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Abstract
In Islam i'jaz or inimitability of the Qur'an is the doctrine which holds that
the Quran has a miraculous quality, both in content and in form that no human
speech can match. According to this doctrine the Qur'an is a miracle and its
inimitability is the proof granted to Muhammad in authentication of his prophetic
status. It serves the dual purpose of proving the authenticity of its divineness as
being a source from the creator; and proving the genuineness of
Muhammad's prophet hood to which it was revealed as he was one bringing the
message. The concept of miraculousness of the Qur'an was understood as soon as
it was revealed by Muhammad to the Arabs beginning on 22 December 609 CE,
when Muhammad was 40 years of age. Muslims accepted Islam on the basis of
evaluating the Qur'an as a text that surpasses all human production. Whilst
western views typically ascribe social, ideological, propagandistic, or military
reasons for the success of early Islam, Muslim sources view the literary quality of
the Qur'an as a decisive factor for the adoption of the Islamic creed and its
ideology, resulting in its spread and development in the 7th century.
Numerous scholars devoted time to finding out why the Qur'an was inimitable.
The majority of opinions were around eloquence of the Qur'an both in wording
and meaning as its speech does not form to poetry or prose commonly expressed
in all languages. Thus it is understood that the inimitability of the Qur'an resides
in this third genre in which words have been arranged in a particular way
accompanied with flawless meaning that humans are unable to reproduce.in this
article we discuss about the Inimitability ( ijaz) of the Qur'an according the
Muslims scholars .
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أًضل حهلل  -عزذخًَ ّطْخلی – حلمشآى حلکشین ّلی سعْلَ حلکشین عیذًخ هذوذ فلی حهلل ّلیَ
ّعلن الی حلٌخط کخف ش  ،فکخى ُْ حلوْجضس حلخخلذس حلظي لخم رِخ حلظذذي للْشد  ،رل للْخلویي اًغِن
ّجٌِّن  ،لخثالً :لل لجي حجظوْض حإلًظ ّحلجي ّلی أى یؤطْح روؼل ُزح حلمشآى الیؤطْى روؼلَ ّلْ کخى
رْنِن لزْل ٍِیشحً۔1
ّأدسک حلْشد حلزیي ًضل حلمشآى رلغخًِن أى حّجخص حلمشآى کخثي في جخًزَ حللغْي ،هي دیغ
فقخدش أعخلیزَّ ،رالغش طشحکیزَّ ،حعظْحء ًَوَّ ،جالل ریخًَّ ،لی ًذْ یُْجض ّعِْن ُ ّ ،ن أسرخد
حلفقخدش ّأعخىیي حلزیخىّ ،ألذس حلٌخط ّلی حلؾْش ّحلخيخرش ّحألهؼخل ّحلذکن ّغیشُخ هي فٌْى حلکالم۔
ّرظظخرِ حلْقْس کلوخ ليْض حلزؾشیش ؽْىخً في هجخل حلْلْم ،کؾف حلمشآى حلکشین ّي اّجخصٍ حلزیخًي۔
فخلمشآى حلکشین ُْ هْجضس حهلل حلزخلیش حلذحثوشّ ،ؽشیْظَ حلِخدیش یِظذي رَ حلوِظذّى ،فِْ کوخ ّففَ
هخ لزلکنّ ،خزش هخ رْذکنّ ،دکن هخ ریٌکن ،
سعْل حهلل فلی حهلل ّلیَ ّعلن رمْلَ " :فیَ ًزؤ
