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جملة الدراسات القرآنية جملة دورية تصدر عن اجلمعية العلميـة الـسعودية 

 :وتعنى بالبحوث العلمية، وفق األمور اآلتية. للقرآن الكريم وعلومه
 .جتاهًأن يكون البحث متسام باألصالة وسالمة اال  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا يف التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السالمة اللغوية  •
 .مراعاة عالمات الرتقيم   •
 .أال يكون قد سبق نرشه   •
 . أال يكون مستال من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية   •
توضع حوايش كل صفحة أسفلها عـىل حـدة ويكـون تـرقيم حـوايش كـل    •

 .ً وتضبط احلوايش آليا ال يدويا ً،قالصفحة مست
 .تثبت املصادر واملراجع يف فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نامذج من صور الكتاب املخطوط امللحق يف مكاهنا املناسب   •
 .ترفق مجيع الصور والرسوم املتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
ين وال تقـل عـن عـرش) A٤( البحث عـن ثامنـني صـفحة صفحاتأال تزيد    •

 .صفحة
  Arabic( ونـوع اخلـط ،)١٤(وخط اهلـامش ) ١٨(أن يكون خط األصل    •

Traditional( . 
سـم ومــن ٢,٥أن تكـون هـوامش الـصفحة مـن األعـىل واألسـفل واليـسار  •

 .سم٣,٥اليمني 



 

  

تكتب اآليات القرآنية وفق املصحف اإللكرتوين ملجمع امللك فهـد لطباعـة   •
 .املصحف الرشيف 

 . نسخ مطبوعة، مع ملخص ال يزيد عىل صفحة واحدة ثالث الباحثيرفق  •
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من قبل اثنني عىل األقل  •  .ُحتكَّ
 .ُتعاد البحوث معدلة عىل قرص حاسويب  •
 .ال تعاد البحوث والدراسات إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش  •
ــة للمجلــة احلــق يف نــرش البحــث عــىل املوقــع اإلل  • ــة العلمي كــرتوين للجمعي

 .السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنرش
 .أن تكون املراسالت عرب الربيد اإللكرتوين •
 .ُيعطى الباحث نسختني من املجلة ومخس مستالت من بحثه •

 
 جميع المراسالت وطلبات االشتراك باسم 
 :رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-لسعودية المملكة العربية ا
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :البريد اإللكتروني

 
 عنوان الجمعية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم



 

ٍمد هللا محد شكر وذكـر وامتنـان، والـصالة والـسالم عـىل أرشف احل ٍ
 .اخللق الرسول احلق وعىل آله وأصحابه وأتباعه

 :وبعــــــــــــــــد 
نـسعد بــأن نقــدم للقـراء العــدد العــارش مـن جملــة الدراســات القرآنيــة 
املحكمة التي تصدر عن اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومـه 

 بامحتمله من مـواد علميـة كتبهـا كتاهبـا بعنايـة علميـة وموضـوعية "ن  تبيا"
ًمرعية، وحكمها ثلـة فاضـلة مـن كـرام وكبـار األسـاتذة، وذلـك سـعيا مـن 
املجلة ألن تقدم لقرائهـا مـادة علميـة جيـدة تـريض طمـوحهم، وحتقـق هلـم 

 . الفائدة املاتعة من جديد ومفيد الدراسات والبحوث
 عمرها عىل الرغم منانتها السامقة بني مثيالهتا ولذلك حققت املجلة مك

ّالقصري، وما ذاك إال بسبب الثقة القائمة والتعاون الدائم واملتواصل بني كتـاب 
 . املجلة، وقرائها، وحمكمي بحوثها، وهو ما نأمل استمراره ودوامه

،  كافــةلعــاملني يف اجلمعيــة واملجلــةلوالــشكر املوفــور واملوصــول 
ًاديا ومعنويا من داخل اجلامعة وخارجهاوالداعمني هلا م ً. 

 .واهللا املوفق للحق، واملعني عىل اخلري
 

 رئيس تحرير المجلة     
 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 



 

  

 
 



 

  






معانيها ودالالهتا- املعية اإلهلية يف ضوء القرآن الكريم  - 

ماجد ناصر بن محمد عبداهللا ال.د


مفهومها وأثرها– املدرجة القراءة 
 ناصر بن سعود  القثامي. د



اقرتان الصالة والزكاة يف القرآن الكريم، األساليب واحلكم والفوائد 
 العباس بن حسين الحازمي .د



خصائص اخلطاب املكي يف سورة القارعة 
 عبدالعزيز بن صالح العمار. د



القرآني بني املثبتني والنافنيإعجاز الرسم  
 نمشة بنت عبداهللا الطواله. د



من أساليب القرآن الكريم يف كسر أفق التوقع 
 أحمد سعد محمد الخطيب. د



 



 

  

 



 

  

 
 


 

   ناصر بن محمد عبداهللا الماجد.د
 نارص بن حممد عبداملاجد .د

قرآن وعلومه يف كليـة أصـول الـدين بجامعـة مساعد بقسم الأستاذ  •
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 درجة املاجستري يف القرآن وعلومه مـن كليـة أصـول الـدين عىلحصل  •
عـادات أهـل : (بجامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية، بأطروحتـه

 .) دراسة موضوعية يف ضوء القرآن الكريم-اجلاهلية 
ه يف القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـول حصل عـىل درجـة الـدكتورا •

أحكام : (الدين بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بأطروحته
القرآن للقايض بكر بن العالء القشريي، من أول سورة األنفـال إىل 

 .) دراسة وحتقيق–آخر القرآن 
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ه، ونستعينه، ونستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن رشور ّإن احلمد هللا، نحمد
أنفسنا ومن سـيئات أعاملنـا، مـن هيـده اهللا فـال مـضل لـه، ومـن يـضلل فـال 

4  ]ًهادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبـده ورسـوله 
>  =  <  ;  :  9   8   7   6  5 ?Z]١٠٢:آل عمران  [

[+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ,  /  .  - 
6  5   4   3   210 7 <   ;   :  98 >  =Z]  النـــــساء

:١ [ [|   {  z   y   x   w   v  uZ] أما ] ٧٠: األحزاب ،،،
 :بعد

فإن أرشف العلوم منزلة، وأرفعها مكانة، ما اتصل بكتاب اهللا بـسبب، 
 وتفسريه؛ أرشف العلوم - تعاىل -ودنى منه بقربى، ومن هنا كان بيان كالم اهللا 

 مـا - تعـاىل - ويزداد الرشف والرفعة إذا كان حمـل النظـر مـن كالمـه وأرفعها،
ِتعلق بذاته وما له من مجيل الصفات وجليـلها سبحانه وبحمده ِ َ. 

ومن هنا تأيت أمهية دراسة اآليات املتعلقة بام جيـب أن يعتقـده العبـد 
 وصفاته، وحقيقة مـا جيـب - عز وجل -يف ربه، ومن ذلك ما تعلق بأسامئه 

ــك أن القــرآن الكــريم هــو املــورد الــذي يــصدر عنــه املــؤمن يف هللا  فيهــا، ذل
ِعقيدته، وما جيب لربه، وهو املعتصم من مسارب الـضالل، ومعقـد النجـاة  ْ َ

 .يوم احلساب
ًوإنك لن جتد منتحال لعقيدة، أو مدعيا قوال فيام جيب هللا  ً  - تعـاىل -ً



 

  

ْيلـه ومعتـصمه، إن من حقائق االعتقاد، إال وجعل آيات الكتـاب العزيـز دل َ ْ ُ
بحــق أو بباطــل، وهلــذا كــان مــن الواجــب عــىل أهــل العلــم، املقتفــني آثــار 
السلف، من القرون املفضلة والتابعني هلم بإحـسان؛ أن يبينـوا معـاين آيـات 

 - عز وجل -الكتاب العزيز، وما دلت عليه مما جيب اعتقاده يف اهللا 
ًوهلذا فقد عزمت مستعينا باهللا راجيا منه ا لتوفيق، عىل دراسـة آيـات ً

 وهـي - عـز وجـل - تتعلق بصفة من صـفات اهللا - العزيز -من كتاب اهللا 
 :صفة املعية، وأسميت هذه الدراسة


• 

ًوالتي كانت سببا ملوضوع املعية عدد من اجلوانب الدالة عىل أمهيته، 
 : الختياره، منها

ــدة بمــنهج ً:أوال ــا مــن العقي ــه يــدرس أبواب ً يتميــز هــذا البحــث بأن
تفسريي، يقوم عىل مجع اآليـات ذات الـصلة باملوضـع، والنظـر يف معانيهـا، 
والسياق الذي وردت فيه، والداللة املوضوعية التي احتفت هبا، مما يضيف 

ًلنظر، وجدة يف البحث، وهـذا معنـى لفـت لتلك املسائل العقدية أصالة يف ا َّ ِ
فلفـظ املعيـة قـد اسـتعمل يف الكتـاب  ": النظر إليـه ابـن تيميـة حيـث يقـول

ــيض يف كــل موضــع أمــورا ال يقتــضيها يف املوضــع  ًوالــسنة يف مواضــع، يقت
اآلخر؛ فإما أن ختتلف داللتها بحسب املواضـع، أو تـدل عـىل قـدر مـشرتك 

 .)١("ز كل موضع بخاصيةوإن امتا، بني مجيع مواردها

                                                
 ).٥/١٠٤(جمموع فتاوى ابن تيمية) ١(



 

  

 أن من تكلم يف آيات املعية من سلف هذه األمة، وأهل العلم، :ًثانيا
 دون نظـر للمعـاين - تعـاىل -ًكان مههم متعلقا بتقرير دالالهتا عىل معية اهللا 

ِاألخرى التي تدل عليها، وهذا ما يستوفز مهة املشتغل بكتـاب اهللا للنظـر يف  َ ْ
 .تلك املعاين وجتليتها

ــاثا ــة صــفات اهللا :ًلث ــورد األول ملعرف ــريم هــو امل ــرآن الك  - أن الق
 وما جيب له من االعتقاد، وهلـذا فـإن مجيـع الطوائـف املنتـسبة إىل -سبحانه 

الدين، املخالفة ملـا كـان عليـه سـلف األمـة يف بـاب االعتقـاد، قـد اسـتدلت 
 - عـز وجـل - الكريم عىل قوهلا، ومن ذلك مـا تعلـق بمعيتـه القرآنبآيات 

خلقه، مما يقتيض مجـع هـذه اآليـات ودراسـتها، وإيـضاح املعـاين التـي تـدل 
 .عليها، وبيان االنحراف املنهجي يف تفسريها عند تلك الطوائف

ً يؤكد هذا أنني مل أجد بحثا أو مؤلفا درس آيات املعيـة كلهـا، :ًرابعا ً
وبة، وإنام غالب البحث والتقرير يقترص عىل آيات حمدودة، هي آية سورة الت

وآية سورة احلديد، وآية سورة املجادلة، مع وجود آيات أخرى، متعـددة يف 
 .ذاهتا، ومتنوعة يف معانيها وداللتها ولوازمها، مما يقتيض مجعها ودراستها

• 
يتعلق هذا البحث بدراسة مجيع اآليات الكريمة التي فيها ذكر ملعية 

ــاىل -اهللا  ــرصها، وبيــان معان- تع ــك بح ــا، ودالالهتــا، ولوازمهــا،  وذل يه
وسـياقها الـذي وردت فيــه، وذلـك بدراســة غالـب كتــب التفـسري املــستقلة 
املشتهرة املتداولة بني الناس عىل اخـتالف عقائـدهم؛ عـدا املختـرصة منهـا؛ 

ــواقفهم  ــذا الوصــف -ألن م ــته، - هب ــه، ودراس ــدعو احلاجــة إىل بيان  ممــا ت



 

  

 :وتعريف املختصني هبا، وهي
للطربي، تفسري القرآن العزيز البـن أيب زمنـني، تفـسري جامع البيان 

السمرقندي، الكشف والبيان للثعلبي، اهلداية ملكي بن أيب طالـب، عـرائس 
البيان للبقيل، حقائق التفسري السلمي، النكـت والعيـون للـاموردي، التبيـان 
للطويس، املحرر الـوجيز البـن عطيـة، زاد املـسري البـن اجلـوزي، الكـشاف 

ي، جممــع البيــان للطــربيس، مفــاتيح الغيــب للــرازي، البـــسيط للزخمــرش
للواحدي، معامل التنزيل للبغوي، اجلـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي، أنـوار 
التنزيل للبيـضاوي، التـسهيل لعلـوم التنزيـل البـن جـزي، مـدارك التنزيـل 
للنسفي، لباب التأويل للخازن، البحر املحـيط أليب حيـان، غرائـب القـرآن 

وري، تفسري ابن عرفة، تفـسري القـرآن العظـيم البـن كثـري، اجلـواهر للنيساب
احلسان للثعالبي، اللباب البن عـادل، نظـم الـدرر للبقـاعي، إرشـاد العقـل 
ــن  ــد الب ــي، البحــر املدي ــان إلســامعيل حق ــسعود، روح البي ــسليم أليب ال ال
عجيبــة، تفــسري األعقــم، تفــسري كتــاب اهللا العزيــز للهــواري، مهيــان الــزاد 

طفـيش، فـتح القـدير للـشوكاين، روح املعـاين لأللـويس، حماسـن التأويـل أل
للقاسمي، التحرير والتنوير البن عاشور، أضواء البيان للـشنقيطي، امليـزان 

 .للطبطبائي، تيسري الكريم الرمحن البن سعدي



 

  

• 
ً منهجـا وصـفيا حتلـيال، كـام - إن شاء اهللا - يف هذا البحث سلكسأ ً ً
 دت يف هــذا البحــث عــىل عــدد مــن األمــور املنهجيــة يف الدراســةأين اعتمــ

 :وهي
 : راعيت عند دراسة اآليات الكريمة املتعلقة باملعية أمرين: ًأوال

التعريف بالسورة التي ورد ذكـر املعيـة يف أثنائهـا، وسـياق اآليـة  •
 ً.فيها إمجاال

االقتصار يف استنباط الفوائـد والـدالالت مـن اآليـات الكريمـة  •
 .ما يتعلق بمعنى املعية، أو يلزم منهاعىل 

بعــض اآليــات تــشرتك يف عــدد مــن الــدالالت والفوائــد، وهلــذا  •
ًأكتفــي بــذكر تلــك الــدالالت يف أول موضــع، مــستغنيا بــه عــن  ُ

 . يف املوضع اآلخراإعادهت
تتبع أقول املفرسين يف كتبهم املشهور املتداولة بني الناس التـي : ًثانيا

بحث، وقـد قـام ذلـك التتبـع عـىل عـدد مـن األسـئلة ورد ذكرها يف حدود ال
 :املنهجية، أمهها

هــل املفــرس يتنــاول معنــى املعيــة يف موردهــا مــن اآليــات بالبيــان  •
 والتوضيح أو يدع بياهنا ؟

 وإذا كان يعمد إىل البيان، فهل يفصل فيه أو جيمل ؟ •
 ما موقفه من اخلالف يف معنى اآليات، هل يشري إليه أم يغفله ؟ •
ًان يشري إىل اخلالف يف معنى اآلية؛ فهل يفصل فيه عرضـا وإذا ك •



 

  

 ًوردا أو جيمل ؟
 :منهج بيان موقف املفرسين من معنى آيات املعية، وفق التايل: ًثالثا

 املفرسون الـذين ذكـرهتم يف حـدود الدراسـة عـىل معنـى إذا اتفق •
معني من معاين آيات املعية؛ فإين أشري إىل ذلك املعنى، وأشري إىل 

 قول عامة املفرسين وال أنص عىل أحد بعينه اكتفاء بأنـه قـول أنه
 .العامة

إذا قال أكثرهم بمعنى معني معاين آيات املعية، فإين أنص عىل أنه  •
قول األكثر، وأسمي بعضهم من باب التمثيل، وأنـص عـىل مـن 

 .ذكر معاين أخرى سوى قول األكثر
 .وما سوى ذلك فإين أنص عند ذكر كل معنى عىل قائله •

• 
.مقدمة، وفصلني، وخامتة، وفهارس: تشتمل عىل

أمهية املوضوع، وسبب اختياره، ومنهج البحث وخطته. 



 :املراد باملعية اإلهلية، وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول
 .ى املعية، ومذاهب الناس يف املراد هبامعن: املطلب األول
 .أقسام املعية اإلهلية: املطلب الثاين

 .العالقة بني املعية والعلو: املطلب الثالث
 :موقف املفرسين من آيات املعية، وفيه مطلبان: املبحث الثاين



 

  

 .موقفهم من آيات املعية العامة: املطلب األول
 .اخلاصةموقفهم من آيات املعية : املطلب الثاين


 . آيات املعية العامة معانيها وآثارها: املبحث األول
آيـات املعيـة اخلاصـة معانيهـا وآثارهـا، وفيـه أربعـة : املبحث الثاين

 : مطالب
 . معية النرصة والتأييد: املطلب األول
 .هلدايةمعية اإلعانة وا: املطلب الثاين

 .معية احلفظ واحلامية: املطلب الثالث
 .آثار املعية اخلاصة ووسائل حتقيقها: املطلب الرابع

 نتائج البحث، وتوصياته. 
ً بام هو أهله، محدا - تعاىل-فإين أتوجه باحلمد والثناء عىل اهللا : وبعد

لتـي ال يليق بجالله وعظيم سلطانه، عىل نعمـه التـي مل تـزل تـرتى، وآالئـه ا
ًأحيص هلا عدا، وال أعرف هلا حدا ً. 

ٍكام أتوجه بالشكر لكل من أعان عىل هذا البحث بـرأي، أو توجيـه،  ٍ
ٍأو مشورة، وأخص بالشكر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية، ممثلـة 

 .يف عامدة البحث العلمي، عىل دعمها هلذا البحث، وتبنيها له
ب العرش العظيم، أن يعصمني مـن ثم إين أسأل اهللا تعاىل الكريم ر

 وهو الـرب الـرحيم -سلطان اهلوى، وغلبة اجلهل، وخطل الرأي، كام أسأله 
ً مقربـا مرضـاته، يف يـوم ال - عـز وجـل -ً أن جيعل هذا العمل خالصا لـه -



 

  

 .ينفع فيه مال وال بنون، إال من أتى اهللا بقلب سليم
لني، واحلمـد سبحان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرس

هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسـلم وبـارك عـىل املـصطفى األمـني، وعـىل آلـه 
.وصحبه والطيبني



 

  












 .املراد باملعية اإلهلية: املبحث األول
 .موقف املفرسين من آيات املعية: املبحث الثاين



 

  

 
 



 

  

 
 
 







 :ًلبيان املراد باملعية اإلهلية سيكون البحث مقسام عىل ثالثة مطالب
 

 .معنى املعية، ومذاهب الناس يف حقيقتها: املطلب األول
 .أقسام املعية اإلهلية: املطلب الثاين

 .العالقة بني املعية والعلو: املطلب الثالث
 



 

  



 

  




مـع، وهـو : يدور كالم أهل اللغة يف معنى املعية عىل أن أصـلها مـن
ًاسم يدل عىل املصاحبة زمانا أو مكانا، تقول جاء زيد مع عمـرو، وجلـس : ً

 .)١(زيد مع عمرو
ًوقد تكون هذه املـصاحبة حـسية، كاملـصاحبة زمانـا أو مكانـا، وقـد  ً

 .)٢(ًمها يف الرشف معا: عنوية مثل ما تقولتكون م
هذا مدار معنى املعية يف اللغة، أما املراد هبا وحقيقتها؛ فقـد اختلـف 

 :فيه الناس عىل مخسة أقوال
ــول األول ــه معناهــا:الق ــة اهللا خللق ــه، :  أن معي ــام بخلق ــم اهللا الت عل

ًواطالعه عليهم سمعا وبرصا، وإحاطتـه هبـم، وقدرتـه علـيهم، مـع اعت قـاد ً
علوه عىل خلقه، واسـتوائه عـىل عرشـه، وهـذا قـول الـسلف مـن الـصحابة 

 .)٣(والتابعني ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين
                                                

 . معع: املحكم، وتاج العروس، ولسان العرب، مادة: ينظر) ١(
 .مع: مفردات الراغب األصفهاين، مادة: ينظر) ٢(
 ، وجممـوع٢٧٥:والـرشيعة لآلجـري ص) ٢/٢٨٩( للبيهقـياألسـامء والـصفات: ينظـر) ٣(

 .٣٣:واجتامع اجليوش اإلسالمية ص) ٥/٢٣١) (٥/١٢٧(فتاوى ابن تيمية
ومما حيسن اإلشارة إليه أن شيخ اإلسالم ابن تيمية نص عىل أن معية اهللا تعاىل خللقه معيـة  

ِ خالُف قول الـسلف، حيـث فـرسوا املعيـة - رمحه اهللا -حقيقة، وقد يظن الظان أن قوله 
لمنا أن قول شيخ اإلسالم ال خيـرج يف حقيقتـه عـن قـول بالعلم، وهذا الظن يندفع إذا ع

علم اهللا التام بخلقه، وإطالعه عليهم :  بأهنا– كام بينا –السلف؛ ألن السلف فرسو املعية 
ًسمعا وبرصا، وإحاطته هبم، وقدرته عليهم، مع اعتقاد علوه عـىل خلقـه، واسـتوائه عـىل  ً
= 



 

  

 عـز - أن معية اهللا تعـاىل خللقـة معيـة ذاتيـة، فـذات اهللا :القول الثاين
 يف كل مكان، مع إثبات علوه بذاته فوق عرشه، وهـذا قـول بعـض -وجل 

 .)١(طوائف من أهل التصوف
 من نفى عن اهللا تعاىل الوصـفني، فنفـى أن يكـون اهللا :القول الثالث

ًداخل العامل أو خارجه، ونفى أن يكـون قريبـا مـنهم أو بعيـدا عـنهم، وهـذا  ً
 .)٢(قول اجلهمية النفاة

 أن اهللا تعـاىل موجـود يف كـل مكـان، وهـذا قـول أكثـر :القول الرابع
 .)٤( ومتأخرة األشاعرة)٣(املعتزلة

 أن اهللا حال بذاته يف كل مكان، أي أنـه عـني وجـود :اخلامسالقول 
املخلوقــات، وهــذا قــول احللوليــة مــن غــالة املتــصوفة، ومــن وافقهــم مــن 

                                                

 اإلسالم، وقررها يف مؤلفاته، يؤكـد هـذا عرشه، وهذه حقيقة املعية التي يشري إليها شيخ =
أنه مل يبق بعد هذه املعاين التي قررها السلف إال القول باحللول يف األمكنة تعـاىل اهللا عـن 

 - رمحـه اهللا -ذلك، إذ ال يتصور بعد هذه املعاين إال القـول بـاحللول، وهـذا مـا ال يقولـه 
سنة يف إثبات صفات اهللا عىل حقيقتهـا ًوإنام نص عىل أهنا معية حقيقة طردا لطريقة أهل ال

ًوردا لطريقة أهل التأويل، والسلف فرسوها بالعلم ونحوه دفعا لقول أهل احللول ومـن  ً
 .ٌوافقهم بأنه تعاىل مع خلقه بذاته حال فيهم، واهللا أعلم

وجممــوع فتــاوى ابــن ) ٩٦/ ١(والفــصل يف امللــل) ١/٧٤(مقــاالت اإلســالميني: ينظــر) ١(
 ).٥/١٢٤(تيمية

 ). ٥/١٢٢( وجمموع فتاوى ابن تيمية٢١٤مقاالت اإلسالميني ص: ينظر) ٢(
 ).٢/٩٦( والفصل يف امللل٢١٢مقاالت اإلسالميني ص: ينظر) ٣(
 .٧٨اآلثار املروية يف صفة املعية ص: ينظر) ٤(



 

  

 .)١(النجارية، واجلهمية احللولية
وتفسري السلف ملعنى املعية هو احلق الذي جيب اعتقـاده يف معيـة اهللا 

 : تعاىل خللقه، وذلك ألمور منها
ّاملعيـــة يعـــرب بـــه يف اللغـــة عـــن مطلـــق املـــصاحبة  أن لفـــظ :األول

واالجتامع، دون أن يكون من الزمه ومقتـضاه املخالطـة يف ذات املكـان، أو 
املامسة واملحاذاة، وإنام يوجب يف كل استعامل ما يناسـبه، قـال ابـن تيميـة يف 

 ظاهرهـا فلـيس ؛أطلقـت إذا اللغة يف) مع (كلمة أن ذلك ":كالم دقيق نادر
 أو يمـني عـن حمـاذاة أو مماسـة وجـوب غـري مـن املطلقة، املقارنة إال اللغة يف

 فإنـه ،املعنـى ذلـك يف املقارنـة عـىل دلت املعاين من بمعنى قيدت فإذا شامل؛
 . )٢("معنا والنجم أو معنا والقمر نسري زلنا ما: يقال

 أن ظاهر اآليات الدالة عىل معيـة اهللا تعـاىل، ال جيـوز أن تـدل :الثاين
ر من هذا القدر الذي قرره السلف؛ ألنه ليس بعد العلـم واإلحاطـة عىل أكث

ً سامعا وبرصا وقدرة -  إال املخالطة يف املكان واحللول فيه، وهـذا مـع أنـه -ً
منـزه عنـه، ملـا يلـزم منـه مـن خمالطـة سـبحانه ممتنع عىل اهللا جل وعـال؛ فهـو 

إليه اإلمام أمحد القاذورات واحللول فيها، تعاىل اهللا عن ذلك، وهذا ما أشار 
 العـرش، عـىل اهللا يكـون أن أنكـرتم: منـا هلـقل ف":يف رده عىل اجلهمية، قـال

 Z  Y  ]   ]:وقـال؟  Y \  [  ZZ]: قال وقد

                                                
 ).٥/١٢٣(، وجمموع فتاوى ابن تيمية٢١٥مقاالت اإلسالميني ص: ينظر) ١(
 ). ٥/١٠٣(جمموع فتاوى ابن تيمية) ٢(



 

  

]  \ b  a  `  _  ^Z  كـام الـسابعة األرض حتـت هو :فقالوا 
 منـه خيلـو وال ،مكان كل ويف ،األرض ويف ،السموات ويف ،العرش عىل هو

 D  C  B  ]: القـرآن مـن آيـة وتلـوا ،مكان دون مكان يف نيكو وال ،مكان
G  F  EZ من فيها ليس كثرية أماكن املسلمون عرف قد :فقلنا 

 وأجـواف وأجـوافكم أجسامكم: فقلنا ؟مكان أي فقالوا ،يشء الرب ِمَظِع
 وقـد ،يشء الرب عظم من فيها ليس ،القذرة واألماكن واحلشوش اخلنازير
  .)١(" K  J  I  H  G  F  E  D Z]: فقال السامء يف أنه أخربنا

 مما يقوي هذا املعنى؛ أن سياق آيـة املعيـة دال عـىل أن املـراد :الثالث
باملعية هي العلـم واإلحاطـة بـاخللق، حيـث جـاءت متـضمنة ذكـر علـم اهللا 
تعاىل يف صدرها وختامها، وهذا ما أشار إليه اإلمام أمحد بن حنبل، ملا سـأله 

- .  /  0 1 ] : وتـال معنـا، اهللا إن: قـال رجل عنأبو طالب 
4  3  2Z أوهلـا ويـدعون اآليـة، بـآخر يأخـذون هـذا، مْهََجت قد: قال، 

 ق: ســورة يف وقــال معهــم، فــالعلم Z$  %    !  "  # ]:عليــه قــرأت هــال
[,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !   /  .  -Z  

 .)٢("معهم فعلمه
لف لنصوص املعية؛ األدلة املتنوعة  ومما يؤكد صحة فهم الس:الرابع

املتكاثرة من النصوص السمعية، واألدلة العقلية والفطرية، الدالة عىل علـو 
                                                

 ).١/٤٠٧(رشح العقيدة الواسطية: ينظر أيضا. ٣٨الرد عىل اجلهمية والزنادقة ص) ١(
 ).٣/١٥٩(أخرجه ابن بطة يف اإلبانة) ٢(



 

  

اهللا تعاىل عىل خلقه، علو ذات، وعلو قهر وقدر، ففهم السلف للمعية جيمع 
 يف - إن شــاء اهللا تعــاىل -بــني إثبــات معيتــه خللقــه وعلــوه علــيهم، وســيأيت 

 .ر هذا، واإلشارة إىل يشء من تلك األدلةاملطلب الثالث تقري
إن اهللا لـــيس بـــداخل العـــامل وال :  أن حقيقـــة مـــن يقــول:اخلــامس

الوصفني املتقابلني اللذين ال خيلو موجود عن اهللا تعاىل ينفون خارجه، أهنم 
 . )١(أحدمهاعن 

ثم هؤالء القـائلون بنفـي الوصـفني املتقـابلني، متناقـضون يف معنـى 
 بـني جيمع منهم وكثري ": يف تقرير عقيدهتم، قال ابن تيميةاملعية، مضطربون

 كلـيهام، املتقـابلني الوصـفني بـسلب يقـول وبحثـه نظـره حال ففي القولني؛
 يف بأنـه: يقول وتأهله تعبده حال ويف خارجه، وال العامل داخل هو ال: فيقول

 .)٢("ءيش منه خيلو ال مكان كل
 القول الذي أمجعوا عليه،  قول السلف يف معنى املعية، هو:السادس

واتفقت عليه كلمتهم، وقد حكى هذا اإلمجاع عدد من أئمة اإلسـالم، قـال 
 :قولـه معنـى أن عـىل ،الـسنة أهل من املسلمون أمجع ":أبو عمر الطلمنكي 

 [  CB  A  @  ?  >Z تعـاىل اهللا وأن، علمه أنه ؛القرآن من ذلك ونحو 
 . )٣("شاء فكي عرشه عىل مستو ،بذاته السموات فوق

                                                
 ورشح العقيــدة ٨٠واجــتامع اجليـوش اإلسـالمية ص) ٥/٢٢٧(جممـوع الفتـاوى: ينظـر) ١(

 ).١/٤٠٧(الواسطية
 ).٥/٢٧٢(جمموع الفتاوى) ٢(
واجتامع اجليوش اإلسـالمية ) ٥/١٨٩(، وجمموع الفتاوى٢٤٦لذهبي صالعلو ل: ينظر) ٣(

= 



 

  

 عـنهم محـل الـذين والتـابعني الـصحابة علـامء ":وقال ابن عبد الـرب
  3 /  0  1  2 -  .]  :تعــاىل قولــه تأويــليف  قــالوا ،التأويــل

5  4 7  6 9  8 ?  >  =  <  ;  : @ A B   D  C
FE  Z أحـدذلـك يف خـالفهم ومـا مكـان، كـل يف وعلمـه ،العرش عىل هو  
 . )١("هقولب جتُحي

 
برز األدلة واملعاين التي بنى عليهـا أهـل الـسنة قـوهلم يف معنـى هذه أ

 :)٢(املعية اإلهلية، واملخالفون هلم يف هذا الباب اعتمدوا عىل شبهتني رئيستني
 متسكوا ببعض النصوص التي ظنـوا أن ظاهرهـا خيـالف مـا :األوىل

ذهب إليه السلف، وهي ما ورد مـن آيـات يف معيـة اهللا خللقـه، وقربـه مـنهم 
ــل ــاىل: مث ــه تع  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *] : قول

8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +   =<  ;  :  9
E  D  CB  A  @  ?  > F   GZ ]ــد ـــــاىل] ٤:احلديـــ ـــــه تع : وقول

[>  =  <  ;  :   F  E  D  C  B  A  @  ?
I  H  G  Z] ــساء ــه تعــاىل ]١٠٨: الن ــل قول !  "  #  ] :ومث

                                                

 .٤٤ص =
 ).  ٧/١٣٧(التمهيد) ١(
) ٥/١٠٢(، وجممـوع الفتـاوى٢٨٢، ٢٧٣الـرشيعة لآلجـري ص: ينظر يف هـذا الـشبهة) ٢(

 .٤٤واجتامع اجليوش اإلسالمية ص



 

  

(  '  &  %  $,  +  *  )   /  .  -Z ]وقولــــــــه ]  ١٦:ق
 z  y  x  w  v |  { �  ~}  ¢  ¡Z] :تعـــــــــــــاىل

إن تفسري السلف هلا بمعية العلم عدول عن الظـاهر، :  فقالوا]٨٤:الزخرف[
 معــه خلقــه - تعــاىل -وتأويــل للكــالم، فــإن ظاهرهــا يقتــيض أن يكــون اهللا 

 .بذاته
 - رمحهـم اهللا -السلف ً قد تقدم قريبا يف تقرير قول :اجلواب عليها

ًأن اللغة ال توجب يف أصلها أن يكون لفظ املعية يقتـيض اجتامعـا أو مماسـة، 
وإنام توجب مطلق املصاحبة، ثم يفهم معنـى املعيـة بحـسب املوضـع الـذي 
اســتعملت فيــه، حيــث توجــب يف كــل موضــع مــن املعــاين مــا ال توجبــه يف 

 ختتلف) املعية( هذه  ثم": عنىاملوضع اآلخر، قال ابن تيمية يف تقرير هذا امل
 Z.  /  0  1  2  3  4  5  ]  :قـال فلـام ،املـوارد بحـسب أحكامها

 هـذه حكـم أن عىل اخلطاب ظاهر دل B  A  @  ?  >  Z ] : قوله إىل
 وهـذا، بكـم عامل ومهيمن ،عليكم شهيد عليكم؛ مطلع أنه ومقتضاها املعية
 وملـا... وحقيقتـه اخلطـاب رظاه وهذا بعلمه، معهم إنه: السلف قول معنى
 هذا كان ª  ©  ¨  Z  »  ¬] : الغار يف لصاحبه r النبي قال

