
 هال املشاقبةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م2020/ ه1111  (1)  ع (11) ادررااا  اسإااليية  ي  اجمللة األردنية يف

 
ٜٗٔ 

 

يصطلح امللجأ يف ادكرآن ادكريم

 

 "درااة يوضوعية دالدية"

 *دة. هال نايف املشاقبة

 م36/7/4239م                                 تاريخ قبول البحث: 35/5/4239تاريخ وصول البحث: 

 يلخص

كلينػا لسػظ لتنا ؛تتناكؿ ىذه الدراسػ  تسسػ ر كتيل ػؿ  ػبلا   ػام تر نػام نػف سػكرت  التكرػ  كال ػكرل      
النلجػػ ف اجػػاذم ىػػذه الدراسػػ  رتني ػػد كنري ػػ فف فنػػم ا ينػػا رتسسػػ ر ىػػذه ان ػػام تيل ل ػػان رنػػا  تناسػػ  نػػ  

كعبلف  ذلؾ  فكاسـ السكرة فن  االىتناـ رر اف نناسر  ىذه ان ام لنكضكع كنيكر السكرة الرئ س فالريا
ننػػا جػػاذ اػػ  تتػػا  ام ت ػػال  نػػف  -ماػػ  ىػػذه ان ػػا -كاالسػػتاداـ الآر نػػ  لػػو دكف   ػػره  فرلسػػظ النلجػػ 

لسػػاظ ذام الةػػل ه تني ػػدان لر ػػاف اةكةػػ   ىػػذا اللسػػظ ريػػذه ان ػػامف كداللتػػو اػػ  نتانػػوه كفػػد الةػػم األ
الدراس  إل  نز د ن ن  ا  لسظ نلج   تن ؿ ا نا ال ريػد ننػو لئلنسػاف نػف لا ػاؿف كا ػر ن ػاؿ عل يػا يآ آػ  

 لف ال نلج  نف ام إال إل وه

Abstract 

      This study deals with the interpretation and analysis of the three verses of the 

Qur'an from the two chapters of repentance and Shura. The study was preceded by a 

preface and two sections, in which I explained these verses analytically or in general in 

accordance with the research. And the relationship of that in terms of refuge; and the 

use of the Koran alone -in these verses- which came in the Book of God from the 

synonym. In preparation for the statement of the specificity of this word in these verses, 

and its significance in place. The study concluded with more meaning in the word 

refuge, which is necessary for human actions, and a good example of the fact that there 

is no refuge from God but to him. 
 

 
 هكريةامل

ةػػػبلة كالسػػػبلـ علػػػ   ػػػس   ال ػػػالن فف كسػػػ د األكلػػػ ف كاناػػػر فف ك لػػػو كلةػػػيارو ال ػػػر الينػػػد م التػػػكا  الػػػري ـف كال       
 الن ان فف كنف تر يـ رإيساف إل   ـك الد فف لنا ر د:

ُقْل ََل َأْسَأُلُكْم َعَمْيِو َأْجًرا  :الآر ف التر ـ كاتـ رو الرساالمف كج لو ىدا   كذترل  لنر و نيند  اآد لكي  ام       
نا ذتر ر ف  :كن جزة االدة رسةايتو الت  لفر ريا ريل اذ ال ر  كايةيائياف ن الو [َٗ األن اـ:]ُىَو ِإَلا ِذْكَرى ِلْمَعاَلِمينَ ِإْن 

ف اآرل عل و  الكل د رف الن  رة جاذ إل  رسكؿ ام يَتا : اآاؿ لو: افرل عل َّ ْحَساِن َواِ  ِء ِذي ِإنا الماَو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِْ
ه اآاؿ: كام إف  فاؿ: لعده ا عاد النر  [َٗ النيؿ:]اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعماُكْم َتَذكاُرونَ 

ف لسسلو لن دؽ كنا  آكؿ ىذا ر ر ف لعبله لن نر كا  ف عل و لطبلكة كا  عرضوف  ا نيؿه كن لو ت  ر ل س ىذ(ُ)لو ليبلكة كا 
 رسال  ررياه إننا النآةد ا نا النس الآلك  الجلؼ نف لطؼ تبلـ ال ل ـ الار رف ا زاؿ لدرانان عف فلك  ع آم ككعم

 

 هالجان   األردن  فسـ لةكؿ الد فف تل   ال ر   ف ف نساعد لستاذ  *
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ههه  التيػػؼف لك الليػػك كالل ػػ ف لك الرىرػػ  كالاػػكؼتػػبلـ  ظػػف الظػػاف ا ػػو رػػالترادؼ رػػ ف التلػـػ اػػ  الآػػر ف التػػر ـ؛ االنلجػػ  ك        
 س اف عنده ال ـك ر د لاكؿ  نس ال رر   ال ارؽ ر نيناه لتف رتتر  تبلـ ام ت ال  ك  و  تجل  السرؽ ك ظير الركف ر نيناه

 كفد تناكلم ا  ىذه الدراس   بلا   ام ى :        
 ه[التكر  :ٕٓ]َمْمَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمداَخًًل َلَولاْوا ِإَلْيِو َوُىْم َيْجَمُحونَ َلْو َيِجُدوَن  فكلو ت ال : ان   األكل        
 مْ ُسييُ َوَعَمى الثاًَلثَِة الاِذيَن ُخمُِّفوا َحتاى ِإَذا َضاَقْت َعَميْيِيُم اْأَْرُض ِبَميا َرُحَبيْت َوَضياَقْت َعَميْيِيْم أَْنفُ  ان   ال ان   فكلو ت ػال :       

  ه[التكر  :ُُٖ]راِحيمُ َوَظنُّوا َأْن ََل َمْمَجَأ ِمَن الماِو ِإَلا ِإَلْيِو ثُما َتاَب َعَمْيِيْم ِلَيُتوُبوا ِإنا الماَو ُىَو التاوااُب ال
 َلُو ِمَن الماِو َميا َلُكيْم ِميْن َمْمَجيٍَ َيْوَمِ يٍذ َوَميا َلُكيمْ  اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم ََل َمَردا  ان   ال ال   فكلو ت ػال :       

 ه[ال كرل :ْٕ]ِمْن َنِكيرٍ 
 نياكالن ر كف ام ت ال  ر انيا كتسس رىا رنا  ادـ ال ا   نف الريا كتاة ص لسظ نلج  ا  نيلو دكف   رهه        

 
  .يشكلة ادبحث

 ت  :تتن ؿ ن تل  الريا ا  األنكر ان       
  ؟نا النراد رلسظ النلج  ا  ان ام ال بلا -ُ
 ؟نا سر انتاا  لسظ النلج  ا  ىذه ان ام ال بلا -ِ
  ؟ىؿ ىناؾ عبلف  ر ف اسـ السكرة كلسظ نلج  -ّ
 ؟ىؿ ىناؾ عبلف  ر ف نتاف نزكؿ السكرة كلسظ نلج  -ْ
 

 .أهراف ادبحث
 تيدؼ ىذه الدراس  إل  تيآ ؽ انت :       

 سظ نلج  ا  ان ام ال بلاهالكفكؼ عل  النراد نف ل -ُ
 تسس ر ان ام التر ن  سارآ  الذتر تيل ل ان رنا  ادـ الدراس ه -ِ
 لساظ الآر ن   ا  السكرة كنآاةدىاف اسنياف ك  رىا ننا ستررزه الدراس هر اف الةل  ر ف األ -ّ
 

 .يهو  ادبحث
 اتر  الرايا ا  إعداد ىذه الدراس  النناىج انت  :       

 ئ : نف ابلؿ تتر  نكاض  ان ام التر ن  ا  التساس ر الناتلس  كالتت  ذام الةل هالننيج االستآرا -ُ
 الننيج التيل ل : نف ابلؿ دراس  ان ام التر ن  نف لنيام التساس رف كالرجكع إل  تت  الل   كعلـك الآر ف التر ـه  -ِ
 يةاذ انراذ كعرضياهإالننيج الكةس : النتن ؿ ا   -ّ
 رداذ الرلم كنناف   انراذ الت  ظيرم نت ج  الننيج التيل ل ه إ النآدم: نف ابلؿ الننيج -ْ
 

 .حرود ادررااة
 دراس ال اليد ا عف ن ن  اللجكذ نف ننظكر فر ن ف لك  ا  ان ام التر ن  ال بلانآةد الريا ىك دراس  لسظ نلج          
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  . سم النآةكدة نف الرياألنيا ل ؛لنكاع اللجكذ تاللجكذ الس اس  ك  ره الف لفؼ عل  ىذه التسة بلم
 

 .ادررااا  ادسابكة
كتػؿ نػا كرد  فلـ لجد ريدكد اطبلع  لف ليدان نف النؤلس ف كالراي  ف الآدان  لك الن اةر ف تطرؽ ليذا النكضػكع       

التػر ـف ف نف دراسام دار يكؿ نسيػـك اللجػكذ كالبلجئػ ف نػف ناي ػ  فر ن ػ ف لك اليػد ا يػكؿ اللجػكذ الس اسػ  نػف كجيػ  نظػر الآػر 
 كفد ر نم ا  يدكد الدراس  لف ل س ىذا نجاؿ ىذه الدراس ه

 
 .  خطة ادررااة

 جاذم ىذه الدراس  نف نآدن ف ك بل   نراياف اااتن ه كر انيا:       
 وفيو مطمبان:، المبحث اأول: التعريف بمصطمح "الممجيأ" واألفاظ ذات الصمة

  يانهن ن  لج  ل  ن كاةطبل المطمب اأول:       
 األلساظ ذام الةل ه المطمب الثاني:       

 وفيو مطمبان: ، المبحث الثاني: لفظ ممجأ في سورة الشورى
 ت ر ؼ عاـ رسكرة ال كرله المطمب اأول:       
 تسس ر ان  ف كنناسر  اللسظ للسكرة التر ن ه  المطمب الثاني:       

 و مطمبان:وفي، المبحث الثالث: لفظ ممجأ في سورة التوبة
 ت ر ؼ عاـ رسكرة التكر ه المطمب اأول:       
 تسس ر ان ت فف كنناسر  اللسظ للسكرة التر ن ه المطمب الثاني:       

 اآد ذترم ا يا لىـ النتائج كالتكة ام الت  تكةلم ليا الدراس ه فأما الخاتمة
 

 : املبحث األول
 .واألدفاظ ذا  ادصلة "امللجـأ" ادتعريف مبصطلح

 
  .دغة واصطالحًا :يعهى جلأ: املطلب األول

  أوًَل: معنى لجأ لغًة.
ريركيػان ناتػزالن  علنم لن  ليػات  لسظػان كاسػ ان  فرالرجكع لتت  كن اجـ الل   كالريا ا  لسظ نلج  كلةلو كا تآافو       

ػػ ى ًإلػػ  ال ػػ ذ كالنىتػػافعػػدة كجػػكه كن ػػافو  ػػ ى  آػػاؿ: " لىجى ػػ ن ه اتػػاف ا ػػتآافو نػػف الس ػػؿ لىجى ػػ ن كلىًجػػ ى لىجى ٍلجى ػػكذان كنى ػػ ي لىٍجػػ ن كليجي ؛  ىٍلجى
ه كا  يػد ا تىٍ ػ   ػر  نػف كاٍلتىجى ىف كلىٍلجٍ مي لىٍنرم ًإل  الٌلو لىٍسنىدمي ػ ى نػنيـ اآػد اى ـى تىلجَّ ػؿ اػ  د ػكاف النيسػًلًن ف  ػ ػف دىاى : نى

ػ :ه  آاؿ(ِ)فيرَّ  اإًلٍسبلـً  ػٍ مي كتىلجَّ ٍ مي ًإل  ابلف كعنوه كالتىجى ػدىٍلمى عنػو ًإلػ    ػره لىجى ػٍدمى رػوه لىك عى ٍ مي ًإذا اٍسػتىنىٍدمى ًإل ػو كاٍعتىضى
 ه(ّ)ت ىنو ًإ ارةه ًإل  الايرك  كاالٍنسراد عف النسلًن ف"

 الك   ذ  ار ت ف  تكف رجبلن ذ ؛ار َّف لف الرجؿ فد  لج  ك ستند ا  لنره إل  نتاف  يتن  ا و ايك ىنا )النلج (       



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصطلح امللجأ يف ادكرآن ادكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف ادررااا  اسإااليية  ي  )11(  ع )1(  1111 ه /2020م

 

ٕٕٗ 

 د؛ لك درعان لك لك جربلن لك ابلاوف كلررنا  يتن  ننو ال إل و اكاانه سلط  تنىلؾ لك س 
 كنػف جن ػؿ كىذا الن ن  لكؿ نا  ترادر إل  الذىف رتكف النلج  ىػك اليان ػ  كالسػند؛ نتنػ بلن اػ  سػ د الالػؽ نينػد        

 نو نلج  للنؤنن ف:إنا ف ؿ ا و 
ػػػٍف يػػػازى نرترػػػ ن  لػػػًؽ  ػػا نى ػػػ دى الاى  " ػػا سى

 

 جػػؿى عػػف  ػػروو كعػػف ن ػػؿً  عل ػػا كفػػد 
 

  ػػػػػا ديرةى األنر ػػػػػػاًذ  ػػػػػا ركضػػػػػػ ى ال يػػػػػػبل
 

 (ْ)" ػػا نلجػػػػ  ال يػػػرً   ػػا سػ ػػػدى الرسػػؿً  
 

كننا علننا الير   النةطس  اللجكذ للنكل  الي  الآ ـك ي ف نكتتنا الة رلف ابل ننلؾ نف لنرنا   ئان؛ جاذ ا         
 ػا اػبلف إذا لك ػم إلػ  ارا ػؾ اآػؿ: الليػـ لسػلنم نسسػ  إل ػؾف   امالةي ي ف: "عف الرراذ رف عاز  فاؿ: فاؿ رسكؿ 

ككجيم كجي  إل ؾف كاكضم لنرم إل ؾف كللج م ظيرم إل ؾف ر ر  كرىر  إل ؾف ال نلج  كال ننجا ننؾ إال إل ؾف  ننم 
ف لةريم لةرم ل  ه(ٓ)جرا"رتتارؾ الذم لنزلمه كرنر ؾ الذم لرسلمه اإنؾ إف نم ا  ل لتؾ نم عل  السطرةف كا 

 هٔ()"للج تو إل  تذا كلٌج تو: ليرجتو كاضطررتوه كا ؿ ذلؾ نف   ر إتراه كال تلجئ و": كنف ن ان  لج : اضطره  آاؿ        
: لىٍف  يٍلًجئىػؾ         كاالسو   ره عندنا لارر لف ا  ن ن  لج  إتراه كتلجئػ ه كننػا جػاذ ا ػو فػكؿ الزر ػدم: "فػاؿ لىرػك اليىٍ ػ ـى

ٍ ػًرم لىٍف تىٍ ًت ى  لىٍ ػًو  ى : ىػذه تىٍلًجئىػ ه ا ىٍ ػًيٍد عى ػاًف رػف رىً ػ رو لىنران ظػاىريه ًاػبلىؼي راطنػوه كاػ  يػد ا الناٍ نى
تىٍسً لىػ ه نػف  :الٌتٍلًجئىػ ي  ه(ٕ)
 ه(ٖ)"اإًللجاًذف ت ىنو فد لىٍلجى ىؾ ًإل  لىف تٍ ت ى لىنران راطنيو ًابلؼي ظاىرهف كلىٍيكىجؾ ًإل  لىف تىس ؿ ًاٍ بلن تىٍترىيو

ا ند الزنا رم اللجكذ تاالضطرار ال إتػراه ا ػو كىػك نػا االسػو ا ػو الزر ػدمف كاسػتدؿ علػ  ذلػؾ الزنا ػرم رػالآكؿ        
 تراه ا  األنره إ؛ كىنا ال (ٗ)ف التلجئ : ج ؿ الرجؿ جزذان نف نالو لر ض الكر   دكف انار فإ

ؿ الل ػػ ف  ػػـ علػػؽ كاالضػػطرار اػػذتر نسػػاكتينا عنػػد لىػػ رػػك ىػػبلؿ ال سػػترم اػػ  السػػرؽ رػػ ف اإللجػػاذلكاػض الاػػبلؼ        
لػ  إعرَّ  عل  رلم النتتلن ف كراضػوف ةؿ كالة    ا  تل ينا ننا  ترت  عل و ااتبلؼ الن ان ه  ـ كنس  الاتبلؼ األ

ؿ لجاذ اآاؿ: "كاإلجرار  سػت نكاؿ االات ار ا  االضطرار دكف اإللف ار  ر ف االضطرار لاص نف اإللجاذ؛ ال تراط ز 
ننػا  ا  اإلتراه كاإللجاذ  ست نؿ ا  ا ؿ ال رد عل  كجو ال  نتنو لف  نسؾ ننوف كالنتره نف ا ؿ نػا لػ س لػو إل ػو داعف كا 

تآكلػػو  فنسػػاف إل ػػو علػػ  كجػػو ال  جػػكز لف  آػػ  نػػ  يةػػكؿ تلػػؾ الػػدكاع لضػػررف كاإللجػػاذ نػػا ت ػػتد دكاعػػ  اإل س لػػو اػػكؼ ا
ف تػانكا اػ  لنسسػيـ فػادر ف علػ  االنتنػاع نػف داكليػا  ف[ُِٔالرآػرة: ]الناارِ  ثُما َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذابِ سريانو:  اػإف لىػؿ جيػنـ كا 

 إال لنيـ نترىكف علػ  ذلػؾه كاإللجػاذ: فػد  تػكف راالات ػار لرآػاذ الآػدرة علػ  االنتنػاعف تنػا لػك انيةػر عػبل  النػر ض رال ضػد
 ه(ُُ)االنتناع عنو   ر نسلكر "ف ن  لف فدرتو عل  (َُ)ن بلنف اإنو  آاؿ: ىك نلج  إل  ال ضد

 

   ثانيًا: معنى لجأ اصطًلحًا.
ه كذتػر الزر ػدم ر نػو اسػـ لنتػاف رػ ف لًر ػؾ (ُِ)كعرَّؼ ارف س ده النلج  ر نو: تؿ نا لج م إل و نف نتاف لك إنسػاف       

 ه(ُّ)نكع نف لنكاع السبليؼ :ف ؿ ـ لضاؼ ر نو كاد لك جرؿ نجدم؛ ك  كالرِّجاـف
كالنن ػ ف تنػا ستناده ا ي رؼ الجرؿ ننػذ الآػدـ ترنػز للآػكة كرده ال لناذ ننا سرؽ ا و ن ن  اللجكذ كاالعتةاـ كاالكتؿ نا ل       

 ه [ّْ ىكد:]َقياَل َسآِوي ِإَلى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمَن اْلَماءِ   :ا  فكلو ت ال 
ه كاتاػاذ الجرػاؿ علػ  نػر ال ةػكر (ُْ) شنف جرؿ ع ن ف نرن   ـك لييد ل تاا  رو فػكة جػ ش فػر  كاتااذ النر         

 كؼ نفػػنتانان لليةكف كالآبلع النن   ه كلررنا جاذم تسن   السليساة رذلؾ رسر  فكف تيا اسن م نلج ه تيلجئيا عند الا



 هال املشاقبةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م2020/ ه1111  (1)  ع (11) ادررااا  اسإااليية  ي  اجمللة األردنية يف

 
ٕٖٗ 

 عدك لك نسترسه
نػف اػبلؿ   و التسػن ه كفد  تػكف تكج ػ(ُٓ)كذيتر ا  لجػ  تذلؾ لنيا الزكج  عند ارف ننظكر كالزر دم كسن اىا اللَّجى ي        

نسراد كاستناد النػر ة إلػ  الرجػؿ ذلػؾ اإذا افترنم النرلة رالرجؿ دؿَّ ذلؾ عل  عدـ اال ؛دالل  لسظ "زك " عل  االفتراف كالنكع
 لنيا تلتج  كتيتن  رزكجياه 

 

 . دفاظ ذا  ادصلةاأل: املطلب ادثاني
 ننيا: فتلنام ذام ةل  رلسظ نلجػ  رتتر    ام التتا  اليت ـ كن اجـ الل   ال رر   ظيرم       

ُقْل ِإنِّي َلْن ُيِجيَرِنيي ِميَن المايِو َأَحيٌد كرد ا  الآر ف التر ـ تنا ا  فكلو ت ال :  ه(ُٔ)النلتيد:   ن  نلج ن رل   ىيذ ؿ -ُ
 ه[ِِالجف: ]َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدوِنِو ُمْمَتَحًدا

ر: تنا ا  فكلو ت ال : -ِ  ه(ُٕ)فاؿ لرك الآاسـ: ىك الجرؿ كالنلج  رالنرط  ". "[ُُ آ ان :ال]َكًلا ََل َوَزرَ  كىزى
 ه(ُٗ)ف رل   تنان (ُٖ)ىك النلج  :ف ؿ [ٖٓالتيؼ: ]َبْل َلُيْم َمْوِعٌد َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدوِنِو َمْوِ ًًل  النىكئؿ: تنا ا  فكلو ت ال : -ّ
ٍ ةان إذا عػدؿ"نىي ص: فاؿ لرك رتر: الني ص ن ناه ا  تبلـ ال ر  النلج  كالني دف  -ْ اصى  ىي صي يى . (َِ) آاؿ: يى

َوَيْعَمَم الاِذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِتَنا َما َلُيْم ِمْن َمِحيصٍ  تنا ا  فكلو ت ال :
 ه[ّٓال كرل: ](ُِ)

ـى الآػػكـي لىنَّػػا لى (ِِ)الن آػػؿ: رن نػػ  نلجػػ  -ٓ ًلػػ ـٍ ًإزاذه كلىنَّػػا لىييػػـٍ ه "كاػػبلف نىٍ ًآػػؿه لآكنػػو لىم نىلجػػ ه علػػ  الن ػػؿ فػػاؿ التن ػػم: لىآىػػٍد عى  ييػػ
" ٍ ًآؿي نى
(ِّ). 