ُّْ حلفقل لیظ رخلِضل ،هي طشکَ هي جزخس لقوَ حهللّ ،هي حرظغی حلِذی في غیشٍ أملَّ حهللُّْ ،
دزل حهلل حلوظیي ُّْ ،حلزکش حلذکین ُّْ ،حلقشحه حلوغظمین ُّْ ،حلزي الطضیغ رَ حألُْحءّ ،الطلظزظ رَ
حأللغٌشّ ،الطؾزِ هٌَ حلْلوخءّ ،الیخلك ّي کؼشس حلشدّ ّالطفٌی ّجخثزَ ۔ ۔ ۔ "2
لن یغزك ألهش أى حّظٌض رکظخد لِخ کخألهش حإلعالهیش حلظي حّظٌض رکظخد حهلل ّضّجل هٌز ًضّلَ
الی یْهٌخ ُزحّ ،عظزمی ٌّخیظِخ الی هخ ؽخء حهلل لِخ أى طذّم۔ ّلمذ ُیؤ حهلل جل ّّلی لِزح حلمشآى هي
حلْلوخء ّحألففیخء ّحألّلیخء حألخیخس ّحألطمیخء حلقخلذیي هي حطقلض هذخهذُنّّ ،لض هزخًیِنّ ،جوْض
هکخسهِن ،فلِن هي کل فنیلش حلغِن حألّلی ّحلمذح حلوْلّی  ،فجشّدّح فیَ حلٌْخیش ّأٍِشّح في حلکفخیش،
ّفشفْح الیَ حُظوخهِن فؤّمذْح للٌخط هخ حلظزظ ّلیِن فِوَ ّحعظزِنّ ،ریٌّْح لِن هْخًي حلمشآى
حلکشین ّکؼیشحً هي أعشحسٍ ّأدکخهَ ّرالغظَ ّهْجضحطَ ّرلک رفنل حهلل ّضّجل ػن رظمْحُن ّّزخدطِن،
فقخس ّغیش حلٌخط ّلیِن یغیشحً ّجزلِن ٌّذُن عِالًّّّ ،شُن ٌّذُن ُیٌخً ،فلِن أًفظ أریّش ُّون
ّلیّش ،فؤًجخ حهلل عْیِن ّعذّد أهشُن ّ عِّل هيلزِن  ،فللٍّٰ دسُّن هخ أدغي عیشطِن ّأًمی عشیشطِن
ّأکشم أخاللِن ّأهجذ أّشحلِن۔ ّلن یظْلّف ّيخء حلمشآى ٌّذ ّقش دّى ّقش ،أّ رّق خالف رّق،
ّحلضهخؾشي (ص)ٍ538
فخلشهَّخًي (صّ )ٍ384حلزخلالًي (صّّ )ٍ403زذحلمخُش (ص،)ٍ471
ّحلشحفْي (ّ ، )ٍ1356عیذ ليذّ ،غیشُن هوي یظْلّك ُزح حلزذغ رخُظوخهِن ،فظخ حهلل ّلی کل ّحدذ
هٌِن هي رشکخص حلْلن حلؾشیف هخُذحٍ الی رْل أعشحس حلظْزیش حلوْجض۔
ّهي ٌُخ ًؾؤ ّلن اّجخص حلمشآى روفِْهَ حلخخؿ کوخ یمْل حري خلذّى:
"اىّ ػوشس ُزح حلفيّ اًوخ ُی فیفِن حإلّجخص هي حلمشآى۔" ()3
اى حإلّجخص ّحلوْجضس ُوخ هي حلوقيلذخص حلظي ًخلض لزْالً ّخهخً لذی حلوظؤخشیي ّالًجذُخ في
ّقش ًضّل حلمشآى ّهخیلیَ ،ألى حلمشآى یؤطي رکلوخص أخشی هؼل حآلیش ّحلزشُخى لظؤدیش هفِْم حإلّجخص
ّحلوْجضس۔ ّکلوش "حآلیش" طؤطي للوْجضحص حلذغّیش ّحلوٌْْیش کلظخُوخ۔
ّلْل حلجخدٌ أّّل هي طکلّن ّلی رْل حلوزخدغ حلوظْلمش رخإلّجخص في کظخرَ ًَن حلمشآًْلن
یقلٌخ ُزح حلکظخد ّلکي للجخدٌ اؽخسحص الی ُزح حلوقٌّف في کظخد حلذیْحى۔()4
ُزح هي عٌش حهلل أًَ یضّّد حألًزیخء رخلوْجضحص حلزخُشس حلظي طکْى دلیل فذلِن کوخ یمْل
حلشعْل حلکشین فلی حهلل ّلیَ ّعلن:
"هخ هي حألًزیخء ًزيّ اال أّيی هخ هؼلَ أهي ّلیَ حلزؾش ّاًوخ کخى حلزي أّطیظَ ّدیخً أّدخٍ حهلل
الی فؤسجْ أى أکْى أکؼشُن طخرْخً یْم حلمیخهش۔"()5
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ّهْجضس سعْلٌخ حلْضیض ّلیَ حلقالس ّحلغالم ُي حلمشآى حلکشین حلزي طذذّی رَ حهلل طْخلی
حألّّلیي ّحآلخشیي هي حإلًظ ّحلجيّ ّلی أى یؤطْح روؼلَ ُّْ هْجضس طؼزض ًزّْطَ ّسعخلظَ فلی حهلل ّلیَ
ّعلن۔
ُّي هْجضس رخلیش خخلذس کذلیل ّلی رمخء حلشعخلش حلوذوذیش ّ أًِخ للزؾش کلِّن ُّزٍ حلشعخلش
طذول حلؾشیْش فکؤى حلؾشیْش حلوذوذیش رخلیش۔
حإلّجخص ّحلوْجضس في حللغش هي ّجض ّیمْل حلشحغذ حألففِخًيّ :جض حإلًغخى هئخشٍ ّرَ
ؽزَ هئخش غیشٍ ،لخل طْخلی:
﴿ کؤًِن أّجخص ًخل هٌْمش﴾ ()6
ّحلْجض أفلَ حلظؤخّش ّي حلؾیت ّدقْلَ ٌّذ ّجض حألهش أي هئخشٍ ّفخس في حلظْخسف اعوًخ
