك هاثايافه هثإاانى هيياران  ه كع  هاف هرغنر همك  ه كث : ه:    هاث كعه هاف رغنر

.ه ُماثمافهكاث كةههآا هانيمتهعن ه ماهإا طاهاث كعهكا  اثي هاثطا ـهانيمتهعن ه ماهإ: فة
ه يإؾهاث كية:ه هاثطا ـهثرسهث ه: ففةهاطإ  هه: آياؿهاثك ؼهثإطا ـ هأآفهأفهذاا : ثييارـ
عفرـهاث فكلههثينميهان هنمكمن ههكيطإبهآؿهكمرإاهثإميايهان هه:ي يافهعفهاثا  ففهاثم مفةهه

ه. ِم   اةه ادؿهاثؾهاثطا ـكالعا ؿهاثخ ميةهاثيرهيؤفمهإثىهاثا
ه كث ه هادؿ هكذاا ه فؽه هيري ه:اؿ هك ؼهأك هيكذـ هاف هاث ر نا هإيافة هاثف ثا: هذا  كاف

ه هافهَِ]اثلايا :َّ ين ينخل مل ىل يل  ُّٱيا ثى: همكأن  ه كث : ه:ر هذن  هاثييارـ [ه
هاثإمظه فؿهأفهر كؿهمافهاثآ :يرف هف:ا هثإك ؼه  ثآميه اث  ثرف ؛هكاثؾهأن هاخي يهذاا

ههكرميم فهان هأفهاإلنم فهرن غرهث ه ّمإ ق ـهي كيها هرن :رهاثن كةهافهاثآميك كن نهعفه
هأفهرف:عهعفهنمم هاثيقـه ر ناهثا  ـهاثفعكةهكاثفرف.

خل  ُّٱ كاا هذكهافهذااهاثك  هافهاثييارـ:هأفهاهللهثا هاآيه  اهفاكفهانكذ ه لنن هه  كث :

اثينكر هه[ههأيافهاهللهأفهرؤآفهاثؾُٕ] :هَّ ين ين ينين ين ين ين ينمل ىل يل 
 ين ين ُّٱكاثم ؿهه:اآيهن نهافهأن   هفاكفهن ـهعإر هاثرقكفه  هكاآيك ه م   ه مك هه:  ؿ:ه

هإ هثرسهاثمرـهعإر ه فاكفهاثينكر هع بهاثن نه[ههكذااُِ] :ههَّ ينمن   ين ين ين
هاثرقكفهآيبه:ره   هاا ه:  فإ هافهاآيها هرن ضهأن هريكذـه فها هثف:عه  هثإينكر هييارا 
 ين ين ين ينين ين ين ُّٱ:هاثن ك ةهه مرا هاعهاثياررؿه  كث هيا ثىه  ـاهرن :رهاا 

[هه:نيرفه قااهاثييارـها هير طره ر فهاثا فايهاث  فؽهافهاثن نهِٓ] :هَّ  ين ين ين
ه.ه ْمكياررإ ه نفها ه فيهعفهفاكفهعإر هاثمرـهرميك بهاثاي بهك هر ي رهاثا  ب

هاثك  هأر  ن:هانعهاثيكذـهاث  طؿهاا هر ف ي هاإلنم فهافهاثآرـههآا ه:ره كث هكافهذاا
 َّمي  ينحي خي  ين ين ين  ين ين ينين ين ين ين ين ين ين ين ُّٱ يا ثى:

                                                 

هاث ي فهمُم   ههّٓٗ/هُّ هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
ثن لػػػي:هذػػػػ ههإُُّأهاػػػفه ػػػفها ػػػطمىهاثايايػػػرهماثايػػػك:ى:ههه ُِّ/هَّ هانظػػػي:هيممػػػريهاثايايػػػرهمِم