ػػؿ إلػػ  نػػا   ت ػػو كالجنػػ  ييةػػكف -ٔ ػػ ى إلػػ  اليةػػف ك  ػػره )لىٍجػػ ن( (ِْ)اليةػػف: ىػػك تػػؿ نكضػػ  يةػػ ف ال  كةى ه ك آػػاؿ: "لىجى
ٍ تيػػوي( إل ػػوف  ػػ ه( رسػػتأ النػػ ـ ك الجػػ ـ ك)لىٍلجى ػػ ى( إل ػػو اعتةػـػ رػػو كاليةػػف )نىٍلجى  (ٌجٍ تيػػوي لى )كنينػػكز نػػف رػػار  نسػػ  ك ت ػػ  ك)التىجى

 َوَظنُّيوا َأناُييْم َمياِنَعُتُيْم ُحُصيوُنُيْم ِميَن المايوِ  كرد ذتره ا  فكلػو ت ػال :. (ِٓ)رالينزة كالتض  ؼ اضطررتو كلترىتو"
 ه[ِالي ر: ]

اػ  سػكرة سػن م التيػؼه كىػك تيػؼ الجرػؿ الػذم لكل إل ػو الآػـك الػذ ف فػػٌص  (ِٔ)التيػؼ: ذتػر ىػذا اللسػظ اػ  سػم   ػام -ٕ
ه "كالتىٍيػػؼ تالنى ػػارة اػػ  الجرػػؿ إال لىنػػو لىكسػػ  ننيػػا اػػإذا ةػػ ر ايػػك  ػػاره كاػػ  الةػػيا : (ِٕ)اػػ  ىػػذه السػػكرةام  ػػ نيـ 

التيػػؼ تالر ػػم الننآػػكر اػػ  الجرػػؿ كجن ػػو تييػػكؼه كتتيَّػػؼ الجرػػؿي ةػػارم ا ػػو تييػػكؼه كتتيَّسػػًم الرئػػر ةػػار ا يػػا ن ػػؿ 
ران كنىٍلج  ليـ"نلج ه  آاؿ: ابلف تيؼي لى  :ابلف تىٍيؼ ابلف لىم :ذلؾه ك آاؿ    .(ِٖ)ىؿ الرِّ ىً  إذا تانكا  ىليكذكف رو ا تكف كزى

ذ كال  اذ كالنى ىاذ: تليا رن ن  النلج ف "كركم عف النر   -ٖ لىنو تزٌك  انرلىة نف ال ر  النػا ليٍدًالىػٍم عل ػو فالػم:  ال ىكى
ػٍذًم رن ػاذ اػاليآ  ر ىىلػؾ اذرػو كالنى ىػاذ النةػدر ه كالنى ىػاذ اػ  ىػ(ِٗ)لىعكذ رام ننؾه اآػاؿ: لآػد عي ذا اليػد ا الػذم عى

 ه(َّ)ن اذ نف عاذ رو كنلج ي نف لج ى ًإل و" فد لجٍ م ًإل  نلجإو كليٍذًم ًرنىبلذ كام  :كالنتاف كالزناف لىم
ٍلذ: السارع  ا  النج ذ كالذىا " -ٗ النبلذ: نف "النى

رَّتى ن (ُّ) ٍ ًآؿي كالنىبلذي  :ه فاؿ الزر دم: "كاللَّجى ي نييى ًإ" النى ٍلجى تالنى
 ه(ِّ)

  :الً نىاؿ: ىك النلج  كال  ااه فاؿ لرك طال  ا  ند  النر   -َُ
ـي ركجيػػػػػػوً   كلرػػػػػػ ضه  ستسػػػػػػآ  ال نػػػػػػا

 

ػػػاؿي ال تػػػان  ًعةػػػن ه لؤلرانػػػؿً   ً نى
(ّّ) 

 

نىةػاد :كا  ن نػاه ل ضػان لسػظ       
ف النيلػتيج(ّْ)

ف النىيجػا(ّٓ)
جػا(ّٔ) ف النى ًتػد(ّٖ)ف النليىػص(ّٕ)ف اليى

ػر(ّٗ) ف النى ةَّ
ف (َْ)

 ه رنا  ض ؽ النآاـ عف ذترهه (ِْ)ف النؤتٌضا(ُْ)الكعؿ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصطلح امللجأ يف ادكرآن ادكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف ادررااا  اسإااليية  ي  )11(  ع )1(  1111 ه /2020م

 

ٕٗٗ 

 : املبحث ادثاني
 .دفظ يلجأ يف اورة ادشورى

 

اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن َقْبِل َأْن َييْأِتَي َييْوٌم ََل َميَردا َليُو ِميَن  كرد لسظ نلج  ا  سكرة ال كرل نرة كايدة ا  فكلو ت ال :       
ألنػر ام ت ػال  ر ػد  االسػتجار ؛ ي ا تاف سػ اؽ ان ػام  ػدعك إلػ  [ْٕ]َمْمَجٍَ َيْوَمِ ٍذ َوَما َلُكْم ِمْن َنِكيرٍ  الماِو َما َلُكْم ِمنْ 

ر اف ياؿ التسار عند ال رض عل  النارف كر ػدنا تالػ  عػنيـ نػا عرػدكا نػف دكف ام ت ػال  انػا تػاف ليػـ  كنيػا نلجػ  كال 
 ننجا ننو ت ال ه

 
 .ف عام بسورة ادشورىتعري: املطلب األول

فرػػؿ الاػػكض اػػ  ر ػػاف ن نػػ  كداللػػ  لسػػظ نلجػػ  اػػ  سػػكرة ال ػػكرل ال ريػػد نػػف الت ر ػػؼ ريػػاف كر ػػاف نياكرىػػا الرئ سػػ   التػػ         
دارم يكليا ان ام رنا  ادـ اليدؼ نف الدراس  للكةكؿ لن ن  نلج  ا  ان   التر ن  السارآ ف نػ  ال لـػ لنػو فػد كرد لسػظ  اػر 

ننػا  سػتدع  التسر ػؽ  [ّٓ]َوَيْعَمَم الاِذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفيي آَياِتَنيا َميا َلُييْم ِميْن َمِحييصٍ ة كىك "ني ص" ا  فكلو ت ػال : ا  السكر 
 ر ف اللسظ ف نف ابلؿ دالل  الس اؽ كالن ن ه

فػدنتيا اػ  الريػا  جاذم سكرة ال كرل ا  تتا  ام اليت ـ ا  الجزذ الاانس كال  ر فف كىػ  سػكرة نت ػ ؛ ليػذا       
 ه كلرر كف ا نتافعل  سكرة التكر  الندن  ف كترت ريا النةيس  

ف (ْْ)كتلنيا  نان  نئػ  كسػم كسػتكفف كيركايػا  بل ػ   الؼ كانػس نئػ  ك نان ػ  ك نػانكف يراػان  (ّْ)ذتر الدان  لنيا نت         
 ه(ْٔ)ه نزلم ر د سكرة اةلم(ْٓ)كعدد   اتيا  بلا كانسكف عند التكا 

"لف لسػناذ السػكر  عدَّ ليا ال لناذ اسن ف ىنا: ال ػكرل ك)يػـ عسػؽ(ه كتنػا لارػر ارػف عا ػكر اػ  علػ  تسػن   السػكر       
نا لف تتكف راإلضاا  ل  ذ ااتةػم رػذتره نيػك: سػكرة لآنػافف كسػكرة  إنا لف تتكف ر كةاايا ن ؿ الساتي ف كسكرة اليندف كا 

نا راإلضاا  لنا تاف ذت نا راإلضاا  لتلنػام تآػ  اػ   كسؼف كسكرة الرآرةه كا  ره ا يا لكا  نيك: سكرة ىكدف كسكرة إرراى ـه كا 
السػػكرة نيػػك سػػكرة رػػراذةف كسػػكرة يػـػ عسػػؽف كسػػكرة يػـػ السػػجدة تنػػا سػػناىا ر ػػض السػػلؼف كسػػكرة اػػاطره كفػػد سػػنكا نجنػػكع السػػكر 

   ه(ْٕ)كسكرة اإلابلص النآ آ ت ف"النستتي  رتلن  يـ  ؿ يـف كررنا سنكا السكرت ف ركةؼ كايد اآد سنكا سكرة التااركف 
نيػػػا ضػػػنف نجنكعػػ  اليػػػكان ـ اسػػن م يػػػـ عسػػؽه كال ػػػان : كركد لسػػػظ لاسػػ  سػػػكرة ال ػػكرل اجتنػػػ  لنػػراف؛ األكؿ:        

يًَلَة َوَأْميُرُىْم ُشيوَرى َبْييَنيُ ال كرل؛ اسن م رو كذلؾ اػ  فكلػو ت ػال : يا َرَزْقَنياُىْم }َوالايِذيَن اْسيَتَجاُبوا ِليَربِِّيْم َوَأَقياُموا الصا ْم َوِمما
 ه [ّٖ]ُيْنِفُقونَ 
وُقيْل آَمْنيُت ِبَميا أَْنيَزَل المايُو  علػ  الػد ف الػذم لساسػو اإل نػاف: لبلجتنػاعلنا نآاةد السكرة اآد ذتػر الرآػاع  لنيػا تيػدؼ        

ييًَلَة َوَأْمييُرُىْم ُشييوَرى َبْيييَنُيْم َوالاييِذيَن اْسييَتَجابُ ف كلـ دعائنػػو الةػػبلةف كرك  لنػػره األلسػػ  رالن ػػاكرة ِمييْن ِكتَييابٍ  وا ِلييَربِِّيْم َوأََقيياُموا الصا
َوَلَميْن َصيَبَر َوَفَفيَر  ف كلعظـ ناا  ا  ذلؾ اإلنسػاؽ كالنؤاسػاة ا نػا اػ  ال ػد كال سػك كالةػسأ عػف النسػ ذَوِمماا َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُقونَ 

ف ة   ك ػؽ ف كاإلذعا[ّْ]ِإنا َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْأُُمورِ  اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن َقْبيِل َأْن َييْأِتَي َييْوٌم ََل َميَردا َليُو ِميَن المايِو ف لليؽ كا 
ف كذلؾ تلو الداع  إل ػو ىػذا التتػا  الػذم ىػك رك  جسػد ىػذا الػد ف الن رػر عنػا دعػا َما َلُكْم ِمْن َمْمَجٍَ َيْوَمِ ٍذ َوَما َلُكْم ِمْن َنِكيرٍ 

ناَك َلَتْيِدي ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسيتَِقيٍم  سف األعناؿف ك رائؼ الابلؿ رالةراط النسػتآ ـإل و نف نيا ِصيرَاِط المايِو الايِذي َليُو َميا ِفيي  *َواِ 
 ه  (ْٖ)[ّٓ-ِٓ]الساَماَواِت َوَما ِفي اْأَْرِض َأََل ِإَلى الماِو َتِصيُر اْأُُمورُ 
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َكيَذِلَك ُيييوِحي كران لساسػ ان للسػكرة التر نػػ  ىػك نكضػكع الػكي  كالرسػال  كل ػؿ النكضػكع الػذم  سػتيؽ لف  تػكف نيػ       
َلى الاِذيَن ِمْن َقْبِمَك الماُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُقْرآًنيا َعَرِبيايا ِلتُْنيِذَر ُأما اْلقُيَرى َوَميْن َحْوَلَييا َوتُْنيِذَر  ف[ّ]ِإَلْيَك َواِ 

}َوَميا َكياَن ِلَبَشيٍر َأْن ُيَكمَِّميُو المايُو ِإَلا َوْحًييا َأْو ِميْن َوَراِء  ف[ٕ]َم اْلَجْمِع ََل َرْيَب ِفيِو َفِريٌق ِفي اْلَجناِة َوَفِريٌق ِفيي السايِعيرِ َيوْ 
َذِلَك َأْوَحْيَنيا ِإَلْييَك ُروًحيا ِميْن َأْمِرَنيا َميا ُكْنيَت تَيْدِري َميا َوَكي *ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًَل َفُيوِحَي ِبَِْذِنِو َما َيَشاُء ِإناُو َعِميٌّ َحِكييٌم 

ناييَك َلَتْيييِدي ِإَلييى  يَميياُن َوَلِكييْن َجَعْمَنيياُه ُنييوًرا َنْيييِدي ِبييِو َمييْن َنَشيياُء ِمييْن ِعَباِدَنييا َواِ  ف [ِٓ-ُٓ]ِصييَراٍط ُمْسييَتِقيمٍ اْلِكتَيياُب َوََل اْلِْ
َكييَذِلَك * عسيق  *حييم اس يػػا ن نػ  التيػدم ريػػذا الػكي  السػناكم  ؛ ػػر دل ػؿ علػ  ذلػؾكؿ السػكرة الكاليػركؼ النآط ػ  

َلى الاِذيَن ِمْن َقْبِمَك الماُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ   [هّ-ٔ]ُيوِحي ِإَلْيَك َواِ 
نػػزاؿ الػػكي  را        لرسػػاالمف  ػػـ تػػ ف النكضػػكعام األاػػرل دارم يكلػػو كارترطػػم رػػو؛ ألف ال كجػػكد ليػػا فرػػؿ الترل ػػ  كا 

َتَكييياُد السايييَماَواُت َيَتَفطايييْرَن ِميييْن َفيييْوِقِينا  كتػػكف السػػػكرة نت ػػ  اآػػػد ارترطػػم رتآر ػػػر ال آ ػػدة كالكيدان ػػػ ؛ تر ػػػاف ام الكايػػد:
َليُو َمَقاِليييُد  الػرزَّاؽ: [ٓ]وُر اليراِحيمُ َواْلَمًَلِ َكيُة ُيَسيبُِّحوَن ِبَحْميِد َربِِّييْم َوَيْسيَتْغِفُروَن ِلَميْن ِفييي اْأَْرِض َأََل ِإنا المايَو ُىيَو اْلَغفُي

ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر ِإناُو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِمييمٌ   [ٗ]َوُىيَو َعَميى ُكيلِّ َشيْيٍء َقيِديرٌ : الآىػادر [ُِ]الساَماَواِت َواْأَْرِض َيْبُسُط الرِّ
ْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن اْأَْنَعاِم َأْزَواًجا َيْذَرُؤُكْم ِفييِو َليْيَس َفاِطُر الساَماَواِت َواْأَ  النيتةرؼ رالتكف كالر ر:

َوِمييْن آَياِتييِو َخْمييُق الساييَماَواِت َواْأَْرِض َوَمييا َبييثا ِفيِيَمييا ِمييْن َداباييٍة َوُىييَو َعَمييى [ُُ] َكِمْثِمييِو َشييْيٌء َوُىييَو الساييِميُع اْلَبِصيييرُ 
نالػؾ  ػـك  َأِم اتاَخُذوا ِمْن ُدوِنِو َأْوِلَياَء َفالماُو ُىَو اْلَوِليُّ َوُىيَو ُيْحيِي اْلَميْوَتى ني   النكت : [ِٗ]ْمِعِيْم ِإَذا َيَشاُء َقِديرٌ جَ 

ْعَمُميوَن َأناَييا اْلَحيقُّ َأََل ِإنا الايِذيَن ُيَمياُروَن ِفيي َيْسَتْعِجُل ِبَيا الاِذيَن ََل ُيْؤِمُنوَن ِبَيا َوالاِذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِمْنَييا َويَ  الد ف:
ال ن  ؿ لػو  [ُٓ]َأْو ُيْرِسَل َرُسوًَل َفُيوِحَي ِبَِْذِنِو َما َيَشاُء ِإناُو َعِميٌّ َحِكيمٌ  نيرسؿ الريسؿ: [ُٖ]السااَعِة َلِفي َضًَلٍل َبِعيدٍ 

:  ِيُع اْلَبِصيرُ َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو السام[ُُ] ضػاا  لر ػاف ر ػض ةػسام النػؤنن ف:راإل  َوالايِذيَن آَمُنيوا ُمْشيِفُقوَن
َوالايِذيَن آَمُنيوا َوَعِممُيوا  كجػزاذىـ: [ُٖ]ِمْنَيا َوَيْعَمُموَن َأناَييا اْلَحيقُّ َأََل ِإنا الايِذيَن ُيَمياُروَن ِفيي الساياَعِة َلِفيي َضيًَلٍل َبِعييدٍ 

ياِلَحاتِ  َأِم  ىػؿ التسػػر:لكةػسام  .[ِِ]ِفيي َرْوَضيياِت اْلَجناياِت َلُييْم َمييا َيَشياُءوَن ِعْنيَد َربِِّيييْم َذِليَك ُىيَو اْلَفْضييُل اْلَكِبييرُ  الصا
َوالايِذيَن   ػاف عافرػ  تسػرىـ:كر [ٗ]اتاَخُذوا ِمْن ُدوِنِو َأْوِلَياَء َفالماُو ُىَو اْلَوِليُّ َوُىَو ُيْحِي اْلَمْوَتى َوُىَو َعَميى ُكيلِّ َشيْيٍء َقيِديرٌ 

ُتُيْم َداِحَضٌة ِعْنَد َربِِّيْم َوَعَمْيِيْم َفَضٌب َوَلُيْم عَ  وَن ِفي الماِو ِمْن َبْعِد َما اْسُتِجيَب َلُو ُحجا  ه [ُٔ]َذاٌب َشِديدٌ ُيَحاجُّ
  

 .ويهاابة ادلفظ دلسورة ادكرمية، تفسري اآلية: املطلب ادثاني
َفَميا ُأوِتييُتْم ِميْن َشيْيٍء  لتر ن  ر د اليد ا عف ار ؽ النؤنن ف ك نائو ت ال  عل يـ اػ  فكلػو ت ػال :جاذم ان   ا       

ْثِم َواْلَفيَواِحَش َوالاِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبا ِ  *َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد الماِو َخْيٌر َوَأْبَقى ِلماِذيَن آَمُنوا َوَعَمى َربِِّيْم َيَتَوكاُموَن  َر اْلِْ
َذا َميا َفِضيُبوا ُىييْم َيْغِفيُروَن  يا َرَزْقَنياُىْم ُيْنِفقُييونَ  *َواِ  ييًَلَة َوَأْميُرُىْم ُشيوَرى َبْيييَنُيْم َوِمما  * َوالايِذيَن اْسييَتَجاُبوا ِليَربِِّيْم َوَأَقياُموا الصا

َوَجييَزاُء َسيييَِّ ٍة َسيييَِّ ٌة ِمْثُمَييا َفَمييْن َعَفييا َوَأْصييَمَح َفييَأْجُرُه َعَمييى الماييِو ِإناييُو ََل ُيِحييبُّ  *َوالايِذيَن ِإَذا َأَصيياَبُيُم اْلَبْغييُي ُىييْم َيْنَتِصييُروَن 
ِإناَما الساِبيُل َعَمى ف  ـ ذىتر ياؿ ككىةؼ نىف ل رؾ رام ت ال  ا  الي اة الدن ا كنآليـ ا  انارة: [َْ-ّٔ]الظااِلِمينَ 

َوَلَمْن َصَبَر َوَفَفَر ِإنا َذِليَك َلِميْن َعيْزِم اْأُُميوِر  *النااَس َوَيْبُغوَن ِفي اْأَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ ُأوَلِ َك َلُيْم َعَذاٌب أَِليٌم الاِذيَن َيْظِمُموَن 
يا رََأُوا اْلَعي * َوتَيَراُىْم  *َذاَب َيُقولُيوَن َىيْل ِإَليى َميَردن ِميْن َسيِبيٍل َوَمْن ُيْضِمِل الماُو َفَميا َليُو ِميْن َوِليين ِميْن َبْعيِدِه َوتَيَرى الظاياِلِميَن َلما

الاييِذيَن َخِسييُروا َأْنُفَسييُيْم ُيْعَرُضييوَن َعَمْيَيييا َخاِشييِعيَن ِمييَن الييذُّلِّ َيْنُظييُروَن ِمييْن َطييْرٍف َخِفييين َوَقيياَل الاييِذيَن آَمُنييوا ِإنا اْلَخاِسييِريَن 
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اناس  ر د عرض الااتنت ف كىػذ ف الكةػس ف لف  ػ ت   [ْٓ-ِْ]ََل ِإنا الظااِلِميَن ِفي َعَذاٍب ُمِقيمٍ َوَأْىِميِيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة أَ 
: التيػػذ ر كالتنر ػػو نػػرة لاػػرلف كتجد ػػد الػػدعكة ليػػـ م الكايػػد األيػػد فرػػؿ لف  ػػ ت   ػػـك ال نػػرد لػػو نػػف ام ت ػػال ؛ اآػػاؿ 