 معيــة هنــا املعيــة هـذه حكــم أن عــىل احلــال ودلـت ظــاهره، عــىل ًحقــا ًأيـضا
 ،فيبكــى خييفــه مــن الــصبي عــىل يــدخل وقــد... والتأييــد والنــرص عاالطــال
 أو هنا، أنا أو ،عكم أنا ختف؛ ال: فيقول السقف فوق من أبوه عليه فيرشف

 دفـع - احلـال بحكـم - املوجبـة املعيـة عـىل ينبهـه، ذلـك ونحـو ،حـارض أنا



 

  

 مواضــع، يف والــسنة الكتــاب يف اســتعمل قــد "املعيــة" فلفــظ...  املكــروه؛
 ختتلـف أن فإمـا اآلخـر؛ املوضـع يف يقتـضيها ال ًأمورا موضع كل يف يقتيض
 وإن- مواردهـا مجيـع بني مشرتك قدر عىل تدل أو املواضع، بحسب داللتها
 ذات تكـون أن :مقتـضاها لـيس التقـدير فعـىل -بخاصـية موضـع كـل امتاز
 . )١("ظاهرها عن رصفت قد :يقال حتى، باخللق خمتلطة وجل عز الرب

وإىل هذا املعنى يشري أبو حنيفة يف جوابه عمن سأله عن معنى قولـه 
معــك وأنــت إين : هــو كــام تكتــب إىل الرجــل": قــال Z <  ?   ] :تعــاىل

 . أي أن لفظ املعية ال يلزم منه املخالطة)٢("غائب عنه
 -  . ] :نحن نقـول يف قولـه": ًونحوا من هذا قال ابن قتيبة

2  1  0  / 3    4Z  ــه، كــام تقــول ــا هــم علي ــه معهــم يعلــم م إن
 احذر التقصري فإين معـك، تريـد أنـه ال خيفـى :ّللرجل وجهته إىل بلد شاسع

إنـه سـبحانه بكـل مكـان عـىل : يسوغ ألحـد أن يقـولَّعيل تقصريك، وكيف 
ــه ــع قول ــه م ــول في ــه  Y \  [  ZZ  ]:احلل ــع قول ¸    ]: وم
»  º  ¹Z كيف يصعد إليه يشء هو معه، وكيف تعـرج املالئكـة 

ُإليه وهي معه، ولوال أن هؤالء رجعوا إىل فطرهم، وما ركبت عليه خلقهـم  َ ِ
 وهو األعىل، وأن األيدي ترتفـع ، لعلموا أن اهللا هو العيل؛من معرفة اخلالق

مـا ، إن اهللا يف الـسامء: بالدعاء إليه، واألمـم كلهـا عجميهـا وعربيهـا، تقـول
                                                

 .٢٧٣الرشيعة لآلجري ص: - أيضا -وينظر ) ٥/١٠٣(جمموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 ).٢/٢٣٨(األسامء والصفات) ٢(



 

  

 .)١("ركت عىل فطرهاــُت
أنـا مـع املتقـني، أو : ومما يؤكد فساد هذه الشبهة، صحة قول القائـل

مع الصابرين، أو مع الصائمني، وإن كان يف أقـىص األرض، فهـو معهـم يف 
G  F  E  ] : ً وأخالقهم، قال ابن عطية معلقا عىل قوله تعاىلصفاهتم

H   IZ ] الـصحبة تقتـيض ؛اآلية هذه يف )مع( " : ]١١٩: التوبـة 
 . )٢("للمدح املقتيض الوصف يف واملشاركة ،احلال يف

ــف  ــد اختل ــه ق ــرب، فإن ــة عــىل الق ــات الدال ــا اســتدالهلم باآلي وأم
اهللا تعـاىل أم مالئكتـه؟ وعـىل القـول أيراد بـه : )٣(املفرسون يف متعلق القرب

بأن القرب هو قـرب اهللا تعـاىل، فهـو كـام قـال احلـارث املحاسـبي يف جوابـه 
 . )٤(" ما قرب من اليشء ليس هو يف اليشء": عمن استدل هبذه اآليات

 }  | z  y  x  w  v] : وأما استدالهلم بقولـه تعـاىل

�  ~}  ¢  ¡Z ]ــة فالواجــب محــل هــذه اآل] ٨٤:الزخــرف ــام -ي  ك
 عىل املعنـى الـصحيح املجتمـع عليـه، وذلـك أنـه يف ": - ابن عبد الربيقول 

السامء إله معبود من أهل السامء، ويف األرض إله معبـود مـن أهـل األرض، 
 .)٥("وكذلك قال أهل العلم بالتفسري
                                                

 .١٨٢تأويل خمتلف احلديث ص) ١(
 ).٤/٤٣٢(املحرر الوجيز) ٢(
 . الكالم عن آيات القرب- إن شاء اهللا –سيأيت يف املطلب الثالث ) ٣(
 ) .٥/٧٠( ونقله عنه يف الفتاوى٣٥٤فهم القرآن ص) ٤(
 .١٠٥ صوأشار إىل نحوه الكرمي يف أقاويل الثقات) ٧/١٣٤(التمهيد) ٥(



 

  

C  B  ] :  وقال البيهقي يف سياق الرد عىل االستدالل بقوله تعاىل
J  I  HG  F  E  D   N  M  L  KZ ]٣: األنعام" [ 

 :فالن بالشام والعراق يملـك، لـدل قولـه:  قالًوكيف ما كان، فلو أن قائال
 .)١(" ال أنه بذاته فيهام، عىل امللك بالشام والعراق،يملك

 تعارض القول باملعية، مع إثبات العلو هللا، واسـتوائه :الشبهة الثانية
يـة مـع إثبـات العلـو هللا تعـاىل؛ ألن ال يمكـن القـول باملع: عىل عرشه، فقالوا

 .العلو ينفي املعية ويعارضها
 :اجلواب عليها

ــشبة   يف املطلــب - إن شــاء اهللا تعــاىل -ســيأيت اجلــواب عــن هــذه ال
املتعلق بالعالقة بني املعيـة والعلـو، وبيـان مـا ينفـي القـول بتعـارض إثبـات 

 .مقتضامها هللا تعاىل
 

                                                
 ).٢/٣٤٣(األسامء والصفات) ١(



 

  

)١(. 
تنقسم املعيـة إىل أقـسام متنوعـة بحـسب االعتبـار والنظـر، ويمكـن 

 :حرصها يف ثالثة اعتبارات
 .اعتبار العموم واخلصوص: األول
 .اعتبار تعلقها بالذات والفعل: الثاين

 .اعتبار تعلقها بوصف أو شخص: الثالث
 .العموم واخلصوص: االعتبار األول

 حيـث العمـوم واخلــصوص إىل قـسم أهـل العلـم املعيـة اإلهليــة مـن
 :قسمني

 .املعية العامة: القسم األول
ًعلــم اهللا التــام بجميــع خلقــه، واطالعــه علــيهم ســمعا : ويــراد هبــا

 .ًوبرصا، وإحاطته هبم، وقدرته عليهم
 - مؤمنهم وكـافرهم، بـرهم وفـاجرهم -ًوألهنا تشمل اخللق مجيعا

  &  '  )  (  *  $  % !  "  #] : ُسميت معية عامة، مثـل قولـه تعـاىل
.  -  ,+ 2  1  0  / 3  5  4 7  6 9  8  
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 .املعية اخلاصة: القسم الثاين
                                                

 ). ١/٤٠٠(ورشح العقيدة الواسطية) ٥/٢٢٧(جمموع الفتاوى: ينظر) ١(



 

  

وهي قدر زائد عىل معنى املعية العامة، إذ تدل مع العلم واإلحاطة؛ 
ييد والتوفيق، ونحو ذلك من املعاين املناسبة عىل معنى النرصة واحلفظ والتأ

 .للسياق الذي وردت فيه
ُوهذه املعية تكون ملن ذكرت لـه، وهلـذا سـميت معيـة خاصـة، مثـل  ِ ُ
: معية اهللا تعاىل للـصابرين، ومعيتـه للمتقـني ونحـو ذلـك، مثـل قولـه تعـاىل

[  Ì  Ë  Ê  ÉZ ]١٥٣: البقرة[. 
 .عاىل أو فعلهتعقلها بذات اهللا ت: االعتبار الثاين

 أو فعلـه، - عز وجل -تنقسم املعية اإلهلية باعتبار تعلقها بذات اهللا 
 :إىل قسمني

صفة ذاتية هللا تعاىل، وهي املعية العامـة؛ ألنـه تعـاىل مل : القسم األول
ًيزل مع خلقه علام وإحاطة وقدرة وسلطانا ً. 

بعـة صـفة فعليـة، وهـي املعيـة اخلاصـة؛ ألهنـا معيـة تا: القسم الثـاين
ُملشيئة اهللا تعاىل، متعلقـة بـسبب، فـإذا وجـد الـسبب الـمقتـيض هلـا حتققـت، 

ِمعية اهللا للصابرين واملتقني، تتحقـق إذا وجـد الـصرب والتقـوى فـيهم، : مثل ُ
ًفيكــون اهللا معهــم حفظــا وتوفيقــا وتأييــدا ونحــو ذلــك مــن املعــاين املناســبة  ً ً ِ

 .للسبب املقتيض هلا
 .ٍوصف أو بذاتتعلقها ب: االعتبار الثالث

ــذات، إىل  ــار كوهنــا تتعلــق بوصــف أو ب ــة اإلهليــة باعتب تنقــسم املعي
 :قسمني

معية تتعلق بوصف ما، وهي معية إهليـة خاصـة بمـن : القسم األول



 

  

قام به وصف خاص، مثل من حتقق فيه وصف التقوى أو اإلحسان، كقوله 
 ].١٢٨: النحل[ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ  ] : تعاىل

معية تتعلق بذات معينة، وهي معية إهلية خاصة بذات : اينالقسم الث
¨  ©  ª  »  ] :  مثــل قولـه تعــاىل- عـز وجـل -معينـة مـن خلقــه 

  ®¬Z ]فهي معية خاصة بـالنبي ] ٤٠: التوبةr ،وأيب بكـر ريض اهللا عنـه 
°±  ²   ®  ¯] : ومثل قوله تعاىل يف شأن موسى وهارون عليهام السالم

µ  ´  ³Z   ]٤٦:طه.[ 
ٍوأخـص معيـة مــن هـذا النــوع معيـة اهللا تعـاىل ملوســى عليـه الــسالم  ُ

 .]٦٢:الشعراء[   Z+,  -  .  /  0 *]  :املشار إليها يف قوله تعاىل
وهذا النـوع مـن املعيـة هـو أخـص أنـواع املعيـة اإلهليـة، ألهنـا معيـة 
خمصوصة بذات معينة، وهلذا فلم تثبت يف القرآن الكريم إال هلؤالء األربعـة 

السالم، وأبـو بكـر ريض اهللا الصالة حممد وموسى وهارون عليهم : لكراما
 . عنه

ونلحــظ أن هــذا القــسم بنوعيــه يتعلــق باملعيــة اإلهليــة اخلاصــة دون 
ًاملعية العامة؛ ألهنا معية خاصة بمن هي له، سـواء كـان ذاتـا معينـة أو صـفة 

 .ما



 

  




ل اجلديرة بالبحث يف موضوع املعية اإلهلية؛ بيـان العالقـة من املسائ
بينها وبني إثبات العلو الذايت هللا تعاىل؛ ألن إثبات صفة العلو يعني عىل فهم 
حقيقة املعية، وما تدل عليه، ثم إن بعض من أنكر علو اهللا بذاته عىل خلقـه، 

اجلمـع حيتج بنصوص املعيـة عـىل إنكـاره لتـوهم تعارضـهام، وعـدم إمكـان 
 : وهلذا سيكون الكالم عن هذه املسألة يف فقرتني)١(بينهام

 .ًإثبات علو اهللا تعاىل ذاتا وصفة: األوىل
اجلمع بني النصوص الدالة عىل صفة املعيـة وصـفة العلـو هللا : الثانية

 .عز وجل
 .)٢(ًإثبات علو اهللا تعاىل ذاتا وصفة: الفقرة األوىل •

ة من سلف هذه األمة ومن تبعهم من املتقرر عند أهل السنة واجلامع
بإحــسان؛ إثبــات علــو اهللا تعــاىل عــىل خلقــه، علــو ذات وعلــو قهــر وقــدر، 
وأدلتهم عىل ذلك كثرية متنوعة، منها ما هـو سـمعي، ومنهـا مـا هـو عقـيل، 

                                                
ــي يف اجلــامع ألحكــام القــرآن عنــد آيــة ســورة ) ١( ــا يــدل عــىل ذلــك مــا ذكــره القرطب مم

  Z  \Z  ]  ]  وقـد مجـع يف هـذه اآليـة بـني ":حيـث يقـول) ١٧/٢٣٧(احلديد
 بالظــاهرين تنــاقض؛ فــدل عــىل أنــه ال بــد مــن التأويــل،  واألخــذ Z<  ? ] وبــني 

 ."واإلعراض عن التأويل اعرتاف بالتناقض
 وجممـــــوع ٢٧٧والـــــرشيعة لآلجـــــري ص) ٢/٣٠٣(األســـــامء والـــــصفات: ينظـــــر) ٢(

 ورشح العقيـــدة الطحاويـــة ٢٢واجـــتامع اجليـــوش اإلســـالمية ص) ٥/١٣٦(الفتـــاوى
 . ٣٨١ص



 

  

 .ومنها ما هو فطري
فأما السمعي؛ فنصوص كثرية من الكتاب والسنة، دالة عـىل إثبـات 

 واسـتوائه عـىل عرشـه، منهـا مـا جـاء الـنص فيـه علـو اهللا تعـاىل عـىل خلقـه،
¨  ©   ¤  ¥  ¦  §] : ًرصحيا عىل علوه عز وجل، كقوله تعاىل

  ªZ ] وقوله تعـاىل]٥٠: النحـل   : [Õ  Ô   Ú  Ù  Ø×  Ö
  ÛZ ]١٨: األنعام[ . 

ومنها ما ورد النص فيها عـىل صـعود األشـياء لـه، وعروجهـا إليـه، 
: فــاطر [º  ¹  ¸¾  ½   Z  «  ¼ ] : كقولــه تعــاىل

وقولـه  ]٤: املعـارج [ µZ  ¶  ¸  ¹  ] :  وقوله تعـاىل ]١٠
 ].٥٥: آل عمران[ Z:   3  4  5  6  7  8  9] : تعاىل

ومنها ما ورد الـنص فيهـا عـىل نـزول الـيشء منـه تعـاىل، كقولـه عـز 
 . ]١: الزمر[ H  G  F  E  D I  Z] : وجل

ــرصيح باســتوائه عــىل عرشــه كقولــه تعــ Y   Z] : اىلومنهــا الت
  \  [Z ]٥: طه[. 

 علــوه ":  فقــد أشــار إليــه ابــن أيب العــز بقولــهوأمــا الــدليل العقــيل؛
 ثبوتـه أمـا، والفطـرة بالعقـل ثابت - بالسمع ثابت هو كام - وتعاىل سبحانه
 :وجوه فمن بالعقل،

 يكـون أن إمـا موجـودين، كـل بـأن القـاطع البـدهيي العلـم :أحدها
 ًبائنـا بنفـسه ًقـائام يكون أن وإما كالصفات، به ًقائام ،اآلخر يف ًساريا أحدمها



 

  

 .اآلخر من
 عن ًخارجا أو ،ذاته يف خلقه يكون أن فإما العامل، خلق ملا أنه :الثاين

 يكـون أن يلـزم فألنـه: ًثانيـا وأمـا فباالتفـاق،: ًأوال أما؛ باطل واألول ذاته،
: والثــاين. ًاكبــري ًعلــوا ذلــك عــن اهللا تعــاىل، والقــاذورات سائسخــلل ًحمــال
 ألن املباينـة؛ فتعينـت ،ًمنفـصال فيكون ذاته، خارج ًواقعا العامل كون يقتيض
 .معقول غري؛ عنه منفصل وغري ،بالعامل متصل غري بأنه القول

 نفــي يقتــيض؛ خارجــه وال العــامل داخــل ال تعــاىل كونــه أن :الثالــث
، خارجـه مـاوإ داخلـه إما ًموجودا فيكون معقول، غري ألنه بالكلية؛ وجوده
 .)١("املباينة فلزمت الثاين، فتعني باطل، واألول

: األشعري، يقـول؛ فقد أشار إليه أبو احلسن وأما الدليل من الفطرة
 تعـاىل اهللا ألن ؛الـسامء نحـو دعوا إذا أيدهيم يرفعون ًمجيعا املسلمني ورأينا"

 عـىل وجـل عـز اهللا أن فلـوال ،الـساموات فـوق هـو الـذي العرش عىل مستو
 .)٢("العرش نحو أيدهيم يرفعوا مل ؛لعرشا

 قبل ظهور أهـل البـدع -وهلذه األدلة كلها؛ فقد أمجع السلف كلهم 
: حـاتم أيب بـن الرمحن عبد عىل إثبات صفة العلو هللا تعاىل عىل خلقه، قال -

 الـسنة أهـل مـذاهب عن - اهللا محهام ر- الرازيني زرعة وأبا حاتم أبا سألت
 مـن يعتقدان وما األمصار، مجيع يف العلامء عليه دركاأ وما الدين، أصول يف

 ًومـرصا، ًوعراقـا، ًحجـازا، األمـصار، مجيـع يف العلـامء أدركنـا :فقاال ذلك،
                                                

 .٣٨٩رشح العقيدة الطحاوية ص) ١(
 .٤٠إلبانة صا) ٢(



 

  

 ،خلقـه مـن بـائن ،عرشـه عـىل اهللا أنو ...مذهبهم من كانف ًنا،َمـَوي ًوشاما،
 . )١("ًعلام يشء بكل أحاط كيف، بال ،نفسه وصف كام

َّ يف كالم متني قـل -نوعة فإنه كام يقول ابن تيمية ومع هذه األدلة املت ِ َ
 سـلف مـن أحـد عـن وال ،رسوله سنة يف وال ،اهللا كتاب يف ليس ":-نظريه 
 الـذين األئمة عن وال بإحسان، هلم التابعني من وال ،الصحابة من ال ،األمة

 وال ًنـصا ال ،ذلـك خيـالف واحـد حـرف  واالختالف؛األهواء زمن أدركوا
 ،األمـة خـري عـىل ثـم ،رسـوله عـىل ثم ،تعاىل اهللا عىل جيوز كيفف. ..ًا ظاهر
 احلـق ثـم ،احلـق خـالف يف ظـاهر مـاإو نـص مـاإ هـو بام ًدائام يتكلمون أهنم
 ،ًظـاهرا وال ًنـصا ال ،عليه يدلون وال ،قط به يبوحون ال اعتقاده جيب يالذ

 ،فةوالفالسـ، والنـصارى اليهود وفروخ ،والروم ،الفرس نباط جييء أحتى
 ن أفاضل كل أو مكلف كل عىل جيبي الت ،الصحيحة العقيدة لألمة يبينون

 .)٢(" يعتقدها
 .)٣(اجلمع بني صفة املعية وصفة العلو هللا عز وجل: الفقرة الثانية •

مــن الــشبه التــي متــسك هبــا املخــالفون ألهــل الــسنة يف صــفة املعيــة 
صفتني؛ ممـا والعلو، زعمهم تعارض ظواهر النصوص الـواردة يف هـاتني الـ

يوجب القول بالتأويل، ورصفها عن ظاهرها، وهلـذا فـاجلمع بيـنهام، ونفـي 
                                                

 ). ١/١٧٦(أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة) ١(
 ). ٥/١٥(جمموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
 يف اجلمـع بـني هـاتني الـصفتني، ٧٧للشيخ ابن عثيمني كالم حسن يف القواعد املـثىل ص) ٣(

 . أرشت إىل بعضه هنا



 

  

ُالتعارض عنهام، يرد قوهلم، ويبطل حجتهم َ. 
وقد أشار إىل وجه اجلمع بينهام أئمـة الـسلف، وخمتـرص كالمهـم يف 
اجلمع بني الصفتني، أن صفة املعية ال توجب خمالطة للخلق، وال مماسة هلم، 

 معهم بعلمه واطالعه عليهم، وإحاطتـه هبـم، وقدرتـه علـيهم، بل هو تعاىل
 .ونفوذ أمره فيهم، مع علوه عليهم، واستوائه عىل عرشه

ــة توجــب خمالطــة  ــصور أن املعي وإنــام جــاء تــوهم التعــارض مــن ت
 وهــذا مــا ال تــدل عليــه - عـز وجــل -املخلـوق، عــىل نحــو يعــارض علــوه 

به لغة العرب التـي نـزل هبـا ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، وال توج
 فلـيس ؛يف اللغـة إذا أطلقـت) مـع ( وذلك أن كلمة":القرآن، قال ابن تيمية

 أو حمـاذاة عـن ، من غـري وجـوب مماسـة،ظاهرها يف اللغة إال املقارنة املطلقة
 دلـت عـىل املقارنـة يف ذلـك ؛ فـإذا قيـدت بمعنـى مـن املعـاين،يمني أو شامل

هـذا :  ويقـال، أو والـنجم معنـا،نسري والقمر معنـاما زلنا :  فإنه يقال،املعنى
 وهـو ، فاهللا مع خلقـه حقيقـة،املتاع معي ملجامعته لك وإن كان فوق رأسك

 .)١("فوق عرشه حقيقة
القمـر : أمكن حتقق املعيـة مـن غـري خمالطـة يف حـق خملـوق مثـلإذا ف

 .ففي حق اخلالق املحيط بكل يشء  من باب أوىلوالنجم ونحومها، 
ً عاملا بك، مطلعـا عليـك سـمعا وبـرصا، حميطـا بـك قـدرة ومن كان َْ ُ ً ً ً ً ً

ًوأمرا؛ فهو معك وإن كان فوقك، فاهللا تعاىل مع خلقه علام وإحاطة وقدرة،  ً

                                                
 ).٣/١٤٣(جمموع الفتاوى: ينظر) ١(



 

  

 . وهو فوق خلقه مستو عىل عرشه
َثم هب أن اجلمع بني الوصفني مما يستحيل وقوعـه يف حـق اخللـق؛ 

ـــخلقه، فهــو عــز و  1  2] : جــلفــإن مــا جيــب للخــالق ال يقــاس ب

43 5   7  6Z ]فام يمتنـع عـىل املخلـوق ال ]١١: الشورى 
يلزم امتناعه عىل اخلالق جل وعال، كيف واهللا تعاىل قد مجع بيـنهام لنفـسه يف 
كتابه الكريم، املنزه عن كـل نقـص، املعـصوم مـن التنـاقض واالضـطراب، 

ــــاىل ــــال تع +   !  "  #  $  %  &  '  )  (  *] : فق
1  0  /  .  -,8  7  6  5  4  3  2     >  =<  ;  :  9

E  D  CB  A  @  ? F   GZ ]٤: احلديد.[ 



 

  



 

  

 
 
 
 




 
هذا املبحث خمصص لإلبانة عن مواقف املفـرسين مـن آيـات املعيـة بنوعيهـا 
ــن  ــة م ــرضب األمثل ــوال املفــرسين، ون ــة واخلاصــة، وهلــذا ســنورد أق العام

اسريهم، بحسب ما يقتضيه املقام، مع االختصار عىل مـا حيقـق املقـصود، تف
 :ويكشف عن املراد قدر اإلمكان، وقد جعلت هذا املبحث يف مطلبني

 .موقفهم من آيات املعية العامة: املطلب األول
 .موقفهم من آيات املعية اخلاصة: املطلب الثاين

 



 

  



 

  


 

ورد يف القرآن الكريم، اإلشارة إىل معية اهللا تعاىل خللقه املعية 
 :العامة، يف ثالثة مواضع
:;  ]: يف سورة النساء، قال تعاىل: املوضع األول

>  =  < K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? 
O  N  M  LZ  ]٤: نساءال.[ 
 !"# ]:  يف سورة احلديد، قال تعاىل:املوضوع الثاين
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  GZ ]٤: احلديد[ . 
$ % &   ! " #]:  يف سورة املجادلة، قال تعاىل:املوضوع الثالث
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N  ML  K  J P  O   R  QZ ]ادلة٧: ا.[ 
وبعد النظر يف كالم املفرسين عىل هذه اآليـات الكريمـة، يمكـن أن 

َنبني موقفهم من خالل عدد من النقاط ُ : 
 هنــج غالــب املفــرسين عــىل االختــصار يف الكــالم عــن آيــات ً:أوال

 مزيد نظر وبحث، املعية، وذلك إما ألن املسألة متقررة عندهم، ال حتتاج إىل
َوإما مراعاة ملا قصده بعضهم من االختصار يف أصل الكتاب َ َ. 



 

  

ونستثني من هذا تفاسري الصوفية، فإهنم قد توسعوا يف الكـالم عـن 
ًمعنى هذه اآليـات، خـصوصا آيـة سـورة احلديـد وسـورة املجادلـة، وذلـك 

َِم، ملـا ًبذكر بعض اإلشارات الصوفية، واملعاين الروحية، جريا عـىل طـريقته
للمعية من املعاين اخلاصة عندهم، وينظر يف هذا ما ذكـره الـبقيل والقـشريي 

 . )١(عند آية سورة احلديد واملجادلة
 قرر غالب املفرسين معنى املعية اإلهلية عند آية سورة احلديـد، :ًثانيا

وأما آية سورة النساء وآيـة سـورة املجادلـة؛ فـإهنم يـشريون إىل املعنـى فـيهام 
، وبعضهم ترك الكالم حتى عن املعنى )٢( كام صنع البغوي والطربيسًإمجاال

 . )٣(كام فعل املاوردي
وبعضهم ربام قرر املعنى عند آية سورة املجادلة، وسكت عنه يف آيـة 

 .)٤(سورة احلديد كام فعل الزخمرشي
ــة يف هــذه املواضــع  ــرسين مل يــرش إىل معنــى املعي ُعــىل أن بعــض املف

: ًالشنقيطي، مكتفيا باإلحالة عىل مـا قـرره عنـد قولـه تعـاىلالثالثة، كام فعل 
[  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ] ١٢٨: النحل.[ 

 أمجعوا عـىل تفـسري معنـى معيـة اهللا تعـاىل لعبـاده بـالعلم، عـىل :ًثالثا
اختالف مذاهبهم، بل بعضهم حكى اإلمجاع عىل هذا التفسري، كابن عطيـة 

                                                
 ).٥/٣٥٦(ولطائف اإلشارات) ٢/٥٤٥(يانعرائس البب: ينظر) ١(
 ).٨/٣٤٥(وجممع البيان) ٦/٣٢٣(معامل التنزيل:ينظر) ٢(
 ).٤/٢٤٤(النكت والعيون: ينظر) ٣(
 ).٤/٦٣(الكشاف: ينظر) ٤(



 

  

 .)١(بن كثريُوالرازي وابن جزي، وأشار إليه ا
ًونشري هنا إىل أن لبعض الصوفية يف تقرير املعية اإلهلية كالما جممـال  ً

ومـن أمثلـة   ًمبهام، ربام أوهم معان فاسدة، ينزه الرب تبارك وتعاىل عن مثلها، 
 .)٢(البقيل عند آية سورة احلديدذلك ما ذكره 
ًن كثريا  واملفرسون وإن أمجعوا عىل تفسري املعية هنا بالعلم، فإ:ًرابعا

منهم جعل التعبري باملعية هنا من باب املجاز والتمثيل الدال عىل كامل العلم 
والقــدرة، كــام قــرره الواحــدي وابــن عطيــة وأبــو حيــان وابــن عاشــور 

، وهذا مفرق طرق بني طريقة السلف وطريقة مـن خـالفهم مـن )٣(وغريهم
النـاس يف  كام قررنا عند الكالم عن مـذاهب -سائر الطوائف، فإن السلف 

ــة  ــى املعي ــون بأهنــا مــن املجــاز -معن ــة عــىل ظاهرهــا، وال يقول ــوا اآلي  محل
 : والتمثيل، ووجه ذلك يظهر يف ثالثة أمور

 تـدل يف األصـل عـىل - عىل ما سبق تقريـره -أهنم يرون أن معنى املعية  .١
مطلــق املــصاحبة، وتفــرس بحــسب مــن تــضاف إليــه، فمعيــة كــل أحــد 

 .بحسبه
 خللقه ال يمكن بحال أن يفهم منها أكثر مما قـرره أئمـة أن معية اهللا تعاىل .٢

                                                
) ٢/١٣٢(والتــسهيل ) ٢٩/١٨٧( ومفـاتيح الغيـب  ) ٨/٢١٥(املحـرر الــوجيز: ينظـر) ١(

 ).٤/٥٠٣(وتفسري القرآن العظيم
 ).٢/٥٤٥(ائس البيانعر: ينظر) ٢(
) ٨/٢١٧(والبحـــر املحـــيط) ٨/٢٨٧(واملحـــرر الـــوجيز) ٢١/٢٨٧(البـــسيط: ينظـــر) ٣(

 ).٢٧/٣٦٤(والتحرير والتنوير



 

  

 وإحاطته وقدرته عـىل خلقـه، ومل - عز وجل -السلف من معنى علمه 
يبق بعد هذه املعاين إال القـول بحلـول اهللا يف املخلوقـات تعـاىل اهللا عـن 

 .ذلك
أن سياق اآلية الكريمة دال عىل معنى العلم، فسياقها يشري إىل علـم اهللا  .٣

 .ُ بخلقه وأحاطته هبم، حيث ذكر العلم يف أول اآليات وآخرهاتعاىل
أن داللتهـا عـىل العلـم والقـدرة مـن : وهلذه املعاين ال يصح أن يقال

 .باب املجاز، بل هذه اآليات يف حقيقتها دالة عىل العلم والقدرة واإلحاطة
ــسا ــسلف :ًخام ــوال ال ــض أق ــص عــىل بع ــام ن ــرسين رب ــض املف  بع

ما تدل عليه من معية اهللا تعـاىل خللقـه، كـام فعـل الطـربي، ًمستشهدا هبا عىل 
 .)١(ومكي بن أيب طالب، وابن عطية، واأللويس

 درج غالب املفرسين عىل تقرير معنى املعيـة، دون اإلشـارة :ًسادسا
ًإىل قــول املخــالف، نظــرا ألن املــسألة حمــل إمجــاع، واملخــالف فيهــا ال يكــاد 

د أشار إىل قول من خالف يف معنى املعيـة ُيعرف، إال ما كان من القرطبي فق
 .)٢(من اجلهمية واملعتزلة، عند كالمه عن آية سورة النساء

ــذي ال يتعلــق بأصــل  عــىل أن بعــضهم أشــار إىل بعــض اخلــالف ال
َ، حيـث ذكـر شـبه )٣(املعنى، بل بمسائل وثيقة الـصلة بـه، كـام فعـل البقـاعي ُ

                                                
ــان: ينظــر) ١( ــة) ١٢/١٣(جــامع البي وروح ) ٨/٢٨٧(واملحــرر الــوجيز) ٦/٥٤٦(واهلداي

 ).٨/٢١٧(املعاين
 ).٧/١١٩(اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) ٢(
 ).١٩/٢٥٩(لدررنظم ا: ينظر) ٣(



 

  

لف، وكالم ابن تيمية يف هذا ًاملخالفني وناقش أقواهلم، مستشهدا بكالم الس
 .ًالباب خصوصا
 بعض من كان عىل طريقـة الـسلف مـن املفـرسين، مجـع بـني :ًسابعا

 عىل هتقرير معنى املعية والتأكيد عىل إثبات صفة علو اهللا عىل خلقه واستوائ
عرشــه؛ ألن املخــالفني للــسلف وإن وافقــوهم عــىل محــل معنــى املعيــة عــىل 

قـاد علـو اهللا عـىل خلقـه واسـتوائه عـىل عرشـه، العلم؛ فقد خالفوهم يف اعت
ًوهذا ما محل بعض املفرسين عىل اجلمع بني الوصفني هللا تعاىل، تأكيـدا عـىل 
نفي تعارضهام، كام فعل الطربي ومكي بن أيب طالب، قـال ابـن جريـر عنـد 

 يعلمكـم ويعلـم ،وهو شاهد لكم أهيا الناس أيـنام كنـتم ":آية سورة احلديد
 .)١("بكم ومثواكم، وهو عىل عرشه فوق سمواته السبعأعاملكم، ومتقل
ً جعــل بعــض املفــرسين آيــات املعيــة أصــال يف بــاب التأويــل، :ًثامنــا

ًحلقائق صفات اهللا تعاىل، وغريها مما يدخل يف معناها من املغيبـات، اعـتامدا 
ُعىل أن آيات املعية رصفت عن ظاهرها الذي يقتيض أن اهللا تعاىل مـع خلقـه 

كل مكان، وإذا جاز الرصف يف موضع جاز فيام سواه، وهـذا أشـار بذاته يف 
إليه كثري من األشاعرة أو من تأثر هبم، كالواحدي، وابـن عطيـة، والـرازي، 

 وهذا حجـة عـىل مـن تـرك تأويـل ":وأيب حيان، وابن عادل، قال الواحدي
 وأجراه عىل الظاهر، إذ ال بد من التأويـل يف  b  a  `  _Z]: قوله
 وال جيوز إجراؤه عىل الظاهر حتـى يعتقـد  CB  A  @  ?  >Z   ]: قوله

                                                
 ). ٦/٥٤٦(اهلداية: وينظر) ١١/٦٧٠(جامع البيان) ١(



 

  

أنــه مــع كــل واحــد يف مكانــه وجهتــه، وإذا جــاء التأويــل يف بعــض جــاز يف 
 .)١("الكل

وهذا االحتجاج قد سـبق اإلشـارة إليـه، واإلجابـة عليـه عنـد إيـراد 
ُالشبه التي متسك هبا من خـالف الـسلف يف معنـى املعيـة اإلهليـة، وأن مبنـى 
هــذه الــشبهة قــائم عــىل تــوهم أن املعيــة توجــب يف أصــل معناهــا املخالطــة 
واملامسة، وقررنا هناك أهنا ال توجب يف أصلها أكثر من مطلق املصاحبة، ثم 