 ذػ.ُّٓٔليآاهاآي اهكاط ااها طمىهاث   ىهاثهإ رهكأك ف ه ا يههاثط اا:هالكثىهه
  ّّٖ/هُُ ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ همّم
  هههِّٕ/هِّ هانظي:هاثيهيريهكاثينكريهمْم
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[هه: كث :همكاهللهرلقفهإنقـهثآ ا كف ههركذـهأفه كثقـ:همنلقفهإنؾهثيمكؿهاهلل هُ]اثان : كف:ه
ه.هه ُمآابه:رهااي هه:   ه  كث :همكاهللهراإـهإنؾهثيمكث  هييارا هثإ ر نانهافهذااهاثكذـ

 ين ين ين ينين ين  ين ين ُّٱ ا هيياسهثإينآرفههكافهاثؾها ه:ره كث هيا ثى:ػهِ

يي ٰذ ٰر ٰى ين  ين ين ين ين ينينىي  ين ينمي  ينحي خي   ين ينين

 ين ين  ينينىئ  ين ين يننئ  ينمئ  ينزئ ينٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ رئ 

  ين ين ين ين ين ين ين ينين ين ين  ين ين ين ين ينين ين ين ين

[هه: اإا:همافه افهك راهركً ره ق هُُ]اثنم  :َّيئرب زب مب نبىب يب رت زت مت نت 
ه:   هاآيهأفا هأكهفرف ه: ثمر ؽهريآإـهعفهاثه كؽهكأفافق ه هثإاانىه:رهاثمر ؽه هييارـ  ه

اثك راهكاثفرفهينآرفاهعإىهه كؽهاآلخيرفههدـهاآيهاثك راه  ؿهاثفرفهاعهأفهاثفرفهر فـه
هعإىهيم كمه هف ثا همأك  ه:رهاثاطؼه ػ هدـ هاإلخم  ه هأك هاإلذا ؿ هاظنا هلنق  :رهالفا ؛

فا هافها ؿهاثارته  ؿهأفهريهكؿهإثىهيري هه:آؿهاثؾهافهاثفرفهكاثك راه:رهطإبهال
ه.ه ِمييارـها هيياسهثي يفاهاااهاثايك:رهكينآرفاهثه كؽهاثغري

  ين ين ين ين ين ين ين ُّٱػهي:عهاثإ سهاثايك عهكي يربهاثمقـههادؿه كث هيا ثى:هّ

ً:عىهاثإٍَّ سيهه[هه: كث :هم  إلدـ َِٔ]اث  ية:هَّحي  ين ينين ين ينين ه ّم ق هيىٍيًارـهثإاياًفههيي
ك ييبهاثمقـههكاثؾهأفهاثا ةهيآكفهاهاكفةهكاااكااهه:إكهأطإ تهثيكذـه:رق ه اضهافه ه

ه. ْمفياراهث هأنق هاهاكفةهه: رؿه  إلدـهيك ره هثإايافهه:ي:عهاثإ س
هماثيهافهْ ها يا ع ه:ر هاثؾ هكاد ؿ ها   ه ها  ـ ه:إآؿ هاثا  ـه هثان م ا ها هير ط هييارـ ػ

هكيريذ  هاث مإاا ه:ر ها  ـهاثيهرـ  ه:ر هراآياف ها مارف هأن  هاثؾ هييارا ؛ هرآكف ه: ثيهرـ ه
اثآ ير  هكاآيهاثناـههكذكها  ـهر ي رهي فرـهماثيهاف هثين كث ه رفؿهاثناـههكيا ـهاثاانىه

ه. ٓمرآكفه اآيهماثيهرـ ه اف هثرين كؿهاثناـهاثاميه يةه  ثنم اهإثىهاثناـهاثامياظاا
                                                 

هاثآي بهمُم   ّّٓ/هٓ  افيمهم هكأرميهاثيم مريهثإَُّ/هُٗ هانظي:هاثإ  به:رهعإـك
اهاػػفه ػػفهأهاػػفه ػػفها ػػطمىه ػػفهأهاػػفههه َُٔٔ/هّ هك ذػػيةهاثيم مػػريهمُِٔ/هْ هاثيهيرػػيهكاثينػػكريهمِم