للمقْس ّي فْل حلؾيء ُّْ مذّ حلمذسس ،فبى حلظؤخیش ّحلمقْس هظالصهخى ألى هي طؤخّش ّي غیشٍ اًوخ
یشجِ رلک الی طمقیشٍ۔()7
فبرى حإلّجخص ُْ اػزخص حلْجض ُّْ حلنْف ّحلمقْس ّي فْل حلؾیت۔
ّحلوْجضس في افيالح ّلوخء حلظْدیذ ّحلؾشیْش أهش خخسق للْخدس یَِشٍ حهلل ّلی یذ فخدذ
حلشعخلش رشُخًخً لخىْخً ّلی فذلَ ّأًَ هزلّغ ّي حهلل۔
ّاّجخص حلمشآى ُکزح اٍِخس فذق حلشعْل في دّْی حلشعخلش ربٍِخس ّجض حلْشد ّي
هْخسمظَ في هْجضحص حلخخلذس ّّجض حألجیخل رْذُن ّي رلک۔()8
ّهْجضس حلشعْل حلکشین حلوٌْْیش حلَْوی ُْ حلمشآى حلکشین دیغ رلغض حلفقخدش ّحلزالغش
ؽخءّحً رْیذحً ٌّذ حلمْم ّطذذّی رلغخء حلْشد طلْ حلوشّس أى یؤطْح روؼلَ أّ روؼل ّؾش عْس أّ روؼل عْسس
فْجضّح ّي رلک۔
ّلخل حلشهخًي:
اىّ حلمشآى هْجض رزالغظَ ُّْ أّلی ىزمخص حلکالمّ ،حلزالغش ٌّذٍ حطقخل حلوٌْی الی حلملذ في
أدغي فْسس ّي حللفٌ ّأّالُخ ىزمش في حلذغي رالغشُ حلمشآى ّأّلی ىزمخص حلزالغش هْجض للْشد
کبّجخص حلؾْش حلوفذن فِزح هْجض للفِن خخفش کوخ أى رلک هْجض للکخفش۔" ()9
ّجٍْ اّجخص حلمشآى:
ّلذ أکؼش حلْلوخء ّحلذحسعْى حلذذیغ ّجٍْ اّجخص حلمشآى کوخ ًجذ في کظذ حلوظمذهیي
ّحلوظؤخشیي لذ حّظـٌْح ّي ُزح حلْلن حلؾشیف حلزي لذ ّمِ لظذذیذ اّجخص حلمشآى ّهْخلوَ سغن أى
حلمشآى لن یضل دیخً هظجذدحً یفْق ىخلش حلذحسعیي۔
یزکش حلغیْىي في کظخرَ حإلطمخى:
"حخظلف أُل حلْلن في ّجَ اّجخص حلمشآى فزکشّح في رلک ّجُْخً کؼیشسً کلِّخ دکوش ّفْحد
ّهخ رلغْح في ّجٍْ اّجخصٍ جضءحً ّحدذحً هي ّؾش هْؾخسٍ۔" ()10
ّحآلى ًزکش حلْجٍْ لإل ّجخص حلمشآًي ّفك هخ رکـشُخ کل هي حلخيخري ّحلشهخًي ّحلجشجخًي
ّحلزخلالًي هي موي کظخرخطِن۔
ّجٍْ اّجخص حلمشآى لذی حلخيخري(ص388:ھ):
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یمْل حلخيخري:
رُذ لْم ّلی أى حلْلش في اّجخص حلمشآى حلقشفش أي فشف حلِون ّي حلوْخسمش ّاى کخًض
همذّسحً ّلیِخ۔ ّّوّض ىخثفش أى اّجخصٍ اًوخ ُْ فیوخ یظنوٌَ هي حألخزخس ّي حلکْحثي في هغظمزل
حلضهخى ًذْ لْلَ طْخلی:
﴿ ألن ۔ غلزض حلشّم في أدًی حألسك ُّن هي رْذُن عیغلزْى في رنِ عٌیي﴾ ()11
ّ صّن آخشّى أى اّجخصٍ هي جِش حلزالغش ُّن حألکؼشّى هي ّلوخء أُل حلٌَش۔ ()12
طذذیذ أّجَ اّجخص حلمشآى ٌّذ حلشهخًي(ص386ھ):
لخل حلشهخًيّ :جٍْ اّجخص حلمشآى طَِش هي عزِ جِخصٍ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

طشک حلوْخسمش هِ طْفّش حلذّحّي ّؽذّس حلذخجش
حلظذذّي للکخفش
حلقشفش
حلزالغش
حألخزخس حلقخدلش ّي حألهْس حلوغظمزلیش
ًمل حلْخدس
لیخعَ رکلّ هْجضس۔ ()13

هزُذ حلجشجخًي(ص471ھ) في طذذیذ ّجٍْ اّجخص حلمشآى:
یمْل حلٌزِخى:
"طغؤءل حلجشجخًي في هْشك دذیؼَ ّي اّجخص حلمشآى  ،هخرح أّجض حلْشد ُل أّجضُن لفٌ
حلمشآى أم أّجضُن هٌْخٍ ،الؽک أى هخ أّجض حلْشد ُْ طاللي حللفٌ ّحلوٌْی هْخً فالهجخل لإلّجخص في
لفٌ دّى هٌْخٍّ ،الهجخل لإلّجخص في هٌْی دّى لفٌ ،فخإلّجخص ُْ ًظخؽ ّاللش طکخهلیش ریي حللفٌ
ّحلوٌْیّ ،الیوکي طقْس حلفقخدش في اىخس لفٌ دّى هٌْی ،فخلقْسس حلزیخًیش ُي ًظخؽ لفٌ هْزّش ّهٌْی
یجغذ حلقْسس ّیْيي لأللفخً أرْخدُخ ّفْسُخ ّجوخلِخ ،فخللفٌ الیوکي ّففَ رذلّش الّخ في اىخس هالثوظَ
لوٌْخٍ حلوشحد دغي حًغجخهَ هِ حأللفخً حألخشی في حلجولش حلْحدذس رذیغ یقزخ حلکالم هْزّشحً أدغي