 ِْتَي َيْوٌم ََل َمَردا َلُو ِمَن الماِو َما َلُكْم ِمْن َمْمَجٍَ َيْوَمِ ٍذ َوَما َلُكْم ِمْن َنِكيرٍ اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيأه 
ػذَّر ننػػو كلنػر راالسػػت داد         فػاؿ ارػف ت  ػػر: "لنػا ذتػر ت ػػال  نػا  تػكف اػػ   ػـك الآ انػ  نػػف األىػكاؿ كاألنػكر ال ظػػاـ اليائلػ  يى

 تػكفف كلػ س لػو لم: إذا لنػر رتكنػو اإنػو تلنػأ الرةػر  ُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم َل َميَردا َليُو ِميَن المايوِ اْسَتِجيُبوا ِلَربِّ لوف اآاؿ: 
 ه(ْٗ)داا  كال نان "

تلآػػ يـ ر ػػد  -علػػ يـ ةػػلكام ام كسػػبلنو-اتانػػم ان ػػ  التر نػػ  اطارػػان للتػػاار ف لبلسػػتجار  لػػداع  ام ت ػػال  كىػـػ رسػػلو        
 هَيْوٌم َل َمَردا َلُو ِمَن الماوِ ي  الذم تيد نا تكنو النيكر الرئ س ا  السكرة التر ن  ذلؾ فرؿ لف   ت  الك 

كاػػ  ن نػػ  االسػػتجار  ف ػػؿ: " االسػػتجار ي م الكاػػاذي ر يػػدهف كالآ ػػاـي ريآِّػػوف كالرجػػكعي عػػف ناالستػػو إلػػ  نرااآتػػوف كاالستسػػبلـه        
ذي ا  تؿ كفمو لييٍتنًوه كال  ه(َٓ)"الت ن طر ؽي ال كـى إل  االستجار  نستك هه كعف فر  و س يٍ لىؽي الرا ي عل  الآل  ر ت نف ك يٍؤاى

ًلت ت ػد ت د ػ  الس ػؿ إلػ  النس ػكؿ ن ػؿ: يًنػدمي لػو ك ػترمي لػوه كتسػن  الـ الترل ػ  كالـ التر ػ فه كلةػلو  }لربكم{"كالبلـ ا 
 : (ُٓ)استجارويف فاؿ ت   ال ىنىكم

ا   ىا نىف  ج   إلػ  النِّػدا كداعو دعى
 

 (ِٓ)الػػـ  سػػتجٍرو عنػػد ذاؾ نج ػػ  
 

اااتةػػر  [ُال ػػر : ]ألييم نشييرح لييك صييدرككل ػؿ لةػػلو اسػػتجا  دعػػاذه لػػوف لم ألجلػػو لػػو تنػػا اػ  فكلػػو ت ػػال :        
 ه(ّٓ)لت رة االست ناؿ اآالكا: استجا  لو ك تر لو"

 ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم ََل َميَردا َليُو ِميَن المايوِ لبلستجار   ـ تاػك سيـ اتاف تناؿ الكع د نف ام ت ال  ليـ ردعكتيـ        
ف ىذا ال ـك ىك ال ـك انار  ـك الآ ان  كىك ننا  ػدؿ عل ػو السػ اؽ اػبل رجػكع ننػو للػدن ا كىػك نآػاـ يسػا  كجػزاذ إ :كف ؿ

نسػػاف  نآطػػ  عنلػػو اػػبل نػػرد نػػدىا اإلىػػك النػػكم؛ ع :تجػػزع ننػػو الػػنسس الجايػػدة التػػاارة ر ػػدنا ترػػ ف ليػػا لنػػو اليػػؽه كف ػػؿ
َذِليَك اْلَييْوُم  :إنو  ـك ال نرد ا و إل  ياؿ التتل ؼ كنياكلػ  النجػاة ر ػد لف تت ػؼ اليآ آػ  :إلةبل  نا اام  ان  ه كف ؿ

َييْوَم َيْنُظيُر اْلَميْرُء َميا َقيداَمْت َييَداُه َوَيقُيوُل اْلَكياِفُر َييا َلْيَتِنيي ِإناا َأْنيَذْرَناُكْم َعيَذاًبا َقِريًبيا  *اْلَحقُّ َفَمْن َشاَء اتاَخَذ ِإَلى َربِِّو َمآًبا 
ِإنا الايِذيَن َكَفيُروا َوَمياُتوا َوُىيْم ُكفاياٌر َفَميْن ُيْقَبيَل ِميْن َأَحيِدِىْم ِميْلُء  ابل نجاة كال ننجا فاؿ ت ال : ه: النر [َْ-ّٗ]ُكْنُت ُتَراًبا

 ككةػسيـ اػ  سػكرة ال ػكرل: ه[ ؿ عنػراف: ُٗ]ِو اْفَتَدى ِبيِو ُأوَلِ يَك َلُييْم َعيَذاٌب َأِلييٌم َوَميا َلُييْم ِميْن َناِصيِرينَ اْأَْرِض َذَىًبا َولَ 
الاييِذيَن َخِسييُروا  ْلَخاِسييِرينَ }َوتَييَراُىْم ُيْعَرُضييوَن َعَمْيَيييا َخاِشييِعيَن ِمييَن الييذُّلِّ َيْنُظييُروَن ِمييْن َطييْرٍف َخِفييين َوَقيياَل الاييِذيَن آَمُنييوا ِإنا ا

َوَما َكاَن َلُيْم ِمْن َأْوِلَياَء َيْنُصُروَنُيْم ِمْن ُدوِن المايِو َوَميْن  *َأْنُفَسُيْم َوَأْىِميِيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأََل ِإنا الظااِلِميَن ِفي َعَذاٍب ُمِقيٍم 
 ه(ْٓ)[ْٔ-ْٓ]ُيْضِمِل الماُو َفَما َلُو ِمْن َسِبيلٍ 

 ه َما َلُكْم ِمْن َمْمَجٍَ َيْوَمِ ٍذ َوَما َلُكْم ِمْن َنِكيرٍ   نس  ام ت ال  عنيـ  كنئذو النلج  ا آكؿ سريانو: ـ        
كا  ر اف النآةكد نف ان   فاؿ اإلناـ الطرػرم:"  آػكؿ جػٌؿ  نػاؤه: نػا لتـػ ل يػا النػاس نػف ن آػؿ تيتػرزكف ا ػوف كتلجئػكف        

 آػكؿ: كال لنػتـ تآػدركف لنػا  )َوَما َلُكْم ِميْن َنِكييٍر  زؿ رتـ نف عذا  ام عل  تسرتـ روف تاف ا  الػدن اإل وف ات تةنكف رو نف النا
"لم: لػػ س لتػـػ  ه كلكرد ارػػف ت  ػػر(ٓٓ) يػػٌؿ رتػـػ نػػف عآارػػو  كنئػػذ علػػ  ت   ػػرهف كال علػػ  انتةػػار ننػػو إذا عػػافرتـ رنػػا عػػافرتـ رػػو"

ا ػػوف ات  رػػكف عػػف رةػػره ترػػارؾ كت ػػال ف رػػؿ ىػػك نيػػ ط رتػـػ ر لنػػو كرةػػره  يةػػف تتيةػػنكف ا ػػوف كال نتػػاف  سػػترتـ كتتنتػػركف
ْنَساُن َيْوَمِ ٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ كفدرتوف ابل نلج  ننو إال إل وف   ه(ٔٓ)"[الآ ان : ُِ]ِإَلى َربَِّك َيْوَمِ ٍذ اْلُمْستََقرُّ  *َكًلا ََل َوَزَر  *َيُقوُل اْلِْ



 هال املشاقبةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م2020/ ه1111  (1)  ع (11) ادررااا  اسإااليية  ي  اجمللة األردنية يف

 
ٕٗٚ 

       رٍ َوما َلُكْم ِمْن َنِكي  ػف  نتػر عػذارتـ  ػـك الآ انػ ه كف ػؿ: ال تسػتط  كف إال ف ؿ: ىك الناةػرف كىػك النينتػرف اػبل تجػدكف نى
 ه(ٕٓ)االعتراؼ رذنكرتـ دكف تنةؿه تنا ال تآدركف عل  ت   ر نا  يؿ رتـ نف عذا 

اظان فر ر  الن ن  ال ريد نف للسنسسيا كفد ج ذ ا  ىذه ان   رلسظ )نلج ( ر ـ لنو ترارؾ كت ال  فد لكرد ا  السكرة          
 لر اف كفكع لسظ نلج  ا  نيلو دكف   ره كى : ؛الكفكؼ عل يا

 : يس ظ ككت ؿ ا  فكلو ت ال  ٍَوالاِذيَن اتاَخُذوا ِمْن ُدوِنِو َأْوِلَياَء الماُو َحِفيٌظ َعَمْيِيْم َوَما َأْنَت َعَمْيِيْم ِبَوِكيل[ٔ]ه 
       " ِْيمْ الماُو َحِفيٌظ َعَمي رف ػ  علػ يـ يػااظ علػ يـ تػؿ نػا   نلكنػو نػف التسػر كالن اةػ ف كاػ  لكلػو اتاػاذىـ األكل ػاذف  :لم

 :ف لمَوما أَْنيَت َعَميْيِيْم ِبَوِكييلٍ   ردكنيـ نف دكف امه كا  ان   تيد د عظ ـ لتؿ ن رؾه كفكلو ت ال  ا  ىذه ان   التر نػ : 
ىدا تو ننيـف رؿ إننا لنم نذ ر ايسػ ف كفػد رل ػم كنةػيمه كالكت ػؿ علػ يـ ىػك لسم  ا نيندف رنكتؿ عل يـ تيدم نف  ئم 

 ه  (ٖٓ)[ُِ ىكد:]ِإناما أَْنَت َنِذيٌر َوالماُو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ  الذم  يدم نف   اذ ننيـ ك ضؿ نف   اذ تنا فاؿ ت ال :
نف لجؿ عدـ إ نانيـ ركيدان ػ  ام ت ػال ه كىػذه نآدنػ  لنػا  ؿ كارَّؽ ر نينا ارف عا كر اآاؿ: "ايذا تست ف لييزف الرسك        

ف  ػػـ فكلػػو: [ٕال ػػكرل: ]َوَكييَذِلَك َأْوَحْيَنييا ِإَلْيييَك ُقْرآنييًا َعَرِبّيييًا ِلتُْنييِذَر أُما اْلقُييَرى نػػف الػػدعكة ارتػػداذ نػػف فكلػػو: سػػ يؤنر رػػو الرسػػكؿ 
 ًى ِبِو ُنوحا }ُقيْل َل كفكلو:  [ُٓال كرل: ]َفِمَذِلَك َفاْدُع َواْسَتِقمْ ان امف  ـ فكلو:  [ُّال كرل: ]َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصا

 ان  ه [ِّال كرل: ]َأْسَأُلُكْم َعَمْيِو َأْجراً 
َوالايِذيَن اتاَخيُذوا ِميْن ر عف ار الماُو َحِفيٌظ َعَمْيِيمْ نرتدلف كجنل   َوالاِذيَن اتاَخُذوا ِمْن ُدوِنِو َأْوِلَياءَ  كفكلو ت ال :       

يااظف كتاتلؼ ن ان ػو كنرج يػا إلػ  رعا ػ  ال ػ ذ كال نا ػ  رػو: ك ت ػر  :ه كاليس ظ: ا  ؿ رن ن  ااعؿف لمُدوِنِو َأْوِلَياءَ 
ف لف  ست نؿ تنا   عف نرافر  ليكاؿ النرفك  كلعنالوف كرااتبلؼ ن ان و تاتلؼ ت د تو رنسسو لك ريرؼ جر  ناسػ  الن نػ 

 كفد عدم ىنا ريرؼ "عل " تنا   دل الكت ؿ ألنو رن ناهه
تىلػو علػ  تػذاف كننػو الكتالػ  اػ          كالكت ؿ ا  ؿ رن ن  نس كؿ كىك النكتػكؿ إل ػو عنػؿ اػ   ػ ذ لك افتضػاذ يػؽه  آػاؿ: كى

 }وكييل{ك }حفييظ{اسػت نؿ  التةراام النال   كالنااةن ف ك ت ر لف  ست نؿ تنا   عف نرافر  ليكاؿ النكتؿ عل و كلعنالوه كفد
الػذلؾ فػد  سسػػر لىػؿ الل ػ  ليػد ىػذ ف اللسظػػ ف رنػا  آػر  نػف تسسػ ر اللسػػظ  فىنػا اػ  اسػت نالينا التنػائ  عػػف نتآػار  الن نػ 

اناػػر تتسسػػ ر النػػرادؼ رنراداػػو كذلػػؾ تسػػانأه ا لػػ  نػػف  ر ػػد التسرفػػ  رػػ ف اللسظػػ ف لف  رجػػ  رينػػا إلػػ  لةػػؿ نػػادت  "يسػػظ" 
ظ" تآتض  ف اـ اليدا رساعؿ كت د تو إلػ  نس ػكؿف كنػادة "كتػؿ" تآتضػ  ف ػاـ اليػدا رساعػؿ كت د تػو إلػ  ك"كتؿ"ف انادة "يس

كنس كلػو نس كؿ كتجاكزه نف ذلؾ النس ػكؿ إلػ   ػ ذ  اػر كىػك نت لػؽ رػوف كرػذلؾ تػاف ا ػؿ "يسػظ" نس ػدان رنجػرد ذتػر ااعلػو 
 ه(ٗٓ)دكف ايت ا  إل  نت لؽ  ارف رابلؼ ا ؿ "كتؿ"

ف اليتنػ  اػ  تػرؾ لسػظ نلجػ  اػ  ىػذه ان ػ ه اػبل  تناسػ  النآػاـ ا يػا رتبلـ ارف عا كر السرؽ ر ف يس ظ ككت ؿف كر ٌ اراف        
اكج  يسظ عنلػو اػ  ةػيؼ تػ  تتػكف يجػ  عل ػو  ػـك الآ انػ  كىػ  ىنػا اػ   -عند اليد ا عنف اتاذ ن  ام ال ر ؾ كالكل 

ينا ػػ  كالنن ػػ  الآػػائـ علػػ  االعتآػػاد ارتػػداذن رػػ ف ام ت ػػال  ىػػك كيػػده نػػ  اللجػػكذ الػػذم ىػػك طلػػ  السػػند كال -ن ػػرض ذـ ال نػػد  
ػػف ل ػػرؾ اآػػد اتاػػذ نػػف إليػػ ي اإلػػػػػػػلػػو الاػػالؽ النػػدرر نالػػؾ النلػػؾف اػػبل  لجاإل سػػندان نػػف دكف ام  وػنسػػاف إال لنػػف اعتآػػد لنػػو لىجػػ ف كنى

 رو ترارؾ كت ال ه رنس  كتالتو عل يـ كج ليا ااة  ت ال ه كفد اسؼ ام ت ال  عل  نر و 
 : كل  كنة ر ا  فكلو ت ال  ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ُيْدِخُل َمْن َيَشياُء ِفيي َرْحَمِتيِو َوالظاياِلُموَن َميا َوَلْو َشاَء الماُو َلَجَعَمُيْم ُأما

 ه[ٖ]َلُيْم ِمْن َوِلين َوََل َنِصيرٍ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصطلح امللجأ يف ادكرآن ادكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف ادررااا  اسإااليية  ي  )11(  ع )1(  1111 ه /2020م

 

ٕٗٛ 

لآل ػ  السػارآ ف  ػـ  ػ ت  ر ػدىا ر ف ال كلػ  ليػـ كال نةػ ر تآر ػران عل  لف التػاا ان   ؤتد ام ترارؾ كت ال  ا  ىذه        
َأِم اتاَخُذوا ِمْن ُدوِنِو َأْوِلَيياَء َفالمايُو  فرار ر ف ام ت ال  ىك كيده الكل  نيي   النكت  الآادر عل  تؿ   ذ فاؿ ت ال :اإل

 ه[ٗ]ٍء َقِديرٌ ُىَو اْلَوِليُّ َوُىَو ُيْحِي اْلَمْوَتى َوُىَو َعَمى ُكلِّ َشيْ 
يًة َواِحيَدةً "كفكلو ت ال :         ػا-فػاؿ ارػف عرػاس  َوَلْو َشآَء الماُو َلَجَعَمُييْم ُأما ٍنيينى ه كفػاؿ -رضػ  امي عى : علػ  د ػف كايػدو

 ُل َمن َيَشآُء ِفي َرْحَمِتوِ َوَلِكن ُيْدخِ  [ّٓاألن اـ: ]َوَلْو َشآَء الماُو َلَجَمَعُيْم َعَمى اْلُيَدىنآاتؿ: عل  نل  اإلسبلـف تآكلو: 
يين َوِليين " التػااركف الظايياِلُمونَ اػ  د ػف اإلسػبلـ " :لم "  نػن يـ نػػف النػارف كىػذا تآر ػػر َوََل َنِصييير راػػ  عػنيـ ال ػذا  " َمييا َلُييْم مِّ

س لػو؛ ألنػو لينليـػ علػ  اإل نػاف الػك  ػاذ ام لم: لنػم ال تآػدر لف ت الماُو َحِفيٌظ َعَمْيِيْم َوَمآ أَنَت َعَميْيِيم ِبَوِكييلٍ لآكلو ت ال : 
 ه(َٔ)تااران" يـر ضنؤننان ك  يـر ض لفدر ننؾف كلتنو ج ؿ

ػره نٍةػران كرجػؿ ناًةػر         ػره  نةي ػره كنةى ره عل  عػدٌكه  نةي ف نةى رى "كالنَّةري ًإعان  النظلـك كالنة ر ا  الل   نف نىةى
ػار كنىٍةػر ن ػؿ ػر  ِنعيم الميولى وِنعيم الناصييرف كالنًَّةػ ر النَّاًةػره فػاؿ ت ػال : ةػاي  كةػٍي  كلىنةػار :نف فـك نيةَّ كاٍنتىةى
ػر ننػو اٍنػتىآىـف كفػد  فالرجؿ ًإذا انتىنى  نف ظاًلًنو ارى نف الظالـ االٍنًتةاؼ كاالٍنًتآػاـ كاٍنتىةى ػره فاؿ األىزىرم:  تكف االٍنتةى نةػره  نةي

 ه(ُٔ)نٍةران ًإذا لىعانو عل  عديٌكه"
ل : "كالكل        ـي  (كل )  ل   نف كى لِّ  ألينػكر ال ػالـ كالابلئػؽ الآػائ ًل ا ىك الناًةػري كف ػؿ: النيتىػكى ا  لىسناذ ام ت ال : الكى

ػػرِّؼي ا يػػاه فػػاؿ ارػػف األى  ػػر: كتػػ ىف الًكال ػػ  تي ػػ ر رالتَّػػٍدر ر ريػػا كنػػف لىسػػنائو  : الػػكال  كىػػك ناًلػػؾي األى ػػ اذ جن  يػػا النيتىةى
ًلػ ى عل ػو ًكال ػ ن ككىال ػ ن كالآيدرة كالًس ؿ  لػ ى ال ػ ذى ككى كف ػؿ:  فكنا لـ  جتن  ذلؾ ا يا لـ  نطلؽ عل و اسـ الكال ه ارف س ده: كى

 ه(ِٔ)الًكال   الايط  تاإًلنارة كالكىال  ي النةدره ارف الست م: الًكال   رالتسر السلطاف كالكىال  ي كالكال   الناةرة"
سػترم اآػاؿ: "السػرؽ رػ ف الػكل  كالنةػ ر: لف الكال ػ  فػد تتػكف رػإابلص النػكدةف كالنةػر تتػكف كارَّؽ ر نينا لرػك ىػبلؿ ال        

 ه  (ّٔ)رالن كن  كالتآك  ف كفد ال تنتف النةرة ن  يةكؿ الكال  "
ألف اليد ا ا  ان   التر نػ  إارػار  ؛لذلؾ نس  ام ت ال  عنيـ الكل  كالنة ر  ـك الجن ف كلـ  ستادـ لسظ نلج        

ف ر ننػػا [ ػاار :ُٔ]ِلَمييِن اْلُمْمييُك اْلَيييْوَم ِلماييِو اْلَواِحييِد اْلَقياييارِ  فػػاؿ ت ػال : فرػدان للتػػاار ف كل ػان كال نةػػ ران ف ام ت ػػال  لنػو لػػف  تػكف لنػ
  تػبلـ لرػاللجكذ ا تكف لنف طلرو كعل  لساف نىف  يتا  لو سػكاذ لتػاف النلجػ   ػاص لك نتػاف  يتنػ  ا ػو ننػا  ا ػ ه كاػ  

ف الكال ػ  نةػرة نػ  كجػكد نت لػؽ نسسػ  ن الػو النػكدة ننػا ال   ػترط اػ  النةػرة كتػكف السػكرة إؿ ال سترم التسا   نف ي ػا ىبل
التر نػ  نت ػ  النػزكؿ ناسػ  ىػػذا يػاؿ فػر ش كفتيػا ننػا عيػػرؼ عنػدىـ رػاليلؼ رػ ف الآرائػؿ كىػػك الت ػاكف الن ػترؾ لينا ػ  د ػػارىـ 

ػػػف  ظكلنػػكاليـف تنػػا فػػػد  نةػػر اإل "انةػػر لاػػاؾ ظالنػػػان لك  :نػػو ناد ػػان لك ن نك ػػػان نػػذنرانف كا ػػر دل ػػػؿ علػػ  ذلػػؾ فكلػػػو نسػػاف نى
نيةػرة الظػالـ نن ػو نػف الظلـػ  سػبلـ ةػيأ النسيػـك رػ ف ج ػؿف كفد تانم ىذه ال رارة نكجكدة اػ  الجاىل ػ  كلتػف اإل(ْٔ)نظلكنان"