 .ُتوجب يف كل موضع من املعاين بحسب من أضيفت إليه
عىل أن األلويس قد تعقب هذا اإللزام، حيث قـال بعـد اإلشـارة إىل 

 فإنـه قـول عـىل اهللا تعـاىل ،نت تعلم أن األسلم ترك التأويـلأ و":هذا املعنى
ّ وال نؤول إال ما أوله السلف،من غري علم  فـإن ، ونتـبعهم فـيام كـانوا عليـه،ّ
ّأولــوا أولنــا ً وال نأخــذ تــأويلهم لــيشء ســلام لتأويــل ، وإن فوضــوا فوضــنا،ّ

 . )٢("غريه
إلشـارة إىل  إىل ا- بعد تقريـر املعنـى - بعض املفرسين يعمد :ًتاسعا

ما توحي بـه اآليـات، مـن معـان إيامنيـة تـؤثر يف سـلوك املـؤمن، وتعـزز فيـه 
جانب الرقابة واخلشية من اهللا تعاىل، لعلمه باطالعه عليه، كام فعل ابن كثري 

                                                
 ).٢١/٢٧٧(التفسري البسيط) ١(

جاز، مراعاة جلواب الرشط : جاء، ومل يعلق عليه املحقق، واألظهر: كذا يف األصل: تنبيه
 .جاز يف الكل، وهذه عبارة مشهورة يكثر ذكرها عىل هذا النحو: بعده

 ).١٥/٢٥٧(روح املعاين) ٢(



 

  

بعد تقريره ملعنى معيـة اهللا خللقـه، سـاق أحاديـث ، ف)١(عند آية سورة احلديد
 - عـز وجـل -عاىل، وتعظيم مقامـه  تتعلق بخشية اهللا تr عن النبي متعددة

 . هذا املعنىتؤكدبل ونراه يذكر أبيات من الشعر 
 

                                                
 ).٤/٤٧٥(تفسري القرآن العظيم: ينظر) ١(



 

  




ــة  ــه املعي ــاىل خللق ــة اهللا تع ــريم، اإلشــارة إىل معي ــرآن الك ورد يف الق
 :ًاخلاصة، يف سبعة عرش موضعا، هي بحسب ترتيبها يف املصحف
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Æ  Å  Ä   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇZ] ١٥٣:البقرة.[ 
 W X Y]: يف سورة البقرة، عند قوله تعاىل: املوضع الثاين

a   ̀  _   ̂  ]\  [  Z   gf  e  d  c  b
m  l  k  j  i  h   nZ  ]١٩٤: البقرة.[ 

"  !]:  يف سورة البقرة، عند قوله تعاىل:املوضع الثالث
$ # &  % (  '  )   .  -  ,  +  *

2  1  0  / 4  3 <  ;  :  98  7  6  5 = 
E  D  C  B  A  @  ?> F   J  I  H  G

O  N  ML  K   V  U  T  S  R  Q  P
W    ̀ _   ̂ ]\  [  Z  Y  XZ  ]٢٤٩:البقرة.[ 

FED  ]:  يف سورة املائدة، عند قوله تعاىل:املوضع الرابع
TSRQPONMLKJIHG

VU_  ^  ][ZYXW 
d  c  b  a  `   h  g  f  e

m  l  k  ji   s  r  q  p  o  nZ  



 

  

 ].١٩:املائدة[
ZY]  ]:  يف سورة األنفال، عند قوله تعاىل:املوضع اخلامس

cb  a   ̀  _   ̂  ]  \ h  g  f  e  d 
k  j  i p  o  n  m  lZ   ]١٢:األنفال .[ 

A  ]: تعاىل يف سورة األنفال، عند قوله :املوضع السادس
FE  D  C  B   O  N  M  LK  J  I  H  G

R  Q  P V  U  T  S Z  Y  X  WZ] ١٩:األنفال.[ 
!"  ]:  يف سورة األنفال، عند قوله تعاىل:املوضع السابع

)(  '  &  %  $  # ,  +*   /  .  -Z  
 ].٤٦:األنفال[

 ml]:  يف سورة األنفال، عند قوله تعاىل:املوضع الثامن
 p  o  nx  w  v  u  ts  r  q    |{  z  y

©¨§¦¥¤£¢¡�~}Z  ]٦٦:األنفال.[ 
ut  ]:  يف سورة التوبة، عند قوله تعاىل:املوضع التاسع

v z  y  x  w   ¢  ¡  �  ~  }  |  {
£  ̄  ®  ¬  «ª  ©  §̈¦¥¤   ±°

µ   ́  ³  ²   »  º  ¹̧   ¶
  ¾  ½  ¼Z  ]٣٦:التوبة.[  

vu  ]: عند قوله تعاىل يف سورة التوبة، :املوضع العارش



 

  

{zyxw ¡�~}|   £¢
«ª©¨§¦¥¤ ®¬ ̄ ° 

± ´³² µ ¶ ̧ ¹ 
½¼  »  º Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ 

ÅZ   ]٤٠: التوبة.[ 
!   ]:  يف سورة التوبة، عند قوله تعاىل:املوضع احلادي عرش

(  '  &  %  $  #  "   ,+  *  )
1  0  /  .  -Z   ]١٢٣: التوبة.[ 
ÓÒÑ  ]: ة النحل عند قوله تعاىل يف سور:املوضع الثاين عرش
Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ   ]١٢٨: النحل.[ 

°±   ®¯]:  يف سورة طه، عند قوله تعاىل:املوضع الثالث عرش
µ  ´  ³  ²Z   ]٤٦:طه.[ 
µ¶   ´]:  يف سورة الشعراء، عند قوله تعاىل:املوضع الرابع عرش

  ½  ¼  »  º¹  ¸Z  ]١٥:الشعراء.[ 
+,   *] : ة الشعراء، عند قوله تعاىل يف سور:املوضع اخلامس عرش

0  /  .  -Z   ]٦٢:الشعراء.[ 
:  يف سورة العنكبوت، عند قوله تعاىل:املوضع السادس عرش

[yxwvutsrqpZ]٦٩ :العنكبوت.[ 
lk  ]:  يف سورة حممد، عند قوله تعاىل:املوضع السابع عرش



 

  

o  n  m p u  t  s  r  q vZ   ]٣٥:حممد.[ 
 

م املفرسين عىل هذه اآليـات الكريمـة، يمكـن أن وبعد النظر يف كال
 : نبني موقفهم من خالل عدد من النقاط

ًمل يتبع املفرسون منهجا واحدا فيام يتعلق ببيـان معنـى املعيـة يف ً:أوال ً
هذه اآليات، بل وجدناهم خمتلفني؛ فمنهم من تكلم عـن معنـى املعيـة فيهـا 

 .ّوبني املراد هبا، ومنهم من أغفلها
ختالف مل يقترص عىل املفرسين فيام بينهم، بل حتـى املفـرس وهذا اال

الواحد منهم، قد يتكلم عن معنى املعية يف موضع، ويغفل بياهنـا يف موضـع 
آخر فال يتكلم عنه، ومل يظهر يل سبب ذلـك، وقـد وقـع هـذا عنـد كثـري مـن 
املفرسين من املتقدمني واملتأخرين عىل نحو ال نحتـاج معـه إىل رضب مثـال 

 .هعلي
ً ذهب عامة املفرسين إىل أن املعية يف هذه اآليات، تفيد قدرا زائد ً:ثانيا

عن معنى املعية العامة، وهلذا وجدناهم يشريون إىل الزم خاص هلذا النوع من 
ًاملعية، ومل أجد خالفا يف يشء من هذه املواضع كلها إال خالفا للرازي حيث  ً

احب اللباب،ورجحه األلويس، ًجعل املعية عامة، وتبعه عليه ابن عادل ص
 HGFED]: وذلك يف آية سورة املائدة عند قوله تعاىل
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m  l  k  ji  h   r  q  p  o n
  sZ  ]١( بيانه يف الفصل القادم- إن شاء اهللا –وسيأيت ] ١٩:املائدة(. 

ً أهنا تفيد قدرا زائدا عىل معنى املعية العامة، فقد  وكام ذهبوا إىل:ًثالثا ً
 إىل معـاين حمـددة تفـرس هبـا املعيـة اخلاصـة بحـسب -ً أيضا -ذهب عامتهم 

 :موردها، وإذا تأملنا كالمهم يف ذلك نجده يدور عىل ثالثة معاين
 .النرص والتأييد: األول
 .اإلعانة واهلداية: الثاين

 .احلفظ واحلامية: الثالث
 . عربوا بألفاظ خمتلفة، غري أهنا قريبة املعنى من هذه األلفاظوربام

ً أيـضا –عىل أن املفرسين وإن ذهبوا إىل ذلك؛ فقد وجـدت الـرازي 
 عمد إىل تفسري املعية يف آية النحل، بمعنى مل أجده عند غـريه، إال مـا كـان -

ًمن متابعة ابن عادل له، وقد علـم أنـه كثـري النقـل عنـه جـدا، قـال الـ ُ : رازيُ
"[  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ  ٢("بيةرتمعيته بالرمحة والفضل وال(. 

ــه مــا ذكــره اخلــازن، حيــث قــال ــالعون ": ًوقريبــا من ــة ب وهــذه املعي
 .)٣("والفضل والرمحة

ــاين  ــر -وهــذه املع ــة األم ــظ - يف حقيق ــاين احلف ــدخل ضــمن مع  ت
 .واهلداية، وتلزم عليها، ولكن التعبري هبذا اللفظ مل أجده لغريمها

                                                
 .يف املطلب الثاين من املبحث الثاين) ١(
 ).١٢/١٩٢(، وبنصه يف اللباب)١٩/١١٤(مفاتيح الغيب) ٢(
 ).٣/١٠٨(تفسري اخلازن) ٣(



 

  

ُمل يعتـن املفرسون يف اجلملة بتحرير املعاين الثالثة التـي تفـرس :ًابعار َ ْ َ
 بحـسب سـياقها يف - التي أرشنا إليها يف الفقرة الـسابقة -هبا املعية اخلاصة 

ًاآليات، بمعنى مل أجد هلم فـيام وقفـت عليـه مـن كالمهـم نـصا عـىل ضـابط 
ًنــرص مــثال أو معنــى ًحتمــل اآليــة عليــه، فلــم أجــد ضــابطا لتفــسري املعيــة بال

احلفظ، حيث نجد منهم من يذكر أ كثر من معنى يف اآلية الواحدة، كام فعل 
 G  F  E  D   ]:السمرقندي عند آية سـورة املائـدة يف قولـه تعـاىل

H K  J  I M  L Q  P  ON   TS  RZ  
 معيــــــنكم وحــــــافظكم : أيTS  R Z   ]":  قــــــال] ١٩:املائــــــدة [

 .)١("ونارصكم
 إن الضابط هو السياق، ولكن يبقى أن اختيـار املعـاين :نعم قد يقال

يف الــسياق غــري منــضبط، ويظهــر يل أن ســبب عــدم اعتنــاء عامــة املفــرسين 
بتحرير معنى املعية اخلاصة يف كل موضع؛ أن تلك املعاين متقاربة يف املعنـى 

 .والداللة، بل وبني بعضها تالزم ظاهر
ني هـذه املعـاين، وعـدم ًومن أكثر اآليات وضوحا عىل تـداخل مـا بـ

Ô  Ó  Ò  Ñ  ] : عناية املفرسين هبـا آيـة سـورة النحـل عنـد قولـه تعـاىل
Ø  ×  Ö  ÕZ   ]ــــارات ] ١٢٨: النحــــل فقــــد اختلفــــت عب

ًاملفرسين يف بيان معنى املعية فيها، وتنوعت تنوعا كبـريا، عـىل نحـو ال جتـده  ً
 ومرجـع ذلـك -  كام سيأيت بيانـه يف الفـصل القـادم إن شـاء اهللا-يف غريها، 

                                                
 ).١/٤٦٠(تفسري السمرقندي) ١(



 

  

باإلضافة إىل ما ذكرته من تقارب املعاين الثالثة، أن اآلية حتتمل هذه املعـاين 
 .ًمجيعا، فكل من قال بمعنى منها له نظر يف اآلية سديد

متيـز كـالم املفـرسين عـن آيـات املعيـة اخلاصـة باالختـصار : ًخامسا
 يغني عن الشديد، ولعل مرجع ذلك إىل وضوح املعنى من سياق الكالم بام

 .التوسع يف تقريره
ّغــري أنــا وجــدنا بعــضهم يتوســع يف املواضــع التــي قــد تكــون حمــل  َ
إشكال، فيورد اإلشكال، ويـذكر األقـوال، ومـن أبـرز مـن لـه تلـك العنايـة 

º¹   ̧ ¶µ  «  ¼   ´] :  ًاأللويس، وانظره مـثال عـن قولـه تعـاىل
½Z ]0 *] :  وقولــــه تعــــاىل]١٥:الــــشعراء  /  .  -  ,+Z  

 .)١( ]٦٢:الشعراء[
ّ قل من املفرسين من يشري إىل قول املخالفني أو يرد عليهم، :ًسادسا

   W]: إال ما كان من الرازي، فقد أشار إىل يشء من ذلك عند قولـه تعـاىل
X Y a  `  _   ̂ ]\  [  Z   d  c  b

m  l  k  j  i  h  gf  e   nZ ] حيـــــث ] ١٩٤: البقـــــرة
ــــرصة واحلفــــظ :أي  m  l  k  j   nZ ] ":قــــال  باملعونــــة والن

 إذ لـو ، وال يف مكـان،والعلم، وهذا من أقوى الدالئل عىل أنه لـيس بجـسم
 ومل يكـن ، لكان يف مكان معني، فكان إما أن يكون مع أحد مـنهمًكان جسام
 أو يكون مع كل واحد من املؤمنني جزء من أجزائـه وبعـض مـن ،مع اآلخر

                                                
 ).١١/١٢٧(روح املعاين: ينظر) ١(



 

  

 .)١(" ًا تعاىل اهللا عنه علوا كبري،أبعاضه
 عـز -وكالمه يف نفي املكان إن كان يقصد بـه نفـي أن املكـان حيويـه 

 الرشعية، وإن كان قصده نفي جهة ظ  فحق، ولكن يعرب عنه باأللفا-وجل 
 - فهو باطل، وقد قررنا يف مطلب مـستقل - كام هو قول األشاعرة -العلو 

 ً. أدلة إثبات العلو هللا تعاىل إمجاال-يف املبحث السابق 
 مـن املفـرسين مـن يـشري إشـارات رسيعـة إىل يشء مـن آثــار :ًسـابعا

املعية ودالالهتا، بحسب السياق الذي وردت فيه، وكان غالب املعاين التـي 
إما أن تكون دالة عـىل الرتغيـب : يذكرها املفرسون ال خترج عن أحد أمرين

ك عىل أو الرتهيب، وذلك بأن يستشعر املؤمن معية اهللا تعاىل له، فيحمله ذل
الرغبة بام يلزم من تلك املعية مـن احلفـظ والنـرصة واهلدايـة، أو يرهـب مـن 
معية اجلليل له، فيحمله ذلك عىل تقواه، وحذار خمالفة أمـره، ومـن األمثلـة 

ــد قولــه تعــاىل ــا ذكــره البقــاعي عن ــىل ذلــك م W   X  Y   Z]: ع
a  `  _   ̂ ]\  [   h  gf  e  d  c  b

m  l  k  j  i   nZ  ]ومن كان اهللا معه أفلح  ":قال] ١٩٤: بقرةال
ففي ضـمنه إشـعار : قال احلرايل، ً بعفو إال عزاًوما زاد اهللا عبدا، كل الفالح

فـو عوال،  من وصل القـاطع،وتطريق ملقصد السامح الذي هو خري الفضائل
 أعلمهـم أنـه ؛عن الظامل، وملا كان يف هذه التقـوى خـروج عـن حـظ الـنفس

 حتـى ، بـام اتقـوا وداومـوا عـىل التقـوى،م من أنفـسهم هلًتعاىل يكون عوضا
                                                

 ).٥/١١٥(مفاتيح الغيب) ١(



 

  

 . )١("انتهى،  هلم فأعلمهم بصحبته هلمًكانت وصفا
 معــان أخــرى كـام فعــل ابــن ســعدي، طعـىل أن بعــضهم ربــام اسـتنب

 µ  ´  ³  ²] : والطبطبــائي عنــد قولــه تعــاىل

¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶Z ]ــة وســـيأيت يف ] ٣٦:التوبـ
 إيـراد أمثلـة لتلـك - إن شـاء اهللا تعـاىل -القـادم املطلب الثـاين مـن املبحـث 

 .االستنباطات عند  دراسة آيات املعية
 إىل أن هذا النوع من املعيـة - رصاحة - أشار بعض املفرسين :ًثامنا

جماز، ثم بني نوع املجاز فيها بحسب موردهـا، كـام قـرر الطـويس عنـد قولـه 
 Z¤  ¥¦  §  ¨  © {  ~  �  ¡  ¢  £ ] : تعــاىل

 وكذا قال ابن عاشور وكالمه فيه أوضح وأرصح، حيـث قـال ]٦٦:ألنفالا[
 H  G  F  E  D  K  J  I ]:عنــد قولــه تعــاىل

M  L Q  P  ON   TS  RZ ]ّواملعيــة يف قولــه"] ١٩املائــدة: 
[  TS  R Z ٢("ّمعية جمازية، متثيل للعناية واحلفظ والنرص(. 

يه، وإنام محلـه عليـه هـو  تأويل ال دليل عل- عفا اهللا عنه -وهذا منه  
 يف -وغريه؛ توهم أن املعيـة تقتـيض خمالطـة أو مماسـة يف مكـان، وقـد قررنـا 

                                                
 ).٣/١١٨(نظم الدرر) ١(
  ).٦/١٤١(التحرير والتنوير) ٢(

وهذا ال يقترص عىل ابن عاشور، بل كل مـن خـالف الـسلف يقـول هبـذا، وإنـام نصـصت 
 .عليه ألنه ذكر ذلك رصاحة



 

  

 فــساد هــذا الظــن، وأن آيــات -املبحـث الــسابق عنــد بيــان مــذاهب النـاس 
الكتاب العزيز ال تدل عليـه، وال تلـزم منـه؛ ألن املعيـة يف أصـلها تـدل عـىل 

بحسبه، وإذ صح هذا؛ فإهنا تـدل يف ُمطلق املصاحبة، ثم تفرس مع كل معنى 
ظاهرها عىل معية اهللا تعاىل خللقـه بـام يليـق بجاللـه عـىل مـا قـرر املفـرسون، 

 .وتصان عن الظنون الكاذبة



 

  

 
 
 



 

  










 :وفيه مبحثان
 .آيات املعية العامة، معانيها وآثارها: املبحث األول

 .آيات املعية اخلاصة، معانيها وآثارها: لثايناملبحث ا



 

  



 

  


 

ًيف هذا املبحث نتناول بالدراسة آيات املعيـة العامـة، مراعـا يف ذلـك  ُ
 :ترتيب املصحف

>  ] : قـال تعـاىل: يف سورة النساء: اآلية األوىل   ;   :

>  = F  E  D   C   B  A  @  ?K  JI  H  G     M  L
  O   NZ ]١٠٨: سورة النساء[. 

 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
ًالسورة الكريمة تتـضمن عـددا كبـريا مـن املوضـوعات التـي يـدور 
ًغالبها حول رعايـة شـؤون املجتمـع املـسلم نظـام وآدابـا، وحتديـد عالقـات  ًُ ُ

دة يف الـسورة تأخـذ ، وهلذا فالترشيعات الـوار)١(أفراده الداخلية واخلارجية
ًالطــابع اجلامعــي، بمعنــى أهنــا رشائــع ال ختاطــب الفــرد مــستقال عــن بــاقي 
املجتمع، بل تتوجـه لـه يف ضـمن اإلطـار اجلامعـي، بحيـث يمتثلهـا يف ظـل 

 .وجود جمتمع يعيش فيه
ومن أحد املوضوعات املهمـة التـي عرضـت هلـا الـسورة الكريمـة، 

يت يف صميم رعاية املجتمـع املـسلم موضوع النفاق واملنافقني، هو موضع يأ
ًومحاية نسيجه، وحتديد طبيعة العالقة بني أفراده، وهلذا ذكرت السورة كثريا 
من أخالقهم وصـفاهتم، وأبانـت عـن مـنهج التعامـل معهـم، وكيـف يتقـي 

 .املجتمع املسلم خطرهم، ويدرأ  كيدهم
                                                

 .٣٩الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم ص: ينظر) ١(



 

  

ــة الكريمــة، وقــد ســبقتها آيــات  ويف هــذا الــسياق وردت هــذه اآلي
ًمنت توجيها ربانيا ببيان مهمة النبي تض ًr مـن احلكـم بـني النـاس يف كـل ،

شؤوهنم، باحلق الـذي أنزلـه اهللا عليـه، وأراه لـه، وهنـاه عـن املخاصـمة عـن 
أهل اخليانة، واملجادلة عـنهم، ثـم تتابعـت اآليـات تـشري إىل بعـض أخـالق 

ًن، تلبيـسا املنافقني وطبائعهم، من املكر واخلديعة، وإظهار خالف ما يبطنـو
ًعىل املؤمنني، وإيضاعا فـيهم، ومـن هنـا ناسـب اإلشـارة إىل معيـة اهللا تعـاىل 
خللقه وعلمه التام هبم وقدرته عليهم، حتى ال يظـن أولئـك املنـافقون أهنـم 

 .غائبون عن اهللا، مستخفون عنه
 . موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •

ًعاىل خللقه املعيـة العامـة، علـام هذه اآلية الكريمة دالة عىل معية اهللا ت
ًوقدرة، وإحاطة هبم سمعا وبرصا، وكل أئمة التفسري محلوا املعنى عىل معية  ً
العلم واإلحاطة، وال خيرجها عن املعية العامة ما فيها مـن ختـصيص بعـض 

 باملعية هنا؛ ألهنا ال تدل عىل أكثر مما تـدل - الذين خيتانون أنفسهم -اخللق 
ًعامـة للخلـق مجيعـا، وال يلـزم عليهـا أكثـر ممـا يلـزم عـىل املعيـة عليه املعية ال

 .العامة
ُوهلذا فقد ختمت اآلية الكريمة بام يقرر هذا املعنى ويدل عليه، مـن 

K   L ] : التأكيد عىل كامل علم اهللا تعاىل، وإحاطته هبم، فقال عـز وجـل

  O  N  MZ  . 
 .دالالت اآلية وفوائدها •
ــة اهللاً:أوال ُ ذكــر معي ْ ــة ِ ــة؛ مناســب ملــضمون اآلي ــاىل يف هــذه اآلي  تع



 

  

والسياق الذي وردت فيه، ذلك أن من أخص صفات أهل النفاق االستتار 
 بإسالمهم، واخليانة يف أفعاهلم، وهـذه كلهـا أمـور ختفـى ةبنفاقهم، واخلديع

ًعىل الناس، فناسب ذكر معية اهللا تعاىل، تنبيها عىل أهنم وإن خـدعوا النـاس  ُ ِ
وخانوا املؤمنني بأفعـاهلم، فـال يقـدرون عـىل خيانـة اهللا تعـاىل، وال بإيامهنم، 

 . عامل هبم، مطلع عليهم، حميط هبم- عز وجل -التخفي  منه؛ ألنه 
 مـع أنــه - حـال تبيـــيت اخليانـة - خـص اهللا تعـاىل املعيـة هلـم :ًثانيـا

ًمعهم يف كل حال؛ معاملة هلم بنقيض قصدهم؛ وتأكيدا عىل أنه معهم وهم 
ً هذه احلال الشديدة اخلفـاء، البالغـة حرصـا عـىل االسـتتار، فـام كـان دون يف

 . سواء- سبحانه -ًذلك من أحواهلم من باب أوىل عقال، مع أنه عليه 
 هذه اآلية الكريمة من أعظم ما يردع املؤمن عـن التجـرؤ عـىل :ًثالثا

 استخفى  هبا، لعلمه باطالع اهللا عليه، حتى وإنالحمارم اهللا وحدوده، إذا خ
عن الناس، ولشعوره بمراقبة اهللا له وإن غاب عنه كل رقيب، فـال يكـن اهللا 

 rتعاىل أهون الناظرين إليه، ويف احلديث رواه سعيد بن يزيد أنه قال للنبي 
 كـام تـستحي مـن - عز وجـل -أوصيك أن تستحي من اهللا ( : أوصني، قال

 .  )١ ()الرجل الصالح
ه عز وجل إال برتك ما يكـره، والبعـد وهلذا فال طريق لالستخفاء من

 كفى هبذه اآلية ناعية عىل الناس ما هم عليـه ": عام هنى عنه، قال الزخمرشي
 أهنـم يف - إن كـانوا مـؤمنني -من قلة احلياء واخلشية من رهبم، مع علمهـم 

                                                
وصـححه ]  بـاب احليـاء٦/١٤٦[، والبيهقـي يف الـشعب٤٦أخرجه أمحد يف  الزهـد ص) ١(

  .٧٤١: لباين يف السلسة الصحيحة برقماأل



 

  

 وال غيبـــة، ولـــيس إال الكـــشف الـــرصيح ، وال غفلـــة، ال ســـرتة،حـــرضته
 .)١("واالفتضاح

ة رمحة اهللا وحلمه بخلقه حتى مع هـؤالء، فلـم يعـاجلهم  سع:ًرابعا
بالعقوبة مع استحقاقهم هلا، بـل عـرض علـيهم التوبـة ورغـبهم فيهـا، قـال 

 K   O  N  M  LZ]  :وهلذا توعـدهم تعـاىل بقولـه ":السعدي
، ومع هـذا مل يعـاجلهم بالعقوبـة بـل اسـتأنى هبـم، ًقد أحاط بذلك علام: أي

رهم من اإلرصار عىل ذنـبهم املوجـب للعقوبـة  وحذ،وعرض عليهم التوبة
 .)٢("البليغة

 يف اآلية الكريمة إشارة إىل أن املؤمن إذا استشعر كامل علـم :ًخامسا
اهللا وإحاطته بخلقه، وقدرته عليهم؛ عظم رجاءه به، وتوكله عليه، حتـى ال 
 خيشى كيد اخلائنني، وال مكر املفسدين؛ ألنه يعلم أن اهللا مطلع عليهم، عـامل

 .هبم، وشاهد عليهم، ال يستخفون منه وال يغيبون عنه
$  ] : قال تعاىل: يف سورة احلديد: اآلية الثانية   #  "   !
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 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
ًورة الكريمــة تتنــاول عــددا مــن املوضــوعات املتعلقــة بتحقيــق الــس

                                                
 ) .١/٢٩٧(الكشاف) ١(
  .٢٠٥: تيسري الكريم الرمحن ص) ٢(



 

  

، وقد اسـتفتحت الـسورة مبتدئـة )١(اإليامن يف النفوس، وتعميقه يف القلوب
بتعظيم اهللا تعاىل وتنزهيه، بذكر بعض صفات جالله ومجاله، وكامل قدرتـه، 

 .عىل نحو يعمق اإليامن يف القلوب، ويرسخه يف النفوس
ــشرية إىل معيــة اهللا تعــاىل ويف هــذا الــسياق ور ــة الكريمــة م دت اآلي

خللقه، وإطالعه عليهم أينام كانوا، عىل نحو يورث ملن استشعر هذه احلقيقة 
ًإيامنا عميقا يف القلب، وخشوع للجوارح، وخوفا منه تعاىل ً ً. 

 . موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •
ًلقه املعيـة العامـة، علـام هذه اآلية الكريمة دالة عىل معية اهللا تعاىل خل

ًوقدرة، وإحاطة هبم سمعا وبرصا، وكل أئمة التفسري محلوا املعنى عىل معية  ً ً َ َ ِ
 .العلم واإلحاطة

ومما يقوي تفسري املعية يف اآلية بالعلم واإلحاطة، أن اآلية جاءت 
 وهلذا فام سبق اآلية من - عز وجل -يف سياق بيان علم اهللا، وكامل قدرته 

 جاء بعدها كلها تقرر هاتني الصفتني العظيمتني هللا تعال، يقول آيات وما
́   ]:عز وجل  ³  ²±  °   ̄  ®  ¬  « µ . ¹  ¸   º
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 ).٦/٣٤٧٦(يف ظالل القرآن: ينظر) ١(



 

  

 Q.T  S  V  U X  W \  [Z  Y  ̂  ] _Z 
 - تعاىل - بل حتى اآلية ذاهتا ورد النص فيها عىل علم اهللا ]٦-١: احلديد[

 .يف موضعني، أحدمها سابق لذكر املعية، واآلخر الحق هلا
 .دالالت اآلية وفوائدها •
للداللـة عـىل كـامل القـدرة  معيته خللقـه هنـا - تعاىل- ذكر اهللا ً:أوال

والعلم، وهلذا فسياق اآليات قبلها وبعدها كله يتضمن التأكيـد عـىل هـاتني 
 . الصفتني وآثارمها يف اخللق

 اآلية الكريمة دالـة عـىل مـا ذهـب إليـه سـلف هـذه األمـة مـن :ًثانيا
القرون املفضلة، يف إثبات اجلمع بـني صـفة االسـتواء عـىل العـرش واملعيـة، 

ًعارض بينهام، خالفا ملن أنكر صفة االستواء استدالال بقوله تعـاىلوأنه ال ت ً :
[ CB  A  @  ?  >  = Z ووجــه داللتهــا عــىل مــا مــذهب الــسلف أن اهللا  

تعــاىل وصــف نفــسه هبــام، ومجــع بيــنهام يف موضــع واحــد، فــدل عــىل أنــه ال 
 . تعارض بينهام
 اآليـة الكريمـة تتـضمن أعظـم املعـاين التـي تـورث يف القلـب :ًثالثـا

 وخـشوع القلـب لـه، ففيهـا داللـة عـىل كـامل - جـل وعـال -تعظيم اخلالق 
القدرة، مـن خلـق الـسموات واألرض، واالسـتواء عـىل العـرش، إىل لفـت 

ى ال خيفـى عليـه أي يش ممـا يلـج يف األرض، وممـا النظر إىل كامل العلم، حتـ
خيرج منها، وكل ما يصعد إىل السامء وما ينزل منها، فهذه احلركـة الدائبـة يف 
ــزوال، وولوجــا وخروجــا، كلهــا مجيعــا بعلــم اهللا تعــاىل  ًالكــون صــعودا ون ً ً ًً
ومراقبته، وإن قلب املؤمن ليخشع أمام هذه احلقيقة العظيمة كلام زاد تأملـه 



 

  

 .ا، ونظره فيهاهل
 

"  # ] : قـال تعـاىل: يف سورة املجادلـة: اآلية الثالثة   !   '  &  %  $
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 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
لكريمــة تــدور موضــوعاهتا حــول مظــاهر العنايــة الربانيــة الــسورة ا

، وأول تلك العنايـة سـامع اهللا )١(باملؤمنني، وحفظه تعاىل هلم، ورعايته إياهم
تعاىل لشكوى امرأة ضعيفة، وحكمه يف شأهنا وشأن زوجهـا، ومـن مظـاهر 
عنايته تعاىل كشف أخالق املنافقني وأحواهلم، بام تضمنته اآليات من تأكيـد 

 كامل علم اهللا تعاىل واطالعه عىل خلقـه، حتـى يف أدق أحـواهلم وخفـي عىل
 .أرسارهم

ويف هــذا الــسياق وردت اآليــة الكريمــة متــضمنة لفــت األنظــار إىل 
كــامل علــم اهللا وقدرتــه، فــال خيفــى عليــه يشء مــن أحــوال خلقــه، ويف هــذا 

ل هـذه املعيـة السياق تأيت اإلشارة إىل معية اهللا تعاىل خللقـه، أيـنام كـانوا، لتـد
 .اإلهلية عىل كامل العلم واإلحاطة باخللق

                                                
 ).٦/٣٥٠٣(يف ظالل القرآن: ينظر) ١(



 

  

 . موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •
اآلية دالة عىل معية اهللا تعـاىل خللقـه بمعناهـا العـام، الـذي يـشري إىل 

 .العلم هبم، والقدرة عليهم، واإلحاطة هبم
ن والذين خالفوا يف باب املعية مـن اجلهميـة ومـن تـابعهم، يـستدلو

 @ ] : إن اهللا معنا يف كل مكـان، حيـث قـال عـز جـل: هبذه اآلية عىل قوهلم
A B FE  D  C Z ال نفهم من املعية إال أنه معهم بذاته: وقالوا. 