طْزیش ّي هٌْی هشحدٍ۔" ()14
ُزح هخ طُْشف ًَشیش حلٌَن لذی ّزذحلمخُش حلجشجخًي ّحلظي ُي أعخط حإلّجخص حلمشآًي في دذّ
لْلَ کوخ یمْل في کظخرَ "دالثل حإلّجخص":
"أّجضطِن هضحیخ ٍِشص لِن في ًَوَ ّخقخثـ فخدفُْخ في عیخق لٌَوَ ّرذحثِ سحّظِن في
هزخدة آیش ّهمخىِْخ ّهجخسي ألفخٍِخ ّهْحلِْخ۔"()15
آسحء حلزخلالًي (ص402:ھ) دْل ّجْہ حإلّجخص حلمشآًي:
أفشد حلزخلالًي فقالً في کظخرَ"اّجخص حلمشآى" ّي ّجٍْ حإلّجخص ّیمْل:
" رکش أفذخرٌخ ّغیشُن في رلک ػالعۃ أّجَ هي حإلّجخص:
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أدـــــــــــــذُـــخ:
یظنوّي حألخزخس ّي حلغیْد ّرلک هوخ الیمذس ّلیَ حلزؾش ّال عزیل لِن الیَ۔
ّحلْجَ حلؼخًي:
أًَ کخى هْلْهخً هي دخل حلٌزي فلی حهلل ّلیَ ّعلن أًَ کخى أهیخً الیکظذ ّالیذغي أى یمشأ
ّکزلک کخى هْشّفخً هي دخلَ أًَ لن یکي یْشف ؽیجخً هي کظذ حلوظمذهیي ّألخفیقِن ّأًزخءُن ّعیشُن
ػن أطی رجول هخ ّلِ ّدذع هي َّیوخص حألهْس ّهِوّخص حلغیش۔
ّحلْجَ حلؼخلغ:
أًَ رذیِ حلٌَن ّجیذ حلظؤلیف ،هظٌخٍ فی حلزالغش الی حلذذّ حلزي یْلن ّجض حلخلك ٌَّ۔()16
ّخالفش حلمْل :اى اّجخص حلمشآى یَِش في حلْجٍْ حلظي رکشُخ حلغخرمْى ّطٌخّلِخ حلالدمْى
رخلزذغ ّحلوْخلجش ُّي طمظقش في خوغش ّجٍْ:
 -1حإلّجخص حلزیخًي:
ُْ اًظوخء حأللفخً ّطؤلیفِخ للظْزیش رِخ ّي حلوْخًي لقذ حإلینخح ّحلظؤػیش ،أجوِ حلْشد أى
ریخى حلمشآى ّحطخخرٍ رؤعخلیذ حلزیخى حلوخظلفش حلوظٌّْش هْجض ّهغخیش ألعخلیذ حلْشد في
حلکظخرش ّحلخيخرش ّحلظؤلیف۔
 -2حإلّجخص حلْلوي:
یمْم حلمشآى اعظذالالص فيشیش ّىزیْیش ّلی خخلك حلکْى ّرخسیَ حلظي طظٌخعذ هِ حلْحلِ
ّحلفِن لذی جویِ حلْمْل ّحألرُخىّ ،یظذذّع حلمشآى ّي حآلیخص حلکًْیش ّفْالً الی ُذفش ُّْ
ُذحیش حلٌخط الی حلقشحه حلوغظمین۔
 -3حإلّجخص حلغیزي:
ادظْحء حلمشآى حلکشین ّلی حألخزخس حلوخمیش ّحلٌزْءحص حلوغظمزلیش ّحلذمخثك حلذخمشس،
ّهي رذحیش ًؾؤس حلکْى الی لیخم حلغخّش دلیل اّجخصٍ سغن أى حلشعْل حلکشین فلی حهلل ّلیَ
ّعلن لن طؾِذ ُزہ حلذْحدع ّلن یذنش ّلظِخ۔
 -4حلمْل رخلقشفش:
اى کظخد حهلل هفظْح لوي أسحد حلظذرّش ّحلظزکّش لکي هي لذم ًفغَ للوْخسمش لي یقل رَ دظی
رْذ لنخء ّوشٍ کلَّ یمْل عزذخًَ ّطْخلی:
﴿لل لجي حجظوْض حإلًظ ّحلجيّ ّلی أى یؤطْ روؼل ُزح حلمشآى الیؤطْى روؼلَ ّلْ کخى
رْنِن لزْل ٍِیشحً ﴾ ()17
 -5حإلّجخص رخلٌَن:
الیفْص ّلی هي طؤهّل في رٌیش حلجولش حلْحسدس في حلمشآى ّطشحکزیَ رؤى لَ کیخًخً خخفخً یزیّي
ّلیَ طشکیذ حلجولش لشعن هْخلن حلقْسس حلفٌیش للٌَن حلمشآًي حلزخُش حلوزِض۔ یمْل ّضّجل:
﴿ ّلْ کخى هي ٌّذ غیش حهلل لْجذّح فیَ حخظالفخً کؼیشحً﴾ ()18
ٌُخک ّجٍْ آخشی لذ أؽخس الیِخ حلذکظْس فنل دغي ّزخط في کظخرَ "اّجخص حلمشآى
حلکشین" هؼل:
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حإلّجخص رخألعلْد
حإلّجخص حألخاللي
حإلّجخص حلٌفغي
حإلّجخص حلشّدي
حإلّجخص حلظؾشیْي
حإلّجخص حلْذدي
حإلّجخص حلظشرْي۔ ()19
جِْد حلْلوخء في طيْیش ّلن اّجخص حلمشآى:

اى حلْشد ّحلْجن رل ّ کلّ حلْخلن خیش ؽخُذ ّلی اّجخص حلمشآى دیغ أًَ طذذّی
رلغخإُن ّلکٌِن ّجضّح ّي هْخسمظَ لذیوخً ّدذیؼخً ،فبى اّجخص حلمشآى عشّ الطذسکَ