 كيرك هل   كنا نتج عنيا نف نزاعام عانتو عل  الظلـف كلن لتو ت  رة ا  الجاىل   نتن ل  رال ةر   الآرإال 
 : النة ر ا  فكلو ت ال  ٍَوُأِميْرُت َفِمَذِلَك َفاْدُع َواْستَِقْم َكَما ُأِمْرَت َوََل تَتاِبْع َأْىيَواَءُىْم َوُقيْل آَمْنيُت ِبَميا أَْنيَزَل المايُو ِميْن ِكتَياب 

َلْيِو اْلَمِصيرُ ِأَْعِدَل َبْيَنُكُم الماُو َربَُّنا َوَربُُّكْم َلَنا َأعْ  َة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم الماُو َيْجَمُع َبْيَنَنا َواِ   ه[ُٓ]َمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ََل ُحجا
يت  لف تؿ جنل  ا يا تناس    ام لارل نػف لكؿ السػكرة نارىػاف اتيػرد  فجاذم ىذه ان   التر ن  رن افو عظ ن        

لكليػا  هههف ات ننا ى  فل  السكرة الذم  نرض ا  سائر   اتياف كفد ااتتيم رػ كانر للنةػطس   اعل يا لك تيجنليا لك تير ني
َليى الايِذيَن ِميْن  الدعكة إل  نا لينزؿ عل و نف الكي  الذم ىك نيكر السكرة كندارىا الرئ س؛ فاؿ ت ال : َكَذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك َواِ 



 هال املشاقبةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م2020/ ه1111  (1)  ع (11) ادررااا  اسإااليية  ي  اجمللة األردنية يف

 
ٕٜٗ 

ف  ـ االستآان  عل  ىذا الد ف الذم كيةؼ ا  اتاـ السكرة ر نػو ىػك الةػراط النسػتآ ـ فػاؿ ت ػال : َقْبِمَك الماُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 
 نايييَك َلَتْييييِدي ِإَليييى ِصيييرَاٍط ُمْسيييَتِقيٍم ِصيييرَاِط المايييِو الايييِذي َليييُو َميييا ِفيييي السايييَماَواِت َوَميييا ِفيييي اْأَْرِض َأََل ِإَليييى المايييِو َتِصييييُر  *َواِ 

ف اجن م ر ف اكاتأ السكرة كاكات نياف  ـ دعم إل  ترؾ ال رؾ كلىكاذ لىلوف ن  نطالرتػو ت ػال  راإل نػاف [ّٓ-ِٓ]اْأُُمورُ 
 آػرر  تر ػو ركجػك  ال ػدؿ رػ ف الر ػر رنػالدر كالنآةد ا  الدعكة للتكي ػدف ك رنا لينزؿ نف تت  سارآ ف دالل  عل  كيدة النة

لرركر ػ  كلردايػا رال نػػؿ الػذم  رػػرز عآ ػدة ةػايرو ا تن ػػز النػؤنف عػػف سػبلن ه  ػػـ لفػر كيدان ػػ  اير ػ  التػد ف اػػ  الت ػر   اإل
يَة َبْيَنَنيا ف تػؿ ىػذا رػبل نااةػن  رػ ف الطػرا فَلَنا َأْعَماُلَنيا َوَلُكيْم َأْعَمياُلُكمْ   ػره  ف كلتػف ام ت ػال  كيػده ىػك الػذم َل ُحجا

َلْيِو اْلَمِصيرُ الماُو َيْجَمُع َبْينَ   جن  الالؽ  ـك الد ف ا تكف إل و النآؿ  ه َنا َواِ 
ف ك آػػاؿ :كاػػ  الل ػػ  النةػػ ر: نػػف ةػػ ر األنػػرف ك آػػاؿ        ًةػػ ره نػػزؿ الط ِّػػ  نى ًةػػ ريتـ لىم :للنى ه (ٓٔ)لى ػػف ننػػزلتـ :لى ػػف نى
ازاػانف كال  آػاؿ رجػ  ةاي  السركؽ: " كالنة ر: انآبل  ال ػ ذ إلػ  اػبلؼ اليػاؿ التػ  ىػك عل يػا نيػك: نةػ ر الطػ ف كفاؿ 
 ه(ٔٔ)ألنو لـ  تف فرؿ ازاان" ؛ازاان  الط ف
انج ذ لسظ نة ر اػ  ان ػ  التر نػ   تناسػ  نػ  السػ اؽ كالن نػ  كر  ػد عػف جػكىر اللجػكذ؛ اان ػام السػارآ  جػاذم        

 لليد ا عف لىؿ التتا  كتسرفيـ كال ؾ الذم   تر يـ ا  د نيـ ىذا ا  الدن اف  ػـ رػ َّف ت ػال  لنػو  جن يػـ جن  ػان  ػـك الجنػ 
ل و اآط  تكف النة رف ال  يتـ ا يـ   ره ترارؾ كت ال  اتؿ  ت و ن تآدان النجاة كالسكزف كلتف ننػزليـ األا ػر كتيػكليـ نػف  كا 
ننػا  ياؿ الدن ا كال نؿ كالتس  إل  دار ال دؿ كالجزاذ ال   لنػو إال ام ت ػال  اآػطف الػ س النيػؿ ىنػا طلػ  لجػكذ كيةػان  كا 

ارػػار ننػػو ت ػػال  عػػف نػػآليـف إ ال يتػػـ إال يتنػػو اػػ  الجنػػ ف كاألنػػر علػػ  لسػػاف النةػػطس  ىػػك ر ػػاف نػػف ام ت ػػال  لنػػو 
ر ػػد لف ل ػػرتكا رػػو اظيػػر النػػراد  ايػػاؿ لىػػؿ التسػػر ال  تناسػػ  نػػ  لف  لجػػئيـ ام ت ػػال  ال سػػكا لىػػبلن للنجػػاة كالتيةػػف رػػو 

 رترؾ لسظ نلج  كنناسر  لسظ نة ره
 : ُتْم ِبُمْعِجيِزيَن ِفيي اْأَْرِض َوَميا َلُكيْم ِميْن ُدوِن المايِو ِميْن َوِليين َوََل َنِصييرٍ }َوَما َأنْ  كل  كنة ر ا  فكلو ت ػال[ُّ]ه 

  سرؽ ر انو ا  ان   ال انن ه
 َوَيْعَمَم الاِذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِتَنا َما َلُيْم ِمْن َمِحيصٍ  ا  فكلو ت ال : ني ص{[ّٓ]ه 

 ى : فم اليت ـ ا  لرر    ام لارلكرد لسظ ني ص ا  تتا  ا       
 ه[النساذ :ُُِ]ُأوَلِ َك َمْأَواُىْم َجَيناُم َوََل َيِجُدوَن َعْنَيا َمِحيًصا فاؿ ت ال : -ُ
َعَفاُء ِلماِذيَن اْسَتْكَبُروا ِإناا ُكنايا َلُكيْم َتَبًعيا َفَييْل َأْنيُتمْ  فاؿ ت ال : -ِ ُمْغُنيوَن َعنايا ِميْن َعيَذاِب  َوَبَرُزوا ِلماِو َجِميًعا َفَقاَل الضُّ

 ه[رراى ـإ :ُِ]َمِحيصٍ  الماِو ِمْن َشْيٍء َقاُلوا َلْو َىَداَنا الماُو َلَيَدْيَناُكْم َسَواٌء َعَمْيَنا َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمنْ 
 ه[اةلم :ْٖ]َلُيْم ِمْن َمِحيصٍ  َوَضلا َعْنُيْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل َوَظنُّوا َما فاؿ ت ال : -ّ
 ه[ؽ :ّٔ]َوَكْم َأْىَمْكَنا َقْبَمُيْم ِمْن َقْرٍن ُىْم َأَشدُّ ِمْنُيْم َبْطًشا َفَنقاُبوا ِفي اْلِبًَلِد َىْل ِمْن َمِحيصٍ  فاؿ ت ال : -ْ

 ػد ذتػر جنلػ  نػف األدلػ  رراى ـ كاةػلم كال ػكرل اػ  ن ػرض اليػد ا عػف األفػكاـ السػارآ  رإجاذ لسظ ني ص ا  سكرة        
ػف سػرآيـ نػف األفػكاـ التػ  نالػم نػا عراػكا  التكن   عل  فدرتو ترارؾ كت ال  ا  التكفف كجاذم ا  سكرة ؽ ر ػد تػذت رىـ ريػاؿ نى
ر نف ال ذا  لؤلاذ رال ررة كاإل ناف رالرسال ف ار ف ليـ اليؽ ت ال  ان ام كلفػاـ علػ يـ األدلػ ف النػا جيػدكا ريػا كعلنػكا لف ال نسػ

ننو إال إل و كةػؼ يػاليـ تلػؾ رػالي ص رنػا تينػؿ نػف داللػ  الي ػد كال ػركد عػف اليػؽ ر ػد ن راتػوف كجػاذم   ػ  النسػاذ لت ت ػد 
 لف ال ن كل ليـ إال جينـ االد ف ا يا ابل نير  كال ني صه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصطلح امللجأ يف ادكرآن ادكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف ادررااا  اسإااليية  ي  )11(  ع )1(  1111 ه /2020م

 

ٖٗٓ 

ٍيػرى ف كيػاص السػرس: عػدؿ كيػ        ٍ ػدي عػف ال ػ ذه كنىيػ ص: ني ػد كنى اده كيػاص كني ص ل   نػف يػ ص كىػك اليى
عف ال ر ياد عنو اسلـ ننوف كالنىًي ص النير  كالني د
 ه (ٕٔ)

كىػـ ال  نلتػكف ننيػا نجػاةف  فك كرػؽ سػسائنيـ ففاؿ فط  ا  تسس ره لآل   التر ن : "لك  اذ ام لف  آسيػـ لنػاـ ر سػو       
م كال اسػتآرار ل ػ ذ إال الةػل  كىتذا    رىـ ر ف نا  نلتكف نف لعراض ىذه الي اة الدن ا عرضػ  تلػو للػذىا ف اػبل  رػا

الك  آػ  رػػامه  ػـ  اطػػك ريػػـ اطػكة لاػػرلف كىػك  لسػػتيـ إلػػ  لف تػؿ نػػا لتػكه اػػ  ىػػذه األرض نتػاع نكفػػكم اػ  ىػػذه الي ػػاة 
الدن اه كلف الآ ن  الراف   ى  الت   دارىا ام ا  انارة للذ ف  ننكا كعل  رريـ  تكتلكفه ك ستطرد ا يدد ةس  النػؤنن ف 

َفَميا ُأوِتييُتْم ِميْن َشيْيٍء َفَمتَياُع اْلَحَيياِة اليدُّْنَيا نا  ن زىـ ك سردىـ لن  كيدىـ ذام اةػائص كسػنامف فػاؿ ت ػال : ىؤالذ ر
  ه(ٖٔ)"[ّٔ]َوَما ِعْنَد الماِو َخْيٌر َوَأْبَقى ِلماِذيَن آَمُنوا َوَعَمى َربِِّيْم َيَتَوكاُمونَ 

التر نػػػ ف كر ػػػاف السػػػرؽ رػػػ ف ن نػػػ  نلجػػػ  كاأللسػػػاظ ذام الةػػػل  اػػػ  السػػػكرة التر نػػػ ف  ر ػػػد نػػػا سػػػرؽ نػػػف ر ػػػاف تسسػػػ ر ان ػػػ        
ألف الةػس   ؛نليظ ال بلف  ر ف تكف السكرة نت   النزكؿ كنس  النلج  عػف التسػار  ػـك الآ انػ  فكاليتن  نف است ناليا دكف سكاىا

النآةػد ىنػا ر ػاف لػرئ س اػ  سػكرة ال ػكرلف اناسػ  ال ان  للآر ف النتػ  اليػد ا عػف ال آ ػدة نػف تكي ػد ككيػ  كىػك النكضػكع ا
إلنتػارىـ رنسػ  النلجػ  كالنيػر  عػنيـ اػ  اناػرةه كاػػ  نناسػر  اسـػ السػكرة للسػظ نلجػ  اػإف نلجػ  النػؤنف كيةػػنو   نػآليـ النتػاا

ال اةػ  ف لك الية ف  تكف ا  التزاـ ال كرلف كرلم الجناع ف كعدـ التسرؽ ا  الػرلم كالةػؼف علػ  تااػ  النسػتك ام السرد ػ  
 فتةاد  ف الس اس  : الداال   كالاارج  ف كالدكل  ف ك  رىاه الجناع  ؛ سكاذ ا  ذلؾ ال ؤكف: اال

 
 : املبحث ادثادث

 .دفظ يلجأ يف اورة ادتوبة
 

ُميداَخًًل َلَولايْوا ِإَلْييِو  َلْو َيِجُدوَن َمْمَجيًأ َأْو َمَغياَراٍت َأوْ  ا  فكلو ت ال : :األكل  :كرد لسظ نلج  ا  سكرة التكر  نرت ف       
 كاليد ا ا يا عف لىؿ النساؽه  [ٕٓ]َوُىْم َيْجَمُحونَ 

َوَعَمى الثاًَلَثِة الايِذيَن ُخمِّفُيوا َحتايى ِإَذا َضياَقْت َعَميْيِيُم اْأَْرُض ِبَميا َرُحَبيْت َوَضياَقْت َعَميْيِيْم  ا  فكلو ت ال : :كال ان         
كاليػد ا ا يػا عػف  [ُُٖ]وا َأْن ََل َمْمَجَأ ِمَن الماِو ِإَلا ِإَلْيِو ثُما َتاَب َعَمْيِيْم ِلَيُتوُبوا ِإنا الماَو ُىَو التايوااُب اليراِحيمُ َأْنُفُسُيْم َوَظنُّ 

 ا   زكة تركؾه  ال بل   النالس ف عف النر  
 

 .تعريف عام بسورة ادتوبة: املطلب األول
ن ن  لسظ نلج  ا  سكرة التكر  ال ريد نف الت ر ػؼ رالسػكرة التر نػ ف كر ػاف نآاةػدىا الرئ سػ   التػ   فرؿ الاكض ا  ر اف       

 دارم يكليا ان ام التر ن  رنا  ادـ اليدؼ نف الدراس  للكةكؿ لن ن  نلج  ا  ان ت ف التر نت فه
لػم الرػف عرػاس سػكرة التكرػ ؛ اآػاؿ: تلػؾ "سكرة التكر  ندن   كال نظ ػر ليػا اػ  عػددىاه عػف سػ  د رػف جر ػر فػاؿ: ف       

ه كعػف يذ سػ  فػاؿ: إنتػـ تسػنكف ىػذه السػكرة سػكرة (ٗٔ)الساضي  نا زالػم تنػزؿ كنػنيـ كنػنيـ يتػ  ا ػ نا لف ال تػدع ليػدان 
نيا سكرة ال ذا   كتلنيػاف كام نا ترتم ليدان إال نالم ننوه كلىؿ الند ن   سنكنيا التكر  كلىؿ نت  الساضي ه (َٕ)التكر  كا 

  ػػ   للسػاف كلررػػ  نئػػ  كسػػر  كتسػػ كف تلنػػ ه كيركايػػا ع ػػرة  الؼ ك نػػان  نئػػ  كسػػر   ك نػػانكف يراػػانه كىػػ  نئػػ  كتسػػ  كع ػػركف
 ه(ُٕ)ا  التكا  ك بل كف ا  عدد الراف ف"



 هال املشاقبةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م2020/ ه1111  (1)  ع (11) ادررااا  اسإااليية  ي  اجمللة األردنية يف

 
ٖٗٔ 

كى   ان  سػكرة اػ  الجػزذ ال ا ػر ر ػد األنسػاؿ فرػؿ  ػكنسف كالتاسػ   اػ  الترت ػ  النةػيس ه كرد اػ  سػر  نػزكؿ        
نزلم ا  ت   رف نالؾف كنيرارة رف الرر   ليد رن  عنرك  [َُٔ]َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن َأْمِر الماوِ  ة " ا  فكلو ت ال :السكر 

َوَعَمى الثاًلَثِة الاِذيَن  رف عكؼف كىبلؿ رف لن   نف رن  كافؼ تالسكا عف  زكة تركؾف كىـ الذ ف ذيتركا ا  فكلو ت ال :ا
 ه(ِٕ)ان  " ُخمُِّفوا
ان ام ركل الراارم ك  ره عف ت   رف نالػؾ فػاؿ: لػـ لتالػؼ عػف  لقد تاب اهلل عمى النبي": كا  فكلو ت ال        
اػػ   ػػزكة  زاىػػا إال رػػدران يتػػ  تانػػم  ػػزكة ترػػكؾ كىػػ   اػػر  ػػزكة  زاىػػا ك ذف النػػاس رالري ػػؿ اػػذتر اليػػد ا  النرػػ  

فػاؿ: كا نػا  إن اهلل ىيو التيواب اليرحيم إلػ  فكلػو: لنبي والميياجرينلقد تاب اهلل عمى ارطكلو كا و ا نزؿ ام تكرتنا 
 ه(ّٕ)"اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقينلنزؿ ل ضان: 

عػف سػكرة رػراذة  -رضػ  ام عنينػا-كنف لسنائيا نا لكرده الآرطر  عف سػ  د رػف جر ػر لنػو فػاؿ: سػ لم ارػف عرػاس        
ه فػػاؿ الآ ػػ رم لرػػك نةػػر عرػػد الػػري ـ: ىػػذه (ْٕ)كنػػنيـف يتػػ  اسنػػا لال تػػدع ليػػدان  اآػػاؿ: تلػػؾ الساضػػي  نػػا زاؿ  نػػزؿ: كنػػنيـ

السكرة نزلم اػ   ػزكة ترػكؾ كنزلػم ر ػدىاه كاػ  لكليػا نرػذ عيػكد التسػار إلػ يـه كاػ  السػكرة ت ػؼ لسػرار الننػااآ فه كتسػن  
 ه(ٕٔ)الرياألنيا تريا عف لسرار الننااآ فه كتسن  النر  رة كالر  رة:  ؛(ٕٓ)الساضي  كالريكا

سػػػػكرة ال ػػػػذا ف الناز ػػػػ ف النيلتػػػػ ف الن ػػػػردةف الندندنػػػػ ف  فاليسػػػػارة فكسػػػػن م تػػػػذلؾ الن آ ػػػػآ ف الننآػػػػرةف الن  ػػػػرة       
 "يػد نا لرػك الكل ػد يػد نا  ػ ر  عػف لرػ  إسػيؽ فػاؿ: سػن م الرػراذ  :كرد الراارم ر نيا  ار سػكرة نزلػمه كل(ٕٕ)الننتل 

 ه(ٖٕ)ه ك ار سكرة نزلم رراذة" يفتيكم في الكًللةيستفتونك قل اهلل آكؿ:  ار     نزلم 
ههه نػػ  ذتػػر لسػػظ النلجػػ  كنس ػػو عػػف الننػػااآ ف كنتػػاف نػػزكؿ  كفػػد تناسػػرم لسػػناذ السػػكرة ن ػػؿ: الن آ ػػآ  كالريػػكا       

يـ نػف السكرة تكنيا ندن   نت ارةف ابل نلج  ألىؿ النساؽ نف دكف ام ت ال ؛ ألنيا ت ػسم لكةػاايـ ك ػآم عنػا اػ  فلػكر
التكرػ ( اػ  ذتػر فةػ  ال بل ػ  النالسػ فف ك آػ ف )كالنػؤنن ف تااػ ه ر ننػا  تناسػ  اسػـ السػكرة  كالةػيار   يآد للنرػ  

ل وف اتانم الند ن  نلج  للنر   كالةيار  النياجر ف الذم  نس  الارػا نػف  النؤنف لنو ال نلج  نف ام ت ال  إال رو كا 
 ننااآ ف ك يكد كن رت فه

نا "نآةكدىا ن اداة نف لعرض عنا دعم إل و السكرة الناض   نػف اترػاع الػداع  إلػ  ام اػ  تكي ػده كلترػاع نػا ل       
العتػراايـ رػالتالؼ  - رض وف كنكاالة نف لفرؿ عل وف كلدؿ نػا ا يػا علػ  اإلرػبلغ اػ  ىػذا النآةػد فةػ  النالسػ ف اػإنيـ 

ىجػركا كلعػرض عػنيـ رتػؿ  –لئلعػراض رالآلػ     د نػنيـ عف الداع  ر  ر عذر ا   زكة تركؾ النيتنؿ عل  كجو ر
ألف الرراذة ننيـ ريجػرانيـ يتػ  رد السػبلـ تػاف  ؛اعترار يت  رالتبلـف اذلؾ ن ن  تسن تيا رالتكر ف كىك  دؿ عل  الرراذة

 ه (ٕٗ)سر  التكر ف ايك نف إطبلؽ النسر  عل  السر  كتسن تيا رراذة كاضأ ل ضان ا نا ذتر نف نآةكدىا"
كذتر ارف عا كر ا  نآةكدىا تذلؾ الآكؿ: ااتتيم السكرة تنا تستػتأ ال يػكدي كةػتكؾ ال آػكد رػ دىٌؿ تلنػ  علػ  ال ػرض        