وقد رد عليهم أئمة السلف من املفرسين وغريهم بام سـبق اإلشـارة 
عـدد ، ويعنينا هنا ذكر ما أشار إليه بعض أئمة السلف، وتابعهم عليه )١(إليه

من املفرسين، من أن سياق اآلية قرينة قوية عىل كـون املـراد باملعيـة يف اآليـة 
معية العلم واإلحاطة؛ ألنـه متعلـق بتقريـر علـم اهللا تعـاىل بخلقـه وإحاطتـه 
هبم، فأول اآلية وآخرها كله يشري إىل علم اهللا تعاىل، وأول من وجدته أشار 

 سألت أمحد بن حنبل عن : طالبأبوإىل هذا املعنى أمحد بن حنبل، فقد قال 
 4Z    3 /  0  1  2 -  .]  إن اهللا معنا، وتال: رجل قال

:  هـال قـرأت عليـه،قد جتهم هذا، يأخذون بآخر اآلية، ويـدعون أوهلـا: قال
[#  "  !   %  $Z ـــورة ـــال يف س ـــم، وق ـــالعلم معه !  "  ] ) ق (ف

,  +  *  )(  '  &  %  $  #   /  .  -Z  فعلمـــــــــــــه
  .)٢("معهم

                                                
عرضنا ذلك يف املبحث األول من الفصل السابق عند الكالم عن الشبه التـي متـسك هبـا ) ١(

 .القائلون بذلك
 ). ٣/١٥٩(أخرجه ابن بطة يف اإلبانة) ٢(



 

  

 :دالالت اآلية وفوائدها •
ُ ذكـر معيـة اهللا تعـاىل خللقـه، سـيق يف هـذه اآليـة مـساق هتديــد ً:أوال

ّ، ووجـه ذلـك أن اآليـات قبلهـا حـديث عـن الـذين يــحادون اهللا )١(ووعيد ُ
ورسوله، وأن اهللا مطلع عليهم، عامل هبم، حييص أعامهلم، وسيجازهيم هبـا يف 

  عن علمه بخلقه، ومعيته هلم حتى -ية  يف هذه اآل-اآلخرة، ثم أخرب تعاىل 
ال خيفــى عليــه يشء مــن أمــرهم، وإن كــان نـــجوى، ثــم بعــد ذلــك جــاءت 

 فيها وعيد ملن يتناجى من املنافقني بام يرض باملؤمنني، وكل -ً أيضا -اآليات 
 .هذا سياقه سياق هتديد ووعيد

جميـع   وإحاطتـه ب- تعـاىل - يف اآلية داللة عىل سعة علـم اهللا :ًثانيا
ًخلقه، إحاطة تشمل السموات واألرض وما فيهام، حتى يف أخـص أحـوال 
اإلنسان حني يناجي أخص الناس به، ال فرق بـني قلـة وكثـرة، ال فـرق بـني 

 .مكان ومكان، فكله عليه سواء
 خص اهللا تعاىل حالة التناجي باملعية؛ ألهنا أدل عىل كامل العلم :ًثالثا

عليـك يف حـال تناجيـك مـع خاصـتك، ال ًواالطالع، فإن مـن كـان مطلعـا 
خيفى عليه يشء من أمرك عىل ما أنت عليه من هـذه احلـال، فمـن بـاب أوىل 

 .أن ال يغيب عنه ما دون ذلك من حالك
 اآلية دالة عىل كـامل عـدل اهللا تعـاىل، فإنـه سـبحانه مـع علمـه :ًرابعا

يه يوم  يطلعهم عل- عز وجل -ًبعمل خلقه وإحصائه له إحصاء دقيقا، فإنه 

                                                
 ).٢٨/٢٦(أشار إليه ابن عاشور يف التحرير والتنوير) ١(



 

  

 .القيامة، لتقوم عليهم احلجة، وينقطع عنهم كل عذر
 يف اآلية الكريمة أعظم املعاين التي تورث يف القلب تعظـيم :ًخامسا

 وخشيته، ملا يعلمه املرء مـن اطـالع اهللا عليـه وشـهوده - جل وعال -الرب 
لــه، يف أخــص أحوالــه وأشــدها خفــاء عــن النــاس؛ كحــال املناجــاة، ومتــى 

 .ب هذا املعنى عظم مقام ربه يف قلبه، وأصلح رسيرتهاستشعر القل
 



 

  










 
بعد النظر يف آيات املعية اخلاصـة، وكـالم املفـرسين عليهـا، قـسمتها 
ًإىل ثالثة أقسام، معتربا يف ذلك مقتىض تلـك املعيـة والزمهـا، وجعلتهـا عـىل 

 : أربعة مطالب
 . معية النرصة والتأييد: املطلب األول
 .معية اإلعانة واهلداية: املطلب الثاين

 .معية احلفظ واحلامية: املطلب الثالث
 .آثار املعية اخلاصة ووسائل حتقيقها: املطلب الرابع

 



 

  



 

  


 

ىل يف هذا املطلب نستعرض بالنظر والدراسـة اآليـات التـي تـدل  عـ
أهنا تتعلـق بالقتـال : معنى معية النرص والتأييد، وضابط هذا النوع من املعية

ُوالبأس، فإذا ذكرت معيـة اهللا تعـاىل يف هـذا الـسياق؛ فـإن أول مـا تفـرس بـه  ُ
 .النرص والتأييد: معنى

وقد بلغت اآليات املندرجة حتـت هـذا املعنـى ثـامن آيـات كـريامت، 
 :هي

!  "  #  ] : ة، عنـد قولـه تعـاىليف سورة البقر: اآلية األوىل
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 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
عدد كبري من املوضوعات، التي تتعلـق ببنـاء األمـة السورة تعرض ل

 .، والقيام بدين اهللا تعاىل)١(املسلمة وإعدادها للخالفة يف األرض
وقد وردت هذه اآلية الكريمة يف سياق ذكر قصة قتال بني إرسائيل 
مع قائدهم طالوت جلالوت وجنوده، وما تضمنته تلـك القـصة مـن املعـاين 

                                                
 ).١/٢٨(يف ظالل القرآن: ينظر) ١(



 

  

ؤمنــون يف جهــادهم ألعــداء اهللا تعـــاىل؛ ألن والــدروس التــي حيتاجهــا امل
 يف األرض له تبعات ولوازم، من أعظمها مدافعة أهل الباطـل فاالستخال

وجماهـدهتم، وتــشري اآليــة الكريمــة إىل أمهيـة الــصرب يف اجلهــاد يف ســبيل اهللا 
وأثره، ويكفـي يف ذلـك أن أهلـه يف معيـة اهللا تعـاىل، ومـن كـان اهللا معـه فـال 

 .غالب له
 .املفرسين من معنى املعية يف اآليةموقف  •

ــرص  ــة الن ــة عــىل معي ــة الكريم ــة يف اآلي ــى املعي ــرسون معن محــل املف
، وهـذا املعنـى قـد دل عليـه )١(والتأييد، ونسبه املـاوردي إىل عامـة املفـرسين

سياق اآلية الكريمة، إذ هي واردة يف أثناء احلديث عن قتال املؤمنني ألعداء 
 .ُا تفرس به معية اهللا للصابرين بنرصه وتأييده هلماهللا تعاىل، فكان أوىل م

 .دالالت اآلية وفوائدها •

^  _   ] :  أشــــار الــــرازي يف تفــــسريه إىل أن قولــــه تعــــاىلً:أوال
`Z   حيتمل أن يكون من متام كالم املؤمنني، وحيتمل أن يكون قوال ً

ا ذكـره ، ويقوي مـ)٢(من اهللا تعاىل، واستظهر أن يكون من متام كالم املؤمنني
أنه األصل، إذ ال قرينة ترصفه عن هذا، ثم أن مما جرت به العادة فيمن يريد 

: اهللا مــع الــصابرين، قــال ابــن عاشــور: تثبيــت غــريه وتــصبريه أن يقــول لــه
                                                

 ).١/١٨٤(النكت والعيون: ينظر) ١(
أبـــو حيـــان يف : وممـــن أشـــار إىل هـــذا االحـــتامل) ٦/١٥٧(مفـــاتيح الغيـــب: ينظـــر) ٢(

واأللــويس يف روح ) ١/٢٤٩(عقــل الــسليموأبــو الــسعود يف إرشــاد ال) ٢/٢٧٧(البحــر
 ).٢/٢٥٩(املعاين



 

  

 ولـذلك دعـوا ،فإهنم قصدوا بقوهلم هذا تثبيت أنفـسهم وأنفـس رفقـائهم"
 .)١ ("  Z  `^  _ ] :  فقالوا، وهو الصرب والتوكل؛إىل ما به النرص

 أن اهللا - ويف كـل آيـات املعيـة اخلاصـة - نلحظ يف هـذه اآليـة :ًثانيا
تعاىل ذكر أنه مع عباده، ومل يرد يف موضع أن ذكر أن عباده معـه، وقـد وجـه 
ذلك عدد من املفرسين، عىل أن املؤمنني هم املبارشون لتلك األوصاف من 

ــان ــال يف روح البي ــصرب ونحــوه، ق ــن": ال ــم م ــا يفه ــة وم ــع" كلم ــن "م  م
 فهم متبوعون مـن تلـك ، املبارشون للصربإهنم من حيث ي هأصالتهم، إنام

 . )٢(واإلعانة اإلمداد هي من حيث إنامومعيته تعاىل ، احليثية
َعلقت معية اهللا تعاىل هنا بوصف خـاص وهـو الـصرب، وهـذا : ًثالثا ِّ ُ

َيدل عىل علو منزلة الصرب، ورفعة أهله، وحقيقة الـصرب حـبس ْ  الـنفس عـىل ِ
، وهو هبذا املعنى داخل يف كـل جمـاالت احليـاة، )٣(ما يقتضيه الرشع والعقل

حـة ومــحنَة، هـو بحاجـة إىل الـصرب فـيهام، فيـصرب عـىل  ْفاملرء متقلب بني منْ َِ ِ
النعم بشكرها، والعمل فيهـا بـام يـريض واهبهـا املتفـضل هبـا، ويـصرب عـىل 

ِالبالء بام يلهم االحتساب والرضا عن ا ْ هللا وقضائه، ويف احلديث الذي رواه ُ
 إن ، ألمر املؤمنً عجبا(  :r قال رسول اهللا : قال- ريض اهللا عنه - صهيب

 إن أصـابته رساء شـكر فكـان ،أمره كله خري ولـيس ذاك ألحـد إال للمـؤمن
                                                

 ).٢/٢٩٩(التحرير والتنوير) ١(
ــــان) ٢( ــــسعود )٤/٤٣٨(روح البي ــــو ال ــــه أب ــــك أشــــار إلي ــــال(، ونحــــو ذل ) ٤٦/األنف

 ).٤٦/األنفال(واأللويس
 ).١/٨٩(معامل التنزيل: ينظر) ٣(



 

  

 . )١ () له ً وإن أصابته رضاء صرب فكان خريا، لهًخريا
صرب ومقامـه، أن أوليـاء اهللا  عـىل منزلـة الـ-ً أيضا - ومما يدل :ًرابعا

ًتعاىل الذين خرجوا جهـادا يف سـبيله، وقيامـا بدينـه   كحـال املـذكورين يف -ً
 ال ينالون نرصه وتأييده إال بعـد صـربهم عـىل بـالء اهللا تعـاىل -هذه اآليات 

هلم، وصربهم عىل ما يالقونه من عدوهم؛ ألن سنة اهللا تعاىل جرت أن يبتيل 
 3  4 0  1  2 ] : ، يقول تعاىلعباده، ويمتحن أولياءه

  7  6  5Z  ]٣٢:حممد[. 
 اآلية الكريمة فيهـا داللـة عـىل العالقـة الوثيقـة بـني النـرص :ًخامسا

والصرب؛ ألن النرص ال يتعلق فقط بالعدد والعـدة، إذا مل يكـن ألهلهـا ثبـات 
َوصرب، وهذا ما أشـار إليـه الـذين ثبتـوا مـن املـؤمنني بقـوهلم َ :[  U  T 

W  V  ]\  [  Z  Y  X `  _  ^Z  قـــال أبــــو 
ًوتأييــدا لــه بطريــق ، ًإنــام قــالوه تتمــيام جلــواهبم ":ًالــسعود تعليقــا عــىل هــذا

ً وتثبيتا هلم عىل الـصرب املـؤدي إىل ،ً تشجيعا ألصحاهبم،ِّاالعرتاض التذيييل
 .)٢("الغلبة

Z  ]  \  ] : يف سورة األنفال، عند قولـه تعـاىل: اآلية الثانية   Y
^  ]c b  a   `  _   h   g   f  e  d 

k  j   i p  o   n   m   lZ   ]١٢:األنفال.[ 
                                                

 ]. كتاب الزهد والرقائق٤/١٨١٥[أخرجه مسلم) ١(
 ).١/٢٤٩(ل السليمإرشاد العق) ٢(



 

  

 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
السورة تعرض لعدد من املوضوعات املتعلقـة باجلهـاد يف سـبيل اهللا 
ًتعاىل، حتقيقا ملفهومه، وبيانا ألهدافه ومقاصده، وتوضيحا ألسباب النـرص  ً ً

ًواهلزيمة، وذكرا لعدد من ْ كالغنـائم :  األحكام والترشيعات املتعلقة باجلهـادِ
ُواألرسى، وكانت غزوة بدر هي املنطلق الذي عرضت من خالله كثري مـن 

 .تلك املوضوعات، إذ كانت أول مواجهة حقيقية بني املؤمنني واملرشكني
وتأيت اآلية الكريمة هنا يف سياق حديث السورة عن غزوة بدر، وما 

ؤمنني مـن النـرص عـىل عـدوهم وتثبيـتهم عنـد لقـائهم، وعد اهللا تعاىل بـه املـ
وكان من أعظم التثبيت وحي اهللا تعاىل للمؤمنني إنـه معهـم، ومـن كـان اهللا 

 .معه مل يغلبه يشء
 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •

ذهب عامة املفرسين إىل أن معنى املعية يف هذه اآليـة الكريمـة؛ هـي 
أن اهللا تعــاىل ذكــر هــذه املعيــة : ممــا يــدل عــىل ذلــكمعيــة النــرص والتأييــد، و

ِاخلاصة يف سياق الكالم عن غزوة بدر، ومدد اهللا تعاىل للمؤمنني باملالئكـة،  َ َ
ًتقوية هلم ونرصا عىل عدوهم، وهذا معنى يناسبه النرص والتأييد ًْ. 

g  f  e  d  ] : ومن املفـرسين مـن جعـل قولـه تعـاىل
h   iZ،واحلـق أنـه ال خيـرج عـن )١(ً وبيانا هلاً تفسريا هلذه املعية ،

املعنى الذي قرره املفرسون للمعية؛ ألن هذا الرعب من النـرص الـذي يلـزم 
                                                

 ).٢/١١٨(أشار إليه يف الكشاف) ١(



 

  

 .من معية اهللا تعاىل للمؤمنني
واملفرسون وإن ذهبـوا إىل أن املعيـة هنـا معيـة النـرص والتأييـد؛ فقـد 

:  حيث حيتمل أحـد أمـرينZ^  _] : اختلفوا يف املخاطب بقوله تعاىل
أن يكـون اخلطـاب للمـؤمنني، : أن يكون املخاطب املالئكـة، الثـاين: األول

 ألن ؛وهــذا الثــاين أوىل ":وقــد اختــار الــرازي الوجــه الثــاين، وعللــه بقولــه
 واملالئكة ما كانوا خيافون الكفـار، ،املقصود من هذا الكالم إزالة التخويف

 .)١("وإنام اخلائف هم املسلمون
ً فيــه وجاهــة، إال أن فيــه تفكيكــا للكــالم، وهــذا التعليــل وإن كــان

فسياق الكالم قبل ذكر املعية وبعدها متجه إىل املالئكة، يقـوي هـذا دخـول 
 إذ ال حيسن إال عىل هذا الوجـه، قـال cb  a  ` Z] : الفاء يف قوله
مقدمة للتكليف بعمل رشيف  Z^  _   ] :كان قوله هلم ف":ابن عاشور

علم من بقية الكـالم، أي أين معكـم ُ ألنه سي؛ملعيةْذكر ما تتعلق به اُولذلك ي
 :َومـن هنـا ظهـر موقـع فـاء الرتتيـب يف قولـه، يف عملكم الـذي أكفلكـم بـه

[cb  a  ` Z مــن حيــث مــا دل عليــه  [  _  ^Z  مــن التهيئــة
 .)٢("لتلقي التكليف بعمل عظيم

عىل أن ما تدل عليه اآلية من معنى املعية وتقتضيه؛ ثابت للمـؤمنني 
ى عىل القـول األول؛ ألن مـن الزم معيـة اهللا تعـاىل للمالئكـة أن يعيـنهم حت

                                                
 ). ١٥/١٠٨(مفاتيح الغيب) ١(
 ).٩/٢٨١(التحرير والتنوير) ٢(



 

  

^  ] عىل تثبيـت املـؤمنني ونـرصهتم، وهلـذا قـال الزخمـرشي يف بيـان معنـى 
  _Z  "ويشهد هلـذا وعـد )١("أين معينكم عىل التثبيت فثبتوهم: واملعنى 

 d  f  e ] : اهللا تعاىل بإلقاء الرعب، حيث قال تعاىل بعد ذكر املعية
h  g   iZ  ــوب ــاء الرعــب يف قل ــرص أعظــم مــن إلق وال ن

 .األعداء
 .دالالت اآلية وفوائدها •

ــوغى، ونــزال : ًأوال ــاحات ال ــات يف س ــة الثب ــىل أمهي ــة ع ــة دال اآلي
األعداء، فهو من أعظم أسباب النرص، ذلك أن املقاتل إنام هيزم أول ما هيزم 

ّلعزائم، وهلذا أيـد اهللا يف قلبه، فإذا ضعف القلب ضعفت القوى، وخارت ا
تعاىل املؤمنني بمعيته هلم، بام توجبه من نزول السكينة عـىل قلـوهبم، وثباهتـا 

«  ¼  ] : عنـد لقــاء عـدوهم، وهلــذا قــال تعـاىل يف اآليــة األخــرى
¾  ½ À  ¿ Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ  

ويف مقابل ثبات املؤمنني يلقي اهللا الرعب يف قلوب أعدائهم، ] ٤٥: األنفال[
ـــ ـــاىلال f  e  d  ] : ذي يقـــودهم إىل الفـــشل واهلزيمـــة، يقـــول تع

h  g k  j  i lZ  وهذا كلـه مـن آثـار معيتـه
 .تعاىل للمؤمنني

ويف اآلية الكريمة ملحظ آخر دقيق حيث ذكر تعاىل تثبيـت األقـدام 

                                                
 ).٢/١١٨(الكشاف) ١(



 

  

وتثبيــت القلــوب، فقــرن بــني التثبيــت احلــيس لألقــدام والتثبيــت املعنــوي 
 .)١(ًا للمؤمننيًللقلوب، ليكون تثبيتا تام

 اآلية الكريمـة دالـة عـىل فـضل اهللا تعـاىل عـىل عبـاده، وعنايتـه :ًثانيا
 - وقد كان كافيهم -بجنده وأوليائه، إذ مل يقف األمر عىل مددهم باملالئكة 

ًولكن أيدهم بمعيته عز وجل تثبيتـا ألفئـدهتم، وربطـا عـىل قلـوهبم، وهـذه  ً
ً فهــم خرجــوا جهــادا يف ســبيله، ُغايــة الكرامــة للمــؤمنني، وحــقَّ ذلــك هلــم

 .ًوإعالء لكلمته، فكانوا أحق عباده بمعيته تعاىل
 

C  B  A  ]: يف سورة األنفال، عند قوله تعاىل: اآلية الثالثة
FE   D R  Q   P  O   N  M  LK   J  I   H   G 

V  U   T  S Z   Y   X  WZ] ١٩:األنفال.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •

السابقة التعريف بالسورة الكريمة، وهذه اآلية كاآلية تقدم يف اآلية 
السابقة هلـا، وردت يف نفـس الـسياق الـذي وردت فيـه، حيـث الكـالم عـن 
غــزوة بــدر، وكيــف نــرص اهللا عبــاده وأوليــاءه، ويف هــذه الــسياق تــرد اآليــة 
رد عىل املـرشكني ملـا اسـتفتحوا اهللا، بـأن سـألوه أن يقـيض بيـنهم  ّالكريمة لتـُ َ

ــرص أوىل الطــائفتني وأحقهــا، فتنــزل اآليــات لتقــرر أن وبــني ا ــؤمنني، وين مل
ًاحلقيق بمعية اهللا تعاىل بام توجبه من نرص وتأييد؛ هم املؤمنون بـه حقـا دون 

 .سواهم

                                                
 ).٦/٢٥٦(أشار إىل هذا االقرتان األلويس يف روح املعاين) ١(



 

  

 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •
ذهب عامة املفرسون إىل أن معنى املعية يف هذه اآليـة الكريمـة؛ هـي 

أييد، وظاهر اآلية يشهد هلذا، فإن اهللا تعاىل ذكـر هـذه املعيـة معية النرص والت
ْاخلاصة يف سياق الكالم عن غزوة بـدر، وذكـر مـا حـصل مـن املـرشكني ملـا  ِ
ــصـر أوىل  ــؤمنني، وين ــني امل ــنهم وب ــيض بي ــألوه أن يق ــأن س ــتفتحوا اهللا ب َاس ُ َ ََ ِ

فبينـت أن اهللا الطائفتني، فنزلت اآلية الكريمة لتقرر احلقيق بنرص اهللا تعاىل، 
 .تعاىل مع املؤمنني، ومن كان اهللا معه فال غالب له
 Z  Y  X  WZ]  )١(ومما يدل عىل هذا املعنى قراءة فتح اهلمز

 : بالفتح عـىلُقرئ ": ملا تدل عليه من معنى التعليل، قال الزخمرشي يف ذلك
 . )٢("وألن اهللا معني املؤمنني كان ذلك

 .دالالت اآلية وفوائدها •
إن انتــصار املــؤمنني حقيقــة ال يكــون بمجــرد كثــرة العـــدد : ًأوال

والعتاد، بل ألن اهللا تعاىل معهـم يؤيـدهم وينـرصهم، وهلـذا أخـرب تعـاىل أن 
ُعدد املرشكني لن يغني عنهم شيئا وإن كثر، ال ليشء سوى أن اهللا مع عبـاده  ً

ــا املــرشكني ــؤمنني، يقــول تعــاىل خماطب R  Q  P   U  T  S] : ًامل
V  X  WZ  Y Z.  

                                                
بفــتح اهلمــز، والبــاقي بكــرسها عــىل : قــرأ نــافع وابــن عــامر وعاصــم مــن روايــة حفــص) ١(

 ).١/٤٩١( والكشف عن وجوه القراءات١١٦الداين ص: ينظر. الستئنافا
 ).٢/١٢٠(الكشاف) ٢(



 

  

 القـوي -إن إدراك املجاهـد يف سـبيل اهللا حقيقـة أن اهللا تعـاىل : ًثانيا
 معه ينرصه ويؤيده؛ أعظم زاد يقوي روحه، ويـربط -القاهر العظيم القادر 

 .ُعىل قلبه يف ساحات الوغى، ومقارعة األعداء، فال يرهبه يشء وإن عظم
قة بني النرص واإليامن  يف اآلية الكريمة داللة عىل العالقة الوثي:ًثالثا

ًاحلقِّ باهللا تعاىل، فإن اهللا ملا أخرب أن كثرة املرشكني لن تغني عنهم شيئا، علل  َ
 .ذلك بأنه تعاىل مع املؤمنني

وبقدر ما يكون يف املؤمنني من كامل إيـامن بـاهللا تعـاىل؛ تكـون معيتـه 
عيـة التـي  وهذه امل": هلم، بام يلزم عليها من التأييد والنرص، قال ابن سعدي

ــه مــن أعــامل  ــؤمنني، تكــون بحــسب مــا قــاموا ب ــه يؤيــد هبــا امل أخــرب اهللاّ أن
 .)١("اإليامن

أن أسـباب النـرص يف املعركـة ال : وأمر آخر وثيق الصلة هبـذا املعنـى
ّتقف عند النواحي املادية مـن العـدد والعتـاد، بـل إن النـواحي املعنويـة مـن 

ون هزيمة املقاتل يف نفسه وقلبه، أعظم أسباب النرص واهلزيمة، وأول ما تك
ْقبل أن يغلب يف ساحة املعركة ُ. 

"  ] : يف ســورة األنفــال، عنــد قولــه تعــاىل: اآليــة الرابعــة   !
)(   '   &  %   $  # ,  +*   /   .  -Z  

 ].٤٦:األنفال[

                                                
 .٣٥٠:تيسري الكريم الرمحن، ص) ١(



 

  

 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
دت هذه اآلية كاآلية الـسابقة هلـا وردت يف نفـس الـسياق الـذي ور

فيه، حيث الكالم عن غزوة بدر، وكيف نرص اهللا عباده وأولياءه، وأمكـنهم 
من عدوهم فغنمـوا مـنهم الغنـائم، ويف هـذا الـسياق تـرد اآليـة الكريمـة يف 

ًضـمن آيـات أخـر تعقيبــا عـىل غـزوة بـدر، بعــد نـرص اهللا املـؤز َ  هلـم، لتبــني رُ
ورسـوله، وتـرك للمؤمنني أسباب النرص واهلزيمة، فذكرت منهـا طاعـة اهللا 

التنازع الذي يؤدي للفشل وذهاب القوة، ثم نبهت عىل أمهية الصرب يف هذه 
ًاملواطن، مشرية إىل معية اهللا تعاىل للصابرين، وكفى بذلك دافعا عىل الـصرب 

 .واملصابرة
 .موقف املفرسين من معنى املعية •

ذهب عامة املفرسين إىل أن معنى املعية يف هذه اآليـة الكريمـة؛ هـي 
معية النرص والتأييد، وظاهر اآلية يشهد هلذا، فإن اهللا تعاىل ذكـر هـذه املعيـة 
اخلاصة يف سياق الكالم عن أسـباب النـرص عـىل األعـداء، فـذكر مجلـة مـن 
األسباب، ومنها الصرب عند لقاء العدو، وأخرب تعـاىل أن الـصابرين يف هـذه 

وال  ": ا قـال الـرازياملواطن ينالون معيته، بام توجبه من نرص وتأييد، وهلـذ
 .)١("شبهة أن املراد هبذه املعية النرصة واملعونة

 .دالالت اآلية وفوائدها •
 معيته بوصف خاص وهو الصرب، وهـذا يـدل - تعاىل -علق : ًأوال

                                                
 ).١٥/١٣٠(مفاتيح الغيب) ١(



 

  

َعىل علو منزلة الصرب، ورفعة أهله، بل إن اهللا تعـاىل أمـر بـه يف مجلـة أسـباب  ْ ِ
الفـائزون بمعيتـه تعـاىل، وكفـى هبـذا أمر هبا املؤمنني، ثم خـص أهلـه بـأهنم 

ًرشفا للصرب وعلوا ملنزلة أهله ً. 
ــرص :ًثانيــا  اآليــة الكريمــة فيهــا داللــة عــىل العالقــة الوثيقــة بــني الن

والصرب؛ ألن النرص ال يتعلق فقط بالعدد والعـدة، إذا مل يكـن ألهلهـا ثبـات 
نـرص وصرب، وهذا مـا أشـارت إليـه اآليـة الكريمـة يف سـياق ذكـر أسـباب ال

واهلزيمة، حيث أمـر تعـاىل بالـصرب يف مجلـة مـا أمـر بـه، بـل وأخـرب تعـاىل أن 
 !الصابرين يفوزون بمعيته، ومن فاز هبا كيف هيزم 

ــا ــرن اهللا :ًثالث ــاىل - ق ــرص عــىل - تع ــن أســباب الن ــدد م ــصرب بع  ال
األعداء، حيث ذكر تعـاىل مجلـة مـن األسـباب، ثـم ختمهـا بـاألمر بالـصرب، 

ُعالقة الوثيقة بني هذه األسباب وبني خلق الصرب، فإن مـن وهذا يشري إىل ال ُ
ًتأمل هذه األسباب علم أن شيئا منها ال يدرك بغري الـصرب، وهلـذا كـان مـن 
ّاملناسب األمر به يف ختام اآلية الكريمة، يؤكد هذا أن اهللا تعـاىل علـَق معيتـه  َ ُ

ة، ومـا بوصف الصرب، دون غريه مـن األوصـاف املـذكورة يف اآليـة الكريمـ
فأمر املجاهـدين  ": ذاك إال أهنا ال تنفك عنه وال تكون بغريه، قال ابن القيم

ت وكثــر َّرصت وإن قلــُمــا اجتمعــت يف فئــة قــط إال نــ، فيهـا بخمــسة أشــياء
 طاعتـه :الثالـث،  كثرة ذكره سبحانه وتعاىل:الثاين،  الثبات:أحدها: عدوها

زع الـذي يوجـب الفـشل  اتفاق الكلمـة وعـدم التنـا:الرابع، وطاعة رسوله
فهـذه ،  وهـو الـصرب:وامـه وأساسـهِالك ذلـك كلـه وقِم اخلامس... والوهن

 زال مـن النـرص ؛ ومتى زالت أو بعـضها، النرصُةّبُمخسة أشياء تبتنى عليها ق



 

  

وصـار هلـا أثـر ، ًوإذا اجتمعـت قـوى بعـضها بعـضا، بحسب ما نقص منهـا
 .)١("...عظيم يف النرص

m  l   n ] : األنفال، عند قوله تعـاىليف سورة: اآلية اخلامسة
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 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •

هذه اآلية كاآليات السابقة هلا من السورة، وردت يف نفـس الـسياق 
كامـه حمـور الـسورة الذي وردت فيه، حيث موضوع اجلهـاد بمفهومـه وأح

الكريمة، وقد تضمنت اآليات الكريمة أمر املـؤمنني بالثبـات والـصرب عنـد 
ِلقــاء عــدوهم، وأال يفــروا حتــى لــو قابــل الواحــد مــن املــؤمنني عــرشة مــن  َ
الكافرين، ثم جـاءت هـذه اآليـة الكريمـة لتخفـف عـن املـؤمنني، وتوجـب 

النظـر إىل أثـر الـصرب يف ًعليهم ثبات الواحد مقابل اثنني مـن الكفـار، الفتـة 
 .هذه املواطن، ويكفي يف ذلك أن أهله يفوزون بمعية اهللا تعاىل

 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •
ذهب عامة املفرسون إىل أن معنى املعية يف هذه اآليـة الكريمـة؛ هـي 
 معية النرص والتأييد، وظاهر اآلية يشهد هلذا، فإن اهللا تعاىل ذكـر هـذه املعيـة
اخلاصة يف سياق الكالم عن أمر املؤمنني بالثبات عند لقاء العـدو، حتـى لـو 
كانوا ضعف عددهم، ووعدهم بالنرص عليهم إن هم صربوا عىل ذلك، ثـم 

                                                
 .٥٠٥:الفروسية، ص) ١(



 

  

ختم اآلية بخربه أنه مع الصابرين، واملعنى املناسب للمعيـة هنـا هـو النـرص 
 .والتأييد الذي  تكون معه الغلبة

 .دالالت اآلية وفوائدها •
مع ما تقدم اإلشارة إليه يف اآليـة الـسابقة مـن الفوائـد والـدالالت ف

ْاملتعلقة بالصرب من حيث عالقته بالنرص، وداللة قرن املعية به؛ فإن ممـا تـدل 
 : ما يأيت-ً أيضا –عليه هذه اآلية 

ً يف اآلية داللة عىل أن نرص املؤمنني ليس مرتبطا بالعدد مطلقا، ً:أوال ً
رتبط بمعونة اهللا وتأييد لعباده، وهلذا أمـر تعـاىل املـؤمنني بل هو يف احلقيقة م

بالثبــات عنــد لقــاء العــدو وإن كــانوا ضــعف عــددهم، بــل كــان أول األمــر 
الثبات حتى لو كان الواحـد مـنهم يقابـل عـرشة مـن الكفـار، ليـدل عـىل أن 

 بــل –ً وإن كــان مــأمورا هبــا –ميــزان القــوى ال يقتــرص عــىل الناحيــة املاديــة 
ــرصوا عــىل يتعــدى  ــك إىل املــدد اإلهلــي، واملعيــة الربانيــة جلنــده حتــى ين ذل
 .عدوهم

ِّ اآليـة فيهــا داللـة بينــة عـىل منزلــة الـصرب ومقامــه مـن الــدين، :ًثانيـا
ً يقــاتلون عــدو اهللا، جهــادا يف - r وفــيهم رســول اهللا -فهــاهم الــصحابة 

هم عىل بالء ًسبيله ورفعا لرايته، ومع هذا ال ينالون النرص إال بالصرب، صرب
اهللا تعاىل هلم، وصربهم عـىل األمل واألذى الـذي يالقونـه مـن عـدوهم؛ ألن 

 . سنة اهللا تعاىل جرت أن يبتيل عباده، ويمتحن أولياءه
 v  u  t] : يف سورة التوبة، عند قوله تعاىل: اآلية السادسة
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 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •

الــسورة تعــرض لكثــري مــن املوضــوعات التــي تتعلــق بقــضيتني 
النفــاق وصـــفات : املــرشكني والــرباءة مـــنهم، والثانيــة: رئيــستني، األوىل

املنــافقني، والكــشف عــن خمططــاهتم وكيــدهم لإلســالم واملــسلمني، وقــد 
 .غرق الكالم عن موضوع النفاق أكثر السورة الكريمةأست

وسياق اآلية الكريمة يأيت يف ثنايا الكالم عـن املـرشكني وضـالهلم، 
حيث تضمنت اآلية الكريمـة إشـارة إىل شـهور العـام، وكيـف أن اهللا تعـاىل 
ــالتحريم  ــا ب ــا خــصه منه ــق الكــون، وم ــذ خل ــة من ــا عــىل صــفة معين جعله

ًة متهيدا ومقدمة للكالم عن نيسء اجلاهليـة، ومـا والتعظيم، لتكون هذه اآلي ً
ًتضمنه من تالعب باألشهر احلرم، وحتايال عىل دين اهللا وزيـادة يف كفـرهم، 
وهلذا تضمنت اآلية اإلخبار عن معية اهللا تعاىل للمتقني الذين يعظمون دينه 

 .ويقفون عند حدوده
 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •

فرسين إىل أن معنى املعية يف هذه اآليـة الكريمـة؛ هـي ذهب عامة امل
معية النرص والتأييد للمتقني، ومما يدل عىل ذلك أن اهللا تعاىل ذكر هذه املعية 
اخلاصة باملتقني بعد أمر املؤمنني بقتال املرشكني كافـة، واملؤمنـون حمتـاجون 

 .لنرص اهللا وعونه عىل عدوهم



 

  

 .دالالت اآلية وفوائدها •
ق تعاىل معيته بوصف خاص وهو التقوى، وهذا يدل عـىل عل: ًأوال