 ذػ ههفايهاثمآيهاثاي رههف.هت.ُّْٗاثاايكؼه ن ره ذيةهماثايك:ى:ه
فالػػػػؽههاثط اػػػػا:هاثد نرػػػػاههه–ف.هكذ ػػػػاهاث هرإػػػػرههفايهاثمآػػػػيهاثاا  ػػػػيههه ِِٕ/هِمه هاثيممػػػػريهاثانرػػػػيّم

 ذػ.ُُْٖ
  ّْْ/هُثطنط كمهمهه هاثيممريهاثكمرطْم
  ُْٗ/هُ هانظي:هه لري هاث كنكمهكا فهاثيا رفهعإىهاث ر  كمهمطهاثاإارا همٓم
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 :بالغةثالثا: الدالالت والمقاصد في تتميم الم
هافهاثف  تهكاثا   فهاثيرهيؤخاهافهييارـهاثا  ثغا:

 ين ينخم مم  ين ين ُّٱ ػهاثا  ثغاه:رهاثيلخر هكاثي مرفههادؿها ه:ره كث هيا ثى:ُ

[هُُٕ] ؿهعاياف:هَّىن  ين ينمن  ين  ين ينين ين ين ينىم يم  جن حن خن  ين ين
دـه رفذ هههه: كث هم:رق ه يه هييارـهأ: فهاثا  ثغاه:رهاثي مرفهكاثيلخر ههلفهاثير هاطإ ا

يهاظيك: نه:رق  هه ُم  ثظي:راهمً:رق هً يّّ هكذااهاثيا ريهأ: فهلفةه يفهذااهاثير ههإاه اؿهاث ّْ
هكاثيلخر  هاثي مرف هعإرقـه ِم:ه ؿ هاثمخط هاانى هرمرف هييارـ هاث اإا ه  را هك:ر .

هاميه كاه هظإاا هأنقـ هكعإى هاهللهعإرقـ هعإىهمخط هرفؿ هاثيل ر  هلف هاثااابه كاميه   قـ
ه. ّما هرميه  هاثظإاااثا  بهآ

يي  ين ين ين ُّٱػهاثا  ثغاه:رهآا ؿهاث فيةهاإلثقراهكاثاإـهاإلثقرههآا ه:ره كث هيا ثى:هِ

 ينىئ  ين ين يننئ ينمئ   ينزئ  ينٰذ ٰر ٰى  ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ 

.هك:رهذااه ْم[هه: كث :هم:يآفه:ره خية هياـهخم  ذ ه:رهنممق ه خم  هاآ نق ُٔ]ث ا ف:َّ
ه طي ه آؿهل هر هاا هر اثهعإىهاثخكؼهان هكاثإ ك هإثر . ر فهعإىه فيةهاهللهكا 

  ين ين ين ين ين ُّٱ ػهاثا  ثغاه:رهينآرفهأايهاارفهأكهاياع ي ههآا ه:ره كث هيا ثى:ّ

هلىًمرعهريطى عي هييارـهُٖ]ي :ي:َّىم يم  جن  ين ين ين ينخممم  ين ين [هه:مره كث :همكى ى
اثاك كؼه افه كث همافههارـ ههكاثم ففةه:رهاآيهاث ماهكنمرق هذرهأفهي ـهاث ماهاعه

ثر  ـهانيم  هاثاك كؼه:رها  ـهاثل ذفهعإىهانيم  هاث ماهه:رآكفهاثؾهإ اثاهثيكذـهك كفه
ثه حه:رهاثنمرهإثىهاثفي اهاث  كل ها  ثغاهكا  هأ كله ٓماثاك كؼههكذاا .هك هلؾهأفهث 

هإرا نق ه هنمسهإ  هرنمع ههرثه  هاث ر ااه هرـك هثإظ ثارف هكاثلمرع هاثهارـ هعإىهانافاـ ف ثا
ه. ٔمكعاإق 

                                                 