الذم  راد ننيا تنا ا  فكليـ: ىذا نا عيد رو ابلفف كىذا نا اةطلأ عل و ابلف كابلفف كفػكؿ النػك ٌآ ف: رػاع لك كٌتػؿ لك تػزٌك ف 
كسػكغ االرتػداذ رػو ن ػاذ الرسػاًئؿ كالنكا  ػؽ كنيكىػاه كتنت ػر ء رػراذة ر تنت ػر التنك ػ ف كىػ  نرتػدلف كذلؾ ىػك نآتضػ  اليػاؿ اػ  إ

ميين اهلل  :كالنجػػركراف اػػ  فكلػػو هلنػػا اػػ  التنت ػػر نػػف ن نػػ  التنك ػػ  لئل ػػارة إلػػ  لٌف ىػػذا النػػكع تػػاؼ اػػ  ايػػـ النآةػػكد
كءنػفر  لسائًػدة لم: الرػراذة ةػدرم نػف ام كرسػكلوهألٌنػو النآةػكد نػف ا ؛اػ  نكضػ  الارػر ورسولو إلى الذين عاىيدتم

 ه(َٖ)لٌف ىذه رراذة لةدرىا ام ركاسط  رسكلو إربل ان إل  الذ ف عاىدتـ نف الن رت ف :كءإل ر لبلنتياذه كالن ن  فارتدائ  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصطلح امللجأ يف ادكرآن ادكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف ادررااا  اسإااليية  ي  )11(  ع )1(  1111 ه /2020م
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 - ا ػػ  نآضػػو  الػػداع  إلػػ  الرػػراذة ننػػف -كذتػػر اػػ  نناسػػر  لكليػػا ناػػر األنسػػاؿ كترت رينػػا: "كلنػػا تانػػم نناسػػر  لكليػػا 
نار األنساؿ النر ف لنف  ةلأ للكال   الناتتـ ر نكؿ ال لـ ا  يد عظ ـ نف الظيكر ن  نا تآدـ نف ر اف نناسػر   اػر 
األعػػراؼ ألكؿ األنسػػاؿف فػػدنم األنسػػاؿ نػػ  فةػػرىا علػػ  رػػراذة نػػ  طكليػػا كا ػػتراه لنرىػػا علػػ  الةػػيار  اػػ  تكنيػػا سػػكرة 

نراف ن  فةرىا عل  النساذ لن ؿ ذلؾ نف النناسر ف اتاف نا ذتػر اػ  رػراذة نػف نستآل  لك ر ض سكرة تنا فدنم  ؿ ع
 ه (ُٖ)الرراذة كالتكل   ريان نار األنساؿ"

لتت ػػؼ ةػػسام لىػػؿ  ؛ر ػػد الت ػػرؼ علػػ  سػػكرة رػػراذةف كنآاةػػدىاف كلسػػنائياف نػػ  علننػػا رنػػدن تيا كنزكليػػا نتػػ اران        
  ت ف ا ينا لسظ نلج  ر ـ تكنيػا  ة  ر د ليداا  زكة تركؾف ذتر ا يا النساؽ كتنتؿ ريـ كتر  ر نا ا  ةدكرىـف اا

 ىذا نا س تكضأ نف ابلؿ تسس ر ان ت ف التر نت فه  ؟انا عبلف  اللجكذ رالتكر  هسكرة الرراذة كال ذا 
 

 .ويهاابة ادلفظ دلسورة ادكرمية، تفسري اآليتني: املطلب ادثاني
ينُكْم َوَلِكيناُيْم َقيْوٌم َيْفَرقُيوَن َوَيْحِمفُ  جاذ فكلو ت ال :        َليْو َيِجيُدوَن َمْمَجيًأ َأْو َمَغيارَاٍت َأْو  *وَن ِبالماِو ِإناُيْم َلِمنُكْم َوَميا ُىيم مِّ

 كالنػػؤنن ف اػػ  سػػ اؽ اليػػد ا عػػف لىػػؿ النسػػاؽف كتػػرىيـ الاػػرك  نػػ  النرػػ   [ٕٓ-ٔٓ]ُمييداَخًًل َلَولاييْوا ِإَلْيييِو َوُىييْم َيْجَمُحييونَ 
للآتػػاؿف اتنآػػؿ لنػػا ةػػكرة عػػف سػػكذ لابلفيػػـف كعظػػ ـ تسػػرىـف كضػػ سيـ اػػ  يلسيػػـ األ نػػاف التاذرػػ  رػػ نيـ نػػف النػػؤنن ف؛ كنس ػػو 

رنيـ كنسافيـف يت  ت نيـ طلرػكا النبلجػ كالن ػارام كالناػار  للسػرارف   ت ال  ذلؾ ككةسيـ ر نيـ فـك  اااكفف رنا  دؿ عل  جي
   لسظ  جنيكف رن ن  السرع  تنا تس ؿ الا ؿ اذا لسرعم ن  الاكؼ اإنيا تجنأ كتتارطهكنآلم لنا ان   التر ن  ةكرتيـ ر

نُكْم َوَلِكناُيْم َقْوٌم َيْفَرقُيوَن. َليْو َيِجيُدوَن َمْمَج يًا َأوْ ا  فكلو ت ػال :          َمَغياَراٍت َأْو َوَيْحِمُفوَن ِبالماِو ِإناُيْم َلِمنُكْم َوَما ُىم مِّ
 اااكف الآتؿ كنا  س ؿ رالن رت فف ا تظاىركف  َيْفَرُقوَن )لنف جنل  النسلن ف  َلِمنُكْم )" َولاْوْا ِإَلْيِو َوُىْم َيْجَمُحونَ ُمداَخًًل لا 

لك   رانػانه كفػرلذ  )َأْو َمَغياَراٍت نتانان  لتجئكف إل و نتيةن ف رو نف رلس جرؿ لك فل ػ  لك جز ػرة  َمْمَج ًا )راإلسبلـ تآ  ه 
؛ نف ل ار الرجؿف ك ار إذا داػؿ ال ػكره كف ػؿ: ىػك ت د ػ   ػار ال ػ ذ كل رتػو لنػاف   نػ : لنتنػ     ػركف (ِٖ)لن ـرضـ ا

لك نسآػان  ندسػكف ا ػػو   َأْو ُمييداَخًلً )ا يػا ل ااةػيـه ك جػكز لف  تػػكف نػف: ل ػار ال  لػػ ف إذا لسػرع رن نػ  نيػػار  كن ػاره 
رػف اف داؿ كندابلن نف لداؿ: نتانان  دالكف ا و لنسسيـه كفرل لرٌ  ك نجيركفف كىك نست ؿ نف الداكؿه كفرلذ ندابلن ن

 سػرعكف إسػراعان ال  ػرٌدىـ  ػ ذ؛ نػف السػرس الجنػك ف  )َيْجَمُحوَن  : نتدابلنه كفرلذ: لك للكا إل وف إللتجئكا إل وهت   
 ه(ّٖ)كىك الذم إذا ينؿ لـ  رٌده اللجاـ"

ف ام كرسػػكلو ليػػؽ راإلرضػػاذف كىػػك فكلػػو: نيـ  ر ػػدكف ر  نػػانيـ إرضػػاذ النػػؤنن إاػػ        َيْحِمفُييوَن ِبالماييِو َلُكييْم ِلُيْرُضييوُكْم فف كا 
ف ا يلسػػكف تلػػؾ األ نػػاف ل رضػػ  عػػنيـ النؤننػػكفف كلنيػػـ إف رضػػكا [ِٔ]َوالماييُو َوَرُسييوُلُو َأَحييقُّ َأْن ُيْرُضييوُه ِإْن َكيياُنوا ُمييْؤِمِنينَ 

نكض   ار لنيـ  يلسكف ليـ ل رضكا عػنيـف رسػر  لف ليػـ عػذران ةػي يانف كلف ام عنيـ اإف ام ال  رض  عنيـف كر َّف ا  
لنرىـ راإلعراض عػنيـف ال ألف ليػـ عػذران ةػي يان؛ رػؿ نػ  اإلعػبلـ رػ نيـ رجػسف كنػ كاىـ النػار رسػر  نػا تسػركا نػف النسػاؽ 

ِيْم ِلُتْعِرُضيوا َعيْنُيْم َفَأْعِرُضيوا َعيْنُيْم ِإناُييْم ِرْجيٌس َوَميْأَواُىْم َجَييناُم َجيزَاًء َسَيْحِمُفوَن ِبالماِو َلُكيْم ِإَذا اْنَقَمْبيُتْم ِإَلييْ كىك فكلو ت ال : 
َوَسيَيْحِمُفوَن ِبالمايِو  ل نػانيـ التاذرػ  سػر  إلىبلتيػـ لنسسػيـ كىػك فكلػو: فَّ له كر َّف ا  نكض   اػر: [ٓٗ]ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 
كىػذه األسػرا  ليلػؼ الننػااآ ف التػ  ذتػرم اػ  ىػذه ان ػام راج ػ  جن  ػان  [ِْ]ا َمَعُكْم ُيْيِمُكوَن أَْنُفَسيُيمْ َلِو اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجنَ 

عراضيـ عنيـ ر ف ال  ؤذكىـ ؛إل  السر  األكؿ الذم ىك الاكؼ  فألف اكايـ نف النؤنن ف ىك سر  ر رتيـ ا  إرضائيـف كا 



 هال املشاقبةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م2020/ ه1111  (1)  ع (11) ادررااا  اسإااليية  ي  اجمللة األردنية يف

 
ٖٖٗ 

 ه(ْٖ)نف لذاىـ كلذا يلسكا ليـ ل رضكىـف كل  رضكا عنيـ اكاان 
كتيتنػؿ تػؿ نػا  -ابل نيلتج  إال نف اػكؼ لك ضػ ؼ- اتانم نت ج  اكايـ ارارىـ كري يـ عف نلج  لبلعتةاـ رو       

ػػػدابلن  ىػػػك علػػػ  األرض تاليةػػػكف كالآػػػبلعف لك ن ػػػارام  تػػػكاركف ا يػػػا ننػػػف  ا ػػػكف كن ليػػػا التيػػػكؼ اػػػ  الجرػػػاؿف لك ني
رض؛ ك بل تيػا ال تةػلأ ل ػ شه تػؿ ذلػؾ داللػ  ك الانػدؽ كالسػر  اػ  األؼ  ي يػا كىػل نةراكا ا و رسرع  ننزكجػ  راػك 

كةيروه االنآةد نف لسظ نلج  ىنا النتاف الذم  تكارل ا و نىف  عل  ض آيـ كر رتيـ ا  االرت اد كاللجكذ عف النر  
ف ام ت ػال  كعػافرتيـ  ا   عل  نسسو اليبلؾف اػبل  ر ػدكف ىنػا نةػ ران كال يااظػان ل لنيػـ لف ال نةػ ر كال نػكل  نػف دك 

َأَلْم َيْعَمُموا َأناُو َمْن ُيَحياِدِد المايَو َوَرُسيوَلُو َفيَأنا َليُو َنياَر َجَييناَم َخاِليًدا ِفيَييا َذِليَك اْلِخيْزُي  تنا لارر ت ال : النار االد ف ا يا
َل َعَمْيِيْم ُسوَرٌة تُنَ  *اْلَعِظيُم   -ّٔ]بُِّ ُيْم ِبَما ِفي ُقُموِبِيْم ُقِل اْسيَتْيِزُ وا ِإنا المايَو ُمْخيِرٌج َميا َتْحيَذُرونَ َيْحَذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تَُنزا

اإف تاف ن كل الننااآ ف ةػدكرىـ التػ  ينلػم نسػافيـ اػبل   لنػو إال ال لػ ـ الار ػرف اآػد جػاذم ان ػام لتت ػؼ  [التكر : ْٔ
 نسػ  عػنيـ ل ضػان النلجػ  الن نػكم ر ػد ت ت ػد نسػ  النلجػ  النػادمف  سترىـ كنا ضنرم نسكسيـف رنزكؿ ىذه السكرة التر ن  ننػا

كىػػذا نػػا اػػإف لضػػنرم لنسسػػيـ ال ػػر اػػ  ةػػدكرىـ ت ػػسو النػػكل  ريػػذه السػػكرة اػػبل نلجػػ  كال ننجػػا ننػػو الآػػكم ال ز ػػز إال إل ػػو 
  آكدنا إل  ان   التر ن  ال ان  ه

َوَعَميى الثاًَلثَيِة الايِذيَن ُخمِّفُيوا َحتايى ِإَذا َضياَقْت َعَميْيِيُم  فكلػو ت ػال :ان   التر نػ  ال ان ػ  الػكارد ا يػا لسػظ نلجػ  ىػ         
التايوااُب َب َعَمْيِيْم ِلَيُتوُبيوا ِإنا المايَو ُىيَو اْأَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَمْيِيْم َأْنُفُسُيْم َوَظنُّوا َأْن ََل َمْمَجَأ ِمَن الماِو ِإَلا ِإَلْيِو ثُما َتا

 .[ُُٖ]الراِحيمُ 
اػػ   ػػـك ال سػػرة علػػ  اػػبلؼ  الاطػا  اػػ  ىػػذه ان ػػ  التر نػػ  ل بل ػػ  نػف النػػؤنن ف الػػذ ف السػػكا عػػف الليػػاؽ رػالنر         

ان   السارآ  الت  ااطرم الننااآ فه كالسػ اؽ كاضػأ الداللػ  رػ ف ان تػ ف؛ اسػ  ان ػ  األكلػ : ر ػاف لف ال نلجػ  كال نػداؿ كال 
ه -ترػارؾ كت ػال - ارام للننااآ ف الننتر ف نف دكف ام ت ال ف اس و ال ررة كال ظ  لنف تيسكؿ لو نسسو اللجكذ ل  ر النػكل  ن

إارػػار ام ت ػػال  عػػف النالسػػ ف لنيػػـ علػػ   آػػ ف لف ال نلجػػ  نػػف دكف ام ت ػػال  إال إل ػػوف كر ػػاف ل ػػر ىػػذا  :كاػػ  ان ػػ  ال ان ػػ 
رنػػا اعتػػدنا لف  اررنػػا الآػػر ف التػػر ـ عنػػو دكف سػػائر التتػػ  اػػ  السػػ رة ننػػا  ين ػػؿ ن ػػزة ااةػػ   التالػػؼ علػػ  يػػالتيـ النسسػػ  

كا  رض علػ  ريارتيػا فػد ضػافم علػ يـف اػإذا لجػنطلػ  علػ  السػر كال لػفف ات ننػا األللآر ف التر ـ كىك تػبلـ عػبٌلـ ال  ػك  ال
تػاف نػنيـ إال اػ  النس ػر ال ػاـف انػا  لستيـ ألنػر النرػ  إل  لنسسيـ ل ليا تررر ليـ ذنػريـ  جػدكنيا ن سػكرة ضػ آ  جػزاذ ناػا
 لجكذ النؤنف الةادؽ لنلجئو اليؽ لررو ت ال  الرينف الري ـه 

كنػػػرارة رػػػف الرر ػػػ ف كىػػػبلؿ رػػػف  (ٖٓ): نزلػػػم ىػػػذه ان ػػػ  اػػػ  ت ػػػ  رػػػف نالػػػؾ-رضػػػ  ام عنينػػػا-"فػػػاؿ ارػػػف عرػػػاس        
ف ات ار ل انان ك  ػس ر ػدىا نػف الليػكؽ رػوف انت   ئم ليآم الرسكؿ ف اآاؿ ت  : لنا لاره لىؿ الند ن  جنبلن (ٖٔ)لن  

ف ؿ لت  : اعتذر إل ػو نػف ةػن  ؾف اآػاؿ: ال كام يتػ  تنػزؿ  اندـ عل  ةن  و كتذلؾ ةايراهف النا فدـ رسكؿ ام 
فكلػػػػو ت ػػػػال :  اآػػػػاؿ: "نػػػػا الستػػػػـ عنػػػػ " اآػػػػاال: ال عػػػػذر لنػػػػا إال الاط ئػػػػ  انػػػػزؿ تػػػػكرت ف كلنػػػػا ةػػػػايراه ااعتػػػػذرا إل ػػػػو 

 َِوَءاَخييُروَن ُمْرَجييْوَن َلْمييِر الماييو  اػػكفسيـ الرسػكؿ  ر ػػد نػػزكؿ ىػػذه ان ػ ف كنيػػ  النػػاس عػف نجالسػػتيـف كلنػػرىـ رػػاعتزاؿ
رساليف إل  لىال يفف اجاذم انرلة ىبلؿ تس ؿ لف ت ت و رط اـ اإنو   خ تر رف ا ذف ليا ا  ذلؾ ااة ف كجاذ  نسائيـ كا 

 ػ   ر رػو اػ  الليػاؽ ريػـف اآػاؿ ت ػ : رلػ  نػف اط ئتػ  لف طنػ  اػ َّ الن ػرتكفف فػاؿ: اضػافم رسكؿ نف ال اـ إل  ت
لاَقد عل َّ األرض رنا ريرمه كرت  ىبلؿ رف لن   يت  ا ؼ عل  رةرهف النا نض  انسكف  كنان نزلم تكرتيـ رآكلو: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصطلح امللجأ يف ادكرآن ادكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف ادررااا  اسإااليية  ي  )11(  ع )1(  1111 ه /2020م

 

ٖٗٗ 

 [ُُٖالتكرػػ : ]الثاَمييياثَِة الاييِذيَن ُخمِّفُييوا َحتاييى ِإَذا َضيياَقْت َعَمييْيِيُم اَلْرُض َوَعَمييى كرآكلػػو ت ػػال :  [ُُٕالتكرػػ : ]تايياَب الماييُو َعَمييى الناِبييىِّ 
فكنػػان نػػف الننػػااآ ف لرجػػ ىـ رسػػكؿ ام عػػف يضػػرتوه كفػػاؿ  َوَءاَخييُروَن ُمْرَجييْوَن َلْمييِر الماييوِ ان ػػ ه كفػػاؿ اليسػػف:   نػػ  رآكلػػو: 

:   نػػ  الننػػااآ ف كىػػك ن ػػؿ فكلػػو: يينْ  األةػـػ ييَن اَلْعييرَاِب ُمَنييياِفُقونَ  َوِمما لرجػػ ىـ ام الػـػ  ارػػر عػػنيـ نػػا علنػػو نػػنيـف  َحييْوَلُكم مِّ
ماا َيُتوُب َعَمْيِيمْ كيذرىـ ريذه ان   إف لـ  تكركا لف  نزؿ ا يـ فر نانه اآاؿ ام ت ال :   ه(ٕٖ)"ِإماا ُيَعذُِّبُيْم َواِ 

 آنػػكا لف ال نلجػػ  كال نسػر ر ػػد لف ضػػافم علػػ يـ ل  كاللجػػكذ إل ػوف كلنػػا   ةػػدؽ األك انزلػم تػػكرتيـ لنػػا علػػـ نػنيـ ت ػػال       
الدن ا رنا كس م اآكط كا يت  ا  األسكاؽ الت  ت ج رالناس اػبل ليػد  ػرد علػ يـ السػبلـف كال زكجػ  إف رد إلػ  الر ػم تؤنسػو 

  انسػ ف ل لػ ه إنػو نكفػؼ كام ا  ىذه ال رر ف يت  ت ف نسسو نلئم كي   ككيدة ك نانف اػبل جلػ س كال نػؤنس نػا  ز ػد علػ
كالناالط ف كانتياف  د دف لت    لنكا لف ال نلج  نػف ام ت ػال  إال  االجتناع  عظ ـ عل  النسس الر ر   الت  جرلم عل  

ف إل و ت ال ؛ ايك النير  كالنداؿ كالننجاف ابل تطنئف األنسس إال رآررو كال تسػتف األركا  إال رالتضػرع كالتػذلؿ لػو كيػده دك 
سػػائر األسػػرا ه ىنػػا اػػ  ىػػذا النػػكطف تتنػػزؿ رينتػػو ت ػػال  علػػ يـ ر ػػد لف لعلػػف فرليػػا لف ال نػػكل  كال نةػػ ر نػػف دكف ام 

لنػره  كجػاذ، [ُُٔ]يرٍ ِإنا الماَو َلُو ُمْمُك الساَماَواِت َواْأَْرِض ُيْحِيي َوُيِمييُت َوَميا َلُكيْم ِميْن ُدوِن المايِو ِميْن َوِليين َوََل َنِصي ت ػال :
ياِدِقينَ  لآكلػو ت ػال : ت ػال  ر ػدىا رػالتزاـ التآػكل كالةػػدؽ كلال  نػػكذ  [ُُٗ]َييا أَيَُّيييا الايِذيَن آَمُنييوا اتاقُيوا المايَو َوُكوُنييوا َميَع الصا
ػف لطػاع كاترػ  النرػ  الكايد ننيـ رنسسو دكف رسكؿ ام    ك ر ركا ر نسسيـ عنػو عل ػو الةػبلة كالسػبلـف نػ  ر ػاف ننزلػ  نى

َميا َكياَن ِأَْىيِل اْلَمِديَنيِة َوَميْن َحيْوَلُيْم ِميَن اْأَْعيرَاِب َأْن َيَتَخمافُيوا َعيْن َرُسيوِل المايِو َوََل كنا لو نػف األجػر كال ػكا ؛ فػاؿ ت ػال : 
ْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل الماِو َوََل َيَطُ يوَن َمْوِطً يا َيِغييُظ اْلُكفاياَر َيْرَفُبوا ِبأَْنُفِسِيْم َعْن َنْفِسِو َذِلَك ِبأَناُيْم ََل ُيِصيُبُيْم َظَمٌأ َوََل َنَصٌب َوََل مَ 