 آثـار متعـددة يف - رمحهـم اهللا -علو منزلة التقوى، ورفعة أهلها، وللـسلف 
أن يطاع فال  : -ه عناهللا ريض  -  مسعودبن عبد اهللا بيان حقيقتها، منها قول

َشكر فال يكفرُ وأن يذكر فال ينسى، وأن ي،يعىص ُ)١(. 
،  عـىل نـور مـن اهللا،ن تعمل بطاعـة اهللاأ:  حبيببنطلق ومنها قول 

 ختــاف عقــاب ، عــىل نــور مــن اهللا،وأن تــرتك معــصية اهللا، رجــو ثــواب اهللات
 .)٢(اهللا

والتقوى هبذه األوصاف التي وردت عن السلف، تـدل عـىل مرتبـة 
راقبة اهللا تعاىل، ودوام استحضار اطالعـه عـىل خلقـه، ممـا حيمـل عالية من م

 .املرء عىل امتثال أمر اهللا تعاىل، وتعظيم هنيه
 حقيقون بمعية اهللا تعاىل هلم، هذه املعية التـي - عىل هذا -واملتقون 

حتيط هبم وترعاهم حيث كانوا وأنى توجهـوا، فـإن كـانوا يف اجلهـاد كانـت 
م، وإن كانوا يف جماهدة للنفس عىل القيام بـأمر اهللا ًسببا لنرصهم عىل عدوه

 .ًوالبعد عام حرم، كانت سببا إلعانتهم عليه، وتوفيقهم إليه
ــا ــرص : ًثاني ــني الن ــة ب ــة الوثيق ــىل العالق ــة ع ــة دالل ــة الكريم يف اآلي

والتقوى، فإن اهللا تعاىل ملا أمر املؤمنني بقتال املرشكني أخرب أنـه مـع املتقـني، 
واهللا معكم، وإنام علق املعيـة : وى هنا له داللة خاصة، إذ مل يقلوإظهار التق

                                                
 ). ٣/٣٧٥(جامع البيان) ١(
 ).٢/١٨٩(أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسري) ٢(



 

  

 أي معكم بالنرص واإلمداد فـيام ": بالتقوى، قال أبو السعود- بام تقتضيه -
ًر موضعه مدحا هلـم بـالتقوىـُظهضع املُ وإنام و،تبارشونه من القتال َ ً وحثـا ،ُ

ُ وإيذانا بأنه املدار يف النرص،للقارصين عليه هذا يشري إىل أن تقوى اهللا  و)١("ً
تعاىل بام تدل عليه من تعظيم أمـر اهللا تعـاىل وهنيـه، مـن أسـباب النـرص عـىل 

 .العدو؛ ألهنا توجب معية اهللا، ومن كان اهللا معه فال غالب له من الناس
 أشار السعدي إىل معنى من معاين ذكر التقوى يف سياق األمر :ًرابعا

ــال ــرشكني، ق ــال امل ــم فلتحرصــو ": بقت ــوى اهللاّ يف رسك ا عــىل اســتعامل تق
 عند قتال الكفار، فإنه يف هذه احلال ربام ً والقيام بطاعته، خصوصا،وعلنكم

 .)٢("ترك املؤمن العمل بالتقوى يف معاملة الكفار األعداء املحاربني
#    ]: يف سورة التوبة، عند قوله تعـاىل: اآلية السابعة   "   !
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 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
قد أرشنا يف اآلية السابقة إىل أن السورة الكريمة تعـرض لكثـري مـن 

عن املـرشكني والـرباءة : املوضوعات، التي تتعلق بقضيتني رئيستني، األوىل
عـن النفـاق وصـفات : نيةمنهم ورشكهم، ومن عهودهم مع املؤمنني، والثا

 .افقنياملن

                                                
 ).٤/٦٤(إرشاد العقل السليم) ١(
 .٣٧٣: تيسري الكريم الرمحن، ص)٢(



 

  

 يـأيت يف ثنايـا آيـات كثـرية تـتكلم عـن - هنا-وسياق اآلية الكريمة 
اجلهاد يف سبيل اهللا واحلث عليه، والدعوة إليه، واحلديث عن اجلهـاد وثيـق 
ًالصلة بموضوع النفاق الذي أخذ قدرا كبريا من السورة، إذ هو مـن أعظـم  ً

عـىل النفـاق ما يكشف عـن املنـافقني ويفـضحهم؛ ألن الـذي حيمـل املنـافق 
ُوترك إعالن كفره؛ استبقاء نفسه وماله، فإذا دعي للجهاد بالنفس أو املـال، 
كان ذلك خالف ما ألجله نـافق، وهلـذا ملـا أمـر اهللا تعـاىل املـؤمنني باجلهـاد؛ 
لفت نظرهم إىل أثر تقوى اهللا تعاىل، حيث ينال هبا املجاهدون معيتـه، ومـن 

 .كان اهللا معه فال غالب له
 .فرسين من معنى املعية يف اآليةموقف امل •

ذهب عامة املفرسين إىل أن معنى املعية يف هذه اآليـة الكريمـة؛ هـي 
مـع املتقـني ": معية النرص والتأييـد، وقـد ذكـر البيـضاوي معنـى آخـر فقـال

 .)١("باحلراسة واإلعانة
وهذا املعنى مـن الزم النـرص والتأييـد، وسـياق اآليـات يف احلـديث 

ة الكريمة تتضمن أمـر املـؤمنني بقتـال األقـرب إلـيهم مـن عن اجلهاد، واآلي
ْالكفار والـشدة علـيهم، ثـم تــختم اآليـة هـذا األمـر بتـذكري املـؤمنني أن اهللا  َ

 .تعاىل مع املتقني، ينرصهم ويؤيدهم عىل عدوهم
 .دالالت اآلية وفوائدها •

 إن ذكــر التقــوى يف هــذا املقــام فيــه إشــارة إىل الــسبب احلقيــق ً:أوال

                                                
 ).٢/٤٩٥(أنوار التنزيل) ١(



 

  

ُ ينرص به املؤمنون عىل عـدوهم، وهـو مـدى مـا يقـوم هبـم مـن تعظـيم الذي
ًحدود اهللا أمرا وهنيـا، فكلـام عظـم مقـام اهللا يف قلـب املـؤمن كـان أتقـى لـه،  ً
ًوأبلغ تعظيام حلدوده، وكـان هلـذا حقيقـا بنـرص اهللا وتأييـده، جـاء يف وصـية  ًَ ْ َ

حـال ينـزل بـك، عليك بتقوى اهللا يف كل  ":عمر بن عبد العزيز ألحد عامله
وال تكـن يف يشء ،  وأقوى القـوة، وأبلغ املكيدة،العدة فإن تقوى اهللا أفضل

ًمن عداوة عدوك أشد احرتاسـا لنفـسك ومـن معـك مـن معـايص اهللا، فـإن 
الذنوب أخوف عندي عىل الناس من مكيدة عـدوهم، وإنـام نعـادي عـدونا 

 ألن عـددنا ؛ونستنرص عليهم بمعصيتهم، ولوال ذلـك مل تكـن لنـا قـوة هبـم
 . )١ ("..وال قوتنا كقوهتم، ليس كعددهم
 أشــار عــدد مــن املفــرسين إىل أن ذكــر التقــوى هنــا، يــشري إىل :ًثانيــا

الباعث الذي جيب أن حيمـل املـؤمن عـىل اجلهـاد وهـو تقـوى اهللا، قـال أبـو 
لينبه عىل أن يكـون احلامـل    Z-  .  /  0  1   ]:م قالث "حيان

ة إنام هو تقـوى اهللا تعـاىل، ومـن اتقـى اهللا كـان اهللا عىل القتال ووجود الغلظ
ــرص والتأييــد، وال يقــصد بقتالــه الغنيمــة، وال الفخــر، وال إظهــار  معــه بالن

 .)٢("البسالة
ويف توجيــه اخلطــاب للــذين آمنــوا دون  ":  قــال ابــن عاشــور:ًثالثــا

جلـه  وأن أ، إيامء إىل أن النبي عليه الصالة والسالم ال يغزو بعد ذلـك؛النبي
                                                

 ).٥/٣٠٣(حلية األولياء) ١(
، ونظــم )١٦/١٨٣(وأشـار إىل هــذا املعنــى يف مفـاتيح الغيــب) ٥/١١٨(البحـر املحــيط) ٢(

 ).٩/٥٠(الدرر



 

  

إيامء إىل   Z-  .  /  0  1   ]:ولعل يف قوله، الرشيف قد اقرتب
 كقوله يف اآلية ، وأن اهللا معهم،التسلية عىل فقد نبيهم عليه الصالة والسالم

  .)١("  Z^  _  `  ]األخرى
n   ]: يف سورة حممد، عند قوله تعـاىل: اآلية الثامنة   m   l  k

o p u  t   s  r  q vZ   ]٣٥:حممد.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •

ُوموضوع السورة يلوح من اسمها  )٣( حيث تسمى سـورة القتـال)٢(َ
ًفهــي ســورة تتحــدث عــن قتــال أعــداء اهللا مــن الكــافرين، جهــادا يف ســبيله 
ًوإعـالء لكلمتـه، ويف الـسورة بيـان لكثــري مـن األحكـام املتعلقـة بالقتــال يف 

 .سبيل اهللا، وخصائصه وأحواله
ت هذه اآلية ضمن سياق آيات تتحـدث عـن قتـال أعـداء وقد جاء

َاهللا من املرشكني، والنهي عن الـوهن املفـيض إىل مـوادعتهم، وعللـت اآليـة  َ
ســبب النهــي بمعيــة اهللا تعــاىل ألوليائــه املــؤمنني، ومــن  كــان اهللا معــه فهــو 

 .ُاملنصور عىل كل أحد ال حمالة، فكيف يعطي الدنية يف دينه
 .معنى املعية يف اآليةموقف املفرسين من  •

ــة  ــة الكريم ــواردة يف اآلي ــة ال ــرسين إىل تفــسري املعي ــر املف ذهــب أكث

                                                
 ).١١/٦٣(التحرير والتنوير) ١(
 ).٣٢٨٧(يف ظالل القرآن: ينظر) ٢(
 ).١/٢٨١(والربهان يف علوم القرآن) ١٩/٢٣٩(قرآناجلامع ألحكام ال: ينظر) ٣(



 

  

بمعنيني من معاين املعية اخلاصة ومها النرص والعون، وإن كان معنى النـرص 
 .ًأكثر ورودا عنهم

َّوقل منهم من فرسها بغري ذلك، كام فعـل ابـن عاشـور حيـث قـال َ َ :
 فــال جيعــل ، واهللا حــافظكم وراعــيكم:ة، أيواملعيــة معيــة الرعايــة والكــالء

 .)١("ًكافرين عليكم سبياللل
وأغرب املعاين التي وقفت عليها عند املفـرسين يف معنـى املعيـة هنـا 

 هدايـة وإرشـاد s  rZ   ]: وقوله تعـاىل ": ما ذكره الرازي حيث قال
  p] :ف مــن اإلعجــاب بنفــسه، وذلــك ألنــه تعــاىل ملــا قــاللــيمنــع املك

 qZ فقــال،ذلــك ســبب االفتخــار كــان  :[   s  rZ يعنــي لــيس 
 .)٢("ذلك من أنفسكم بل من اهللا

 .دالالت اآلية وفوائدها •
 هذه اآلية من أعظم اآليات التـي حتمـل املجاهـد يف سـبيل اهللا ً:أوال

ْتعاىل عىل الصرب عند قتال العدو، وحتمل القـرح الـذين ينالـه، فـال يـضعف  َ
َوال يعطي الدنـية للعدو؛ أل ِ ن املرء إنام يفعل ذلـك ملـا يظنـه مـن غلبـة عـدوه َ

عليه، ومثل هذا ال يليق باملؤمن، فإنه يعلم أن اهللا معه ينـرصه ويؤيـده، قـال 
 فــإن كــوهنم ، أي نــارصكمs  rZ   ]: وكــذا قولــه تعــاىل ": األلــويس

من أقوى موجبات االجتناب عام يوهم ، األغلبني وكونه عز وجل نارصهم
                                                

 ).٢٦/١٣٢(التحرير والتنوير) ١(
 ).٢٨/٦٢(مفاتيح الغيب) ٢(



 

  

 .)١("الذل والرضاعة
 عـىل الكـافرين، وهـذا العلـو  اآلية فيها داللة عىل علو املؤمنني:ًثانيا

عــام يــشمل علــوهم بــالقوة والغلبــة، وعلــوهم بــاحلق الــذي نــزل علــيهم، 
 .فدينهم هو احلق الظاهر عىل كل األديان

ً ال يتخلـف أبـدا، جـاء التعبـري يف – هبذا املعنى –وملا كان هذا العلو 
ية بـام تـدل عليـه مـن الـدوام والثبـات، قـال ابـن اآلية بصيغة اجلملة االسـم

مجلة اسـمية   p   s  r  qZ ]:  وصيغ كل من مجلتي": عاشور
 .)٢(" وثبات عناية اهللا هبم،للداللة عىل ثبات الغلب هلم

 

                                                
 ).١٤/١٢١(روح املعاين) ١(
 ).٢٦/١٣٢(التحرير والتنوير) ٢(



 

  




يف هذا املطلب نستعرض بالنظر والدراسـة اآليـات التـي تـدل  عـىل 
أهنـا تتعلـق بكـل أمـر : هلداية واإلعانة، وضابط هذا النـوع مـن املعيـةمعنى ا

ُحيتاج إىل هداية إليه وإعانة عليه، فإذا ذكرت معية اهللا تعاىل يف هذا السياق ؛ 
 .اإلعانة واهلداية: ُفإن أول ما تفرس به معنى

وقد بلغت اآليات املندرجة حتت هذا املعنـى مخـس آيـات كـريامت، 
 :هي

Ã  Â   Ä ]:يف سورة البقرة عند قولـه تعـاىل: اآلية األوىل

Æ  Å   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇZ] ١٥٣:البقرة.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •

ــسورة بإمجــال، و ــف بال ــسابق التعري ــب ال ــدم يف املطل ــد تق ــة ق اآلي
وردت يف ثنايا حادثة حتويل القبلة مـن اسـتقبال بيـت املقـدس، هنا الكريمة 

وما حصل من اضطراب بسبب ذلـك، واسـتغالل أهـل إىل الكعبة املرشفة، 
ًالكتاب من اليهود خصوصا هلذه احلادثـة، للطعـن يف الـدين وتـشويه احلـق 
الذي جاء به، فلام ذكر اهللا تعاىل حكمة ذلك ورد عىل أهل الكتاب زعمهم، 
ًتوجه للخطاب للمؤمنني مبتدئا بنداء اإليامن آمـرا هلـم بـأن يـستعينون عـىل  ً

 وهم يقومون بمهمة اخلالفة يف األرض وعامرهتا -عرض هلم أمورهم وما ي
 من أذى أعـدائهم كالـذي حـصل مـن اليهـود واملـرشكني يف شـأن حتويـل -

الصرب والصالة، ثم بـني أن : القبلة، أن يستعينون عىل ذلك بأمرين عظيمني



 

  

 .اهللا تعاىل مع الصابرين يعينهم وهيدهيم
 .ةموقف املفرسين من معنى املعية يف اآلي •

أشار عدد من املفرسين إىل أن معنى املعية يف اآلية هي معيـة اإلعانـة 
أبــو حيــان، وابــن وابــن عطيــة، وابــن جــزي، : والتوفيــق، وممــن أشــار إليــه

كـالبغوي، والثعلبـي، : ، وبعض املفرسين ذكر مع اإلعانـة النـرص)١(سعدي
 .)٢(واأللويس

 فـإن هـذا واآلية وإن احتملت معـان أخـرى غـري اإلعانـة واهلدايـة،
املعنى أنسبها وأقرهبا لسياق اآلية الكريمة، ذلك أهنا جاءت بعد أمر حتويـل 
القبلة، وما حصل من اليهود واملرشكني بسبب ذلك، فأمر اهللا تعاىل املؤمنني 

 بالـصرب والـصالة، - ومنها أمر حتويل القبلـة -باالستعانة يف شؤوهنم كلها 
سب هلذه احلـال هـو اإلعانـة واهلدايـة، وأخرب أنه مع الصابرين، واملعنى املنا

حيــث هيــدهيم إىل القيــام بــام أمــرهم بــه ويعيــنهم عليــه، ويمنــع عــنهم أذى 
 .األعداء

وممــا يقــوي هــذا؛ أن اهللا أمــر باالســتعانة بالــصرب والــصالة يف أول 
اآلية، وعلل هـذه األمـر بمعيتـه للـصابرين، ممـا يقـيض أن يكـون الزم هـذه 

 .املعية اإلعانة واهلداية

                                                
تيـسري ) ١/٢٣٢(والتـسهيل) ١/٦٢١(والبحر املحـيط ) ١/١٦٥(املحرر الوجيز: ينظر) ١(

 .٧١الكريم املنان ص
 ).١/٦٢١(روح البيان) ١/٢٩٨(والكشف والبيان) ١/٢٠٩(معامل التنزيل: رينظ) ٢(



 

  

 .دالالت اآلية وفوائدها •
علق تعاىل معيته بوصف خاص وهو الصرب، وهـذا يـدل عـىل : ًأوال

علو منزلة الصرب، ورفعة أهله، ونصوص الكتاب والسنة الدالة عـىل فـضل 
الصرب ومنزلة أهلـه كثـرية، يكفـي يف ذلـك أن اهللا تعـاىل قرنـه بـأعىل مراتـب 

، كهــذه اآليــة، وقرنــه الــدين، وأجــل مقاماتــه، حيــث قرنــه تعــاىل بالــصالة
ــــــــــال  ــــــــــالتقوى فق  l  k  j  i q  p  o  n  m ]ب

rZ ]ــال]٩٠: يوســف ــاليقني فق ــه ب L  K  J   ]:  وقرن
M   T  S  R  QP  O  NZ]ــسجدة   وقرنــه ]٢٤: ال

 إىل أن تلـك -ً أيـضا -تعاىل هبذه املراتب العالية ليـدل عـىل فـضله، وليـشري 
يل، وهذا ما جيعل أهـل الـصرب بـأعىل املنازل العالية ال تنال بغري الصرب اجلم

املنازل عند اهللا تعاىل، ليستحقوا هبا معيته تعـاىل هلـم بـام تتـضمنه مـن توفيـق 
 .وإعانة

 من آثار معية اهللا تعاىل للـصابرين، مـا يورثـه ذلـك مـن ثبـاهتم :ًثانيا
عنــد حلــول املــصائب، ونــزول املكــاره، فيــسهل علــيهم كــل عظــيم، يقــول 

مع مـن كـان الـصرب هلـم : أي Ì  Ë  Z  ] خرب أنهوأ ":السعدي يف هذا
 بمعونتــه وتوفيقـه وتــسديده، فهانـت علــيهم بــذلك ،، وصــفة وملكـةًخلقـا

، )١("املشاق واملكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالـت عـنهم كـل صـعوبة
ــشوكاين ــه ":وقــال ال ــي أوضــحها اهللا بقول  Ë  Ê  É  ]: وإن هــذه املعيــة الت

                                                
 .٧١تيسري الكريم الرمحن، ص) ١(



 

  

  ÌZ إىل لزوم الصرب عىل ما ينوب ،اده سبحانهفيها أعظم ترغيب لعب 
مـــن اخلطـــوب، فمـــن كـــان اهللا معـــه مل خيـــش مـــن األهـــوال، وإن كانـــت 

 .)١("كاجلبال
 أشار الطربي إىل معنى دقيق مهم ملا دلت عليه اآلية مـن معيـة :ًثالثا

اهللا تعاىل للصابرين، حيث لفت النظر إىل أن من الزم هـذه املعيـة؛ رضـا اهللا 
وأمـا  ": الصرب التي تعلقت معية اهللا تعاىل هبـا، قـال رمحـه اهللاتعاىل عن صفة

ٍه وراض هــري وظنـارصهفـإن اهللا : فـإن تأويلــه Ì  Ë  Ê  É Z  ] :قولـه ُ
 .)٢(" فالن كذا وأنا معكاافعل ي :بفعله، كقول القائل

 دلـت اآليـة الكريمـة داللـة ظـاهرة عـىل عظـم منزلـة الـصرب، :ًرابعا
ت اآلية بنـداء اإليـامن، ومـا يـشري إليـه مـن أن مـا ومكانة أهله، فقد استفتح

تضمنته اآلية هو مـن لـوازم اإليـامن ومقتـضياته، ثـم أمـر تعـاىل باالسـتعانة 
ًبالصرب أمرا مطلقا، ليدل عىل أن املؤمن يستصحبه يف كل شـؤونه، ثـم قرنـه  ً
بأعظم شعائر الدين وهي الصالة، ثـم ختمـت اآليـة باإلشـارة إىل معيـة اهللا 

للصابرين، تلك املعية التي من الزمهـا التوفيـق واإلعانـة، وهلـذا قـال تعاىل 
؛ مل يكن للصابرين فضيلة إال أهنم فازوا هبذه املعية من اهللا  فلو":ابن سعدي

 .)٣("ً ورشفاًلكفى هبا فضال
ً ذكــر اهللا تعــاىل معيتــه للــصابرين مطلقــا دون قيــد لوصــف :ًخامــسا

                                                
 ).١/١٥٨(فتح القدير) ١(
 ).٢/٤١(جامع البيان) ٢(
 .٧١: تيسري الكريم الرمحن ص) ٣(



 

  

ً أن املعية هنا مطلقة لكـل الـصابرين، يف الصرب املقتيض هلذه املعية؛ ليدل عىل
ًأي يشء  كان صربهم، سواء كان صربا عىل تكاليف الرشيعة أمرا وهنيا، أو  ً ً
ًكان صربا عىل أقدار اهللا وقضائه، وهذا املعنى تؤكده اآلية ذاهتـا؛ إذ أمـر اهللا 
 ًتعاىل يف أوهلا بالصرب مطلقا دون قيد، مما يدل عىل أنه يشمل كـل مـا يقتـيض

 .الصرب
 تكلم بعـض املفـرسين عـن وجـه ذكـر معيـة اهللا للـصابرين :ًسادسا

 :وعدم ذكرها مع املصلني، وملخص كالمهم يدور عىل ثالثة أوجه
 أنه إذا كان مع الصابرين، فهو مـع املـصلني مـن بـاب :الوجه األول
 ألنه إذا كـان مـع الـصابرين كـان ؛ ومل يقل مع املصلني":أوىل، قال األلويس

 .)١("الشتامل الصالة عىل الصرب؛ صلني من باب أوىلمع امل
 أن الصالة ملا كانت أعىل املطالب وقرة العني؛ مل حيـتج :الوجه الثاين

 Ë  Ê  É  ] ":األمــر هبــا إىل تعليـــل، بخــالف الــصرب، قـــال أبــو الـــسعود

ÌZ ــصرب خاصــة ــر باالســتعانة بال ــل لألم ــاج إىل ، تعلي ــه املحت ــا أن ُمل
 عنـه ينبئَّ فحيث كانت عند املؤمنني أجل املطالب كام ُالتعليل، وأما الصالة

ُوجعلت قرة عينـي يف الـصالة( :قوله عليه الصالة والسالم ُ ُ يفتقـر األمـر  مل)ُ
 .)٢("باالستعانة هبا إىل التعليل
 أن ذلــك عــىل ســبيل احلــذف بقــصد اإلجيــاز ليــدل :الوجــه الثالــث

                                                
 ).٢/٢٤٧(ويف معناه ما أشار إليه البقاعي يف نظم الدرر) ٢/٢٩(روح املعاين) ١(
 ).١/١٧٩(العقل السليمإرشاد ) ٢(



 

  

 لالستعانة هبام ً تعليالوجيوز أن يكون ":املذكور عىل املحذوف، قال أطفيش
 .)١("... أن اهللا مع الصابرين واملصلنييعىل احلذف، أ

W   X Y   Z]: يف سورة البقرة عند قوله تعاىل: اآلية الثانية
a  `  _  ^  ]\  [   i  h  gf  e  d  c  b

m  l  k  j   nZ  ]١٩٤: البقرة.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •

لسابق التعريف بالسورة بإمجال، وأود اإلشـارة قد تقدم يف املطلب ا
 إىل أن هذه اآلية الكريمة جاءت يف سياق عدد من اآليـات املتعلقـة - هنا -

باملرشكني، وبيان كيف يكون موقف املؤمنني منهم، وذلـك جـار عـىل نـسق 
هتيئة املؤمنني لعامرة األرض واخلالفة فيها، وقـد بـدأت هـذه اآليـات بـذكر 

ل اهللا تعاىل، وقتال املرشكني املعتدين، فقـررت حـق املـسلمني اجلهاد يف سبي
يف الدفاع، ورد االعتداء بمثله، واجلزاء عىل الـسيئة، وملـا أبـاح تعـاىل ذلـك، 
أمــر املــؤمنني بتقــواه حتــى ال يتجــاوزوا يف اجلــزاء عــىل الــسيئة بــأكرب منهــا، 

َّوذكرهم بمعية اهللا تعاىل للمتقني بام تشري إليه من توفيقه م لفعـل مـا أمـرهم َ
 .به، وإعانتهم عىل ترك ما هناهم عنه

 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •
ذهب عامة املفرسين إىل أن املراد باملعية اإلهلية هنا هـي معيـة النـرص 
ــال، وجمــازات  ــة وردت يف ســياق مــرشوعية القت ــك ألن اآلي ــد، وذل والتأيي

                                                
 ).١/٢٥٤(تيسري التفسري) ١(



 

  

 .النرص والتأييدب تفسري املعيةاسبها املرشكني عىل اعتدائهم، وهذه املعاين ين
ْويـحتمل أن يكون املراد معية التوفيـق واإلعانـة؛ وذلـك ألن اآليـة  ُ
وردت يف اجلزاء عىل اعتداء املرشكني، حيث بـني تعـاىل لعبـاده املـؤمنني، أن 
حرمة الشهر احلرام ال متنع من رد اعتداء املرشكني، وجمـازاهتم عـىل بغـيهم؛ 

ر احلرام، فمن اعتدى علينا جاز لنـا رد اعتدائـه وإن كـان إن اعتدوا يف الشه
 .يف شهر حرام

ــرشكني عــىل  ــؤمنني يف جمــازات امل ــأذن للم ــاىل هــو ي غــري أن اهللا تع
ُ مل يـرخص هلـم يف أكثـر مـن رد البغـي - وإن كان يف شهر حرام -اعتدائهم 

ي ُواملجازات عـىل االعتـداء، وهلـذا ناسـب أن يـذكروا بتقـوى اهللا تعـاىل التـ
حتجز املؤمن عن جماوزة حدوده تعاىل؛ ألن املرء قـد يزيـد يف اسـتيفاء حقـه، 
ًوجمازات املعتدي، عن القدر الذي أذن اهللا فيه، طلبا لشفاء النفس، وذهاب  َ ِ َ

 .غيظها
ِومن تدبر اآلية الكريمة علم أهنـا مل تـرد  َ َ ِ  يف قتـال الكفـار -ً ابتـداء -َ

أييـد، وإنـام وردت يف بيـان جـواز رد الذي يناسب معه ذكر معية النرص والت
اعتدائهم حتى لو كان يف شهر حرام، وهو ما يناسب األمـر بـالتقوى، التـي 
متنع املرء من جتاوز القدر الذي أذن لـه فيـه الـرشع، ثـم ملـا أمـر تعـاىل بتقـواه 
ناسب أن خيتم اآلية باإلعالم بأنه تعاىل مع عباده املتقني، يعينهم عـىل لـزوم 

 .  جماوزة ما حد هلم، وهيدهيم إليهالتقوى وعدم
وال يشكل عىل هذا ما أرشنا إليه من أن عامة املفرسين ذهبـوا إىل أن 

 يف الفـصل -املراد باملعية هنا معية النـرص والتأييـد؛ ألنـه قـد سـبق اإلشـارة 



 

  

 إىل تـسامح املفـرسين يف التعبـري عــن معـاين املعيـة اإلهليـة اخلاصــة؛ -األول 
 .ملعاين فيام بينهالقرب دالالت تلك ا

 .دالالت اآلية وفوائدها •
َ تضمن خرب اهللا تعاىل عن معيتـه للمتقـني؛ حــمل املتقـني عـىل ً:أوال ْ َ

املامثلـة عنـد : ًترك االعتداء أصـال يف الـشهر احلـرام، وثـانيهام: أوهلام: أمرين
يف   i h Z] ":اجلزاء عىل االعتداء، ومنع املجـاوزة، قـال أبـو الـسعود

 .)١(" واحذروا أن تعتدوا إىل ما مل يرخص لكم،رشأن االنتصا
 هـذه اآليـة الكريمـة أصـل يف رد الظلـم واجلـزاء عـىل الـسيئة، :ًثانيا

ذلـك أن اهللا تعـاىل قـد أذن للمـؤمنني يف رد ظلـم املـرشكني، وجمـازاهتم عـىل 
اعتدائهم، حتى وإن كان ذلك يف شهر حرام، بـل وأكـد هـذا بـإعالمهم أنـه 

م، وهذا أظهر دليل عىل هذا األصـل؛ ألن اهللا تعـاىل ال معهم معية خاصة هب
 .يكون معهم إال وقد ريض عن فعلهم وأعاهنم عليه

 أن تقـوى - بناء عىل ما تقدم -ً وهذه اآلية الكريمة تدل أيضا :ًثالثا
اهللا التي توجب معيته تعاىل، ال متنع املتقي مـن رد الظلـم إن وقـع عليـه، وال 

 اعتدائــه؛ ألن هــذا مــن العــدل الــذي دل عليــه مــن جمــازات املعتــدي بمثــل
 إن وقـع هـذا االعتـداء مـن املـرشكني - وال سـيام -الرشع، ويقتضيه العقل 

ــى ال يظــن  ــدائهم، حت ــة تكــون يف رد اعت ــوى اهللا حقيق ــإن تق ــداء اهللا، ف ُأع
 .ُباملسلمني ضعف يغري هبم عدوهم

                                                
 )١/٢٠٥(إرشاد العقل السليم ) ١(
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 تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
السورة تعرض لعدد كبري من املوضوعات التي تتعلق بالتـرشيعات 

قــة بــاملجتمع املــسلم وتنظــيم التفــصيلية لكثــري مــن األحكــام العمليــة املتعل
ًشؤونه، وخصوصا تنظيم عالقته مع غريه من أهل الكتاب واملرشكني، مـع 

أن حـق التـرشيع : تقرير القاعدة األساس لتلـك التـرشيعات والـنظم وهـي
 .)١(واحلكم هللا تعاىل وحده دون سواه

وسياق اآلية الكريمة ورد يف ثنايا ذكر خـرب امليثـاق الـذي أخـذه اهللا 
ً عىل بني إرسائيل، وأمرهم بالوفاء به إيامنا برسله ونرصة هلم وبـذال يف تعاىل ً

سبيله، فام كان منهم إال نقض ميثاق اهللا، وتغيـري مـا أنـزل، وحتريـف الكلـم 
 .عن مواضعه

ويأيت ذكر ميثاق اهللا تعاىل هذا، بعد ذكر امليثاق الذي أخذه اهللا تعاىل 
دينه، والعمل برشيعته، ليحذرهم مـن  بمعىل املؤمنني من هذه األمة بااللتزا

                                                
 ). ٦/٧٢(والتحرير والتنوير) ٧/٢٤٣(اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) ١(



 

  

 .أن يكون مثل أولئك القوم
 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •

هذه اآلية الكريمة مشكلة يف تعيني نوع املعيـة فيهـا، وبيـان معناهـا، 
 :وهلذا فال بد من حترير املعنى فيها، وذلك بدراسة مسألتني

 .أم عامةتعيني نوع املعية فيها أهي خاصة : األوىل
 .بيان معنى املعية: الثانية

 .تعيني نوع املعية يف اآلية: املسألة األوىل
 .ذهب مجهور املفرسين إىل أن اآلية من ضمن آيات املعية اخلاصة

ُوذهب بعض املفـرسين إىل أن املعيـة فيهـا عامـة، وأول مـن وجدتـه  َ
ــك الــرازي وتبعــه ابــن عــادل، قــال ــالع: واملعنــى ":ذكــر ذل لم إين معكــم ب

وأقـدر عـىل ،  وأعلـم ضـامئركم، وأرى أفعـالكم،فأسمع كالمكم، والقدرة
 ورجحــه األلــويس بعــد أن حكــى اخلــالف فيهــا، )١("إيــصال اجلــزاء إلــيكم

 .)٢(بأن التعميم أوىل: وعلل ذلك
ويقــوي هــذا أن اهللا أخــرب بنقــضهم للميثــاق، ومــن كــان اهللا معــه مل 

ًينقض ميثاقا، ومل خيلف عهدا ً)٣(. 
إن اآليـة يف النقبـاء وهـم قـد حفظـوا : ب عن هذا بـأن يقـالوقد جيا

                                                
 ).١١/١٤٦(مفاتيح الغيب) ١(
   ).٤/١٢٩(روح املعاين: ينظر) ٢(
: ون اخلطــاب يف قولــهوهــذا املعنــى أشــار إليــه مكــي بــن أيب طالــب وهــو يــرجح أن يكــ) ٣(

[Q  P   TS  RZ ًللنقباء وليس لبني إرسائيل، ويأيت قريبا ذكره بنصه. 