حلْمْل ُّْ ًضل في لغخى ّشري هزیي روذکن ألفخٍَ ّّمْح هْخًیَ ّلکي حلْشد ّلفْح
أهخهَ هٌذُؾیي هغظغلویي۔
فمخم حلْلوخء یزذؼْى ّي عشّ اّجخص حلمشآى ّدمیمظَ ّألّفْح سعخثل ّکظزخً دْل ُزح
حلْلن حلؾشیف ّلکٌٌخ ًجذ في حلمشًیي حألّّلیي لن طکظذ ّي اّجخص حلمشآى رؤى ُزح حلْقش
ُْ هشدلش حلٌؾؤس حألّلی طظوؼّل في حلووخسعش ّحلغلْک حلْلوي لإلّجخص ًفغَ دّى حلظؤلیف
فیَ ّلن طْمِ حلمْحّذ ّحألفْل ّأغلذ حلکظذ حلظي کظزض في حلغیشس ّحلظفغیش طظٌخّل
ُزہ حلمنیش حالّجخصیش رؤى حلشعْل فلی حهلل ّلیَ ّعلن کخى یغظخذم حإلّجخص حلمشآًي
حلظؤػیشي کْعیلش أعخعیش للذّْس حإلعالهیش۔
ػن في أّحثل حلمشى حلؼخلغ حلِجشي أؽخس حلجخدٌ الی حإلّجخص حلمشآًي ربؽخسحصٍ خخىفش
في کظزَّ ،یوکي حلمْل أى أّّل هي طکلّن ّي ُزح حلْلن حلؾشیف ُْ حلجخدٌّ ،حعظوش
حلذذیغ رْذثزٍ دظی ّقشًخ حلشحُي ّ ،یوکي طمغین حلکظخرش في اّجخص حلمشآى الی ػالػش
هشحدل کوخ رکشُخ حلذکظْس فنل دغي ّزخط في کظخرَ:
حألّّل :حللوذخص ّحإلؽخسحص
ّحلؼخًي :هشدلش حلشعخثل
ّحلؼخلغ :هشدلش حلکظذ
-1

هشدلش حإلؽخسحص:
ٌُخک هي کظذ ّي حلمشآى حلکشین ّهجخصٍ ًَّوَ هؼل أري ّزیذس ّحلفشحء في کظخریِوخ
هجخص حلمشآى ّهْخًي حلمشآى ّطذذّػخ ّي أعلْرَ ًَّوَ ّلکٌٌخ لن ًجذ في کظخریِوخ کلوش
حإلّجخص کظمشیش ّطذلیل هزخؽش دْل اّجخص حلمشآى الّخ حإلؽخسحص ّحللوذخص حلزغیيش دظی جخء
حلمشى حلؼخلغ حلِجشي فظَِش ُزٍ حلکلوش کلوش حإلّجخص ّحصدحدص حإلؽخسحص دْل لنخیخ حإلّجخص،
فٌجذُخ هزخدغ اّجخص حلمشآى ٌّذ حلٌَخم حلوْظضلي ّطلویزٍ حلجخدٌ کوخ ًجذ لذی اهخم أُل حلغٌش
حري لظیزش۔
أهخ حلٌَخم ُْ أّّل هي طکلّن ّي حلقشفش ّفشّح ّي حلْجَ حإلّجخصي حلمشآًي لوخ فیَ
هي أخزخس حلغیذ حلوخمیش ّحلوغظمزلیش۔
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ػن طکلّن ّي حلوْمُْ طلویزٍ حلجخدٌ ّیغظخلـ أى اّجخص حلمشآى في رالغظَ هي
دیغ ألفخٍَ حلوخظخسس حلوٌظمخس ّهي دیغ ًَوَ ّ سففَ حلظي طمْم ّلی ارذحُ في حإلیجخص
ّحلظؾزیَ ّحلوجخص۔
ّیْشك حري لظیزش في کظزَ أعخلیذ حلمشآى ًّجذ حإلؽخسحص ّي ریخى حلمشآى ّاّجخصٍ
في هْشك دذیؼَ ّي طؤّیل هؾکل حلمشآى ّغشیذ حلمشآى۔
-2

هشدلش حلشعخثل:
في ُزہ حلوشدلش ّفلض الیٌخ سعخلظخى إلهخهیي هي ّلوخء حلمشى حلشحرِ ُّوخ
هظْخفشحى :أدذُوخ هي أثوش أُل حلغٌش ُّْ أرْعلیوخى حلخيخري (ص388:ھ) ّحآلخش هي آثوش
حلوْظضلش ُّْ أرّْیغی حلشهخًي (ص386:ھ)
حلشعخلش حألّلی :حلٌکض في اّجخص حلمشآى للشهخًي
حلشعخلش حلؼخًیش :ریخى اّجخص حلمشآى للخيخري
کظذ حلشهخًي اجخرش لزْل حليلزش۔ ّحلظضم في ُزہ حلشعخلش حلکالم حلوْجض ّرکـش ّي
ّجٍْ ا ّجخص حلمشآى ّؽشدِخ ؽشدخً ّحفشحً کوخ یزکـش حلخيخري في کظخرَ ّي ّجض حلْشد ّ ریّي
أى طلک حلمنیش هي هغلوخص حلظخسیخ ّدذّد ّجٍْ اّجخص حلمشآى ّیشد رْل حلؾزِخص حليخسثش
ّلی رالغش حلمشآى ّاّجخصٍ هي دیغ حللفٌ ّحلٌَنّ ،یؤطي رخإلّجخص حلظؤػیشي للمشآى في
حلٌفْط ّزش حلْلخثِ حلظخسیخیش هي ّقش حلشعْل فلی حهلل ّلیَ ّعلن ّهخ طلیَ هي حلْقْس
حلغخلفش۔

-3
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هشدلش حلکظذ:
طْعِّ هجخل ُزح حلْلن أٌّي ّلن اّجخص حلمشآى في ُزہ حلوشدلش رؤى حلْلوخء لذ لخهْح
رظؤلیفخص هغظملش دْلَ ّأفشدّح فقْالً هظشحکوش ّهزخدغ ّذیذس في هئلفخطِن دْل ّلن اّجخص