  ّْٔ/هُثإ  افيمهمهه هأرميهاثيم مريُم
  ههّْ/هِ هإعيابهاث ي فهاثآيرـهك ر ن همِم
  ِٕٓ/هِل ؼ هم هانظي:ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآّم
هاث ي فهمْم   ِٕٗ/هِِ هيممريههفافؽهاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
  ِْٓ/هّ هانظي:ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ همٓم
  ِْٓ/هْ هانظي:هأرميهاثيم مريهثإ  افيمهمٔم
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هاثينآرفهعإىهيكخرهاثنقره:ره كث هيا ثى:ه هاث  ب:  ين ين ين ين ينىي  ُّٱكافهذاا

  ينين يننئ  ينمئ ينزئ  ينيي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ رئ  ين  ين

 ين  ين ين ينين ين ين ين ينين ين ين  ين ين ين ين ين ين ينىئ 

[ههاآلراه:رق هاثييارـه ياففهاثان ذرهاعهأفهِ]اثا ففة:َّيئ رب زب مب نب ين ين ينين ين
ه. ُمؾهذرهيكخرهاثا  ثغاه:رهاثنقر ا ق هرفخؿه:ر ه اضههكف ثاهاث

 ين ين ين  ين  ُّٱ كافهذااهأر  ن:هاثف ثاهعإىهلفةها ميمظ عههآا ه:ره كث هيا ثى:

زثمث نث ىث  ينرث  ينيئ رب زب مبنب ىب يب رت زت  مت نت ىتيت هن ين

هم ؿهِْ]الن ر  :َّ ه  كث : ه: إل ياب هاهلله هفكف هاف ه ثقا ه يخ ا هاميمظ ع ه:رق  ه: آلرا [ه
ثاثؾها ميمظ عهكا  ثغاهه:ر ههك ر فهاثؾهأفه كث :همذااهاآيههأآديذـ هإثىه خيهاآلراهييارـهه

ه هراإاكفه هم ؿهأآديذـ هك كث : هاثكهره هاث يذ فهافه قا هنمري افهاارهكاآيهافه  إر 
هثم فافهفثرؿهاثا ؿ هاث يذ فهافه قاهاثا ؿههك كث :هم:قـهااي كف هام به اثهؽ هنمري
هه ِم

هميمظ عهاثا رفهأكؿهاآلرا.هكنمرهفثرؿهاثا ؿهكاآيهم به: فان ها  ثغاهثر
زث  مث  ينرث  ُّٱكافهذااهأر  :هاثف ثاهعإىهاثا  ثغاه:رهاثينمريههآا ه:ره كث هيا ثى:ه

هَّ ين ين ين ين ين يننث ىث هُٗ]ث ا ف: همأىنآىيى ه كث : ه:ر همال كات  ه: اع [ه
هإااه هاث كت ه:إف هاثينمري ه:ر هكاثاي ى ثىغىا هاثييارـ ه   هاثا  كف هاثهاري  هث كت ال كات

ه. ّم هاثهاريهآ فهأنآييكا: تهعإر
كافهذااهأر  :هاثا  ثغاهثييارـهاثم ففةهكيع راهاانىهف رؽههاعهيا ـهاثآرـه فكفهاثييارـهه

يئ رب زب مب نب ىب يب ين  ين ين ين ين ين ين ين ين ُّٱ آا ه:ره كث هيا ثى:

هعإرقـهِٓ]النا ـ:َّ ينرث  ينرت زت مت  نت ىت يت هن  اى هافهًهمى ً ؾى [هه: كث :همكى
ارـهاثم ففةهكينآرفذ ههك:ر هاياع ةهثهؽهافهثرسهعإىهادؿهه ؿهاّْفهلر  هييارـها  ثغاهثيي
ه. ْماثااآكيرفه:رهاثفرفهكاثم ؿ

                                                 