 

  

 .امليثاق، وإنام الذي نقضه بنوا إرسائيل
 إىل اخلـالف يف تعيـني املخاطـب ةوهذا اجلواب يقودونـا إىل اإلشـار

 فقــد ذهــب مجهــور املفــرسين إىل أنــه  Q  P  TS  R TZ] :بقولــه
ذكـر قـول خطاب عام لبني إرسائيـل، ورجحـه ابـن جريـر حيـث قـال بعـد 

وليس الذي قاله الربيع يف ذلك ببعيد ": أهنا خاصة بالنقباء: الربيع بن أنس
ِري أن مـن قـضاء اهللا يف مجيـع خلقـه؛ غمن الصواب ٌ أنـه نـارص مـن أطاعـه، ،َ

ّوويل من اتبع أمره  كان ذلـك كـذلك، افإذ، َ وحتامى ذنوبه،َ وجتنّب معصيته،ّ
ة، واإليـامن بالرسـل، وسـائر مـا  وإيتـاء الزكـا،وكان من طاعته إقام الصالة

، بذلك وإدخال اجلنـات بـه  أن تكفري السيئاتً كان معلوما؛ندب القوم إليه
 . )١("مل خيصص به النقباء دون سائر بني إرسائيل غريهم

وذهب قوم إىل أنه خاص بالنقباء، وقـد سـلك مكـي بـن أيب طالـب 
يهـا خاصـة بالنقبـاء، ًقوال انفرد به يف توجيه اآليـة الكريمـة، وجعـل املعيـة ف

اعــرتاض بــني  TSZ]: إىل قولــه K  JZ    ]:قولــه": قــال
 ؛امليثاق وتفسريه، غري داخل يف امليثاق الذي نقضه بنو إرسائيل دون النقبـاء

ومـن كـان اهللا معـه مل يـنقض  TS  R Z  ] :ألن اهللا تعاىل قـال للنقبـاء
 K  J  M  L Q  P  ON]، فجعــل قولــه تعــاىل "ميثاقـه

  TS  RZ مجلة معرتضة يف سياق الكالم، لتكون املعية خاصة بالنقباء 
 .غري داخله يف معنى امليثاق الذي أخذ عىل بني إرسائيل

                                                
 ).٤/٤٩٢(جامع البيان) ١(



 

  

 وإن كــان - الــذي أشــار إليــه مكــي بــن أيب طالــب -وهــذا املعنــى 
ًحسنا؛ فإن ختصيص اآليـة بالنقبـاء خـالف ظاهرهـا، ويأبـاه الـسياق الـذي 

 . يف بني إرسائيل، وال قرينة ترصفه عن ذلكوردت فيه، إذ هو دال عىل أهنا
 

ــرص القــول يف حتريــر معنــى املعيــة يف اآليــة الكريمــة، وقــد  هــذا خمت
جعلت اآلية الكريمة من ضمن آيات املعية اخلاصة مـع مـا أرشت إليـه مـن 

 .خالف موافقة لقول عامة املفرسين، ومتابعة هلم، واهللا أعلم
 .بيان معنى املعية: املسألة الثانية

وبناء عىل ما تقدم من كون اآلية يف املعية اخلاصة فإن عامة املفرسين 
ـــا خاصـــة - ـــة فيه ـــوا إىل أن املعي ـــا، - وإن ذهب ـــراد هب ـــوا يف امل ـــد اختلف  ق

الزخمرشي، : فجمهورهم عىل أن املراد هبا معية النرص واإلعانة، وممن قال به
 .وابن عطية، وابن اجلوزي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثري

كام ذهب عدد آخـر مـن املفـرسين إىل أن معناهـا النـرصة، ومل يـذكر 
الطـربي، والبغـوي، والبيـضاوي، وأبـو : معه معنى غريه، وممـن ذكـر ذلـك

 .السعود
وتعيني معنى املعية هنا عائد إىل تعيني املراد بامليثاق الذي أخذه اهللا، 

 :)١(ورشطه عليهم، وهو ما اختلف فيه املفرسون عىل قولني
ــأن: ولاأل اإليامن بــاهللا وحــده، وتــصديق رســوله،  امليثــاق يتعلــق ب

                                                
ـــان: ينظـــر) ١( ـــوجيز) ٤/٤٩١(جـــامع البي  ، ٣٦٥وزاد املـــسري ص) ٣/١٢٥(واملحـــرر ال

 ).٧/٢٦٧(واجلامع ألحكام القرآن



 

  

، وأقرب ما تفرس عليه املعية عىل هذا؛ اإلعانـة واهلدايـة، إذ والعمل بالتوراة
 .ال تعلق للنرصة هنا بمضمون امليثاق

 أن امليثــاق يتعلــق بقتــال اجلبــارين ودخــول األرض املقدســة :الثــاين
 . ية عىل هذا، النرص والتأييدبالشام، وأقرب ما تفرس عليه املع

ــذي يظهــر أن أقــرب القــولني إىل اآليــة الكريمــة القــول األول،  وال
 : وذلك لثالثة أمور

أنـه عـام يـدخل فيـه معنـى القـول الثـاين؛ ألن مـن الطاعـات : أوهلام
 .امتثال أمره بالقتال

أنه ال دليل يف ظاهر اآلية وال سياقها يشري إىل القـول الثـاين، : ثانيهام
ِّال الروايات واآلثار التي تعني هذا املعنى، مـع مـا تـضمنته تلـك الروايـات إ ُ

من مبالغات يف صفة خلق اجلبـارين، وصـفة زرع أرضـهم وثامرهـا؛ تردهـا 
 .السنن اجلارية يف اخللق

u    w  v]: قولـــه تعـــاىل يف اآليـــة بعـــدها: وثـــالثهام
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عوقبوا به جراء نقضهم ميثاقهم، وهي عقوبات مناسبة للقول األول، إذ لو 
ًكان النقض متعلقا بقتال اجلبارين؛ لكانـت العقوبـة املناسـبة هلـذا املعنـى مـا 

 .يشري إىل اهلزيمة والفشل، ونحو ذلك، واهللا أعلم



 

  

 .الت اآلية وفوائدهادال •
ً ذكر تعاىل عددا من األوصاف التي تتحقق هبا معية اهللا تعـاىل، ً:أوال

 :وهي مخسة أمور
إقامة الـصالة، بـأن تـؤدى عـىل نحـو مـا رشع، مـستوفية أركاهنـا  -

 .ورشوطها وواجباهتا
 .إيتاء الزكاة عىل نحو ما رشع تعاىل -
 .اإليامن بالرسل وتصديق ما جاؤوا به -
 .  والقيام معهم حتى يبلغوا رساالت اهللانرصة الرسل -
 .ًالصدقة واإلحسان رجاء ثواب اهللا تعاىل وطمعا يف فضله -

وهـذه األوصــاف هـي أرشف األوصــاف التــي يـستوجب هبــا املــرء 
معية اهللا تعاىل بام تتضمنه من اإلعانة واهلداية والنـرص، وهـي ال ختـص بنـي 

 أن من ":  يقول الطربي ووجه ذلك كام- وإن كانت واردة فيهم -إرسائيل 
ّقضاء اهللا يف مجيع خلقه، أنه نارص من أطاعـه، وويل مـن اتبـع أمـره، وجتنّـب  ّ ٌ ِ
َمعــصيته، وحتــامى ذنوبــه، فــإذا كــان ذلــك كــذلك، وكــان مــن طاعتــه إقــام  َ

 .)١("الصالة، وإيتاء الزكاة، واإليامن بالرسل، وسائر ما ندب القوم إليه
ىل أن أولئك القوم نقضوا ميثاق اهللا تعاىل،  دلت اآليات الكريامت عً:ثانيا

 u wv]:  يوفوا بام رشط اهللا عليهم، حيث قال تعاىلومل
  £  ¢¡  �~}|{zyx

                                                
 ).٤/٤٩٢(جامع البيان) ١(
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تعاىل هلم  مل يستحقوا معية اهللا -القول بأن املعية تتعلق ببني إرسائيل 
باإلعانة والتوفيق، وهذه اآلية عىل هذا فريدة ٌمن بني سائر آيات املعية 
اخلاصة، إذ كل آيات املعية اخلاصة ال ختلو ممن حيقق رشطها فيستحق معية 

 .اهللا تعاىل له
Ô  Ó  Ò  Ñ  ] : يف سورة النحل عنـد قولـه تعـاىل: اآلية الرابعة

Ø  ×  Ö  ÕZ   ]١٢٨: النحل.[ 
 .السورة وسياق اآلية فيهاتعريف ب •

الــسورة الكريمــة يــرد فيهــا كثــري مــن املوضــوعات املتعلقــة بإثبــات 
ًألوهية اهللا تعاىل، وهلذا فقد تضمنت السورة حشدا كبريا من األدلة املتنوعـة  ً

 كثـرية عـىل مظـاهر إنعـام اهللا عـىل خلقـه، ٍتًعىل الوحدانية، متضمنة إشـارا
أوهامهم، وضالهلم يف رشكهم بـاهللا وفيها حديث مستفيض عن املرشكني و

 .تعاىل
ْويف هذا السياق تأيت اآلية الكريمة التي تــختم هبـا الـسورة يف مجلـة  ُ

، وأمته من ورائه، إىل سلوك احلكمة وهو يـدعو النـاس rآيات تدعو النبي 
ًإىل ألوهية اهللا تعاىل، الفتة النظر إىل األذى الذي قد يعـرض لـه، موجهـة لـه  ً

ِ األسى وضـيق الـنفس مـن أحـوال أولئـك املـرشكني، معللـة بالصرب، وترك
 .ذلك بمعية اهللا للمتقني واملحسنني، لتكون هذه املعية الربانية أعظم العزاء



 

  

 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •
تنوعت عبارات املفرسين يف بيان معنى املعية، ومدار عامـة أقـواهلم 

نص عىل ذلك كالبغوي وابن احلوزي عىل معنى النرص واإلعانة، وبعضهم 
 .وأيب حيان وابن كثري

ٍبل ذكر بعض املفرسين معان مل يذكرها يف غري هذا املوضوع، انفـرد 
Ô  Ó  Ò  Ñ  ]  ": هبا عن سائر املفرسين، كام فعـل الـرازي حيـث قـال

  ÕZ  وقريب منه مـا ذكـره اخلـازن، )١("بيةرت بالرمحة والفضل وال:معيته 
 يف -، وهـذه املعـاين )٢("ه املعية بـالعون والفـضل والرمحـةوهذ": حيث قال

 . تدخل ضمن معاين احلفظ واهلداية، وتلزم عليها-حقيقة األمر 
وسبب ذلك أن اآلية الكريمة حتتمل هـذا التنـوع، وسـياقها يـساعد 

ًعليه، فكل من ذكر معنى هلا جيد يف سياق اآليات ما يساعده َ َ ُ. 
  معنــى احلفــظ – واهللا أعلــم –اآليــة عــىل أن أقــرب املعــاين لــسياق 

واحلامية، وذلك أن اهللا أمر نبيه بالـدعوة إىل سـبيله باحلكمـة، وأمـر املـؤمنني 
بتحري املامثلة يف معاقبة من يتعـدى علـيهم، مـع حثـه عـىل التخلـق بالـصرب 
وترك املعاقبة، ثم أكد ذلك بأمر نبيه عليه الـسالم عـىل سـبيل العزيمـة عليـه 

عن احلزن وضيق النفس بسبب مكـرهم، وعلـل ذلـك بـذكر بالصرب، وهناه 
معيته للمتقني واملحسنني، فال حتزن وال يضق صدرك مـن كيـدهم؛ ألن اهللا 

 .معك حيفظك ويرعاك، واهللا أعلم
                                                

 ).٢٠/١١٤(مفاتيح الغيب) ١(
 ).٣/١٠٨(تفسري اخلازن) ٢(



 

  

 .دالالت اآلية وفوائدها •
َّعلق اهللا تعاىل معيته هنـا بوصـفني: ًأوال وصـف التقـوى ووصـف : َ

التقوى، وأهنا تدور حول معنـى الوقايـة اإلحسان، وقد تقدم لنا بيان معنى 
من عذاب اهللا تعاىل بفعل ما أمر وترك ما هنى، وأما اإلحسان فإن أفضل مـا 

 –ورد يف تعريفه ما ثبت عـن النبـي صـىل اهللا عليـه سـلم يف حـديث جربيـل 
أن تعبــد اهللا كأنــك تــراه فــإن مل تكــون تــراه فإنــه : اإلحــسان(( :  قــال–وفيـه 
 . )١())يراك

 املعية هبذين الوصفني له داللة عـىل علـو منزلـة أهـل هـذين وتعليق
ّالوصفني، وقد مر بنا عدد من املواضع علقـت املعيـة فيهـا بوصـف التقـوى  ُ َّ َ

 . واإلحسان منفردين
ومما يـدل عـىل علـو منزلـة هـذين الوصـفني، أن اهللا ملـا أمـر املـؤمنني 

لة، أرشدهم إىل األخذ ّبالعدل عند معاقبة املعتدي بأن ال يتجاوزوا حد املامث
ُبـخلق العفو والصرب عىل ترك املعاقبة، وحـثهم عليـه، ثـم ترقـى هبـم درجـة  ُ

، فأمره بالصرب، وهناه أعىل، بأن التفت إىل خطاب النبي بعد خطاب املؤمنني
ــني  ــاىل للمتق ــه تع ــك بمعيت ــال ذل ــصدر، معل ــب وضــيق ال ًعــن حــزن القل

 .واملحسنني
ن هـذين الوصـفني، أهنـام مجعـا مـا  عـىل علـو شـأ–ً أيضا –ومما يدل 

وردت بـــه الـــرشيعة بأقـــرص لفـــظ، حيـــث التقـــوى تتعلـــق بـــرتك املنهـــي، 

                                                
 .من حديث عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه] كتاب اإليامن١٠٢/ ١[أخرجه مسلم) ١(



 

  

واإلحسان يكون بإتقان القيام بـالفرائض، وهلـذا قـال الـشوكاين عـن اآليـة 
جامعـــة جلميـــع املـــأمورات  ":أهنـــا الـــسورة بت هبـــاختمـــالكريمـــة التـــي 

 .)١("واملنهيات
ً هل املعية ثابـتة باعتبار الوصفني معا، :قد يرد سؤال هنا، وهو: ًثانيا ٌ ِ

أو أهنا ألهل الوصفني وإن كانـا منفـردين، واجلـواب عـن هـذا فيـه تفـصيل 
يرجع إىل معنى التقوى واإلحسان يف اآلية؛ فـإن محلنـا الوصـفني عـىل أعـىل 
معانيهام وأكمل منازهلام؛ فإن التقوى واإلحـسان ال خيتلفـان، ألن املـؤمن ال 

ًتقوى حتى يكون حمسنا، ولن يكون حمسنا إال إذا كـان مـن أهـل يبلغ كامل ال ً
ٌالتقوى، وعليه فذكر أحد الوصفني كاشٌف ملعنى الوصف اآلخر مؤكد لـه،  ُ ُِ ِ
وقد سـبق أن معيـة اهللا تعـاىل قـد ثبتـت للموصـوفني بـالتقوى أو اإلحـسان 

 ولعل هذا ما يفهم من طريقة أيب الـسعود يف تفـسريه، حيـث قـررًاستقالال، 
أن وصف التقوى واإلحسان يف اآلية الكريمة يف أعىل مراتبهام، ثم قال بعد 

ــك ــه ": ذل ــصلتني يف واليت ــة كــل مــن ال ــذان بكفاي ــر املوصــول لإلي ُوتكري
 .)٢("لألخرى  من غري أن تكون إحدامها تتمة،سبحانه

ٌوإن محلنا الوصفني عىل أظهر ما ْخيتص به كل منهام، كان ال بـد مـن  ُ َ َ َ
الوصفني حتى تتحقق معية اهللا تعاىل ألهلها، وهذا ما جرى عليه اجلمع بني 

ٍأكثر املفرسين، حيث عمدوا إىل محل كل من وصف التقوى واإلحسان عىل 
فمنهم من محـل التقـوى عـىل : معنى مناسب له، وتنوعت عباراهتم يف ذلك

                                                
 ).٣/٤٠٢(فتح القدير) ١(
 ).١٤/٣٣٨(التحرير والتنوير) ٢(



 

  

تـرك املحرمـات، واإلحـسان عـىل فعــل الواجبـات، وهـي طريقـة عـدد مــن 
م ختم هذه السورة بآيـة  ث":ن أوضح عباراهتم قول الشوكايناملفرسين، وم

:  أيÕ  Ô  Ó  Ò  ÑZ  ]  :جامعة جلميع املأمورات واملنهيات فقـال
ــا ــايص عــىل اخــتالف أنواعه ــوا املع ــة   Ø  ×  ÖZ ] اتق بتأدي

 .)١("الطاعات والقيام بام أمروا هبا منها
اإلحـسان ومنهم من محل التقوى عىل أداء الفرائض والواجبـات، و

عىل ما زاد عىل ذلك من أنواع القربات والفضل، كام فعل ابن عاشور حيث 
ولـذلك ،  وهـو حـق عـىل املكلـف،ألن التقوى آيلة إىل أداء الواجـب": قال

يت يف جانــب اإلحــسان باجلملــة ُوأب، أمــر فيهــا باالقتــصار عــىل قــدر الــذن
ألن اإلحـسان ، م معهـً هلـم دائـامًلإلشارة إىل كون اإلحـسان ثابتـا، االسمية
 .)٢(" فبصاحبه حاجة إىل رسوخه من نفسه ومتكنه،فضيلة

 نلحظ أن ذكر التقوى جاء بصيغة اجلملة الفعلية، واإلحـسان :ًثالثا
ُوإيـراد األوىل ": بصيغة اجلملة االسمية، ويف تعليل ذلك يقول أبـو الـسعود

ــة عــىل احلــدوث ــة للدالل ِفعلي ــة اســمية،ٌ ــراد الثاني ــام أن إي ــ؛ٌ ك  ادة كــون إلف
 .)٣("راسخة هلم مضموهنا شيمة

ُيف اآلية الكريمة قدم وصف التقـوى عـىل اإلحـسان، ووجـه : ًرابعا
 التخليـةا أن َِ ملـ؛ُتقديم التقـوى عـىل اإلحـسان":  ذلك كام يقول أبو السعود

                                                
 ).٣/٤٠٢(فتح القدير) ١(
 ).١٤/٣٣٨(التحرير والتنوير) ٢(
 ).٥/١٥٣(إرشاد العقل السليم) ٣(



 

  

 .)١("متقدمة عىل التحلية
ــه تعــاىل: اآليــة اخلامــسة p]: يف ســورة العنكبــوت، عنــد قول   

  ut  s  r   qy   x  w  vZ   ]٦٩:العنكبوت.[ 
 تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •

الــسورة الكريمــة تعــرض لعــدد مــن املوضــوعات املتعلقــة بحقيقــة 
 .)٢(ِاإليامن والتكاليف التي تلزم منه، وأثره يف القلوب

ُوهذه اآلية التي ختمت هبا السورة الكريمة تأيت منسجمة مـع حمـور 
ّلمجاهدين يف سبيل اهللا، وتبشريا هلم، يف أي ًالسورة، حيث تضمنت تثبيتا ل ً

ميــدان كــان جهــادهم، بــأهنم عــىل ســبيل احلــق واهلــدى، وأن اهللا تعــاىل مــع 
املحسنني هيدهيم سبيله، ويوفقهم إليه، ويعينهم عىل سلوكه وااللتزام به، ال 

 .ًأحد أعظم إحسانا ممن جاهد يف سبيله
 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •

هب عامة املفرسين إىل تفسري املعية هنا بـمعنيـني مـن معـاين املعيـة ذ
النـرص واحلفـظ، حيـث مجعـوا بـني املعنيـني، وإن كـان معنـى : اإلهلية، ومهـا

ٌالنرص أكثر ورودا عنهم، وقليل منهم مـن أشـار مـع هـذا إىل معنـى اإلعانـة  ً
 . )٤( أو إىل معنى اهلداية كالسعدي)٣(كابن اجلوزي

                                                
 .اإلحالة السابقة) ١(
 ).٥/٢٧١٨(ظالل القرآن: ينظر) ٢(
 .١٠٨٨زاد املسري ص: ينظر) ٣(
 .٧٤٧تيسري الكريم املنان ص: ينظر) ٤(



 

  

وا معنى النرص واحلفظ هنا حلظـوا ذكـر اجلهـاد يف اآليـة والذين ذكر
الكريمة، ومعلوم أن لفظ اجلهاد عنـد إطالقـه ينـرصف إىل جهـاد األعـداء، 

 .وهلذا فرسوا املعية هنا بمعية النرص واحلفظ
غري أن اآليـة وإن كانـت حتتمـل معنـى النـرص واحلفـظ، فـإن معنـى 

ين لـسياق اآليـة الكريمـة، وذلـك  أقرب املعا- واهللا أعلم –اإلعانة واهلداية
 :ألمرين

أن لفظ اجلهاد يف اآلية عام ال خيص جهاد األعـداء؛ ألن اهللا : األول
 ليـدل عـىل كـل أنـواع املجاهـدة r  q Z ]: تعاىل مل يقيده، وإنام قـال

فيه، كمجاهدة النفس عىل فعل  الطاعات وترك املحرمات، وكالـصرب عنـد 
جاهدة، يؤكد ذلـك العاقبـة التـي ذكرهـا اهللا البالء، وغري ذلك من منازل امل

تعاىل عىل املجاهدة وهي اهلدايـة، ولـو كـان املـراد خـصوص قتـال األعـداء 
 . ونحو ذلك من املعاين املناسبة للقتال"لننرصهنم": لقال

 ":ومما يؤكد هذا ما أشار إليه ابن عطية حيث قال عن اآلية الكريمة
ّ، وإنـام هـو جهـاد عـام يف ديـن اهللا هي مكية نزلت قبل فرض اجلهاد العـريف

 وهذا املعنى الذي ذكره ابن عطية محل بعـض املفـرسين )١("وطلب مرضاته
أطلـق  ": عىل جعل املجاهـدة عامـة، وهـذا مـا قـرر أبـو حيـان حيـث يقـول

 ،ّاملجاهدة ومل يقيدها بمتعلق، ليتنـاول املجاهـدة يف الـنفس األمـارة بالـسوء
ــشيطان ا ورد مــن أقــوال العلــامء ، فاملقــصود هبــا  وأعــداء الــدين ، ومــ،وال

                                                
 ).٦/٦٦٠(املحرر والوجيز) ١(



 

  

 .)١("املثال
 .دالالت اآلية وفوائدها •

 إن اهللا تعاىل جعل عاقبـة اجلهـاد فيـه واجلـزاء عليـه اهلدايـة إىل ً:أوال
p  r  q   s]: ُالــسبل املوصــل إليــه، حيــث قــال تعــاىل

tZـــه ـــى بقول ـــم أكـــد هـــذا املعن ـــد   y  x  w  v Z ]: ث  فوع
ًأكد ذلك بمعيتـه للمحـسنني، وال أحـد أعظـم إحـسانا املجاهدين باهلداية و

ُمـن املجاهـدين فيـه، بـل إن املجاهـدة فيـه هـي عـني اإلحـسان؛ ألن حقيقــة  َ
ُاإلحسان حتقيق اإلخالص هللا تعاىل، فـال يـرى العبـد غـري اهللا تعـاىل يف نيتـه  َ
وعمله، فإذا كان املقصود باملحسنني املجاهدين فيه تعـاىل، فهـم بحاجـة إىل 

 خاصة منه تعاىل، يكون من آثارها هدايتهم وتوفيقهم وإعـانتهم، واهللا معية
 .أعلم

دلت اآلية الكريمة عىل أن املجاهدين يف اهللا تعاىل بشتى صور : ًثانيا
جهـادهم مـن املحـسنني؛ ألن اهللا تعــاىل ملـا ذكـر عاقبــة اجلهـاد وهـي اهلدايــة 

ولـو مل يكـن األمـر لسبيله؛ أكد ذلك باإلشـارة إىل معيتـه تعـاىل للمحـسنني، 
 .كذلك مل يكون للتنبيه عىل معيته تعاىل للمحسنني معنى يف السياق

 دلت اآلية عىل فـضل املجاهـدة يف سـبيل اهللا تعـاىل ومنزلتهـا، :ًثالثا
حيث وعد تعاىل أهلها باهلداية إىل سبيله، وأخرب أنه معهم هيدهيم ويوفقهم، 

إذا اختلـف النـاس  ": ن عيينةومن مجيل ما يؤثر يف هذا املعنى قول سفيان ب
                                                

 ).٧/١٥٥(البحر املحيط) ١(



 

  

p  r  q   s] :فانظروا ما عليه أهل الثغـور، فـإن اهللا قـال
 utZ")٢( قولـه تعـاىل يف قـراءة اجلمهـور- رمحـه اهللا - ويشهد لقولـه )١(: 

[r ½{y  x  w  v  u  t  }  |Z ]ــد  ]٥-٤: حممــ
 .حيث وعد املقاتلني يف سبيله باهلداية وصالح احلال

 

                                                
 ).٢/٢٥٦(معامل التنزيل) ١(
: قرأ أبو عمرو وحفص عـن عاصـم بـضم القـاف وكـرس التـاء مـع حـذف األلـف بيـنهام) ٢(

ِقتلوا( َقـاتلوا: ( وقرأ اجلمهور بفتح القاف والتاء مع إثبـات ألـف بيـنهام،)ُ الـداين : ينظـر) َ
 .٢٠٠:أليب عمرو، ص



 

  




يف هذا املطلب نستعرض بالنظر والدراسـة اآليـات التـي تـدل  عـىل 
أهنـا تتعلـق بكـل أمـر : معنى احلفظ واحلامية، وضابط هـذا النـوع مـن املعيـة

ُحيتاج فيه إىل حفظ ومحاية من األذى ونحوه، فإذا ذكـرت معيـة اهللا تعـاىل يف 
 .حلفظ واحلاميةا: ُهذا السياق؛ فإن أول ما تفرس به معنى

وقد بلغت اآليات املندرجة حتت هـذا املعنـى أربـع آيـات كـريامت، 
 :هي

vu  ]: يف سورة التوبة، عند قوله تعاىل: اآلية األوىل
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ÅZ   ]٤٠: ةالتوب.[ 
 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •

تقدم يف املطلب األول التعريف بالسورة واإلشـارة إىل موضـوعاهتا 
الرئيسة، حيث ذكرنا أن من أبرز موضوعاهتا بيان املوقف مـن أهـل الـرشك 
وعهودهم، والعالقة التـي جيـب أن تكـون معهـم، ويف هـذا الـسياق وردت 

ُؤمنني أن اهللا مع رسوله، فهو نارصه ال حمالـة،  لتنبه امل– هنا –اآلية الكريمة 
ــرصه  ُومظهــر أمــره حتــى لــو تركــوا ن ــك –ُْ ــة – وحاشــاهم ذل ُ وتذكـــر اآلي ِّ ُ



 

  

 . الكريمة بنرص اهللا لرسوله يوم أخرجه املرشكون من مكة إىل املدينة
 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •

 اإلهليـة يف هـذه اآليـة، تنوعت عبارات املفرسين يف بيان معنى املعية
بني معنى النرص والتأييد، وبني معنى احلفظ والكأل، وذلـك عـىل اعتبـار مـا 

 .بني هذه املعاين من تقارب
عىل أن املعنـى الـدقيق للمعيـة هنـا يتعلـق بـاحلفظ واحلاميـة، ووجـه 

أنه املناسـب لـسياق اآليـة الكريمـة، وهـو مـا حيتـاج إليـه الـصاحبان، : ذلك
ُّإثرمها قد جدوا يف طلبهم، والنبـي فاملرشكون يف  َ ِ ْr وصـاحبه قـد جـدوا يف ُّ َ

النجاة منهم، وهذه احلال يناسبها معنى احلفظ واحلامية، فال يصل إليهم من 
 .سعى وراءهم يطلبهم، واهللا أعلم

 .دالالت اآلية وفوائدها •
هذه املعية الواردة يف اآلية الكريمـة مـع أهنـا مـن ضـمن املعيـة : ًأوال

 إال أهنا من أخص أنواع املعيـة، حيـث تتعلـق بـذات معينـة مـسامة، اخلاصة،
ً وأبـو بكــر ريض اهللا عنـه، وهــذا خالفـا لغالــب آيـات املعيــة rوهـي النبــي 

 .اخلاصة حيث علقت بأوصاف معينة
ٌ يف اآليـة داللـة بينـة عـىل آثـار معيـة اهللا تعـاىل ألوليائـه، حيـث :ًثانيا ٌّ َ

 هـو وصـاحبه، اثنـان rوهـذا رسـول اهللاحلامية حتوطهم، واحلفظ حيميهم، 
فقط أمام مجع املرشكني وحشدهم، خيرجان من مكة، وقريش كلها برجاهلا، 
ُومن جيشته من القبائل وطالب اجلوائز من ورائها، يسعون يف إثرمهـا، فـال  َّ َ
تزال رعاية اهللا حتوطهام، وحفظه حيرسهام، حتى ال يلحق هبام أقـل أذى، بـل 



 

  

  ¨  ©  ª  »  ]حــزن القلــب ال يـــصيبهام حتــى األذى النفــيس و

¬Z فتنـزل الـسكينة عـىل القلــب، ويـأيت التأييـد مــن الـرب، حتـى بلغــا َ َ
املدينة سـاملني غـانمني، ثـم يظهـر اهللا دينـه، وينـرص رسـوله، ويعـيل كلمتـه، 
ليعود بعد نحو عـرش سـنني إىل البلـد التـي أخـرج منهـا، لـيحطم األصـنام، 

، )١(فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمـنويقول للناس من ألقى سالحه 
يـة مـن آيـات اهللا، اثنـان أعـزالن يتحـديان آوهـذا املوقـف ": قال الشنقيطي

ُقريـــشا بكاملهـــا، بعـــددها وعـــ ددها، فيخرجـــان حتـــت ظـــالل الـــسيوف، ً
 الغـار بقلـوب حانقـة، ِمَ عىل فَبَة الليل، ويأيت الطلَفْدُيف س ويدخالن الغار

واهللا يـا : حتى يقول الـصديق ريض اهللا عنـه، ةَفَهْرُآذان م، وٍةَتَلْصُوسيوف م
 وهـو يف غايــة rرسـول اهللا لــو نظـر أحــدهم حتـت نعليــه ألبـرصنا، فيقــول 

 .)٢("  )ما بالك باثنني اهللا ثالثهام( : الطمأنينة، ومنتهى السكينة
ُهــذه اآليـة دالــة عـىل املنزلــة العظيمـة ملــن اختـصا هبــذه املعيــة : ًثالثـا ْ

ِ، فأما رسول اهللا فهو أكرم اخللق عىل اهللا، حقيـٌق أن ينـال هـذا املنزلـة اإلهلية َ
وجدير هبا، ولكن أن يبلغها صاحبه؛ فذلك شأو عظيم للصديق، فـإن هـذه 

ٍ مل تثبت ألحد من اخللـق إال لثالثـة رسـل- هبذا املعنى -املعية  ُ نبينـا حممـد : ُ
 .يق معهموموسى وهارون عليهم الصالة والسالم، وأبو بكر الصد

                                                
 – وفيـه –وغـريه مـن حـديث أيب هريـرة ]  كتاب اجلهاد والـسري٣/١١٢٣[أخرج مسلم) ١(

من دخل دار أبى سفيان فهو آمـن، ومـن : ((   ملا دخل مكة عام الفتحrفقال رسول اهللا  
 )). الح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمنألقى الس

 ).٨/٢٦(تتمة أضواء البيان لعطية سامل) ٢(



 

  

ُّورس أدراك أيب بكر هلذا املنزلة لـن يـشق علينـا معرفتـه، فقـد أبانـت  ِ
ْاآليــة الكريمــة عنــه، وجلتــه بأســهل عبــارة، وأقــرب لفــظ، فالــشأن كلــه يف  َّ َ َ

 هو صاحب ª  ©  ¨Z  »¬  ¦  §   ¥]: الصحبة
ْرسول اهللا، هو صاحبه يف عرسه ويرسه، يف منشطه ومكرهه، يف كل أحوالـه  َ

ْ، فكان له فيها نعم الـصاحب املـالزم، وهلـذا حكـى اإلمجـاع غـري قد صحبه ِ
بأن من أنكر صحبة أيب بكر؛ فقد كفر، لتكذيبه خرب اهللا : واحد من املفرسين

يف كتابه، وليست هذه امليزة ألحد من الصحابة بعد الصديق ريض اهللا عنـه، 
 . )١(وعن صحابة رسول اهللا أمجعني

ارة إىل أثر كريم من آثار معيـة اهللا تعـاىل يف اآلية الكريمة إش: ًخامسا
، الـشعور بالـسكينة، فـال ةألوليائه، إنه الشعور بالرضـا، الـشعور بالطمأنينـ

يضطرب القلب، وال ينـزعج الفـؤاد، وال حتـزن الـنفس، وكيـف هلـا احلـزن 
واهللا مع عبده حيفظه من كل سوء، ويرعاه من كل رش، ويفتح له مغاليق كل 

 .عسري
من راحة النفس، وطمأنينة الفؤاد، ال يبلغها إال املتقون وتلك منزلة 

                                                
 ).٥/٤٥(والبحر املحيط) ١٦/٥٢(مفاتيح الغيب: ينظر) ١(

ْومن طريف ما يذكر القصة التي أوردها الرازي يف تفسري     اعلـم أن ": قال) ١٦/٥٢(ُ
 سادسـهم جربيـل، وأرادوا بـه أن وحـق مخـسة: الروافض يف الدين كانوا إذا حلفوا قـالوا

ً وعليا وفاطمة واحلسن واحلسني، كانوا قد احتجبوا حتت عباءة يـوم املباهلـة، rالرسول 
 - رمحـه اهللا تعـاىل -ًفجاء جربيل وجعل نفسه سادسا هلم، فذكروا للشيخ اإلمـام الوالـد 

ما ظنك بـاثنني ( :(لكم ما هو خري منه بقوله: - رمحه اهللا -أن القوم هكذا يقولون، فقال 
 ."ومن املعلوم بالرضورة أن هذا أفضل وأكمل)) اهللا ثالثهام 



 

  

األبرار، املوصولون بمدد إهلي، فمهام كانت الكروب، واشتدت اخلطـوب، 
َفال يصدر عنهم إال الرضا والتسليم، ولـم كل ذلك؛ ألن اهللا معهم ِ . 