َوََل ُيْنِفقُييوَن َنَفَقيًة َصييِغيَرًة َوََل  * َوََل َيَنياُلوَن ِمييْن َعيُدون َنييْيًًل ِإَلا ُكِتيَب َلُيييْم ِبيِو َعَمييٌل َصياِلٌح ِإنا الماييَو ََل ُيِضييُع َأْجييَر اْلُمْحِسيِنينَ 
 ه[ُُِ-َُِ]َوََل َيْقَطُعوَن َواِدًيا ِإَلا ُكِتَب َلُيْم ِلَيْجِزَيُيُم الماُو َأْحَسَن َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ  َكِبيَرةً 
كنػػف جن ػػؿ نػػا ذتػػر اػػ  ىػػذه ان ػػ  نػػا لكرده الرآػػاع  اػػ  نظػـػ الػػدرر رػػ ف ام فػػد تػػا  )علػػ  ال بل ػػ  الػػذ ف السػػكا(ف اتػػاف        

راليجراف كني  الناس عف تبلنيـف كلاػر اليتـػ اػ يـ ل ػ ت  لنػر ام اػ   لم: السيـ رسكؿ ام  الال  للآلك  نطلؽ التال ؼ
تليػػا )رنػػا  :ملاالسػػت بلذ اآػػاؿ: )علػػ يـ األرض(   ػػار إلػػ  عظػػ ـ األنػػر رػػ داةلكاسػػتنر تالػػ سيـ )يتػػ  إذا ضػػافم(  ر ػػاف لنػػرىـ

ال  سػتلـز الةػدرف لتر ػو الداللػ  علػ  لف النػراد النجػاز اآػاؿ: ريرم( كلنا تاف ىذا فد  ػراد رػو اليآ آػ ف كتػاف ضػ ؽ النيػؿ فػد 
)كضافم عل يـ لنسسيـ( راليىـ كال ـ النآلؽ نػف  ػدة نػا الفػكا نػف اليجػراف؛ كلنػا تػاف ذلػؾ ال  آتضػ  التكرػ  إال رالنرافرػ ف لتر ػو 

ة تانػم فلػكريـ ال تسػػتآر علػ  يػاؿ اتػػاف ل آنػكاف كل لػو عرػػر رػالظف إ ػذاف رػ نيـ ل ػػدة الي ػر  :ذلػؾ للتالػؼ ريػا فكلػػو: )كظنػكا( لم
 آ ػػنيـ ل ػػدة الاػػكاطر ت نػػو ظػػفف لك  آػػاؿ: إف الت ر ػػر رػػو عػػف  آػػ ف النالةػػ ف إ ػػارة إلػػ  لف لعلػػ  ال آػػ ف اػػ  التكي ػػد ال  رلػػ  

نػا )ال ليةػ   نػاذ عل ػؾف لنػم ت تنا فاؿ لةػدؽ الالػؽ  -اليآ آ  عل  نا ى  عل و لف ال  آدر ليد اف  يآدر م يؽ فدره 
رنػا  رضػ وف كىػك نى ىػؿ لتي ػرىـ اػ  لنػرىـف كجػكا   :ملكىػذا نػف النسػائس ااسػت نلو اػ  لن الػو )إال إل ػو(  (ٖٖ)ل ن م عل  نسسؾ(

)إذا( نيذكؼ دؿ عل و ةدر التبلـ تآد ره: تدارتيـ رالتكر  اردىـ إل  نا تانكا عل و فرؿ نكاف   الذن ه كلنا تػاف نػا عنلػكه نػف 
 ـػ رػ نكر عظ نػ   ػد دة الآػرأ كا نػ   عظ نان رنجرد الناالس   ـ  ترؾ النكاسػاة  ـػ رالر رػ  عنػو  التالؼ عف لنر الرسكؿ 

اتػػاف  ر ػػد ن ػػو الز ػػادة عػػف رترػػ  التكرػػ ف لعلػـػ سػػريانو لنػػو رفػػاىـ اػػ  رتػػ  التنػػاؿ رػػ ف ج ػػؿ ذلػػؾ سػػرران لتطي ػػرىـ نػػف جن ػػ  
  رك  اػ  نةػػاعد الن ػػارؼف لترػ  ذلػػؾ سػػريانو اإلعػبلـ رػػو رآكلػػو األدنػاس كتنآ ػػتيـ نػف سػػائر األرداف النآتضػػ  لنز ػد الآػػر  رػػال

رجػ  ريـػ ر ػد التكرػ  إلػ  نآػاـ نػف نآانػام سػبلن   :رػ داة االسػتر اد: ) ـػ تػا  علػ يـ( لم -ن  ران إل  نػا ر ػده لػكال اضػؿ ام -



 هال املشاقبةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م2020/ ه1111  (1)  ع (11) ادررااا  اسإااليية  ي  اجمللة األردنية يف

 
ٖٗ٘ 

إلػػ  نػػا تآتضػػ و السطػػرة األكلػػ  نػػف  ل رج ػػكا :السطػػرة الػػذم ىػػك ليسػػف تآػػك ـ   لػػك ل لػػكه رالنسػػر  إلػػ  نػػا دكنػػو تكرػػ  )ل تكرػػكا( لم
ال رػػام علػػ  نػػا تػػانكا عل ػػو نػػف اإليسػػاف اػػ  الػػد ف كالتالػػؽ رػػ ابلؽ السػػارآ فف كل لػػو عرػػر رػػالظف نكضػػ  ال لػـػ إ ػػارة إلػػ  لنػػو 

ألنػػو نيػػ ط رتػػؿ  ػػ ذ ال   جػػزه  ػػ ذف  ؛ تسػػ  اػػ  الاػػكؼ نػػف جبللػػو لبلنآطػػاع إل ػػو نجػػرد الظػػف ر نػػو ال سػػر  إل ػػو إال ننػػو
 تكف الت ر ر) ـ( إ ارة إل  عظ ـ نا فاسكا نف األىكاؿ كنا ترافركا إل و نف نرات  الاػكؼف كانتنػاف علػ يـ رالتكرػ  نػف  ك نتف لف

عظػػ ـ نػػا ارتترػػكاف إننػػا اةػػكا عػػف راػػائآيـ رػػ ف لرجئػػكا ألنػػر ام ل لػػك نآػػانيـ رنػػا ليػـػ نػػف السػػارآ  كرسػػك  الآػػدـ اػػ  اإلسػػبلـف 
ف كنػف ىػذا الرػارؽ يسػنام األرػرار سػ ئام االناالس  ال س رة ننيـ لعظـ نف  الت  ر نف   رىـ ألنيـ لئنػ  اليػدل كنةػار أ الظلـػ

 ف لنر التكر  نكتكؿ إل  نالؾ النلؾ ال إل    ره ابل نلج  ننو إال إل وهلعلنكا  ه اآد(ٖٗ)النآرر ف
ارؾ كت ػػال  فػػد لكرد اػػ  السػػكرة اػػ  ان تػػ ف التػػر نت ف ر ػػـ لنػػو ترػػ (نلجػػ )كفػػد جػػ ذ اػػ  ىػػذه السػػكرة التر نػػ  رلسػػظ        

للساظان فر ر  الن ن  ال ريد نف الكفكؼ عل يا لر اف كفكع لسػظ نلجػ  اػ  نيلػو دكف   ػرهف ري ػا س ياىةػؿ اػ  األلسػاظ التػ  
مايِو َيْحِمفُيوَن ِبالالػكل  كالنةػ ر( اػ  ان تػ ف التػال ت ف: )تجنران للتترار ر د لف لعر  سر  ان عل   ؛لـ تذتر ا      ال كرل

ِإَلا َأْن َأْفَناُىُم الماُو َوَرُسوُلُو ِمْن َفْضِمِو  َما َقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكِمَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد ِإْسًَلِمِيْم َوَىمُّوا ِبَما َلْم َيَناُلوا َوَما َنَقُموا
ْن َيَتَولاييْوا ُيَعييذِّبْ  ِخييَرِة َوَمييا َلُيييْم ِفييي اْأَْرِض ِمييْن َوِلييين َوََل َفييَِْن َيُتوُبييوا َيييُك َخْيييًرا َلُيييْم َواِ  َْ ُيُم الماييُو َعييَذاًبا َأِليًمييا ِفييي الييدُّْنَيا َوا

ِإنا الماييَو َلييُو ُمْمييُك الساييَماَواِت َواْأَْرِض ُيْحِيييي َوُيِميييُت َوَمييا َلُكييْم ِمييْن ُدوِن الماييِو ِمييْن َوِلييين َوََل  كفكلػػو ت ػػال : [فْٕ]َنِصيييرٍ 
َييا َأيَُّييا الناِبييُّ َجاِىيِد اْلُكفاياَر َواْلُمَنياِفِقيَن َواْفمُيْظ َعَميْيِيْم َوَميْأَواُىْم َجَييناُم  النة ر( اػ  فكلػو ت ػال :)كلسظ  [ُُٔ]ِصيرٍ نَ 

 ه[ّٕ]َوِبْ َس اْلَمِصيرُ 
 ر ػد ت ػؼ تسػرىـ كنسػافيـف  ػـ اس  اطا  الننااآ ف كالتسار كةؼ ليـ ام ت ال  النةػ ر ر نػو جيػنـ كال  ػاذ رػام       

نسػػ  عػػنيـ الػػكل  كالنةػػ ر رنػػا  ناسػػ  جػػنس عنليػػـ اػػبل نلجػػ  كال نيػػر  ننػػو ت ػػال  انةػػ رىـ الػػذم  ؤكلػػكف إل ػػو جيػػنـ 
َيْحِمفُيوَن ِبالمايِو َميا * َس اْلَمِصييُر َيا َأيَُّيا الناِبيُّ َجاِىِد اْلُكفااَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْفُمْظ َعَميْيِيْم َوَميْأَواُىْم َجَييناُم َوِبي ْ االد ف ا يػا: 

 َأْن َأْفَنياُىُم المايُو َوَرُسيوُلُو ِميْن َفْضيِمِو َقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكِمَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد ِإْسًَلِمِيْم َوَىمُّوا ِبَما َليْم َيَنياُلوا َوَميا َنَقُميوا ِإَلا 
ِخييَرِة َوَمييا َلُيييْم ِفييي اْأَْرِض ِمييْن وَ َفييَِْن َيُتوُبييوا َيييُك َخْيييًرا َلُييي َْ ْن َيَتَولاييْوا ُيَعييذِّْبُيُم الماييُو َعييَذاًبا َأِليًمييا ِفييي الييدُّْنَيا َوا ِلييين َوََل ْم َواِ 

رجيػاد التسػار كالننػااآ ف كال لظػ  علػ يـف تنػا لنػره رػ ف  اسػض جنايػو لنػف  اآد "لنر ت ال  رسػكلو  [ْٕ-ّٕ]َنِصيرٍ 
ؤنن فف كلارره لف نة ر التسار كالننااآ ف إل  النار ا  الدار انارةه كفد تآدـ عف لن ػر النػؤنن ف علػ  رػف اتر و نف الن

 َفََِذا اْنَسَمَخ اأْشُيُر اْلُحُرُم َفياْقُتُموا اْلُمْشيِرِكينَ ر رر   لس اؼف س ؼ للن ػرت ف:  لر  طال  لنو فاؿ: ر ا رسكؿ ام 
َقاِتُموا الاِذيَن َل ُيْؤِمُنوَن ِبالماِو َوَل ِباْلَيْوِم اَِخِر َوَل ُيَحرُِّموَن َما َحراَم الماُو َوَرُسيوُلُو التتا : ( كس ؼ للتسار لىؿ ٓ)التكر :

كسػ ؼ للننػااآ ف:  [ِٗ  :التكرػ]َوَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الاِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتاى ُيْعُطيوا اْلِجْزَييَة َعيْن َييٍد َوُىيْم َصياِفُرونَ 
 اليجػرام:] َفَقاِتُموا الاِتي َتْبِغي َحتايى َتِفييَء ِإَليى َأْميِر المايوِ كس ؼ للر ػاة:  [ٗ ف التير ـ:ّٕ التكر :]}َجاِىِد اْلُكفااَر َواْلُمَناِفِقينَ 

 ف ننػػا ل نػػ  عنػػو النكضػػ  ه ألف االنتةػػار ال  تػػكف إال نػػف عػػدكف كالكال ػػ  لنػػف نيػػ  كتبلىنػػا ن ػػدـك اػػ  السئتػػ(َٗ)"[ٗ
 ىـ كياليـ إل  جينـهؤ األكؿ ا  سكرة ال كرله االنة ر جزاذ كياؿ  ستيآو النرذ كجزا

ِإنا المايَو َلييُو ُمْميُك السايَماَواِت َواْأَْرِض ُيْحِيييي َوُيِمييُت َوَميا َلُكيْم ِمييْن ُدوِن المايِو ِميْن َوِلييين َوََل  فكلػو ت ػال : كن لػو اػ        
كلذلؾ ايةػؿ  ف[ُُٓالتكر : ]إن اهلل بكل شيء عميمف فاؿ ارف عا كر: "تذ  ؿ  اف ا  فكة الت ت د لآكلو: [ُُٔ] رٍ َنِصي

ألف تالػػػؼ ال لػػػـ عػػػف  ؛ل   آتضػػػ  لف  تػػػكف عل نػػػان رتػػػؿ  ػػػ ذألف  رػػػكم نلػػػؾ السػػػناكام كاألرض م ت ػػػا ؛دكف عطػػػؼ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصطلح امللجأ يف ادكرآن ادكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف ادررااا  اسإااليية  ي  )11(  ع )1(  1111 ه /2020م

 

ٖٗٙ 

لتةػك ر  يحييي ويمييتالتةرؼ كالتػدر رف كز ػادة جنلتػ : الت لؽ رر ض النتنلتام  سض  إل  إضاع   ؤكنياه كالنلؾ: 
ن نػػ  النلػػؾ اػػ  لتػػـ نظػػاىره النيسكسػػ  للنػػاس النسػػلـ ر ػػنيـ لف ذلػػؾ نػػف تةػػرؼ ام ت ػػال  ال  سػػتط   ليػػد داػػ  ذلػػؾ كال 

اؿ؛ لت   ػد النسػلن ف رػػ نيـ ننةػكركف اػ  سػائر األيػػك  وميا لكييم مين دون اهلل مين ولييي وَل نصييرتػ ا رهه كعطػؼ جنلػ : 
ألف ام كل يـ ايك نة ر ليـف كإلٍعبلنيـ ر نيـ ال  ا كف التسار ألف التاار ف ال نكل  ليـ؛ ألف ام  اض  علػ يـ ايػك ال 

   ه(ُٗ) نةرىـه كذلؾ نناس  ل رض التبلـ النت لؽ راست سارىـ للن رت ف ر نو ال  س دىـه كالنة ر: الناةر"
 لج ( ا  سكرة التكر :ن)لساظ ذام ةل  رلسظ لكننا كرد نف        

ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتاى َيْسَمَع َكًَلَم الماِو ثُما َأْبِمْغُو َمْأَمَنُو َذِليَك الن نف ا  فكلو ت ال :     - ِبيَأناُيْم َواِ 
 ه[ٔ]َقْوٌم ََل َيْعَمُمونَ 

لنرتؾ رآتػاليـ كفػرليـ اسػتجارؾ لم: اسػت اذ رػؾ كاسػت ننؾ ر ػد انسػبل  األ ػير "إف ليد نف الن رت ف الذ ف  كالن ن :       
تَّ   ىٍسػنى ى تىػبلـى اًم(ف اتآػ ـ عل ػو يجػ  امف كترػ ف لػو د ػف ام  ؛اليـر اػإف لسػلـ ف ل سن  تبلـ ام )اى ًجٍرهي( ا عذه كلننو )يى

ف لرػ  لف  سػلـ اآد ناؿ عز اإلسبلـ كا ر الدن ا كانارةف كةار رجػبلن نػف ال نىػوي )نسػلن فف كا  َـّ لٍرًلٍ ػوي نى نى دار فكنػو اػإف  ( يػ
ـٍ فىٍكـه ال  ىٍ لىنيكفى )فاتلؾ ر د ذلؾ اآدرم عل و اافتلو   ه(ِٗ)د ف ام كتكي ده" (ذىًلؾى ًر نَّيي

فانػ  اليجػ  علػ يـف يتػ   سػن كا تػبلـ ام ت ػال  ك          سينػكا اإلسػبلـف اان   التر ن  ا  س اؽ اليد ا عف التسػار كا 
 اإف تاف الرجؿ ر  دان عف لىلوف الو يؽ األناف ا  نالو كنسسو يت   ةؿ إل يـه 

ٍنػمي   ػرم نػف األىٍنػفه كاألىنػاف         ه ك نى كا  الل   الن نف نف لىًنفى رن ن : األىنافي كاألىنان ي رن ن ف كفد لىًنٍنػمي ا ىنػا لىًنػفه
:  كاألىٍنفي ضدا الاكؼه كاألىنان ي ضدا  ػٍ نىفي نىػوف كالنى الًا ان ه كاإل نافي ضدا التسره كاٍستٍ نىفى إل و: داؿ ا  لىناًنوه كفد لىنَّنىو ك نى

 ه (ّٗ)نكض ي األىٍنًفف كاألنفي النستج ري ل ىٍ نىفى عل  نسسو
يػػك ان ػ ف ااجػاذ الت ر ػر ىنػا رلسػظ نػ نف ال نلجػ ؛ ألنػو طلػ  لنػاف نػف ناػالؼ نػف جنسػو فػد  آػدر عل ػو اػ  تػرة         

نتناع عنػو لسػر  نكجػ  لػذلؾ كىػك الاػكؼ علػ  ي اتػوف ر ػـ رآػاذ الآػدرة علػ  نساف االن ؿ االضطرار نا ال  ستط   اإل
نػػ  كيةػػان ف ك تػػكف االنتنػػاع اػػ  ذاتػػوه ر ننػػا النلجػػ  ااألةػػؿ ا ػػو اللجػػكذ رػػالنسس ال رالكاسػػط  لنػػف  يػػرل لنػػو ةػػاي  نتا

  لتؿ الن ت  عند  دة الجكعف كن ؿ ال ىدك عل  ال ىكؾ عند نااا  السر :نسسو ن ؿ نساف ننو ردان نف لا اؿا نا ال  جد اإل
 نو  نتلؾ الآدرة عل  االنتناع االسرؽ كاضأهل :ا آاؿ: إنو نيلج  إل  ذلؾف لم

  : ال ار ا  فكلو ت ال َاْثَنيْيِن ِإْذ ُىَميا ِفيي اْلَغياِر ِإْذ َيقُيوُل  ِإَلا َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الماُو ِإْذ َأْخَرَجُو الايِذيَن َكَفيُروا ثَياِني
َجَعيَل َكِمَميَة الايِذيَن َكَفيُروا السُّيْفَمى َوَكِمَميُة ِلَصاِحِبِو ََل َتْحَزْن ِإنا الماَو َمَعَنا َفَأْنَزَل الماُو َسِكيَنَتُو َعَمْيِو َوَأياَدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَىا وَ 

 .[َْ]الماُو َعِزيٌز َحِكيمٌ الماِو ِىَي اْلُعْمَيا وَ 
ألنػو كةػؼ للنتػاف الػذم  ؛تتاد ىذه ان   التر ن  ال تيتا  عظ ـ ر اف ا  التسر ؽ رػ ف لسػظ نلجػ  كالت ر ػر رال ػار       

كةػػايرو اػػ  اليجػػرة علػػ  اليآ آػػ ف كاػػ  الل ػػ  ال ػػار ىػػك: "نى ػػارةه اػػ  الجرػػؿ تالسَّػػٍر ف كف ػػؿ: ال ػػاري  لجػػ  إل ػػو النةػػطس  
ه كفاؿ اللي ان : ىك ً ٍروي الر م ا ػوه كفػاؿ   لػ : ىػك النػناسض اػ  الجرػؿ كتػؿ تال نطنػئف تىٍيؼ ا  الجرؿ كالجن  الً  رافي

 ه(ْٗ)نف األىرض"
ابل  ِإَلا َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الماوُ  اررم لكؿ ان   التر ن :لا   ننو ترارؾ كت ال  تنا تنا لنينا ارجا رنةر كعن       

  تناس ج  لنةرتـ اإف ام ناةره كننزؿ عل و ست ن  كجنكدان لـ تركىاف تؿ ىذا  تكااؽ ن  الطن ن ن  ا  ىذا ال ار الذم يا



 هال املشاقبةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م2020/ ه1111  (1)  ع (11) ادررااا  اسإااليية  ي  اجمللة األردنية يف

 
ٖٗٚ 

 ك تؿ الينا   نف ي ا يجنو كاناساضو عف لع نيـه
 : نداؿ ا  فكلو ت ال  َُىْم َيْجَمُحونَ َلْو َيِجُدوَن َمْمَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمداَخًًل َلَولاْوا ِإَلْيِو و[ٕٓ]ه 

سرؽ ر اف كتسس ر ان   التر ن ف كالتسة ؿ ا  ن ن  نلج ف كن ارام نػف ال ػكر ايػ  تال ػاره لنػا لسػظ نػداؿ ل ػ         
ؿ رػالستأ الػدااكؿ كنكضػ  الػدااكؿ ػٍداى ػؿ رػوف كالنى ؿ كدىاى ػكالن كتىػدىاَّ ؿ دياي ػؿ  ىػٍداي : "كالداايكؿ نآ ض الاػرك ه دىاى ؿى  ايك نف دىاى