  ِٗٓ/هٓإىهاثآل ؼ هم هانظي:ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعُم
  ِّٕ/هَُ ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ همِم
  َُِ/هُٓ هه لري هاث كنكمهكا فهاثيا رفهعإىهاث ر  كمهمطهاثاإارا همّم
اهاػفه ػفهعإػره ػفهاهاػفه ػفهع ػفهاهللهاثلػكآ نرهاثرانػرهماثايػك:ى:ههه ُّٔ/هِ ه:ي هاث ػفريهثإلػكآ نرهمْم

كيممػريههػفافؽهههذػػُُْْفالؽهه ريكتههاثط اا:هالكثىههه-ذػ ههفايها فهآدريههفايهاثآإـهاثطربهَُِٓ
هاث ي فهم   ههّٗٔ/هٖاثيكحهكاثيره فه:رهيكا رهعإـك
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هينآرفهاثيا ـهافه ارعهاث كانبههادؿه كث هيا ثى:ْ زبمب نب ىب يب رت زت  مت نت ُّٱ ػ

[هه: كث :همك هخكؼهعإرقـهك هذـهُُِ]اث  ية:هَّزث مث نث   ينرث  ينىت يت هن 
هاثييارـهرن ئهعفهه كؿهالافهاثي ـههره نكف هييارـه:ر ها  ثغاهث كث :هم:إ  أ ي  ههكذاا

ه. ُمع  رنهك  رنه
ههادؿه كث هيا ثى:هٓ يي ٰذ ٰر ٰى  ٌّ  ين ين ين ُّٱػه ر فهآا ؿهكيآدرؼهاانىهاارفو

[هه: آلراهُٔ]ث ا ف:َّ ينىئ  ين ين يننئ ينمئ   ينزئ  ينٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ 
هدـه خم  هاآ  نق هافه:رق ها  ثغاه:رهالك  ؼهيياـهاانىهخم  هه اهاثخيفؿه:رهنممق 

اثما  هأكهاليضهأكهافهاث خيةههكاآيهاث خيةهاعهأنق ه   هافهاليضهاثيرهاآيته
   .ه:مرهاثؾه ر فهثآا ؿهاثخم  هكيآدرؼهثاانىهاثخم  . ِم افهث  فهياارـهالاآناهالي را

 الخاتمة
اثهافههللهاثامه نااي هييـهاث  ثه تههك افهذااهاثيطكاؼه:رهذااهاثاك كعهاثاقـهخيجه

ه  اإاهافهاثني فجهكاثيك ر تهآ آلير:هاث  هث
 أوال: النتائج: 

هف ثراهأكهييارـهُ ه: ففة هاثيآييهكاث ر فةه هلؾهأفهث  هظ ذي  هريفه:رهآي بهاهللهاا  ها  ػ
ه ره هأك هعإر هك هرنيرهلر ه:رهآي بهاهللهع د  هافهاثآرـ اانىهأكهاؤمسهث ن  هيري 

ه: ففة.هه
ها ِ هاثآرـ ه:ر هي رف هأف هذك: هاثييارـ هأمهييضهاكا:ؽههػ هرمرف ها  هأك هكرؤآف ه رك ه 

هثإييارـهايكا:ؽه هاثامقـك هاث ر فة.هكذاا فهآ فهامي رهفكفهذا  ثافثك تهاثآرـهكمر   ههكا 
ه:رهاثإغاهكا  طرحهكاث ي ف.هه

هاثف ثراهّه هيندرياي  هأف هإ  هاث فرعه هعإـ ها  هث ه:ر هاثييارـ هراآيكف هاث ريا هعإا   ػ
هإث هاثيأمه كؿهعففهافهكاثاانكراهي اإ ه ير   ىها  هثهعإارهاث ر فهكاثاا نرههكرؤرفهذاا

هاث ريررفه فرا هكهفرد ه نفه اضها  هثهاثييارـهياي يهافه يكياتهاثنظـ.هه

                                                 