°±  ²   ®  ¯]: يف ســورة طــه، عنــد قولــه تعــاىل: اآليــة الثانيــة
µ   ´  ³Z ]٤٦:طه.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
، وبيان املهمـة rاحلديث يف السورة الكريمة يتعلق بتسلية الرسول 

، وقـد بـدأت الـسورة هبـذا األمـر مـن أوهلـا، )١(املوكلة إليه، وحتديد وظيفتـه
وأكدت عليه يف آخرها، وعرضت يف ثنايا السورة الكريمة إىل قصتني؛ قصة 

 وقصة آدم عليهام السالم، ويف القصتني -َّ واستغرقت جل السورة-موسى 
َ، وتثبيتا لفؤاده، وال سيام أن يف القصتني ملحظ العنايـة rتسلية لرسول اهللا  ْ ًَ

 .الربانية بأوليائه ظاهر، ال ختطئه العني
وقد وردت هذه اآلية الكريمة يف سياق ذكر خـرب تكليـف اهللا تعـاىل 

سالم من طغيان فرعون ملوسى بالذهاب إىل فرعون، وخوف موسى عليه ال
عليه، وعدم إمهاله حتى يبلغ رسالة اهللا، فيأتيه اجلواب من اهللا تعاىل بأن اهللا 
معــه حيفظــه ويرعــاه، فــال ينالــه أذى فرعــون، ليكــون ذكــر معيــة اهللا تعــاىل 
ًملوسى، تسلية لرسولنا عليه الصالة والسالم، وربطا عـىل قلبـه، وهـو يعلـم 

 .فظهم ويرعاهمأن اهللا مل يزل مع أوليائه حي

                                                
 ).٤/٢٣٢٦(يف ظالل القرآن: ينظر) ١(



 

  

 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •
ذهب عامة املفرسين إىل تفسري معنى املعية هنا بـمعنيــني مـن معـاين 

النرص واحلفظ، حيث مجعوا بني املعنيني، وإن كان معنى : املعية اإلهلية، ومها
 .ًالنرص أكثر ورودا عنهم

 عـام بـني املعنيـني مـن ًوداللة اآليـة عـىل هـذين املعنيـني بينـة، فـضال
تقارب، غري أن معنى احلفظ واحلامية ألصق بسياق اآليات، وأدل يف املعنى؛ 
َوذلك أن اهللا تعاىل ملا كلف موسى عليه السالم بالذهاب إىل فرعون، خيش 
ُموسى من بطشه وطغيانه فال يـمهله حتى يتم بالغ رسالة اهللا، وهـذه حـال  ُْ

ٍ إىل حفــظ مــن فرعــون -ّ قبــل أي يشء -حيتــاج فيهــا موســى عليــه الــسالم  ِ
ًوبطشه، ورعاية حتى يـتم البالغ، ويؤدي الرسالة، وهلذا أخربه تعاىل جوابا  ِ ٍُ

 .عن ختوف موسى بأنه عز وجل معه، حيفظه من عدوه
مما يؤكد هذا املعنى التـرصيح بـصفتي الـسمع والبـرص، حيـث قـال 

ــاىل ــى احلفــظ  µ  ´  ³  ²  ±°Z ®  ¯] : تع وهــذا بمعن
واحلامية ألصق منه بمعنـى النـرص، إذ املناسـب للنـرص صـفة القـوة والقـدرة 

ًواحلافظ إذا كان قادرا سميعا بصريا تم ": ونحو ذلك، وهلذا قال البيضاوي ً ً
 .)١("احلفظ

 .دالالت اآلية وفوائدها •
هذه املعية الواردة يف اآلية الكريمـة مـع أهنـا مـن ضـمن املعيـة : ًأوال

                                                
 ).٢/٤٨(تفسري البيضاوي) ١(



 

  

أخص أنواع املعيـة، حيـث تتعلـق بـذات معينـة مـسامة، اخلاصة، إال أهنا من 
 .وهي موسى وهارون عليهام السالم

ٌ يف اآليـة داللـة بينـة عـىل آثـار معيـة اهللا تعـاىل ألوليائـه، حيـث :ًثانيا ٌّ َ
الرعاية حتـوطهم، واحلفـظ حيمـيهم، فهـذا نبـي اهللا موسـى وهـارون علـيهام 

J  I  ] : ًكربا حتى قـالًالسالم، يذهبان إىل أعظم أهل األرض طغيانا وت
KZ   ] يذهبان إليه وقد علام غضبه عىل موسى بسبب قتله ]٢٤: النازعـات 

للرجل من ملئه، يذهبان إليه ال يريدان االعتذار وال الصفح، وإنام ليخـرباه 
بضالله، وضالل من تبعه من قومه، وليطلبـا منـه الكـف عـن اسـتعباد بنـي 

ّذا وأي مهمة أشد منها، ومع هذا ّإرسائيل وظلمهم، فأي خطر أعظم من ه
فيذهبان إليه ويصدعان بكلمة احلق، وجيادالنه هو واملأل من قومه، يف ملكه 
ْوعقر داره، باحلجة والربهان، بثبات قلب وعزيمة نفس، عىل نحو ترى فيه  ُ
ًجليا آثار معية اهللا هلام، يكفي داللة عىل ذلـك موقـف الـسحرة ملـا اسـرتهبوا 

، حتى موسى عليه السالم أحـس بـاخلوف مـن عظـم الناس بعظم سحرهم
: السحر، وعندئذ تتنزل السكينة من اهللا عىل قلبه، ليقول له الرب جل وعال

 [D  C  B F  E Z]ــان]٦٨: طــه ــال يف روح البي ــ":  ق ــم ث ن أم اعل
 ، حـرضة الربوبيـة بكـامل العبوديـةآ إىلموسى وهارون عليهام الـسالم التجـ

 .)١("لعونفتداركهام اهللا باحلفظ وا
 

                                                
 ).٨/١٢٥(روح البيان إلسامعيل حقي) ١(



 

  

¸   ´] :يف سـورة الـشعراء، عنـد قولـه تعـاىل: اآلية الثالثـة   ¶µ
  ½  ¼  »  º¹Z] ١٥:الشعراء.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
احلديث يف السورة الكريمة يتعلق ببيان موقف األمم من رسل اهللا، 
املتــضمن التكــذيب واإلعــراض، مهــام كانــت اآليــات واضــحات، وهلــذا 

ــسلية رســول افتتحــت ا ــسورة بت ــذيب rل ــه مــن قومــه مــن تك ، عــام يالقي
ًوإعراض، وأنه مل يكـن بـدعا مـن الرسـل، ثـم متـيض اآليـات تـذكر قصـصا  ً
ًمتعددا لرسل مضوا قبله، واجهوا التكذيب من أممهم مع عظم اآليات التي 
ًجاؤوا هبا، كاشفة حقيقة أولئـك املكـذبني لرسـل اهللا ودوافعهـم، ثـم تعـود 

َذلك كله لتخـتم بام بدأت به، من احلديث عن موقف املـرشكني السورة بعد  ُْ
ِّ، واملهمة التي كلف هباrمن النبي  ُ. 

ويف هذا السياق تأيت اآلية الكريمة هنـا، ضـمن آيـات تتحـدث عـن 
ًخرب إرسال موسى وأخاه عليهام السالم إىل فرعون وملئه، مشرية إىل خوف 

ـبلغ عـن اهللا رسـالته، فيـأيت ُموسى من بطش فرعون، وعـدم إمهالـه حتـى يـ
ًاجلواب من العيل الكبري مؤكدا معية اهللا له وألخيه، معيـة حتفظهـام مـن أذى  ً
فرعون وملئه، وترعامها يف مهمتهام، ليكون يف ذلك أعظم التسلية لرسـولنا 
عليه الـصالة والـسالم وهـو يعلـم أن اهللا تعـاىل مل يـزل مـع أوليائـه حيفظهـم 

 .ويرعاهم
 .ن من معنى املعية يف اآليةموقف املفرسي •

ذهب عامة املفرسين إىل تفسري معنى املعية هنا بـمعنيــني مـن معـاين 



 

  

النرص واحلفظ، حيث مجعوا بني املعنيني، وإن كان معنى : املعية اإلهلية، ومها
 .ًالنرص أكثر ورودا عنهم

وقد سبق لنا يف اآلية قبل هذه اإلشارة إىل أقرب املعـاين التـي تفـرس 
عيــة اهللا تعــاىل ملوســى وأخيــه هــارون علــيهام الــسالم، غــري أن بعــض هبــا م

ً وخالفا لآلية قبلهـا –املفرسين أشار إىل احتامل آخر يف اآلية الكريمة، ألهنا 
 واخلطـــاب ملوســى وهـــارون علـــيهام "معكــم":  وردت بــصيغة اجلمـــع–

السالم، وهذا مـا جعـل اآليـة حتتمـل أكثـر مـن وجـه، وللمفـرسين يف بيـان 
 : نى ثالثة طرقاملع

مجهور أهـل املفـرسين، حيـث فـرسوا اآليـة عـىل نحـو مـا :  األوىل-
تقدم، وأثبتوا دالالهتا عىل املعية اخلاصة، ووجهوا صـيغة اجلمـع بـأن ذلـك 

أمرنـا بكـذا، مـع أنـه واحـد فـرد، : من باب التعظيم، كام يقول امللك ونحوه
ثنــى، أي مــن وضــع اجلمــع موضــع امل:  قيــلZ¼  ]  ": قــال أبــو حيــان

 وكــأهنام ،وعــىل أنــه أريــد بــاجلمع التثنيــة، محلــه ســيبويه رمحــه اهللا ...معكــام
ًلرشفهام عند اهللا عاملهام يف اخلطاب معاملة اجلمـع، إذ كـان ذلـك جـائزا أن 

 .)١("يعامل به الواحد لرشفه وعظمته
ــويس ــه األل ــا أشــار إلي ــه م ــشكل علي ــه)٢(وي ــد قول ــا بع : ، مــن أن م

[¼Z مع"ى، فلو كانا مها املرادان فقط؛ ألجري لفظ جاء بصيغة املثن" 

                                                
 ).٧/١١(البحر املحيط) ١(
 ).١١/٩٩(روح املعاين: ينظر) ٢(



 

  

 .عىل التثنية موافقة ملا بعده
 ذهب بعض املفرسين إىل أن اجلمع عىل ظاهره، واختلفـوا : الثانية-

 :يف تعيني من يكون معهام عليهام السالم
موســى وهــارون وقــومهام، أشــار إىل هــذه الطريقــة : فقــال بعــضهم

معكام ومع بني إرسائيل نسمع مـا جييـبكم أراد : وقيل": البغوي، حيث قال
 .)١("فرعون

ُويرد عىل هـذا َأن خـرب اهللا عـن معيتـه ملوسـى وأخيـه تعلـق بوقـت : َِ َ
 .ذهاهبام إىل فرعون ولقائه، ومل يثبت أن قوم موسى شهدوا ذلك املجلس

ــال آخــرون ــون : وق ــسالم وفرع ــيهام ال ــراد موســى وهــارون عل امل
: ة بحسب من تعلقت به، وهلذا قال النـسفيوقومه، ومن قال هبذا فرس املعي

ومــع مــن أرســلتام إليــه ، أي معكــام بــالعون والنــرصة Z«  ¼] : قولـه"
 .)٢("بالعلم والقدرة

تعليل للـردع عـن  Z«  ¼ ] ":ًوقريبا منه ما جاء يف روح البيان
 واملــراد موســى ،احلفــظ والنــرصةل  ومزيــد تــسلية هلــام بــضامن كــام،اخلــوف

 مع فرعون بالقهر ،ع موسى وهارون بالعون والنرص فم،وهارون وفرعون
 .)٣("والكرس

                                                
 ).١١/٩٩(يها األلويس يف روح املعاينوأشار إل) ٦/١٠٨(معامل التنزيل) ١(
 ).٢/٤٦٣(مدار التنزيل) ٢(
 ).٩/٣١٠(روح البيان إلسامعيل حقي) ٣(



 

  

ًويشكل عىل هذا التوجيه أن فيـه تفكيكـا ملعنـى املعيـة بحملهـا عـىل 
 .أكثر من معنى، وقد جاءت يف سياق واحد، وبلفظ واحد

وقد تفرد به ابن عاشور بمعنى مل أجده لغريه حيث جعل املعيـة هنـا 
فـضمري  ": ذا هـو معنـى املعيـة العامـة، قـالمعية عامة، ففرسها بالعلم، وه

كـالتي يف ، واملعية معيـة علـم، معكم عائد إىل موسى وهارون وقوم فرعون
 ولعل الذي محله عىل ذلك أنه مل )١("A B   FE  D  CZ @] : قوله تعاىل

 .ِيرتض تفكيك معنى املعية، وقد جاءت يف سياق واحد، وبلفظ واحد
ة، ال ختتص بأحد، فال مزيـة لـذكرها ويشكل عليه أن هذه معية عام

ًجوابا عىل ختوف موسى عليه الـسالم، إذ كـان بحاجـة إىل نـوع خـاص مـن 
 .التثبيت ال يكون لغريه

ــة- ــال: الثالث ــويس إىل وجــه آخــر وضــعفه، ق وزعــم ":  أشــار األل
ن املعيـة واالسـتامع عـىل حقيقـتهام وال متثيـل، واملـراد أن مالئكتنـا  أبعـضهم

ع، وال بـد يف الكـالم عـىل هـذا َمَتْسُوهو مما ال ينبغي أن يـ ،معكم مستمعون
ــرصة ــة والن ــيهم ،التقــدير مــن إرادة اإلعان ــة املالئكــة عل  وإال فبمجــرد معي

 .)٢(" قلب موسى عليه السالمُيبِطَ ال ي؛السالم واستامعهم
 وإن كانــت - قــول اجلمهــور؛ ألن اآليــة - واهللا أعلــم -والــراجح 

ِمـحتملة  ْ دم يف املوضـع الـسابق يف سـورة طـه، يـرجح أن يكـون  فإن ما تق-ُ

                                                
 ).١٨/١٠٩(التحرير والتنوير) ١(
 ).١١/١٠٠(روح املعاين) ٢(



 

  

 ملوسى وأخيه هارون علـيهام الـسالم ، -ً خصوصا -املراد به معية اهللا تعاىل 
بام تدل عليه من احلفظ واحلامية، حيث وردت هناك بلفظ التثنيـة، وهـذا مـا 

ال ختــف مــن يشء مــن : قــال اهللا لــه: أي ": أشــار إليــه ابــن كثــري حــني قــال
ـــك ـــاىل  º¹   ̧ ¶µZ  «  ¼  ½ ´ ] ...ذل ـــال تع ـــام ق  :ك

[µ  ´  ³  ²Z إنني معكام بحفظي وكالءيت ونرصي :  أي
 .)١("وتأييدي

 .دالالت اآلية وفوائدها •
موضوع هذه اآلية الكريمة كاآلية السابقة هلـا، وهلـذا فـسنكتفي بـام 
ن أوردناه هناك من الدالالت املشرتكة بني اآليتني الكريمة، ونشري هنـا إىل أ

اآلية الكريمة فيها مظهر كريم من مظاهر معيـة اهللا تعـاىل ألوليائـه ورسـله، 
فاهللا عز وجل خيرب موسى وأخـاه هـارون بمعيتـه هلـام بكـل مـا يف ذلـك مـن 
ظالل كريمه للحفظ واحلامية، بل وأكثر من هـذا يـرد الـنص عـىل سـامع اهللا 

من العناية تعاىل لكالمهام، وجواب فرعون عليه، وهذا مظهر كريم رشيف 
 .اإلهلية بأوليائه

.   *] : يف سورة الـشعراء، عنـد قولـه تعـاىل: اآلية الرابعة   -  ,+
0   /Z  ]٦٢:الشعراء.[ 

 .تعريف بالسورة وسياق اآلية فيها •
تقدم يف اآلية السابقة التعريف بسورة الشعراء، وسياق اآلية هنـا يف 

                                                
 ).٣/٥٣١(تفسري القرآن العظيم) ١(



 

  

ًرص فـرارا مـن ضمن آيات تتحدث عن خرب موسى وقومه، ملا خرجوا من م
فرعون وبطشه، فتـبعهم حتـى بلغـوا مـاء البحـر، فـأيقن قـوم موسـى بـأهنم 
مدركون ال حمالة، إذ ال سـبيل هلـم إىل النجـاة، فـالبحر أمـامهم والعـدو مـن 

 تنطق Z+,  -  .  /  ]: ورائهم، فيصيح فيهم موسى عليه السالم ليقول
ربــه بــرضب البحــر هبــا روحــه قبــل لــسانه، فــام أمتهــا حتــى يأتيــه األمــر مــن 

بالعصا، لينشق ماؤه، ويرتفع كاجلبال الشاخمة، ويكشف عن قعره كأشد مـا 
 .ًتكون األرض يبسا، فيسري موسى بقومه معه ربه عز وجل حيفظه ويرعاه

 .موقف املفرسين من معنى املعية يف اآلية •
كثري من املفرسين مل يتكلموا عن معنى املعية هنا، ومـن تكلـم مـنهم 

النــرص : ىل تفــسريها بـمعنيـــني مــن معــاين املعيــة اإلهليــة، ومهــافيهــا ذهــب إ
 . )١(واحلفظ، كام فعل الرازي، والبيضاوي، األلويس

 بمعنى النـرصة واهلدايـة، كـأيب -ً أيضا -ًعىل أن بعضا منهم فرسها 
، وتفسريها عىل هذا الوجـه، اعتـرب )٢(السعود، والشوكاين، وإسامعيل حقي

  Z -  .  /0]:  الـوارد يف اآليـة، حيـث قـالفيه قائلوه لفظ اهلداية
 .فذكر أن اهللا تعاىل سيهديه

ً واحلقيقة إن داللة اآلية عىل هذه املعاين بـَـينة، فـضال عـام بـني تلـك  ّ
ُاملعاين من تقارب، غري أن معنى احلفظ واحلامية ألصُق بسياق اآليات، وأدل 

                                                
 وروح املعــــاين) ٤/٤١٨(وتفــــسري البيــــضاوي) ٢٤/١١٩(مفــــاتيح الغيــــب: ينظــــر) ١(

)١١/١٢٦.(  
 ).٥/١٣٤(وروح املعاين) ٤/١١١(فتح القديرو) ٦/٢٤٥(إرشاد العقل السليم: ينظر) ٢(



 

  

 فتبعـوهم حتـى ًيف املعنى؛ فموسـى خـرج بقومـه فـرارا مـن فرعـون وملئـه،
بلغوا البحر، وأيقن قوم موسى باهلالك ملا رأوا فرعون بجيشه، وهـذه حـال 
ٍحيتاجوا معها قبل أي يشء إىل حفظ مـن فرعـون وجيـشه، فهـم لـن يقـاتلوا  ِ ّ
ُجيش فرعون، حتى ينـزل علـيهم النـرص، ومل يـضلوا الطريـق حتـى تـأتيهم  ِ َ

ن وجيـشه فـال ينـاهلم اهلداية، وإنام هم بحاجـة إىل حفـظ ورعايـة مـن فرعـو
 .األذى، واهللا أعلم

 .دالالت اآلية وفوائدها •
موضــوع هــذه اآليــة كــاآليتني الــسابقتني هلــا، وهلــذا فــسنكتفي بــام 
أوردناه هناك من الدالالت املشرتكة بني اآليات الكريمة، مقترصين عىل ما 

 :تنفرد به هذه اآلية من دالالت ومعان، ومنها
ُيمة هنا أن لفـظ املعيـة قـدم يف الـذكر قبـل  نلحظ يف اآلية الكرً:أوال

أما يف خرب نبينا عليـه   Z+,  -  .  /  0 *] : لفظ اسم الرب، فقال
 ¨  ]  :الصالة والسالم مع أيب بكر فقـد قـدم لفـظ اجلاللـة عـىل املعيـة فقـال

¬  «  ª  ©Z]ــة ـــس ] ٤٠: التوبـ ـــرسون تلم ـــد حـــاول املف وق
  :)١(احلكمة يف ذلك، فذكروا توجيهات منها

 أن تقديم لفظ املعية ألجل مراعـاة معنـى حـرص املعيـة يف موسـى -
 .معي ريب وليس معهم: عليه السالم بالنسبة لفرعون وملئه، أي

                                                
والتحريـــــــر ) ١١/١٢٧(وروح املعـــــــاين) ٢٤/١٢٠(مفـــــــاتيح الغيـــــــب: ينظـــــــر) ١(

 ).١٨/١٣٥(والتنوير



 

  

 :قــدم املعيــة هنــا وأخــرت يف قولــه تعــاىل: قيــل":  قــال األلــويس-
[¬  «  ªZوهـم أغبيـاء يعرفـون   ألن املخاطب هنا بنو إرسائيـل

واملخاطـب هنـاك ، سامع من موسى عليه الـسالماهللا عز وجل بعد النظر وال
ــه ــاىل عن ــصديق ريض اهللا تع ــل يشء، ،ال ــل ك ــاىل قب ــرى اهللا تع  وهــو ممــن ي

ً ومل يقــدم لــه ردعــا ، صــاحبه معــه يف املعيــةr نبينــا َمَظــَوالخــتالف املقــام ن
وخاطبه عىل نحو خماطبة اهللا تعـاىل لـه عليـه الـصالة والـسالم عنـد ، ًوزجرا

ومل يكـن كـالم موسـى عليـه الـسالم ...  النهي عن احلـزنتسليته بام صورته
ل بعـض العـاملني عـىل ض وسـبحان مـن فـ،ِزْرَوخماطبته لقومه عـىل هـذا الطـ

 .)١("بعض
ــي هــي مــدار النجــاة  إ- ــة الت ــأمر املعي ن تقديمــه ألجــل االهــتامم ب
 .املطلوبة

 نلحظ أن موسى عليه السالم ملـا ذكـر معيـة اهللا تعـاىل قـرصها :ًثانيا
ــرسون عــىل ــي إرسائيــل فيهــا، وقــد ذكــر املف ِ نفــسه ومل يــرشك قومــه مــن بن ْ ُ

 :توجيهات لذلك، منها
ٌ إن موسى عليه السالم مل يذكرهم ألهنم تبع له، فـإذا ثبتـت املعيـة - َ َ

ا كان عليه السالم هو األصـل وغـريه ـمل: وقيل": له ثبتت هلم، قال األلويس
 دون Z.  ] : قال،رامته حمفوظون منصورون بواسطته ورشفه وك،تبع له
 :، ويـشهد هلـذا قولـه تعـاىل)٢(" دون سـيهدينا 0Z]  : وكذا قال،معنا

                                                
 ).١١/١٢٧(روح املعاين: ينظر) ١(
 ).١٨/١٣٥(وبمعناه ما أشار إليه يف التحرير والتنوير) ١١/١٢٧(روح املعاين) ٢(



 

  

[I  H  G  F  EZ  فرصح بنجاة موسى ابتـداء، وجعـل نجـاة ً
ًمن معه تبعا له، معلقا نجاهتم بتبعتهم ملوسى عليه السالم ً. 

 Z '  )  ]:  أن ذلــك مــن بــاب العقوبــة هلــم عــىل قــوهلم-
 هلـم عـىل غفلـتهم عـن ًقال ذلك جـزاء: وقيل": قال األلويس ]٦١:الـشعراء [

حتــى خــافوا   Ñ  Ð  Ï  Î  Z]:  الــسالمهقولــه تعــاىل لــه عليــ
 فإن الظاهر أهنم سـمعوا ذلـك مـن موسـى عليـه الـسالم يف ،فقالوا ما قالوا

 أو غفلتهم عن عناية اهللا تعاىل هبم حـني كـانوا مـع ،مدة بقائهم معه يف مرص
 ،حيث مل يصبهم مـا أصـاهبم مـن الـدم ونحـوه مـن اآليـات،  يف مرصِطْبِالق

هم مــنهم حــني أمــروا بــاخلروج ءنجــا إ-بواســطة حــسن الظــن  -املقتــضية 
 ال أنـه ، وكان تأديبه هلم عىل ذلك بمجرد عدم إرشاكهم فيام ذكر،فلحقوهم

 فإن تقديمه ألجل االهتامم بأمر املعيـة ،نفاه عنهم كام يتوهم من تقديم اخلرب
 .)١("هي مدار النجاة املطلوبةالتي 

ومل يرشكهم عليه الـسالم يف املعيـة ":  قال األلويس يف توجيه آخر-
ــة ــا للكــالم عــىل حــسب،واهلداي ــوهلم ً إخراج ــه يف ق ــا أشــاروا إلي  '   ]:م

(Zمن طلب التدبري منه عليه السالم ")٢(. 
 إن :ًزعـم بعـضهم أن يف الكـالم حـذفا والتقـدير":  قال األلـويس-

  .)٣("فيه  وفيه ما، دون معناZ.  ]  : ولذلك قال،عد ريبمعي و
                                                

 ).١١/١٢٧(روح املعاين) ١(
 ).١١/١٢٧(روح املعاين: ينظر) ٢(
 ).١١/١٢٧(روح املعاين: ينظر) ٣(



 

  

 هذه املعية الواردة يف اآلية الكريمـة مـع أهنـا مـن ضـمن املعيـة :ًثالثا
اخلاصــة، إال أهنــا أخــص أنــواع املعيــة بــإطالق، حيــث تتعلــق بــذات معينــة 
واحدة مسامة هي موسى عليه السالم، وهذه منقبة عظيمة، ومنزلة رفيعة له 

 .لسالمعليه ا
وال يشكل عىل هذا ما تقدم يف الفقرة السابقة من توجيه سبب عـدم 
إرشاك قوم موسى معه يف املعية، فإن ما تقدم ذكره إنام هـو مـن بـاب تلمـس 
حكمة ذلك، مع التسليم بعدم النص عليهم، وأصالة موسـى عليـه الـسالم 

 .عىل أقل تقدير، وأن قومه تبع له يف ذلك عىل أحسن تقدير
ٌ يف اآلية داللة بينة عىل آثار هذه املعية الربانية الكريمة ألولياء :ًرابعا ٌّ َ

اهللا تعاىل، حيث احلامية حتوطهم، واحلفظ حيميهم، هذا نبي اهللا موسى عليـه 
ًالسالم، هو وقومه خيرجون فرارا بدينهم من فرعون وملئه، فيطلبهم بجمع 

ركهم وقـد قطـع عظيم حرشه من شتى املدائن، ويـسري يف أثـرهم، حتـى يـد
ًالبحر طريقهم، أدركهم وهم يف أشد أحواهلم ضـعفا وهلعـا، وهـو يف أشـد  ً
ــاءه، وحتــوط  ــة اهللا ترعــى أولي ــيس أن معي ــد ن ــه زهــوا وغــرورا، وق ًأحوال ً
ًأصفياءه، فام هو إال أن ينشق البحر اللجي ليكون طريقـا يبـسا، كـأن مل تقـع  ً

 تقف شـاخمة كجبـال شـاهقات عليه قطرة ماء دهره كله، وإذ املياه املتالطمة
ًكأن مل تتالطم يوما من الـدهر، فيـاهللا مـن هـذا املنظـر الـذي يـروع الفوائـد، 

 .ويأخذ األلباب، وذلك كله أثر من آثار معية اهللا تعاىل ألوليائه وحزبه
+,  -  .  /   *] :  إن يف قـــول موســـى عليـــه الـــسالم:ًخامـــسا

0Z ة القلـب منـه، والطمأنينـ معان عظيمة من الثقة باهللا تعاىل، وملء 



 

  

ًلتدبريه، حتى يرصح يف قومه زاجرا هلم عن سوء الظن به تعاىل، رادعـا هلـم  ً
ــك يف موقــف هــو أشــد املواقــف  ــأس عــىل قلــوهبم، يقــول ذل عــن غلبــة الي
وأصعبها، عدوهم الغاشم الظامل احلانق أمام أعينهم، يـرتاءى هلـم، والبحـر 

فال يزيد نبـي اهللا تعـاىل ! السبيلاللجي يقطع طريقهم، فأين النجاة، وكيف 
ّ يف أتـم صور الثقة وأوفاهـا، وأكملهـا  Z+,  -  .  /  0] : أن يقول َ

وأعالها، هو عىل ثقة أن اهللا سيهديه، وإن كان ال يدري كيف يكـون ذلـك، 
وال متى يكون، وعندئذ يأتيه األمر من ربه، ممن وعـده بـأن يكـون معـه وأن 

  . 7Z  98  6 ]: ل لهحيفظه من عدوه ويرعاه، ليقو
 



 

  


 

من أهم ما يتعلق هبذا البحث الكشف عن آثار املعية اإلهلية، وبيـان 
الوسائل التي تعني عىل حتقيقها، وهلذا سيكون احلـديث يف  هـذا املطلـب يف 

 :فقرتني
 .آثار املعية اإلهلية: الفقرة األوىل

 .الوسائل التي تعني عىل حتقيقها: الثانيةالفقرة 
 

 .آثار املعية اإلهلية اخلاصة: الفقرة األوىل
كشفت اآليات التي سبق دراستها عـن آثـار كريمـة متنوعـة للمعيـة 

 :اإلهلية، ويمكن إمجال تلك اآلثار يف النقاط التالية
  أعظم آثار املعية اإلهلية، هي حتقـق مـا يلـزم عليهـا مـن املعـاينً:أوال

 أحـد ثالثـة أمـور، هاملناسبة، وقد تبني لنا أنه يلزم عىل معية اهللا تعاىل ألوليائـ
 :بحسب حال من تعلقت به، وهي

 . النرص والتأييد: األول
 .اإلعانة واهلداية: الثاين

 .احلفظ واحلامية: الثالث
ّوهذه اللوازم العظيمة ملعية اهللا تعاىل، ظهرت جليـة بينـة يف اآليـات  َ

تي سبق دراستها، حيث وجـدنا معيـة اهللا تعـاىل ال تبـارح أوليـاءه الكريمة ال
وعباده، فإن كـانوا بحاجـة إىل نـرص نـرصهم، أو حفـظ حفظهـم، أو هدايـة 



 

  

 .هداهم، أو إعانة أعاهنم
ًهذا موسى عليه السالم خيرج بقومه فرارا من فرعون وملئـه، حتـى 

فيهتـف فـيهم إذا قطع البحـر طـريقهم، ظـن قومـه أهنـم مـدركون ال حمالـة، 
ــول هلــم  ــه، ليق ــئن إىل أن اهللا مع   Z+,  -  .  /  0 ]: موســى املطم

 فام أتم كلامته حتى ينزل عليه الـوحي بـرضب البحـر بالعـصا، ]٦٢:الشعراء[
ًلينشق طريقا يبسا، فيحفظ اهللا عباده وينجيهم، ويذل أعداءه وهيلكم ً. 