حلمشآى ،هؼل:
 هذوذ حري حليیذ حلزخلالًي حلمخمي ّزذ حلجزخس حلِوزحًي ّزذحلمخُش حلجشجخًي جخس حهلل هذوْد ري ّوش حلضهخؾشياّجخص حلمشآى للزخلالًي:
حؽظول کظخد حلزخلالًي اّجخص حلمشآى ّلی هْمّْخص هظْذّدس هؼل ّجٍْ حإلّجخص
حلمشآًي ّهخیظْلّك رِخ هي حلظذذّي ّّجض حلوْخسمش ّیزکـش حلزخلالًي أینخً في کظخرَ هْمّْخص
دْل ًمذ حلؾْش ّطذلیل حلمقخثذ حلؾْشیش هؼل حلوْلمش الهشة حلمیظ ّلقیذس حلزذظشي
ّحلوْحصًش ریي أعلْد حلمشآى ّرْل خيذ حلٌزي فلی حهلل ّلیَ ّعلن ّللقذخرش ّغیشُن
سمْحى حهلل ّلیِن أجوْیي۔
ّیمقّش حلزخلالًي ّجٍْ حإلّجخص في ػالػش ّجٍُّْ ،ي:
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 أخزخس حلغیذ حألخزخس ّي حألهن حلوخمیش ًَن حلمشآى حلزذیِحلوغٌي في أرْحد حلظْدیذ ّحلْذل للِوزحًي:
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حلمخمي ّزذحلجزخس حلِوزحًي ُْ هي أثوش حلوْظضلش ّلَ آػخس لیوش دْل حّجخص حلمشآى في
عفشٍ حلنخن حلزي فیَ یزغو حلکالم ّي حإلّجخص ّحلفقخدش۔ ّیزکش جِخص حلؼالع طَِش رِخ
حلفقخدش:
 حخظیخس حلکلوش ًفغِخ دشکش ُزٍ حلکلوش هي دیغ حإلّشحد هْلِ ُزٍ حلکلوش طمذیوخً أّ طؤخیشحً ّطْشیفخً ّطٌکیشحً الی غیش هخ ٌُخلک هي أعخلیذ۔ّیشی حلؾیخ أى حإلّجخص لیظ في ًَن حلکالم رؤًَ یمقذ رخلٌَن ایشحد حلکالم ّلی حلْجَ
حلوخقْؿ ّحليشیمش حلخخفش۔
ُّْ یظفك هِ حلخيخري ّحلزخلالًي في أى حلقشفش لیغض هي ّجٍْ حإلّجخص ّکزلک یخخلف فیِخ
حلشهخًي حلوْظضلي۔ فخلفقخدش حلظي لخل رِخ حلمخمي ّزذحلجزخس الطخشؽ ّي حلٌَن حلزي لخل رَ حلخيخري
ّّزذحلمخُش حلجشجخًي۔
-3

دالثل حإلّجخص ّحلشعخلش حلؾخفیش لْزذحلمخُش حلجشجخًي:
کخى ّزذحلمخُش حلجشجخًي هظکلوخً أؽْشیخً ّکخى اهخهخً في حللغش ّحألدد ّحلزیخى ّحلٌمذ۔

ّطظنوّي ًَشیظَ حلٌَن حلؾِیشس دالثل حإلّجخص في کظخرَ "دالثل حإلّجخص" ّاى کخى حلخيخري لذ
ریّي حلٌَن لزلَ لکي حلجشجخًي رغو حلکالم دْلَ رغيًخ رحخشحً۔
ٌُّخک ًخط لزلَ ّ في ّقشٍ فشیمیي فشیمخً ؽغف رخللفٌ ّ سأی أًَ ُْ حألهش حلزي یظفخمل
حلکالم ّحلفشیك حآلخش یفنل حلوٌْی ّیشی أى حأللفخً ُي حلمْحلذ فمو لظْمیخ حلوٌْی حلوشحد دظی یجیت
ّزذحلمخُش ّیقشّح ًَشیظَ في حلٌَن ّیزیّي أى اّجخص حلمشآى في ًَن حلمشآى۔
ّحلٌَن في طقشیذخطَ الرذ هي ّولیظیي حػٌظیي:
أ -طشطیذ حلوْخًي في حلٌفظ
د -طشطیذ حأللفخً في حلٌيك
ػن یقشّح حلجشجخًي ُزٍ حلٌَشیش ّیْمذ فقْالً ّذیذس هؼل:
-
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حلظمذین ّحلظؤخیش
حلذزف ّحلزکش
حلظْشیف ّحلظٌکیش
حلفقل ّحلْفل
حلجش ّحلمقش
ّغیش رلک هي حلفقْلّ ،یؤطي لکلّ فقل حألهؼلش هي حلمشآى ّیؾیش الی جْحًذ
اّجخصیش هي هٌَْس ًَشیظَ حلٌَن۔

حلکؾخف للضهخؾشي:
یيزك حلضهخؾشي ًَشیش حلٌَن للجشجخًي طيزیمخً ّولیخً طفقیلیخً في طفغیش کظخد حهلل
طْخلی طفغیش حلکؾخف کوخ ّشفٌخ في کظخد دالثل حإلّجخص ّي حلجْحًذ حلْولیش في حلفقْل هؼل
حلظمذین ّحلظؤخیش ّحلذزف ّحلزکش ّغیشرلک فمذم حلضهخؾشي ُزہ حلجْحًذ ّیؾشح ؽشدخً ّولیخً
هؼل لْلَ طْخلی:
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﴿ رلک حلکظخد السیذ فیَ ُذیً للوظمیي﴾ ()20