  ْٗ/هّ ه:يكحهاثغربه:رهاثآلؼهعفه ن عهاثيربهمه لراهاثطر رهعإىهاثآل ؼ همُم
 . ُّ/هٖكاه مفهاثينكرؿهمهه ُّٔ/هُِ هاثيهيريهكاثينكريهمِم
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هأفهْ هاث ي ف هكرؤآف ه ؟ هأـ هنمسهاثافثكؿ هثقا  هذؿ هكاثيآارؿ هاثييارـ ه:ر هاخيإؼهاثاإا   ػ
هره اضهاثكظ فؼهاثمر  را.اثييارـهرم يؽهاثيآارؿه:رهال ؿههكي ا هيفاخؿهاا ه:

ػهاثييارـهافهأكمعهالم ثربهاث ريراهاثاميااإاه:رهاثمر   تهاث ي نراههكرنيرهاثييارـه:رهٓ
هاث ي فهعإىه كيهثمظراهكاانكراهعفرفةههكرلاؿه يؿهك ك هاث ر فهكاث فرعهاث ريرا.

هاثن  هكييارـها ٔ هييارـ هإثىهدرداهأنكاعههذر: هرينكعهاثييارـه:رهاثااـك هير طهكييارـهػ
هاثدرداه هاف هنكع هآؿ هيهت هكرنير ه اضهاثك ك ه ه:ر هالنكاع هذا  هيير ى هك ف اثا  ثغاه

هالنكاعه كيهكأم ثربهآدرية.
هػهف  تهاثييارـهكذفار ي هآإق هيي عهإثىهاثاانى.ٖ
هاثايكخ ةهٗ هكذفار يق  هرميم فهافهاثييارـهعففهيريه إرؿهافهأم ثربهاثخط بهكا   فذ  ػ

هاثيآ ف هالم مراهثإخط بهأكه:رهاث كانبهاثيهمرنرا.هانق ههإا ه:ر
هػها   فهاثييارـهاينكعاه رفهاثا   فهاثا فراهكاثمآيراهكاثي كيراهكاثيي كراهاثمإكآرا..هَُ
هينيرهثاانىهُُ هثمظا ه ؿهآؿ هاث ياه ه اففة هثرسه:رهاث ي فهثمظا هعإىهأن  هاثييارـ هرؤآف ػ

هكف ثاهكذفارا.
ه:هثانيا: التوصيات

هاث  هفعكر هرك ر هانق  هكا ميم فة هاث ريرا هاث ي ف هأم ثرب ه:ر ه  ث هث ه   ذيا ـ  هث
هأم ثربهاثخط به ه ااي:ا هرن غرها ذيا ـ هكعإىهاميكلهاثخط بهاثفعكمهأر   كيي كر ..

 .اث ي نرهكما ي هاثيكا إراهاث  ااا.هكاهللهأعإـهك إىهاهللهعإىهمرفن هاهافهك ث هك ه  

هههههه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
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"Alttatmeem in the Holy Quran" (Study of the Concept, 

Connotations, and Purposes" 
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Abstract 

     Title of This Research is: (Complementarity in the Holy Qur’an: 

a study of the concept, connotations and Purposes). It aims to 

explain the concept of complementarity as a Qur’anic style, and to 

mention its images, Connotations, and purposes. 

It has been concluded that the Qur’an is rich in styles with 

connotative intentional dimensions. Therefore, there is no word or 

composition in the Qur’an without benefit. Complementarity is an 

increase in speech to clarify or confirm or for a purpose that 

corresponds to the meanings and contextual meanings. It has many 

connotative meaningful effects that make it close to the science of 

rhetoric. Some scholars have considered the topics of 

complementarity are of the necessities of the structure. 

Complementarity is one of the broadest rhetorical methods used in 

Qur'anic contexts and comes in in many verbal and moral images. 

Indications and guidance of complementarity are all due to the 

meaning. Complementarity also includes most of the rhetorical and 

eloquent aspects of the statement. It varies to: complementarity of 

imperfection, complementarity of reserve, and complementarity of 

exaggeration, and these types may converge in some aspects. Under 

each of the three types comes images and styles, and it has various 

purposes and guidance between doctrinal, intellectual, imaginary, 

educational, and behavioral aspects. 