لػو تآػكؿ: لىدٍ  ؿ رضػـ النػ ـ اإًلٍداػاؿ كالنس ػكؿ نػف لىٍداى ػٍداى ؿى ًةػٍدؽو كالني ػٍداى ٍلػمي نى بلن يسػنان كدىاى ػٍداى ٍلػمي نى ٍلتػو لى ضػانه تآػكؿ دىاى اى
ؿ ا وه كىك نيٍستى ىؿ نف الدااكؿ" ؿ:  رو ال ار  يٍداى ؿى ًةٍدؽوه كالنيدَّاى نيٍداى
  ه(ٓٗ)

ري ػا ال  جػدكف يػكليـ نػا  ينػ يـ  نساؽ كاةس  ياليـ عند الاػكؼ نػف النرػ  كان   التر ن  ا  لىؿ التسر كال       
نػداؿ(ف لك )سكاذ تػاف ىػذا النسػر اػكؽ األرض )نلجػ (ف لك تيتػو  -رضكاف ام عل يـ-كةيرو  لك  لجئيـ نف النر  

  ن ارام( ات ننا ال نلج  ليـ نف دكف ام ت ال ه)رنستكاه 
 : ن كل ا  فكلو ت ػال  َُّيا الناِبيُّ َجاِىِد اْلُكفااَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْفُمْظ َعَمْيِيْم َوَمْأَواُىْم َجَيناُم َوِبْ َس اْلَمِصيرُ َيا َأي[ّٕ] ه

ْجٌس َوَمْأَواُىْم َجَيناُم َجَزاًء ِبَميا َسَيْحِمُفوَن ِبالماِو َلُكْم ِإَذا اْنَقَمْبُتْم ِإَلْيِيْم ِلُتْعِرُضوا َعْنُيْم َفَأْعِرُضوا َعْنُيْم ِإناُيْم رِ  كفكلو ت ال :
 ه[ٓٗ]َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

جاذم ان تاف التر نتاف ا  سػ اؽ اليػد ا عػف الننػااآ ف كالن ػرت ف للت ت ػد علػ  لف نػ كاىـ كنآػانيـ األا ػر ىػك        
ٍ ػمي نىٍنز  (لكا)ا  جينـ لنا تآدـ الآكؿ ا و نف لسرا ه كالن كل ا  الل  : نف " ٍ ػمي لىكى ٍ ػمي كت ىكَّ ًكٌ ػان كلىكَّ لػ  ننزلػ  ليًكٌ ػان كاً  لػ  كاً 

ٍ ػمي ابلنػان ًإذا لىنزلتػو رػؾف فػاؿ ارػف األى  ػر: ىػذا تلػو نػف لىكىل  ىػٍ كمه  آػاؿ: لى  ف كنػف ال ػر  نػف  آػكؿ: لىكى ٍ مي تلػو عيػٍدمي ٍ ػمي كٍلتىكى كى
ٍ مي   رم ك كٍ تيػوه كلىنتػر ر ضػيـ النآةػكر النت ػٌدم ه كفػاؿ األىزىػرم: ىػ  ل ػ  اةػ ي  كنػف النآةػكر الػبلـز ًإل  الننزؿ كلىكى

لػ  اليد اي انار لىنا لىيديىـ ا ىكىل ًإل  ام لىم: رج  ًإل وه كنف الننػدكد يػد اي الػدعاذ الينػد م الػذم تسانػا ك كانػا لىم ردَّنػا إً 
ف فاؿ الجكىرم: النى ٍ  كىل تؿ نتاف  ٍ كم ًإل و   ذ ل بلن لىك نياران"نٍ كلن لنا كلـ  ج لنا ننت ر ف تالريائـف كالنٍ كىل الننزؿي

 ه  (ٔٗ)
 ذتر نػآليـ كاػاتنتيـ كننػزليـ الػذم  نزلكنػو اػ  اناػرةف نػ  لف جيػنـ ل سػم ننػا  ػداؿ يآ آػ  اػ  ن نػ   اام        

ـ ا يػػا دكف الن ػػداـ كسػػائؿ الرايػػ  كالسػػت ن  كاألىػػؿف إال لف النػػراد ننيػػا اسػػت ارة اليالػػ  نػػف ي ػػا النتػػكا كالنآػػا (ننػػزؿ)
 هكاىـ الذم تيت  عل يـ ابل ارار ننوه لنا لسظ نلج  ا ينؿ ا   نا اه الآدرة عل  االنتناع   رىاف اجينـ نآليـ كن

 رجػ  إل ػوه كالنةػ ر النتػاف  :فاؿ ارف عا كر ا  السرؽ ر ف ن كل كنة ر: كالن كل نا  ػ كم إل ػو النػرذ نػف النتػافف لم       
 ه(ٕٗ)عترارف كالجن  ر نينا ىنا تسٌنف رج  ااالاتبلؼ ر نو كر ف الن كل راال :الذم  ة ر إل و النرذف لم

األلساظ ذام الةػل  اػ  السػكرة ك ر د نا سرؽ نف ر اف تسس ر ان ت ف التر نت فف كر اف السرؽ ر ف ن ن  نلج  ا ينا        
ن   نت ارة النزكؿف كنس  النلجػ  عػف الننػااآ ف اػ  التر ن ف كاليتن  نف است ناليا دكف سكاىاف نليظ ال بلف  ر ف تكف السكرة ند

اػاألرض رنػا  [ٕٓ]َلْو َيِجُدوَن َمْمَجًأ َأْو َمَغارَاٍت َأْو ُمداَخًًل َلَولايْوا ِإَلْييِو َوُىيْم َيْجَمُحيونَ  اسـ نتاف ا  فكلو ت ػال : ركةسوالدن ا 
ىـ تسػػرىـ كنسػػافيـ لظيػػره النػػكل  ترػػارؾ كت ػػال  ريرػػم لػػ س ليػػـ ا يػػا نلجػػ  نػػف دكف ام ت ػػال ف اتنػػا لاسػػكا اػػ  ةػػدكر 

كت ؼ سترىـ ابل نلج  ننو ت ال  إال إل وف كىذا رنػا  تناسػ  نػ  نكضػكع السػكرة كنآةػدىا نػف ن ػاداة لىػؿ الراطػؿ نػف 
  هالتسار؛ كالننااآ ف ااة ف ابل كل  كال نة ر ليـ نف دكف ام ت ال ف كلـ تؤننيـ يةكنيـ كال عددىـ كعتادىـ

 ُخمُِّفواَوَعَمى الثاًَلَثِة الاِذيَن فاؿ ت ال :  فنم لف النلج  ىك ام ت ال  كيدهكا  النآارؿ السئ  النؤنن  الت  لفرم كل آ       



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصطلح امللجأ يف ادكرآن ادكريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف ادررااا  اسإااليية  ي  )11(  ع )1(  1111 ه /2020م

 

ٖٗٛ 

ِو ِإَلا ِإَلْييِو ثُيما تَياَب َعَميْيِيْم لمايَحتاى ِإَذا َضاَقْت َعَمْيِيُم اْأَْرُض ِبَميا َرُحَبيْت َوَضياَقْت َعَميْيِيْم َأْنُفُسيُيْم َوَظنُّيوا َأْن ََل َمْمَجيَأ ِميَن ا
الػذ ف السػكا عػف النرػ   -ف ايػذه ان ػ  التر نػ  التػ  تظيػر نػا لرطنػو النؤننػكف[ُُٖ]ِلَيُتوُبوا ِإنا الماَو ُىيَو التايوااُب اليراِحيمُ 

- انػا تػاف  –لنسػاؽ علػ  اػبلؼ لىػؿ ا -ا  لنسسيـ نف ندـ كيسرة ااعتراؼ رالػذن ف يتػ  تػ ف ذنرػو   سػره اػ  نسسػو
ننيـ إال ال آ ف ر ف ال نسر كال نلج  نف ام ت ال  إال إل و؛  آ نان ال  ساكره  ؾ كال  االطػو نسػاؽف عنػدىا جػاذم تكرػ  ام 

عػا لػ  السطػرة األكلػػ ؛ كىػـ لىػؿ رػػدر كةػي  النةػطس  عل ػػو إدتيـ ت ػال  علػ يـ ر ػد ىػػذا االرػتبلذ كاالنتيػاف لتنآ ػػتيـ كا 
ذا تيةػنكا ا ػو نػالكا التكرػػ  إنػو التػكا  الػري ـف اتػػاف نلجػ ىـ؛ التسػل ـف كاتنػم ان ػػ  ركةػسو ت ػال  ل لاضػؿ الةػبلة كلتػـ

  كالرين ف انف نلجئو ام تا  عل و كلدالو ا  رينتوه
 

 . اخلامتة
ؿ ننا ال ليية  لو عددان اآد تكةلم الدراس  إل           انت  :  جالنتار د يند ام ت ال  عل  نا لن ـ علَّ  كاضَّ

 تيػم األرض  النلج  ا  األعراؼ الر ر  : النير  كاليةف ننا  ا اه اإلنساف نف ني ر كتيكؼ كيةكف كنبلجػ -ُ
 ىا ال ـك لت رتياهؤ ت  رم لسناك  فكاكفيا

ارترط لسظ نلج  ا  سكرة ال كرل ن  تكف السكرة نت   النزكؿ رنيكر السكرة الرئ س؛ كىػك اإل نػاف رػالكي ه كنسػ   -ِ
الن رت ف نف دكف ام ت ال  ا  الدار ف؛ إف ترتكا اإل ناف رػام ت ػال ف اػبل نػكل  ليػـ نػف دكنػو ترػارؾ  النلج  عف

 كت ال ف كىذا ننا  تناس  كطر    الآر ف النت  ا  ترس خ ال آ دة ا  النسكسه
يـف كسػ  يـ اػ  ارترط لسظ نلج  ن  سكرة " رراذة " ن  تكف السكرة ندن ػ  راليػد ا عػف لىػؿ النسػاؽف كر ػاف لكةػاا -ّ

 السرار نف اليؽف كتارطيـ ا  الي اةف كلف ال نلج  ليـ نف عذا  ام ت ال ف كىذا ننا  تناس  كطر    الآر ف الندن ه
ارترط لسظ نلج  ن  اسـ السكرة "رراذة" كىك نس : النلج  كالنجاة كالتيةف ر  ر ام ت ال ف كىك ننػا  تناسػ  كيػاؿ  -ْ

 الننااآ ف ا  الند ن ه
لسظ نلج  ن  اسـ السكرة " التكرػ  " رر ػاف يآ آػ  النػؤنف عنػد االرػتبلذ رلجكئػو م ت ػال ف كا  نانػو رػ ف ال نسػر  ارترط -ٓ

وه اتانػػم السػػكرة األنػػاف كاليةػػف الػػذم نزلػػم ا ػػو تكرػػ  ام رػػكال نلجػػ  نػػف ام ت ػػال  إال رػػال كدة إل ػػو كالكفػػكؼ ررا
 ت ال  عف النالس ف الذ ف ةدفكا ام كرسكلوه 

   الاطا  الآر ن  ا  عرض األلساظ رنا  تناس  ككةؼ ياؿ النيارر عنيـهدف -ٔ
 نف لسرا  التطي ر كاالرتبلذ عظـ ل ر الن ة   عل  فل  النؤنف يت    سره ذنروف ا يدرؾ لف ال نلج  نف ام إال إل وه -ٕ
 

 .  توصيا  ادررااة

 تكةلم الدراس  إل  التكة ام انت  :         
هيا طلر  ال لـ ا  ا -ُ  لدراسام ال ل ا عل  دراس  نكضكع الرياف كالتكس  ا و رنا  تناس  ككاف  الياؿ ال ـك
رراز ل ػر الترر ػ  كالترركم إل  دراس  جكان  اللجكذ ر ر ادىا النات -رتاةةاتو –تكج و طلر  ال لـ ال رع   -ِ لس ف كا 

 ف ابلؿ الآر ف التر ـ كالسن  النرك  هكاست  ار الرفار  الذات   عل  التةراام الر ر   ن فكتيذ   النسس فالركي  
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 هاهلوايش
                                                 

ق ُُُْف النا ػر: دار التتػ  ال لن ػ ف ر ػركمف المسيتدرك عميى الصيحيحينالياتـ الن ساركرمف نيند رف عردام لرػك عرػدامف  (ُ)
 (هِ/ َٓٓف تتا  التسس رف تسس ر سكرة الند رف )ِّٕٖيد ا رفـ  د الآادر عطافـف تيآ ؽ: نةطس  عرَُٗٗ –

 لـ لفؼ عل  تار ج ليذا األ ر ا  تت  اليد ا كالرجاؿه (ِ)
 (هُِٓ/ ُف دار ةادرف ر ركمف )لسان العربارف ننظكرف نيند رف نتـر األار آ  النةرمف  (ّ)
دار النيرػ ف ر ػركمف  ،نزىية المجيالس ومنتخيب النفيا سالػرينف رػف ع نػافف الةسكرمف عرد الرينف رف عرػد السػبلـ رػف عرػد  (ْ)

(ه كفد لكرد الةسكرم ىذه األر ام ا  تتارو ضػنف فةػ دة ّٖٓ/ ِف )عرد الري ـ نارد ن  :تيآ ؽـف ََِِ/  ََُِدن ؽف 
إال نػا  ينسػ  ا يػا نػف كلػـ لفػؼ علػ  اسػـ ال ػاعر اػ  تتػ  كدكاك ػف ال ػ ر  -كل ليػا تتػكف لػو- طك ل  دكف ذتر اسـ ال اعر

ـ( ُْٖٗ-قْٖٗ )م النآؿ عف الةسكرم كىك: عرد الرينف رػف عرػد السػبلـ رػف عرػد الػرينف رػف ع نػاف الةػسكرم ال ػاا  ف
 ( اػػػ   -رر ػػػ  نػػؤر  لد ػػػ  نػػػف لىػػػؿ نتػػ ه نسػػػرتو إلػػػ  ةػػػسكر   اػػ  األردفه نػػػف تترػػػو )النياسػػػف النجتن ػػ  اػػػ  الالسػػػاذ األ

ركا  زىر ػػ ف ك )ةػػػبل  األ ( اػػ  األ -ط( كتتػػا  )الةػػ اـ  -جػػالسف كننتاػػ  النسػػػائس كرفػػ ( ك)نزىػػ  الن ِِٗالظاىر ػػ  )
  (هَُّ/ّف )اأعًلم ( اآوف ا  الرةرة )ال راس  (ه  نظر: الزرتل ف  -كالطر ؽ إل  دار السبل  

ف (ّ)طف ر ػػػركمف ف دار ارػػػف ت  ػػػرف ال نانػػػ الجيييامع الصيييحيح المختصيييرالراػػػارمف نينػػػد رػػػف إسػػػناع ؿ لرػػػك عرػػػدام الج سػػػ ف  (ٓ)
 :فػػكؿ ام ت ػػال ف تتػػا  التكي ػػدف رػػا  ََٕٓ(ف يػػد ا رفػػـ: ِِِٕ/ٔـف تيآ ػػؽ: نةػػطس  د ػػ  الر ػػاف )ُٕٖٗ -ىػػػَُْٕ

 َِواْلَمًَلِ َكُة َيْشَيُدونَ  ۖ   َأنَزَلُو ِبِعْمِمو[لنساذ: ُٔٔ] صيحيح ه  نظر: نسلـف لرك اليس ف نسلـ رػف اليجػا  الآ ػ رم الن سػاركرمف
ف تتػػا  َُِٕ(ف يػػد ا رفػػـ: َُِٖ/ْ ػػاذ التػػراا ال ررػػ ف ر ػػركمف تيآ ػػؽ كت ل ػػؽ: نينػػد اػػؤاد عرػػد الرػػاف ف)ف دار إيمسييمم

 الذتر كالدعاذ كالتكر  كاالست سارف را  نا  آكؿ عند النـك كلاذ النضج ه
 (هِّْ/ِ) فـُُٗٗىرةف ف تيآ ؽ: نينكد نيند  اترف نطر   الندن ف الآاأساس البًلفةالزنا رمف لرك الآاسـ نينكد رف عنرف  (ٔ)
ف نسػند النسػاذف رػا  ف تيآ ػؽ: ينػدم رػف عردالنج ػد السػلس  فالمعجيم الكبييرالطرران ف سل ناف رف ليند رف ل ك  لرك الآاسػـف  (ٕ)

 .ْٖٓ(ف يد ا رفـ ّّٖ/ ِْ)ف ـُّٖٗ -ق َُْْف (ِ)طال  ف: عنرة رنم ركاي ف نتتر  ال لـك كاليتـف النكةؿف 
ر ػػدمف لرػػك ال (ٖ) نجنكعػػ  نػػف  :ف تيآ ػػؽتيياج العييروس ميين جييواىر القيياموسسػػ ض نيٌنػػد رػػف نيٌنػػد رػػف عرػػد الػػرٌزاؽ اليسػػ ن ف الزَّ

 ه  (ُِْ/ُالنيآآ فف دار اليدا  ف )
 (هُِٓ/ ُف )لسان العربارف ننظكرف  :(ه كتذلؾِّْ/ِ)ف أساس البًلفةف  نظر: الزنا رم (ٗ)
ك نػػا رػػ ف النراػػؽ ًإلػػ  التتػػؼه  نظػػر: ارػػف ننظػػكرف نينػػد رػػف نتػػـر رػػف ( كال ىًضػػدي نػػف اإًلنسػػاف ك  ػػره السػػاعدي كىػػعضييد) نػػف (َُ)

 (هِِٗ/ ّف دار ةادرف ر ركمف )لسان العربننظكر األار آ  النةرمف 
 هْٓسبلن ف صنؤسس  الن ر اإل :ف تيآ ؽمعجم الفروق المغوية ال سترمف لرك ىبلؿ اليسف رف عرد ام رف سيؿ رف س  دف (ُُ)
دار إي اذ ـ جساؿف  تيآ ؽ: ال ؿ إرراىف المخصصك اليسف عل  رف إسناع ؿ النيكم الل كم األندلس ف  نظر: ارف س دهف لر (ُِ)

 (هُْٔ/ّـف )ُٔٗٗ-ىػُُْٕالتراا ال رر ف ر ركمف 
 (هُْٗ/ُف )تاج العروس من جواىر القاموس نظر: الزر دمف  (ُّ)
(ه كىػك نػا  ي ػرؼ رجرػؿ الرنػاةه ُُْ/ ّف )يل أحيداثالسيرة النبوية عرض وقا ع وتحم ، نظر: الةبلر ف عل  نيند نينػد (ُْ)

 هَِٓف صقَُّْٓ-ـَُِْف (ْ)طف دار السترف الرحيق المختوم نظر: النرارتسكرمف ةس  الرينفف 
 (هُِْ/ُف )تاج العروس من جواىر القاموسالزر دمف ك (ه ُِٓ/ُف )لسان العرب نظر: ارف ننظكرف  (ُٓ)
 ف النيآؽ: نيند لرك السضؿ إرراى ـف الي ئ اْلتقان في عموم القرآنرترف جبلؿ الد فف   نظر: الس كط ف عرد الرينف رف لر  (ُٔ)
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ٗٗٓ 

 

ـ رػػػف عرػػػدام ك (ه َُُ/ ِـف ) ُْٕٗىػػػػ/ ُّْٗالنةػػػر   ال انػػػ  للتتػػػا ف الطر ػػػ :  ارػػػف سػػػبٌلـف لرػػػك عير ػػػد الآاسػػػـ رػػػف سػػػبلَّ
 (هٖ/ُف ارف يسنكفف )القرآنالمغات في و (ه ٖ/ ُف )لغات القبا ل الواردة في القرآن الكريمالر دادمف 

كفف اتيػاد معجيم مقياييس المغية نظر: ارػف اػارسف لرػك اليسػ ف لينػد رػف اػاًرس رػف زتىًرٌ ػاف  (ُٕ) ف تيآ ػؽ: عرػد السَّػبلـ نينػد ىىػاري
ف المخصيصارػف سػ دهف ك (ه ُُْ/ ِف )اْلتقيان فيي عميوم القيرآنالس كط ف ك (ه ٗٓ/ ٔـف )ََِِ-ىػُِّْالتتا  ال ر ف 

 (هُْٔ/ ّ)
لينػد  ف تيآ ػؽ:جامع البيان في تأوييل القيرآنالطررمف لرك ج سر نيند رف جر ر رف  ز د رف ت  ر رف  ال  اننلػ ف   نظر: (ُٖ)

 (ه ّٔٓ/ِف )لسان العربارف ننظكرف ك (ه ِٓ/ُٖـف )َََِ-ىػَُِْ نيند  اترف نؤسس  الرسال ف
 (هٖ/ُف )لغات القبا ل الواردة في القرآن الكريم ارف سبٌلـفك (ه َّٖ/ِف )اْلتقان في عموم القرآن نظر: الس كط ف  (ُٗ)
تيآ ؽ:  ـفُِٗٗ-ىػ  ُُِْكمف ف نؤسس  الرسال ف ر ر كممات الناس يالزاىر فى معاناألنرارمف لرك رتر نيند رف الآاسـف  (َِ)

 (ه  ِّْ/ُياتـ ةالأ الضانفف )
نظػػر: ارػػف ت  ػػرف لرػػك السػػداذ إسػػناع ؿ رػػف عنػػر كرجػػأ النسسػػركف كالل ك ػػكف اػػ  ن نػػ  نيػػ ص: النيػػر  كالي ػػاد كاالنيػػزاـه   (ُِ)