یمْل حلضهخؾشي :لذّم حلشیذ ّلی حلجخس ّحلوجشّس ریٌوخ طؤخّش حعن (ال) حلٌخفیش للجٌظ في لْل
حهلل حلْضیض:
﴿ال فیِخ غْل ّال ُن ٌِّخ یٌضفْى﴾ ()21
یقشّح حلضهخؾشي أى ٌُخک ًفي حلشیذ ّي حلمشآى دّى حلظْشك لغیشٍ هي حلکظذ۔
أهخ لْلَ" :ال فیِخ غْل" فخلومقْد هٌَ ًفي حلغْل ّي خوش حآلخشۃ ّ حػزخطَ في خوش حلذًیخ۔
فلزلک جخء ًَن کلّ هي حآلیظیي هظفمخً ّهٌغجوخً هِ حلوٌْی حلزي یشحد رَ في هْمْیي۔()22
حلوذذّػْى ّاّجخص حلمشآى:
ًجذ هئلفخص کؼیشس دْل حإلّجخص حلمشآًي لذی حلوظؤخشیي رؤًِن حّظٌْح رَ للشدّ ّلی ؽزِخص
حلوغشمیي ّحلوغظؾشلیي ّأکؼشّح في طآلیفِن هزخدغ اّجخص حلمشآى کوخ یزکش ٌِّن حلذکظْس فزذي
حلقخلخ خالل دسحعخطَ ّي ٌّخفش حلجوخل حلفٌي في حلمشآى في أرذخع حلوْخفشیي هؼل:
هقيفی فخدق حلشحفْي
عیذ ليذ
هقيفی فخدق حلشحفْي (ص1937:م):
-1
ُْ کخى أدیزخً رخسّخً صّّد کظزخً لیوش في رحخشس حلوکظزخص حلْشریش حإلعالهیش ّلَ کظخد ػویي
"اّجخص حلمشآى" دْل هزخدغ حالّجخص للزالغش حلمشآًیش۔
ّیزکش فزذي حلقخلخ أى حلشحفْي ٌّی ٌّخیش خخفش رخلٌَن حلوْعیمی في حلمشآى هؼل حلِوظ
ّحلجِش ّحلؾذّسّ ،حلشخخّس ،حلظفخین ّحلظشلیك ّحلظفؾیك ّحلظکشیش۔ ّّلی دذ طْزیشٍ ُزٍ سّح حلظشکیزلن
طْشف لو في کالم ّشري غیش حلمشآى ّرِخ حًفشد ًَوَ ّخشؽ هوخ یيیمَ حلٌخط۔()23
عیذ ليذ (ص1955:م):
-2
ُْ أدیذ هيزُْ ُّْ یوظخص رُْوك حإلدسحک ّلْس حإلیوخى ّعوّْ حلشّح ُّْ الیْظٌی روفشدحص
حلمشآى فمو ّال طشحکیزَ ّدذُخ رل کخى ًَشٍ هشکضحً في حألدحس حلوفنلش للظْزیش في کظخد حهلل ّیزکش حلذلیل
ا ػش حلذلیل في کظخد " حلظقْیش حلفٌي في حلمشآى ّلی فذش ًَشطَ ّعالهش فکشطَ ّیْشك حلٌوخرؽ
حإلًغخًیش هئکذحً أى حلجذل حلمشآًي لخثن ّلی مشد هي حلوٌيك حلْجذحًي حلزي طؾظشک فیَ:
-

حأللفخً حلوْــــــــــــــــزشس
حلظْزیشحص حلوقّْسس
حلقْس حلؾخخـــــــقش
حلوؾخُذ حلٌخىــــــمش
حلمقـ حلکــــــــؼیشس ()24
اّجخص حلمشآى في ؽزَ حلمخسس حلٌِذیش حلزخکغظخًیش:

لن ًجذ کظخرخص حلوظمذهیي حلخخفش في ّلن اّجخص حلمشآى حللِن الّخ أى یجیت حلؾیخ هذوذ
اعوخّیل ّْدّي حلؾکخسفْسي هي ّلوخء رخکغظخى حلوظْفی عٌش 1970م۔ ّلَ کظذ لیوش ّهٌِخًْ :س
حإلیمخى في اّجخص حلمشآى ُّْ کظخد کذحثشس هْخسف ّلْم حلمشآى ّیذْي هزخدغ لشآًیش ّي حإلّجخص
حلزیخًي ّحلوْمّْي۔ ُّْ یشکض ّلی ّجٍْ حإلّجخص حلظي طنوٌض أخزخس حلغیذ حلوخمیش ّحلوغظمزلیش۔
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رْل حلکظذ حلمیوش في اّجخص حلمشآى:
ّ ًَشحً الی حلوئلفخص حلْذیذس حآلًفش حلزکش في اّجخص حلمشآى ،یظزیّي لٌخ أًَ لن طوشّ هشدلش هي
هشحدل حلظخسیخ حإلعالهي الّخ حّظٌی رِخ حلْلوخء ٌّخیش رظؤلیف حلکظخرخص دْل اّجخص حلمشآى في کل صهخى
ّهکخى خخفش في حلْقْس حلوظؤخشس هي رالد حلْشد ّ لخسس أفشیمیخ ّآعیخ ّغیش رلک هي حلوذى ّحلزلذحى۔
ّ ُخ ًذي ًْشك ّلی عزیل حلوؼخل ال حلذقش رْل حلکظذ حلوِوش حلمیوش دْل ُزح حلوْمُْ
ّفك حلضهي حلظخسیخي لذیوخً ّدذیؼخً:
حلٌکض في حّجخص حلمشآى :للشهخًي ،أري حلذغيّ ،لي ري ّیغی ري ّلي (ص484ھ) ىزِ في
-1
دلِي رخلٌِذ ،رظذمیك ّزذحلْلین1934 ،مّ ،ىزِ رذحس حلوْخسف في حلمخُشس رظذمیك هذوذ خلف حهللّ ،
صغلْل عالم موي (ػالع سعخثل في اّجخص حلمشآى) 1955م۔
ریخى اّجخص حلمشآى :للخيخري ،أري علیوخى دوذ ري هذوذ (ص388ھ) ىزِ في دلِي رخلٌِذ،
-2
رظذمیك ّزذ حلْلین 1934مّ ،ىزِ هِ حلکظخد حلغخرك۔
حلوٌْی في اّجخص حلمشآى :للمخمي ّزذحلجزخس حلِوزحًي حلوْظضلي (ص415ھ) ًؾشٍ أهیي
-3
حلخْلي ،روکظزش ُّزَ في حلمخُشس 1976م۔
دالثل حإلّجخص في حلوْخًي ّحلزیخى أّ اّجخص حلمشآى :لْزذ حلمخُش حلجشجخًي (ص471ھ) ىزِ
-4
رظذمیك هذوذ ّزذٍ ّ ،هذوذ سؽیذ سمخّ ،هذوذ هذوْد حلؾٌمیيي ،في حلمخُشس ،رويزْش حلظشلي
ّهيزْش حلوٌخس في حلمخُشس 1903-1901م۔
اّجخص حلمشآى أّ ًِخیش حإلیجخص في دسحیش حإلّجخص :لإلهخم فخشحلذیي حلشحصي (ص606ھ) ىزِ
-5
رويزْش حآلدحد في حلمخُشس 1899م1909 ّ ،م۔ ّىزِ رظذمیك صغلْل عالمّ ،هذوذ ُذحسس ،روٌؾخس
حلوْخسف في حإلعکٌذسیش 1973مّ ،ىزِ رظذمیك ارشحُین حلغخهشحثيّ ،هذوذ رشکخ ،رْوخى ّخم
1405ھ1985/م۔
هْظشک حأللشحى في اّجخص حلمشآى :لجالل حلذیي حلغیْىي (ص911ھ) ىزِ رظذمیك ّلي هذوذ
-6
حلزٌجخّي ،رذحس حلفکش حلْشري في حلمخُشس حلجضء حألّل ّخم 1969مّ ،حلؼخًي 1970مّ ،حلؼخلغ 1973م۔
حلزشُخى في اّجخص حلمشآى :ألدوذ فْصي حلغخّخطي (کخى دیخً لزل 1342ھ) ىزِ رويزْش حلظشلي
-7
في دهؾك 1343ھ1924/م۔
اّجخص حلمشآى ّحلزالغش حلٌزْیش :لوقيفی فخدق حلشحفْي (ص1356ھ) ،ىزِ رويزْش حلوميّن
-8
في حلمخُشۃ 1348ھ1928/م۔ ّىزِ رخلويزْش حلشدوخًیش في حلمخُشس رظذمیك هذوذ عْیذ حلْشیخى
1349ھ1929/م۔ ّ أّیذ ىزَْ رويزْش حالعظمخهش رخلمخُشس ّخم 1360ھ1940/م۔ ّرخلويزْش حلظجخسیش
حلکزشی في حلمخُشس 1384ھ1965/مّ ،فْس رخألّفغض رذحس حلکظخد حلْشري في ریشّص
1400ھ1980/م۔
في اّجخص حلمشآى :لوذوذ حلغیذ دکین ،رذغ همذم الی کلیش أفْل حلذیي رجخهْش حألصُش ّخم
-9
1364ھ1945/م۔
حلوْجضس حلخخلذس في ّجٍْ اّجخص حلمشآى ّؽشح أعشحسٍ :لِزش حهلل حلؾِشعظخًي ،ىزِ رويزْش
-11
حلٌجخح في رغذحد 1373ھ1953/م۔
طخسیخ فکشس اّجخص حلمشآى :لٌْین حلذوقي ،ىزِ رويزْش حلظشلي في دهؾك 1375ھ1955/م،
-11
ّىزِ روئعغش حلشعخلش في ریشّص 1401ھ1980/م۔
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هْجضس حلمشآى :لوذوذ جخرش ،ىزِ رخلوشکض حلؼمخفي في لٌذى 1383ھ1963/م۔
-12
اّجخص حلمشآى :لغخهي هکي حلْخًي ،ىزِ في رغذحد ّخم 1388ھ1966/م۔
-13
هي سّحثِ حإلّجخص في حلمشآى حلکشین :لوذوذ جوخل حلذیي حلفٌذي ،ىزِ رخلوجلظ حألّلی
-14
للؾئّى حإلعالهیش دحس حلظذشیش في حلمخُشس 1389ھ1969/م۔
اّجخص حلمشآى حلزیخًي :لذفٌي هذوذ ؽشف ،ىزِ في حلوٌیشس روکظزش حلؾزخد حلوجلظ حألّلی
-15
لؾئّى حإلعالهیش ّخم 1390ھ1970/م۔
طيّْس دسحعخص اّجخص حلمشآى ّأػشُخ في حلزالغش رخلْشریش :لْوش هالدْػ  ،ىزِ رويخرِ حألهش
-16
في رغذحد 1392ھ1972/م۔
اّجخص حلمشآى :لوقيفی هغلن هذوذ (سعخلش دکظْسحٍ هي کلیش حللغش حلْشریش جخهْش حألصُش۔
-17
حإلّجخص في ًَن حلمشآى:لوذوْد حلغیذ ؽیخْى ،ىزِ رذحس حلفکش في دهؾك 1400ھ1979/م۔
-18
ألْحى هي اّجخص حلمشآًي :لوذوذ ّفخ حألهیشي  ،ىزِ رذحس حلشمْحى في دلذ 1401ھ1980/م۔
-19
اّجخص حلمشآى :لوٌیش عليخى  ،ىزِ روٌؾؤس حلوْخسف في حإلعکٌذسیش۔
-21
حإلّجخص حلٌذْي في حلمشآى حلکشین :لفظذي حلذجٌي  ،ىزِ رويزْش حلفالح في حلکْیض۔
-21
اّجخص حلمشآى :لوذوذ ّلي حلوْلن۔ ()25
-22
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