-ىػػػَُِْف (ِ)طن ػػر كالتكز ػػ ف ف تيآ ػػؽ: سػػان  رػػف نينػػد سػػبلن ف دار ط رػػ  للتفسييير القييرآن العظيييمالآر ػػ  الدن ػػآ ف 
 (هُٗ/ٕف )لسان العربارف ننظكرف ك (ه َُِ/ٕـف )ُٗٗٗ

ف دار الػدعكةف تيآ ػؽ: نجنػ  الل ػ  المعجم الوسييطجارف ليند الز ام ػ ياند عرد الآادر ػ نيند الن - نظر: إرراى ـ نةطس  (ِِ)
 (هُِٓ/ ِف )لسان العربارف ننظكرف ك (ه ّٕٖ/ ِال رر  ف )

 (هَْٔ/ ّف )المخصص نظر: ارف س دهف ك (ه ْٖٓ/ ُُف)لسان العربارف ننظكرف  (ِّ)
 (هُُٗ/ ُّف )لسان العربارف ننظكرف ك (ه ُْٔ/ ّف )المخصص نظر: ارف س دهف  (ِْ)
 (هَٓٓ/ ِف النتتر  ال لن  ف ر ركمف )المصباح المنير في فريب الشرح الكبير لمرافعيرمف ليند رف نيند رف عل  الس كن ف النآ (ِٓ)
 هِٓ/ ُٕ/ُٔ/ ُُ/ َُ/ ٗى  ان ام:  (ِٔ)
زاؽ تيآ ػػؽ: عرػػد الػػر  فمعييالم التنزيييل فييي تفسييير القييرآن نظػػر: الر ػػكمف لرػػك نينػػد اليسػػ ف رػػف نسػػ كد رػػف نينػػد رػػف السػػراذف  (ِٕ)

 (هَِٔ/ ُٕف )جامع البيان في تأويل القرآنالطررمف ك (ه ُّٕ/ ّىػف ) َُِْالنيدمف دار إي اذ التراا ال رر ف ر ركمف 
 (هَُّ/ ٗف )لسان العربارف ننظكرف  (ِٖ)
ؽف دن ػ –ف دار النػ نكف للتػراا مسيند أبيي يعميى نظر: لرػك   لػ ف لينػد رػف علػ  رػف الن نػ  لرػك   لػ  النكةػل  التن نػ ف  (ِٗ)

ه كفػاؿ -رضػ  ام عنيػا-ف تار  نسػند عائ ػ  َّْٗ (هيد ا رفـ:َّٔ/ ٖـف تيآ ؽ: يس ف سل ـ لسدف )ُْٖٗ–قَُْْ
 إسناده ةي أه :عنو النيآؽ

رػراى ـ نةػطس  ك اػركفف ك  (هُْٖ/ ْ) معجيم مقياييس المغية، نظػر: ارػف اػارسف ك (ه ْٖٗ/ّف )لسيان العيربارف ننظكرف  (َّ) ا 
تيآ ػؽ: نةػطس  عرػد  فتييذيب اأسيماء والمغياتالنػككمف لرػك زتر ػا ني ػ  الػد ف رػف  ػرؼف ك (ه ّٓٔ/ِ) فالمعجم الوسييط
 (هِِٗ/ِالآادر عطاف )

 (هَّٓ/ٓ) معجم مقاييس المغة،ارف اارسف  (ُّ)
 (هَِْ/ُف )تاج العروس من جواىر القاموسالزر دمف  (ِّ)
ارػف ننظػكرف ك (ه َّٗ/ُ) معجم مقياييس المغية،ف ارف اػارسك (ه ََُ/ُف )، المعجم الوسيط نظر: إرراى ـ نةطس  ك اركف (ّّ)

 (هُٗ/ُُ)ف لسان العرب
 (هّٕٖ/ِف )، المعجم الوسيطإرراى ـ نةطس  ك اركف (ّْ)
 (هّٔٓ/ِ)ف لسان العربارف ننظكرف  (ّٓ)
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ٗٗٔ 

 

 (هُٖٖ/ُف )تاج العروس من جواىر القاموسالزر دمف  (ّٔ)
 (هَْٔ/ّٕف )تاج العروس من جواىر القاموسالزر دمف  (ّٕ)
 (هُّٖف )صالقاموس المحيطالس ركز رادمف نيند رف   آك  ال  رازمف  (ّٖ)
 (هّْٖف )صالقاموس المحيطالس ركز رادمف نيند رف   آك  ال  رازمف  (ّٗ)
  الاػانج ف الآػاىرةف نةػرف نتترػ تيآ ػؽ: عرػد السػبلـ نينػد ىػاركففف اَلشتقاق لرك رتر نيند رف اليسفف، ارف در د  نظر: (َْ)

لرػػك ك (ه َْٔ/ ّف )المخصييصارػػف سػػ دهف ك ه َُٔف صالجيييمنػػٌرارف لرػػك عنػػرك إسػػياؽ ال ػػ ران ف  ارػػفك ه ِٗٔف ص(ّ)ط
 ه ِٔٔـف صُٖٖٗ-ىػَُْٖف (ِ)طف دار السترف دن ؽف سكر  ف القاموس الفقيي لغة واصطًلحاج  ف س دمف 

 (هِّّ/ُف )المحكم والمحيط اأعظمارف س دهف ك (ه َْٔ/ّف )المخصصارف س دهف  (ُْ)
 (هُْٔ/ّف )المخصصهف ارف س د (ِْ)
ف نؤسسػػ  التػػار خ التحرييير والتنييويرارػػف عا ػػكرف نينػػد الطػػاىر رػػف نينػػد رػػف نينػػد الطػػاىرف جنػػاع؛  نظػػر: نت ػػ  راإل :ف ػػؿ (ّْ)

زاد المسيير فيي عميم ارف الجكزمف عرد الرينف رف عل  رف نينػدف ك (ه ٔٗ/ ِٓـف )َََِىػ/َُِْال رر ف ر ركمف لرنافف 
 (هَِٕ/ٕ)  ف ر ركمفف النتت  اإلسبلنالتفسير

ف نرتػػػز الناطكطػػػام كالتػػػرااف التك ػػػمف البييييان فيييي عيييد آي القيييرآن نظػػػر: الػػػدان ف لرػػػك عنػػػرك ع نػػػاف رػػػف سػػػ  د األنػػػكمف  (ْْ)
ال  لرػػ ف لرػػك إسػػياؽ لينػػد رػػف نينػػد رػػف إرػػراى ـ الن سػػاركرمف ك ه ُِِـف تيآ ػػؽ:  ػػانـ فػػدكرم الينػػدف صُْٗٗ-قُُْْ

رػػػف اف تيآ ػػػؽ: اإلنػػػاـ لرػػػ  نينػػػد (ُ)طـف ََِِ-ىػػػػُِِْال ررػػػ ف ر ػػػركمف لرنػػػافف ف دار إي ػػػاذ التػػػراا الكشيييف والبييييان
 (هَُّ/ٖ) عا كرف

كانسكف عند الراف ف؛ ااتبلايا  بلا   ام: )يػـ( ك)عسػؽ( )كتػاألعبلـ( عػدىف التػكا  كلػـ   ػدىف الرػافكفه  نظػر: الػدان ف  (ْٓ)
 (هُِِف )البيان في عد آي القرآن

تيآ ػؽ: ف الكشاف عن حقا ق التنزيل وعيون اأقاويل في وجوه التأوييلنكد رف عنر الاػكارزن ف الزنا رمف لرك الآاسـ ني (ْٔ)
 ه (ُِّ/ ْدار إي اذ التراا ال رر ف ر ركمف )عرد الرزاؽ النيدمف 

 (هٖٗ/ُف )التحرير والتنويرارف عا كرف  (ْٕ)
ر ػركمف ف دار التتػ  ال لن ػ ف تناسيب اَييات والسيور يفي، نظيم اليدرر ررىاف الػد ف لرػك اليسػف إرػراى ـ رػف عنػر، رتةرؼ: الرآاع  (ْٖ)

 (هِٗٓ/ٔىػف )ُِْْ-ـََِِ ف(ِ)ط
دار ط رػ  ف تيآ ؽ: سػان  رػف نينػد سػبلن ف تفسير القرآن العظيمارف ت  رف لرك السداذ إسناع ؿ رف عنر الآر   الدن آ ف  (ْٗ)

 (هُِٓ/ٕـف )ُٗٗٗ-ىػَُِْ (فِ)طللن ر كالتكز  ف 
 ه (ُٖٗ/ ٕف )التيسير في عمم التفسيرتر ـ رف ىكازف ال اا  ف الآ  رمف عرد ال (َٓ)
نػػف رنػػ   نػػ  نػػف فػػ س رػػف عػػ بلفه  ػػاعر ناضػػـر نج ػػد نػػف لىػػؿ  ؽه ىػػػ( ٓىػػك ت ػػ  رػػف سػػ د رػػف عنػػرك ال نػػكم )تػػكا   (ُٓ)

م نف النرا ػ  الطرآ  ال ان   ك  ره  يتج رو عند لىؿ الل   كتاف لو ل   دع  لرا الن كار فتؿ ا  ير  ذم فارف ر اه اةار 
معجيم الشيعراء الن دكدة عند ال ر  كا تير ريا كفد فاؿ عنو األةن   ر ف لةيا  النرا ػ : لػ س اػ  الػدن ا ن لػوه  نظػر: 

 كتاف  ت ر نف افتراس األن اؿ ا    رهف ا رؼ رت   األـه (هُُِٗ/ُ) العرب،
دار منتييى الطميب مين أشيعار العيرب، ف نيند ارػف ن نػكفف فاؿ ال نكم ىذه األر ام ا  ر اذ لا و  ر رانه  نظر: ارف النرارؾ (ِٓ)

 ـهُٕٗٗةادرف ر ركمف 
 (هَِّ/ ُّف )التحرير والتنويرارف عا كرف  (ّٓ)
 تيآ ؽ: ال  خ عادؿ ليند عرد النكجكدف المباب في عموم الكتابرتةرؼ: ارف عادؿف لرك يسص عنر رف عل  الدن آ  الينرل ف  (ْٓ)
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ٕٗٗ 

 

 (هُِٕ/ ُٕـف )ُٖٗٗ-ىػُُْٗ لتت  ال لن  ف ر ركمف لرناففدار اكال  خ عل  نيند ن كضف 
 (هٓٓٓ/ُِف )جامع البيان في تأويل القرآنالطررمف  (ٓٓ)
 (هُِٓ/ٕف )تفسير القرآن العظيمارف ت  رف  (ٔٓ)
ان فيي جيامع البييالطرػرمف ك (ه َِّ/ُّف )التحريير والتنيورارػف عا ػكرف ك (ه ْٕ/ ُٔف )الجامع أحكام القيرآن نظر: الآرطر ف  (ٕٓ)

نينػد عرػد ام الننػرف  :ف يآآو كار  لياد  ػومعالم التنزيلالر كمف لرك نيند اليس ف رف نس كدف ك (ه ٓٓٓ/ ُِف )تأويل القرآن
 (هََِ/ ٕـف )ُٕٗٗ-ىػُُْٕالرار  ف  دار ط ر  للن ر كالتكز  ف الطر  سل ناف نسلـ اليرشه ك ع ناف جن   ضن ر  ف ك 

 ف دار الستػر للطراعػ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنيند الناتار رف عرد الآادر الجتن ف ال نآ ط ف نيند األن ف رف ن (ٖٓ)
 (هْْ -ّْ/ٕـف )ُٓٗٗ-ىػُُْٓكالن ر كالتكز  ف ر ركمف لرنافف 

 (هَُّ/ِٓف )التحرير والتنويرارف عا كرف  (ٗٓ)
 (هَُٕ/ُٕف )المباب في عموم الكتابارف عادؿف  (َٔ)
 (هَُِ/ٓف)لسان العربرف ارف ننظك  :رتةرؼ (ُٔ)
 (هَْٓ/ُٓف )لسان العربارف ننظكرف  :رتةرؼ (ِٔ)
 هٖٕٓف صمعجم الفروق المغويةلرك ىبلؿ ال سترمف  (ّٔ)
 (ه ّٖٔ/ِف تتا  النظالـف را  لعف لااؾ ظالنان لك نظلكنانف )ُُِّف يد ا رفـ الجامع الصحيحالراارمف  (ْٔ)
 ه(ّْْ/ْف )لسان العربارف ننظكرف  :رتةرؼ (ٓٔ)
 هِْٗف صمعجم الفروق الغويةلرك ىبلؿ ال سترمف  (ٔٔ)
 (هُٗ/ٕف )لسان العربارف ننظكرف  :رتةرؼ (ٕٔ)
 (ه ِّٔ/ٔف )في ظًلل القرآنفط ف  (ٖٔ)
يد نا نيند رف عرػد " (ف تتا  التسس رف را  سكرة الي رفُِٖٓ/ْف )ََْٔف يد ا رفـ: صحيح البخاري نظر: الراارمف  (ٗٔ)

سل ناف يد نا ى  ـ لاررنا لرك ر ر عف س  د رف جر ر فاؿ: فلم الرف عراس سػكرة التكرػ  فػاؿ التكرػ  الري ـ يد نا س  د رف 
 ى  الساضي  نا زلم تنزؿ كننيـ كننيـ يت  ظنكا لنيا لف ترآ  ليدا ننيـ إال ذتر ا يا"ه 

ق ُُُْ ال لن ػ ف ر ػركمف ار التتػ ف دالمسيتدرك عميى الصيحيحين نظر: الن ساركرمف نيند رف عردام لرك عردام الياتـف  (َٕ)
ـف تيآ ؽ: نةطس  عرد الآادر عطاه فاؿ الن ساركرم: ىذا يد ا ةػي أ اإلسػناد كلػـ  ارجػاهف ت ل ػؽ الػذىر  اػ  َُٗٗ –

 التلا ص: ةي أه 
 -ىػػػُُْْ فالتك ػػم فف نرتػػز الناطكطػػام كالتػػرااالبيييان فييي عييد آي القييرآنالػػدان ف لرػػك عنػػرك ع نػػاف رػػف سػػ  د األنػػكمف  (ُٕ)

 (هُُٔ-َُٔتيآ ؽ:  انـ فدكرم اليندف )ف ـُْٗٗ
ف تيآ ػؽ: عةػاـ رػف أسيباب النيزولىػػ(ف ْٖٔالكايدمف لرك اليسف عل  رف لينػد رػف نينػد رػف علػ  الن سػاركرم )النتػكا :  (ِٕ)

 ه ِْٖعرد النيسف الين دافف ص 
 هُِٕف صلباب النقول في أسباب النزولالس كط ف  (ّٕ)
 سرؽ تار جوه (ْٕ)
ىذا االسـ لسكرة التكر : عف عرد الرينف رف جر ر رف نس ر عف لر و فاؿ: جلسنا إل  النآػداد رػف األسػكد ردن ػؽ كىػك  كرد ا  (ٕٓ)

فػاؿ ام  فعل  تاركم نا رو عنو اضؿ اآاؿ لو رجػؿ: لػك ف ػدم ال ػاـ عػف ال ػزك فػاؿ: لتػم عل نػا الريػكا   نػ  سػكرة التكرػ 
 : انِفيُروا ِخَفاًفييا َوِثَقياًَل ن  إال اس سػػانه كىػذا يػػد ا ةػي أ اإلسػناد ك لػػـ  ارجػاهف ت ل ػؽ الػػذىر  فػ  التلاػػ ص: كال لجػد

 ف را  تسس ر سكرة التكر هِِّٖ(ف يد ا رفـ: ّّٔ/ ِف )المستدركةي أه الن ساركرمف 
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ٖٗٗ 

 

 (هٓ/َُف )التحرير والتنويرارف عا كرف ك (ه ُٔ/ٖف )الجامع أحكام القرآنالآرطر ف  : نظر (ٕٔ)
ف تيآ ػؽ: اإلنػاـ لرػ  نينػد رػف عا ػكرف الكشيف والبييان ف لرك إسياؽ ليند رػف نينػد رػف إرػراى ـ الن سػاركرمف  نظر: ال  لر (ٕٕ)

 ه(ِٓٓ/ّف )نظم الدررالرآاع ف ك (ه ّ/ّف )المحرر الوجيزارف عط  ف ك (ه ُُِ/ْف )الدر المنثورالس كط ف ك  (هْٔ/ٓ)
ف النا ػػر: دار ارػػف ت  ػػرف ال نانػػ ف ر ػػركمف الصييحيح المختصيير الجييامع نينػػد رػػف إسػػناع ؿ لرػػك عرػػدام الج سػػ فف الراػػارم (ٖٕ)

رػػا  ءرػػراذة نػػف ام كرسػػكلو إلػػ   فّْٕٕيػػد ا  (فَُٕٗ/ ْـف تيآ ػػؽ: نةػػطس  د ػػ  الر ػػاف )ُٕٖٗ–ىػػػ َُْٕ ف(ّ)ط
 الذ ف عاىدتـ نف الن رت فره

 (هِٓٓ/ّف )نظم الدرر في تناسب اَيات والسورالرآاع ف  (ٕٗ)
 (هِٖٖ/ٔف )ر والتنويرالتحريارف عا كرف  (َٖ)
 (هِٖٓ/ّف )نظم الدرر في تناسب اَيات والسورالرآاع ف  (ُٖ)
(ه "كالجنيػكر علػ  اػتأ نػ ـ "ن ػارام" كفػرل ِّٖ/ٓف )إعراب القرآنفرل ريا س د رف عرد الرينف رف عكؼه  نظر: ارف س دهف  (ِٖ)

تآػػكؿ ال ػػر : ل ػػار رن نػػ   ػػارف لم: داػػؿف  عرػػد الػػرينف رػػف عػػكؼ ني ػػارام رالضػػـ كىػػك ًنػػٍف ل ػػار / كل ػػار  تػػكف الزنػػانف
ك تكف نت د ان تآكؿ: لى ىٍرمي ز دانف لم: لدالتو ا  ال ارف ا ل  ىذا  تػكف ًنػٍف ل ػار النت ػدمف كالنس ػكؿ نيػذكؼف لم: لنػاتفي 

األاسػشف ك (ه ٓٓ/ٖف )اليدر المصيون فيي عميم الكتياب المكنيون ي  ركف ا يا لنسسيـف لم:  ي ى ِّركنيا"ه  نظر: السن ف اليلر ف 
 (ه كلـ لجد ليا ا  تت  الآراذام تكج و لك يتـهَّ/ِف )معاني القرآن

 (هِٖٔ/ِف )الكشافرتةرؼ  س ر: الزنا رمف  (ّٖ)
 (هُْٓ/ُف )يضاح القرآن بالقرآنإأضواء البيان في رتةرؼ  س ر: ال نآ ط ف  (ْٖ)
هرف يػد ا رفػـ: هه ف را  ءكعل  ال بل   الػذ ف السػكا(ف تتا  التسس رُُٖٕ/ ْف )صحيح البخاريذيترم فةتو ا  الراارمف  (ٖٓ)

 هََْْ
-ق ُّٖٖالنترنػػػ ف   تكز ػػػ  دار الرػػػازف نتػػػنؤسسػػػ  اليلرػػػ  ك ػػػرتاه للن ػػػر كالتكز ػػػ ف ف أسيييباب النيييزولالكايػػػدمف  نظػػػر:  (ٖٔ)

 ه(ُٕٓ/ُ)ـف ُٖٔٗ
لبياب النقيول فيي رتػر رػف نينػدف   نظر: الس كط ف لرك السضػؿ عرػد الػرينف رػف لرػ ك (ه ُْٔ/ ُٔف )مفاتيح الغيبالرازمف  (ٕٖ)

ف ر ركمهُِْف ص )أسباب النزول  (ف دار إي اذ ال لـك
ر ػػركمف  –ف النا ػػر: دار إي ػػاذ التػػراا ال ررػػ  صييحيح مسييممنسػػلـف لرػػك اليسػػ ف نسػػلـ رػػف اليجػػا  الآ ػػ رم الن سػػاركرمف  (ٖٖ)

 ه ْٖٔكع كالسجكدف يد ا رفـ: (ف تتا  الةبلةف را  نا  آاؿ ا  الرتِّٓ/ ُتيآ ؽ: نيند اؤاد عرد الراف ف )
تفسير ارف ت  ػرف ك (ه ِِٖ/ٖف )الجامع أحكام القرآن نظر: الآرطر ف ك (ه ّٗٗ -ّٖٗ/ ّف )نظم الدررالرآاع ف  :رتةرؼ (ٖٗ)

 (هْْٕ/ ٔف )التحرير والتنويرارف عا كرف ك (ه ُِّ-َِّ/ْف )القرآن العظيم
 (هُٖٕ/ْف)تفسير القرآن العظيمارف ت  رف  (َٗ)
 (هُْٕ/ٔف )التحرير والتنويررؼ: ارف عا كرف رتة (ُٗ)
 (ه ُّ/ٓف )الكشف والبيانال  لر ف  (ِٗ)
 (ه ُِ/ُّف )لسان العربرتةرؼ: ارف ننظكرف  (ّٗ)
 (هّْ/ٓف )لسان العربارف ننظكرف  (ْٗ)
 (هِّٗ/ُُف )لسان العربارف ننظكرف  :رتةرؼ (ٓٗ)
 (ه ُٓ/ُْف )لسان العربارف ننظكرف  :رتةرؼ (ٔٗ)
 (هُْٓ/ٔ) فالتحرير والتنوير كرف ارف عا (ٕٗ)