نـده ويف صورة أخـرى تكـشف عـن آثـار معيـة اهللا تعـاىل يف نـرص ج
وأوليائه، يف خرب أهل اليقني واإليامن من جيش طالوت، ملا بـرزوا جلـالوت 
ٍوجنوده، وقد فاقوهم عددا وعتـادا، فـام كـان مـنهم إال أن توجهـوا بقلـوب  ً
ِعمرها اإليامن باهللا والثقة به، مثبتـني إلخـواهنم مـصربين هلـم، يقـول تعـاىل  َ ُ

E  D  C  B  A  @ F   I  H  G]: ًخمــربا عــنهم
 JO  N  ML  K    U  T  S  R  Q  P

W  V   `  _   ̂ ]\  [  Z  Y  XZ  
ظنهم باهللا تعاىل، فهو مع أوليائه ينـرصهم ويؤيـدهم،   وصدق]٢٤٩:البقرة[

 .فنرصهم مع قلة عددهم، وأذل عدوهم مع كثرة عددهم وعتادهم
 إن كل الصفات الواردة يف املعية اخلاصة مع ما تـدل عليـه مـن :ًثانيا

ٍ فهي تدل أيضا عىل أثر عام ال - عىل ما بيناه -خاصة بحسب سياقها لوازم  ً
يبارح أهل تلك الصفات التي تعلقت هبا معية اهللا اخلاصـة، وهـي رضـا اهللا 
تعاىل عـنهم، هـذا الرضـا الـذي لـزم منـه أن يكـون معهـم هيـدهيم ويعيـنهم 

 .وينرصهم وحيفظهم



 

  

ور بـسكينة القلـب،  ومن ذلك ما تورثه املعيـة اإلهليـة مـن شـع:ًثالثا
وطمأنينة النفس، وأبلغ مثـال عـىل ذلـك خـرب إمـام املرسـلني عليـه الـصالة 
والسالم، وصاحبه أيب بكر الصديق ريض اهللا عنـه، فـيام وقـع هلـام يف حادثـة 
اهلجرة، ملا آوامها الغار يف إثرمها املرشكون بخيلهم ورجلهـم، فعظـم األمـر 

، حتـى دمعـت عينـاه، وعندئـذ  أذىrعىل أيب بكر خوف أن يلحـق بـالنبي 
ما ظنك يا أبا بكـر ( : ينظر إليه نبي اهللا ليسكن روعه ويطمئن نفسه يقول له

 .)١ ()باثنني اهللا ثالثهام
 من أبرز آثار معية اهللا تعاىل اخلاصة، هـذا اإلحـساس الكـريم :ًرابعا

الذي يشعر بـه املـؤمن، ممـا ال يمكـن وصـفه وال رشحـه، وهـو يعلـم أن اهللا 
ر القادر، العيل األعىل، معه هو العبد الـضعيف العـاجز، معـه ينـرصه، القاه

ًوحيفظه ويعينه، وهذا اإلحساس الكريم يدفع املـؤمن إىل بـذل اجلهـد سـعيا 
 .لتحصيل هذه املنزلة الرفيعة، والفوز هبذه املعية الكريمة

 
 .الوسائل التي تعني عىل حتقيق املعية: الفقرة الثانية

ُرجة عالية، ومنزلة رفيعة، وهلذا ال يناهلـا إال الكمـل َمعية اهللا تعاىل د َّ َُ
من عباده، الذين بلغوا أعىل مراتب العبودية له تعاىل، وهنـاك وسـائل تعـني 
ّاملــرء ليبلــغ هــذه املنزلــة، فينــال رشف معيتــه هللا تعــاىل، ويمكــن تبــني تلــك  َ

 :الوسائل بطريقني
                                                

ــاب٧٤٨[أخرجــه البخــاري) ١( ــاب:  كت ــي، ب ــضائل أصــحاب النب ] مناقــب املهــاجرين: ف
 ]. كتاب فضائل الصحابة٤/١٤٧٨[ومسلم



 

  

َينـة معيـة اهللا عن طريق النظـر يف األوصـاف التـي وردت قر: األول
 .تعاىل

النظر يف أخالق األشخاص الذين خصهم اهللا تعـاىل بمعيتـه : الثاين
 .وصفاهتم

ًفإن اهللا تعاىل قد ذكر عددا من األوصاف التـي اسـتحق : فأما األول
 :أهلها أن ينالوا رشف معيته تعاىل هلم، وهي أربعة أوصاف

 .الصرب: األول
 .التقوى: الثاين

 .اإليامن: الثالث
 .اإلحسان: رابعال

وقد مر بنا يف املطلب السابق بيان معاين هذه األوصـاف ودالالهتـا، 
فمن أراد الظفـر بمعيـة اهللا تعـاىل؛ فعليـه أن جيتهـد يف حتقيـق هـذه الـصفات 

 .األربعة
ومما جيدر لفت النظر إليه إن هذه الصفات األربع، هي أعىل مراتـب 

ذا فأهلهـا حقيقـون بمعيـة اهللا الدين، وأجل مقامات العبودية هللا تعـاىل، وهلـ
 . هلم بكل ما تقتضيه، ويلزم عنها

وهذه األوصاف مع ما بينها من تالزم وتداخل، فإن يف كل واحـدة 
منها من املعاين اخلاصة التي ال توجد يف غريها، وهلذا فقـد يغلـب عـىل املـرء 

 .أحدها،  كأن يعرف بالتقوى، أو يعرف بالصرب، ونحو ذلك 
ُهو النظر يف صفات األشخاص الـذين ثبتـت هلـم املعيـة ف: أما الثاين َ



 

  

اخلاصة، والتأمل يف األحوال التي كانوا عليها واحتفت هبم، ملا أخـرب تعـاىل 
 .بمعيته هلم

لقد خص اهللا تعاىل أربعة من اخللق بمعيتـه، فعيـنهم بأسـامئهم دون 
 النبي حممد وموسى وهارون علـيهم الـصالة والـسالم،:  سائر اخللق، وهم

وأبــو بكــر الــصديق ريض اهللا عنــه، فمــن نظــر يف مــا يميــزهم مــن صــفاهتم 
ًوأخالق، واجتهد يف االقتداء هبم، والتحيل بأخالقهم؛ كان حقيقـا أن ينـال 
معية اهللا تعاىل كام نالوها، ولن يشق علينا معرفـة صـفاهتم وأخالقهـم؛ فقـد 

 . كانوا يف أعىل مقامات الطاعة، وأكرم منازل العبودية
إن التأمل يف احلال التي كانوا عليها حينام أخرب تعاىل بأنه معهـم، كام 

 .ًيكشف لنا شيئا من الصفات التي تعني عىل نيل هذه املنزلة
وإذا تأملنا حاهلم ظهر لنـا بـشكل جـيل أن احلـال التـي كـانوا عليهـا 

 كامل العبودية والطاعة هللا، مـع كـامل اخلـضوع لـه والتعلـق بـه، يف :تضمنت
 وهــذه احلــال هــي أكمــل األحــوال التــي وال رضورة وخطــورة،أشــد األحــ

 .يستصحب هبا العبد معية اهللا، ويستنزل هبا معونته عز وجل
هذا موسى وأخوه يذهبان إىل أشد الطغاة، وأعتى الظاملني، برسـالة 
ّفيها زوال ملكـه، وحتريـر العبـاد مـن رقــه وأرسه، يـذهبان لـه بـال معـني أو  ِ

ً، فكــان تعلقهــام بــاهللا خالــصا ال شــائبة فيــه، نــصري، وال مؤيــد أو ظهــري
ًوتفويضهام تام ال دخل فيه، فكان حقيقـا هبـام أن ينـاال رشف معيـة اهللا هلـام،  َ َ

 .فتكلؤمها رعاية اهللا وحفظه، فال يصل إليهام أذى فرعون وملئه
ونبي اهللا حممد عليه الصالة والسالم مـع صـاحبه ريض اهللا عنـه، يف 



 

  

 حال أخوهيام موسى وهارون، فقد خرجا وأهل مكة حال مل تكن بعيدة عن
ًومن معهم قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم، يف أثرمها ال يألون جهـدا يف طلبهـا  ِ ْ َ
ًوالظفر هبام، خيرجان ومها يف أشد حاهلام ضعفا، فـال معـني وال ظهـري، وإنـام 
ف ًالتعلق باهللا، والثقة بحسن بالئـه بأوليائـه، فكـان حقيقـا هبـام أن ينـاال رش

 .معية اهللا هلام، فيحفظهام اهللا ويرصف عنهام كل أذى
وبعد فإذا كان العبد قد قام هللا تعاىل، وهـو يف غايـة الـضعف، وقلـة 
النارص واملعـني ، فتلـك أكـرم حـال يـستوجب هبـا املـرء معيـة اهللا، فيحفظـه 

 .وهيديه وينرصه



 

  


به ومن احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وعىل آله وصح

 :تواله، وبعد
ُفقد خلـصت هـذه الدراسـة إىل عـدد مـن النتـائج، هـي عـىل النحـو  َ

 :التايل
 أن مذاهب الناس والطوائف املنتسبة إىل اإلسالم قد اختلفت ً:أوال

 .يف بيان معنى حقيقة معية اهللا تعاىل خللقه
 أن املعية تنقسم إىل أقسام متنوعـة، بحـسب االعتبـارات التـي :ًثانيا

 . من خالهلا إليهاُينظر
 بلغ عدد آيات املعية العامة ثالث آيات، وآيات املعيـة اخلاصـة :ًثالثا

 .سبع عرشة آية
ــرسون :ًرابعــا ــة - أمجــع املف ــذاهبهم العقدي  عــىل - وإن اختلفــت م

تفسري املعية اإلهلية العامة بالعلم والقدرة، ونحو ذلك من املعاين الدالة عىل 
ق، كـام فـرسوا املعيـة اخلاصـة بـام تقتـضيه مـن كامل القـدرة واإلحاطـة بـاخلل

املعاين اخلاصة كالنرصة واحلفـظ واإلعانـة، وقـد حكـى اإلمجـاع عـىل ذلـك 
 - كام تقدم -عدد منهم 

وال يؤثر عىل هذا ما ذكرنـاه مـن مـذاهب غـالة اجلهميـة واملتـصوفة 
ونحوهم، فإهنم وإن خالفوا عامة الفـرق اإلسـالمية يف هـذا البـاب؛ فلـيس 

 .فاسري مستقلة متداولةهلم ت
عـىل أن املفــرسين وأن اتفقــت أقــواهلم يف معنــى املعيــة اإلهليــة، فــإن 



 

  

ًهناك فروقا بني طريقة أهل السنة واجلامعة من سلف هذه األمة ومن تبعهم 
بإحسان، وبني من خالفهم من سائر الفرق املنتـسبة إىل اإلسـالم، يف أمـرين 

 :أساسني
عتقدون أن معية اهللا تعـاىل خللقـه أن كل من خالف السلف ي: األول

من باب املجاز وليست حقيقة، ويرون أن تفسريها بالعلم من باب الرصف 
 .هلا عن ظاهر لفظها

 أما أهل السنة فريون أن معيته تعـاىل حـق عـىل احلقيقـة، ويـرون أن 
تفسريها بالعلم واإلحاطـة ونحـو ذلـك مـن املعـاين املناسـبة التـي يقتـضيها 

اهر الذي تدل عليه، وأهنا ال تدل عىل أكثر مـن هـذه املعـاين السياق، هو الظ
 .ُبأنه قد عدل هبا عن ظاهر لفظها: حتى يقال

 الفرق بني مذهب الـسلف ومـن خـالفهم، -ً أيضا -ويظهر : الثاين
ًأن السلف يثبتون مع معيـة اهللا تعـاىل خللقـه، علـوه عـىل خلقـه ذاتـا وصـفة، 

ًذه الــصفات تعارضــا، وأمــا مــن واســتواءه عــىل عرشــه، وال يــرون بــني هــ
 .خالفهم فقد أنكروا علو الذات واالستواء

 جعل بعض املفرسين املخالفني لطريقة السلف آيات املعيـة :ًخامسا
ــادهم أن  ــاىل، العتق ــائق صــفات اهللا تع ــل حلق ــاب التأوي ًالعامــة أصــال يف ب
تفسريها بالعلم عدول عن ظاهرها وسلوك لطريق التأويل، وقـد ظهـر مـن 

 .ل البحث خطؤهم يف فهم حقيقة مذهب السلفخال
 ســلك غالــب املفــرسين االختــصار يف الكــالم عــن املعيــة :ًسادســا

اإلهلية، فلم يتوسعوا يف التقرير واملناقشة فيها، وأبرز سبب لذلك أن املسألة 



 

  

متقررة ال حتتاج إىل بسط وتوسع، ويستثنى من ذلك بعض تفاسري الصوفية 
 .لك ما للمعية عندهم من معان روحية خاصةفقد توسعوا فيها، وسبب ذ

 تضمنت مجيع آيات املعية العامة ما يـدل عـىل كـامل علـم اهللا :ًسابعا
 .وقدرته وإحاطته، وهذا مناسب ملضموهنا ومعناها

ًوأما آيات املعيـة اخلاصـة فقـد أفـادت قـدرا زائـدا عـىل ذلـك؛ وهـو  ً
 بحاجة إىل نرص نرصهم، أو رعاية اهللا تعاىل ألوليائه، وعنايته هبم، فإن كانوا

 .حفظ حفظهم، أو إعانة أعاهنم ، أو هداية هداهم
ــا ــؤمنهم :ًثامن ــاد اهللا م ــاملكلفني مــن عب ــة ب ــة متعلق ــات املعي ــل آي  ك

Z  Y  ] : وكافرهم، إال يف موضع واحد وقع فيه خالف، وهو قوله تعاىل
  cb  a  `  _  ^  ]  \  [Z  ]حيث ذهب ]١٢:األنفال 

 .إىل أن املعية فيها متعلقة باملالئكةبعض املفرسين 
 غالب اآليات الواردة يف املعية هي من السور املدنية، حيـث :ًتاسعا 

 .ًبلغت ثالثة عرش موضعا، وأما يف السور املكية ففي أربعة مواضع
وأكثر سورة وردت فيها املعية سورة األنفال، حيث وردت يف أربعة 

 .الثة مواضع يف كل منهاممواضع، ثم سورة البقرة والتوبة يف ث
 يغلب عىل جانب املعية العامة معنـى التخويـف والتحـذير؛ :ًعارشا

ملا فيها من داللة عىل اطالع اهللا تعاىل عىل خلقه، وإحاطتـه هبـم، يؤكـد هـذا 
 .السياق الذي وردت فيه، حيث يغلب عليه معنى الرتهيب

 وهلذا فقد أما املعية اخلاصة فيغلب عليها جانب الرتغيب واإلطامع،
 .اقتضت معاين النرص واحلفظ والتوفيق



 

  

 تبني من خالل البحث أن املعية اخلاصـة ال تكـون إال :احلادي عرش
 .لعباد اهللا املؤمنني، بخالف املعية العامة فهي لكل اخللق

ٍ إن أبرز أثر ملعية اهللا تعاىل العامة عىل العباد، هـو شـعور :الثاين عرش
ًبه مطلع عليه، حميط به سمعا وبرصا، وقدرة وتدبريا، املرء بأن اهللا معه، عامل  ً ً

ًومن علم ذلك حقا، وأيقن به صدقا؛ أورثه دوام املراقبـة هللا تعـاىل، واحلـذر  ً
 .منه، فال يراه حيث هناه، وال يفقده حيث أمره

ً أمجع املفرسون عىل أن املعية اخلاصة تفيـد قـدرا زائـدا :الثالث عرش ً
ُ تفرس بحسب السياق الذي وردت فيه، وبعد النظـر عىل معنى املعية العامة،

يف كالمهم تبـني أن املعـاين التـي ذكروهـا ال ختـرج عـن ثالثـة معـاين، وربـام 
 : عربوا بألفاظ خمتلفة، غري أهنا قريبة املعنى من هذه األلفاظ، وهي

احلفـظ : الثالـث.  اإلعانـة واهلدايـة: الثـاين.  النرص والتأييـد: األول
 .واحلامية

 أن من املفرسين مـن مل يعـتن بتحريـر هـذه املعـاين، حيـث نجـد عىل
منهم من يذكر أ كثر من معنى يف اآلية الواحدة، بل ربـام جيمـع بينهـا فيـذكر 
ًاملعاين الثالث مجيعا، ويظهر أن سبب ذلك يرجع إىل أن تلك املعاين الثالثـة 

مـل أكثـر مـن  ًمتقاربة املعنى والداللة، وفضال عن هذا فربام كانت اآليـة حتت
 .معنى

 من أقسام املعية اخلاصـة مـا تعلـق بـذات معينـة، وهـي :الرابع عرش
أخص أنواع املعية اإلهلية؛ ألهنا تقترص عىل ذوات معينـة فقـط، وقـد بلغـت 
أربعة مواضع، تشري إىل أربعة أعيان، هم ثالثة أنبيـاء وصـديق، أمـا األنبيـاء 



 

  

وأما الصديق فـأبو بكـر فمحمد وموسى وهارون عليهم الصالة والسالم، 
 .ريض اهللا عنه، وداللة ذلك عىل رشفهم وعلو منزلتهم ظاهر

وأخص أنواع املعية بإطالق ما ورد يف شأن موسى عليه السالم، يف 
  Z+,  -  .  /  0  *]: موضـــــع واحـــــد، حيـــــث قـــــال تعـــــاىل

 ].٦٢:الشعراء[
 من أقسام املعية اخلاصة ما تعلق منها بوصف، وأكثر :اخلامس عرش

آيـات املعيـة اخلاصـة جـاءت عـىل هــذا النـوع، وقـد بلغـت عـرشة مواضــع، 
 :واقرتن هبا أربعة أوصاف، هي

 .وصف الصرب، ورد يف أربعة مواضع. ١
 .وصف التقوى، ورد يف أربعة مواضع. ٢
 .وصف اإلحسان، يف موضعني. ٣
 .وصف اإليامن، يف موضع واحد. ٤

يـان؛ داللـة عـىل وجميء غالب آيات املعيـة معلقـة بأوصـاف دون أع
علو شأهنا، وفيه دعوة إىل السعي لنيل رشف معية اهللا تعاىل، وذلك بالتخلق 

 .بتلك األوصاف
 : املعية اخلاصة تنقسم إىل قسمني:السادس عرش
 :معية األوصاف، وهلا معنيان: القسم األول

 .معية اإلعانة والتوفيق: الثاين. معية النرص والتأييد: األول
احلفـظ : عية األعيان، ومل ترد إال عىل معنى واحد هوم: القسم الثاين

واحلامية، ولعل اختصاص األعيان هبذا النـوع مـن املعيـة ألن املـرء يف حـال 



 

  

 .الشدة واخلوف أول ما حيتاج إليه ويشغل فكره أمر حفظ نفسه ومحايتها
 هناك آيات وردت يف املعية اخلاصة ومل تقيد املعية فيها :السابع عرش

أو ذات معينة، غري أنه يفهم من السياق الذي وردت فيه ما بوصف خاص 
يدل عىل معنى اإليامن وعمل الصاحلات، واجلهاد يف سبيل اهللا، وهي ثالثة 

QP   WVUTSR]: قوله تعاىل: مواضع
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 ].٣٥:حممد[  o  n  m  l  k p   s  r  qZ ]: تعاىل
 أن معية اهللا تعاىل اخلاصة بكل ما تتضمنه مـن الـرشف :الثامن عرش

 :واملكانة ألهلها تنال بطريقني
حتقيق واحد من هذه األوصـاف التـي جـاءت املعيـة مقرتنـة : األول

 .هبا
َالنظر يف صفات وأخالق األشخاص اخلاصني، الذين ث: الثاين ُبتت ّ

 .هلم املعية اخلاصة
 غالـب معـاين املعيـة اخلاصـة يتعلـق بالنـرص والتأييـد، :التاسع عرش

حيث وردت يف ثامنية مواضع، كلها تتعلق باجلهاد يف سبيل اهللا، وذلك ألن 
املرء يف حال قتال تـسفك فيهـا الـدماء، وتـذهب فيـه األرواح، وهـو بـأمس 

هلـذا ورد التأكيــد يف أكثـر مــن احلاجـة إىل تثبيـت القلــب وتـسكني الفــؤاد، و



 

  

 .موضع يف القرآن الكريم عىل معية اهللا تعاىل للمجاهدين يف سبيله
إهنا  تـدل عـىل :  للمعية اخلاصة عدد من اآلثار من أبرزها:العرشون

 .رضا اهللا تعاىل عن كل من ثبتت هلم املعية من األعيان أو األوصاف
بـه املـؤمن، وهـو ومن آثارها أيضا اإلحساس الكـريم الـذي يـشعر 

ًيعلم أن اهللا معه، ينرصه، وحيفظه ويوفقه، وهذا يدفعه إىل بذل اجلهـد سـعيا 
 .لتحصيل هذه املنزلة الرفيعة واملعية الكريمة

ً إن املؤمن أقرب ما يكون حتقيقـا ملعيـة اهللا تعـاىل :احلادي والعرشون
عاىل، فإنه ًوظفرا هبا حني يكون يف غاية الضعف وقلة النارص، مع قيامه هللا ت
 .واحلال هذه يستوجب معية اهللا تعاىل له، فيحفظه ويعينه وينرصه

فالباحـث يـويص بدراسـة اآليـات التـي تتعلـق  بجوانــب .. ًوأخـريا
االعتقــاد دراســة تفــسريية تنطلــق مــن آيــات القــرآن الكــريم، تكــشف عــن 
ُّمعانيها ودالالهتا، وجتليها للنـاس، فـإن ذلـك أسـد الطـرق لبيـان العقيـدة َ َ ،

 .وأهنج السبل لتعميقها يف النفوس، وربط الناس بكتاب رهبم
ــك رب  ًهــذا واحلمــد هللا أوال وآخــرا، وظــاهرا وباطنــا، ســبحان رب ً ً ً

 .العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني



 

  




الريـاض، /اإلبانة، البن بطة العكربي، حتقيـق رضـا نعـسان، دار الرايـة -
 .هـ ١٤١٥، ت٢ط

اآلثـــــار املرويـــــة يف صـــــفة املعيـــــة، حممـــــد التميمـــــي، دار أضـــــواء  -
 ه ـ١٤٢٢:، ت١الرياض، ط/السلف

ــــة، دار الكتــــب  - ــــن قــــيم اجلوزي ــــوش اإلســــالمية، اب ــــتامع اجلي اج
 . هـ ١٤٠٤: بريوت، ط، ت/العلمية

، ١بريوت، ط/األسامء والصفات، أبو بكر البيهقي، دار الكتب العلمية -
 م٢٠٠١:ت

بـريوت، /أضواء البيـان، حممـد األمـني الـشنقيطي، دار الكتـب العلميـة -
 هـ١٤١٧:، ت١ط

االعتــصام،  أبــو إســـحاق الــشاطبي، حتقيــق ســـليم اهلــاليل، دار ابـــن  -
 هـ١٤١٢:، ت١اخلرب، ط/عفان

أقاويـل الثقــات، مرعــي الكرمــي، حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط، مؤســسة  -
 هـ١٤٠٦:، ت١بريوت، ط/الرسالة

، ١بـريوت، ط/التنزيل، أبو سعيد البيضاوي، دار الكتب العلميـةأنوار  -
 هـ١٤٠٨:ت

إيثـــار احلـــق عـــىل اخللـــق، ابـــن الـــوزير حممـــد بـــن نـــرص، دار الكتـــب  -
 .م ١٩٨٧، ٢بريوت، ط/ةيالعلم



 

  

الربهـــان يف علـــوم القـــرآن، بـــدر الـــدين الزركـــيش، حتقيـــق املرعـــشيل  -
 هـ١٤١٠:، ت١ط/ بريوت/وآخرون، دار املعرفة

عـــروس، املرتـــىض الزبيـــدي، جمموعـــة مـــن املحقيقــــني، دار تـــاج ال -
 .١بريوت ط/اهلداية

تأويل خمتلف احلديث، ابن قتيبة الدينوري، حتقيق سليم اهلاليل، دار ابن  -
 .٢اخلرب، ط/عفان

 هـ١٤٠٥: ت١حممد السعوي، ط: التدمرية، أمحد ابن تيمية، حتقيق -
امل، دار الكتــب التــسهيل لعلــوم التنزيــل، ابــن جــزي ، حتقيــق حممــد ســ -

 بريوت/ العلمية
، ١بـريوت، ط/تفسري القرآن العظـيم، أبـو الفـداء ابـن كثـري، دار الفكـر -

 هـ١٤١٢:ت
ــد، أبــو عمــر بــن عبــد الــرب، حتقيــق العلــوي وآخــرون، وزارة  - التمهي

 هـ١٣٨٧، ت١املغرب، ط/األوقاف
ــــعدي، دار ابــــن  - ــــن س ــــرمحن ب ــــد ال ــــرمحن، عب ــــريم ال ــــسري الك تي

 هـ١٤٢٥:، ت١الرياض، ط/اجلوزي
التيسري يف القراءات السبع، أبـو عمـرو الـداين، حتقيـق أوتـو يرتـزل، دار  -

 هـ١٤٠٦:، ت٣بريوت،ط/الكتاب العريب
، ١بـريوت، ط/جامع البيـان، ابـن جريـر الطـربي، دار الكتـب العلميـة -

 هـ١٤١٢:ت
ــــامعيل البخــــاري، دار  - ــــن إس ــــد ب ــــسند، حمم ــــصحيح امل اجلــــامع ال



 

  

 هـ١٤١٧:، ت١الرياض، ط/السالم
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا القرطبي، حتقيـق الرتكـي وآخـرون،  -

 هـ١٤٢٧ت: ١بريوتط/مؤسسة الرسالة
ــاء، أليب نعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا األصــبهاين، دار الكتــاب  - حليــة األولي

 هـ١٤٠٥: ، ت٤بريوت، ط/العريب
 ١، طباكستان/الرد عىل اجلهمية والزنادقة، ابن مندة، املكتبة األثرية -
 هـ١٣١٧:، ت١روح املعاين، حممود األلويس، دار الفكر، بريوت، ط -
زاد املــسري، أبــو الفــرج ابــن اجلــوزي، حتقيــق زهــري الــشاويش، املكتــب  -

 هـ١٤٢٣، ت١اإلسالمي، بريوت، ط
رشح أصول اعتقاد أهل السنة، أبو القاسم الاللكائي، حتقيق الغامـدي،  -

 هـ١٤١٦، ٤الرياض، ط/دار طيبة
عقيــدة الطحاويــة، عــيل بــن أيب العــز، حتقيــق الرتكــي وآخــرون، رشح ال -

 هـ١٤١٣:، ت٢ط/ بريوت/مؤسسة الرسالة
الريـاض، /رشح العقيدة الواسطية، حممد بن عثيمني، دار ابـن اجلـوزي -

 هـ١٤١٥:، ت٢ط
الريــاض، /الــرشيعة، أبــو بكــر اآلجــري، حتقيــق الــدميجي، دار الــوطن -

 هـ١٤٢٠:، ت٢ط
بـريوت، / مسلم بـن احلجـاج، دار ابـن حـزمصحيح مسلم، أبو احلسن -

 هـ١٤١٦:، ت١ط
عرائس البيان يف حقائق القـرآن، الـبقيل، حتقيـق أمحـد فريـد، دار الكتـب  -



 

  

 ١العلمية، ط
 هـ١٤٠٣:، ت١بريوت، ط/فتح القدير، حممد الشوكاين، دار الفكر -
/ الفروسـية، ابـن قـيم اجلوزيـة، حتقيـق مـشهور بـن حـس دار األنـدلس -

 هـ١٤١٤:، ت١حائل، ط
الفــصل يف امللــل، عــيل بــن حــزم، حتقيــق حممــد بــن نــرص وآخــرون، دار  -

 .بريوت/اجليل
 هـ١٤٠٧، ت١٣القاهرة، ط/يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الرشوق -
 هـ١٤١٢، ١الرياض، ط/ القواعد املثىل، حممد بن عثيمني، دار الوطن -
دين، الكشف عن وجوه القراءات، مكي بن أيب طالـب، حتقيـق حميـي الـ -

 هـ١٤٠٧:، ت٤بريوت، ط/مؤسسة الرسالة
اللبــاب، أبــو حفــص بــن عــادل، حتقيــق عــادل املوجــود وآخــرون، دار  -

 هـ١٤١٩:، ت١بريوت، ط/الكتب العلمية
ــريوت ط - ــاء الثــرات العــريب، ب ، ٢لــسان العــرب، ابــن منظــور، دار إحي

 هـ١٤١٨:ت
 ١بريوت ط/جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس، دار العلوم -
/ بـريوت/املحكم، ابن سيده، عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية -

 م٢٠٠٧ت
ـــر وآخـــرون، دار  - ـــوي، حتقيـــق النم ـــد البغ ـــل، أبـــو حمم ـــامل التنزي مع

 .هـ١٤٠٩الرياض، ت/طيبة
، ١بـريوت، ط/مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلميـة -



 

  

 هـ١٤١١:ت
ين، حتقيـق نـديم مرعـشيل، دار مفردات ألفاظ القـرآن، الراغـب الـصفها -

 .بريوت/الفكر
مقاالت اإلسالميني، أبو احلـسن األشـعري، حتقيـق هلمـوت ريـرت، دار  -

 .٣بريوت، ط/إحياء الرتاث العريب
امللل والنحل، أبو الفتح الشهرستاين، حتقيـق عبـد األمـري وآخـرون، دار  -

 هـ١٤١٤: ،ت٣بريوت، ط/املعرفة
 تعليــق دراز وآخــرون، دار الكتــب املوافقــات، أبــو إســحاق الــشاطبي، -

 .بريوت/العلمية
النكت والعيون، أبو احلسن املاوردي، حتقيـق الـسيد بـن عبـد املقـصود،  -

 .بريوت/دار الكتب العليمة
ــشارقة، ط - ــة، مكــي بــن أيب طالــب، جامعــة ال ــة إىل بلــوغ النهاي  ١اهلداي

 هـ١٤٢٩
 مهيان الزاد إىل دار املعاد، حممد بن يوسف أطفيش،  -
حممـد حممـود حجـازي، مكتبـة . وحدة املوضوعية يف القرآن الكـريم دال -

 هـ١٤٢٤ ٢القاهرة، ط/ دار التفسري
 



 

  



 

  





––



 نارص بن سعود القثامي .د

 .رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف •
 بجامعـة أم   املاجستري من قسم الكتـاب والـسنةدرجة حصل عىل  •

العقد النـضيد ": جزء من كتاببأطروحته حتقيق ودراسة : القرى
ــسبع – "يف رشح القــصيد  – مــن رشوح الــشاطبية يف القــراءات ال

 .)هـ٧٥٦ت(ألمحد بن يوسف السمني احللبي، 
 من قـسم الكتـاب والـسنة بجامعـة أم  حصل عىل درجة الدكتوراه •

لوامــع الغــرر رشح ":  حتقيــق ودراســة كتــاببأطروحتــه : القــرى
ت الــثالث املكملــة للعـــرش ، مــن كتــب القــراءا"فرائــد الــدرر

 )هـ٨٩٣ت(وتوجيهها، ألمحد بن إسامعيل الكوراين، 
ــريم  • ــرآن الك ــسعودية للق ــة ال ــة العلمي ــس إدارة اجلمعي ــضو جمل ع

وعلومه ورئـيس فـرع اجلمعيـة العلميـة الـسعودية للقـرآن الكـريم 
 .وعلومه بمنطقة مكة املكرمة

 



 

  

 



 

  


 والتدبري، الواحد يف احلكم والتقدير، امللـك باخللقاحلمد هللا املنفرد 
ِوهو السميع البـصري، املتقـدس يف كـامل وصـفه عـن الذي ليس كمثله يشء  ْ َ ّ

 .الشبيه والنظري
وأشهد أن ال إله إال اهللا قيوم الـسموات واألراضـني، الـذي ال فـوز 
ــه، وال غنــى إال يف االفتقــار إىل  ــذلل لعظمت ِإال يف طاعتــه، وال عــز إال يف الت ِّ

 .رمحته، وال حياة إال يف رضاه، وال أنس إال يف قربه
ً نبينا حممدا عبده ورسوله املبعوث رمحة للعـاملني، وحجـة وأشهد أن

عىل العباد أمجعني، بلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمـة، وجاهـد يف اهللا 
ــه  ــه، وعــىل آل ــاه اليقــني، فــصلوات اهللا وســالمه علي حــق جهــاده، حتــى أت
وأصـحابه الطيبــني الطـاهرين، وأزواجــه أمهـات املــؤمنني، ومـن ســار عــىل 

 .اقتفى أثرهم إىل يوم الدينهنجهم، و
 :أما بعد

ِفإن كتاب اهللا هو خري ما عمرت به األوقات، وأفضل ما رصفت يف  ُ ّ ُ
َتعلمه وتعليمه اهلمم العوايل، واملهج الغوايل ُ َّ ِ ِ. 

فهو احلبل املتني، والـرصاط املـستقيم، فيـه حيـاة القلـوب، وسـعادة 
ــصال ــة وال ــاب اهلداي ــو كت ــوس، وهتــذيب األخــالق، فه ــق النف ح، والتوفي

ُإن هــذا القــرآن هيــدي للتــي هــي أقــوم ويبــرش ﴿ : والفــالح، قــال ســبحانه ِّْ َ ُ َ َُ َ َ ْْ َّ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ
ًاملؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا كبريا ِ َ ً ْ َ َْ َّ ْ َ ََ َُ َ َّ َ ُ َّ ُِْ ِ ِ ِ َِ ْ﴾) ١(. 

                                                
 .٩:  سورة اإلرساء، اآلية)١(



 

  

ِوإن من املعلوم أن العلوم ليعلو شأهنا، ويسمو قـدرها، كلـام كانـت  ّ
اب اهللا أقرب، وبالصلة به أعلق، ومن تلك العلوم التـي نالـت رشف من كت

 .ّالتعلق بكتاب اهللا علم القراءات
ِفعلم القراءات من العلوم العظيمة واألصيلة، فهو من أجل العلوم 
قدرا، وأعالها منزلة، وال يكاد يوجد علم من العلوم الـرشعية وال العربيـة 

 .ًافده، وينبوعا من ينابيعهًإال ويعترب هذا العلم رافدا من رو
وإن من العلـوم املتـصلة هبـذا العلـم علـم القـراءات الـشاذة أنواعـه 
وأثره يف املعاين التفسريية، ومما يتعلق به ما زاد عىل رسم املـصحف العـثامين 
مما قرئ به، ثم نسخ يف العرضة األخرية أو ترك بعد اإلمجاع عـىل املـصحف 

 .حابة ريض اهللا عنهم لبيان املعنىالعثامين، أو زيد يف مصاحف الص
وقد وجد مثل هذا يف كتب القـراءات والتفـسري، وبنـي عليـه معـان 
تفسريية وأحكام فقهيـة، وقـد اختلفـت نـسبته وتـسميته مـا بـني القـول بأنـه 
زيادة تفسريية زيدت بأقالم الصحابة لبيان املعنى، وبني القول بأنه كان مـن 

قـراءة تفـسريية، أو :  يف القـراءة هبـا فيقـالًاألحرف السبعة التي كان مأذونـا
قـــراءة مدرجـــة، مـــع ظهـــور أمهيـــة تلـــك املـــدرجات يف اآلراء التفـــسريية 

 . واالستدالل هبا عىل األحكام
 : فأحببت أن أشارك هبذا البحث بعنوان

 .القراءة املدرجة مفهومها وأثرها
شاذة ويتناول البحث مفهوم القراءة املدرجة، وعالقتها بالقراءات ال

 .وأثرها يف املعنى التفسريي



 

  

 أمهية البحث
 .أنه متعلق بكتاب اهللا دستور األمة وسبيل هدايتها وسفينة نجاهتا -١
 .أنه متعلق بعلم القراءات أجل العلوم قدرا وأرفعها منزلة -٢
 .قلة الكتب املؤلفة يف أنواع الشواذ وندرهتا -٣
 .ث مستقلًمل أر أحدا ممن كتب يف القراءات أفرد هذا املوضوع ببح -٤

 : هدف البحث
 .حترير ضابط القراءة املدرجة، وبيان مفهومها، وسبب تسميتها -١
 .الكشف عن نشأة القراءة املدرجة، وسبب إدراجها -٢
 . إيضاح عالقة القراءة املدرجة بالتفسري، وأثرها يف املعنى -٣
 .إيضاح عالقة القراءة املدرجة بالقراءات الشاذة -٤



 

  

 : التايلوسوف تكون خطة البحث عىل النحو
 :املقدمة -

 .وتشتمل عىل أمهية البحث، وأهدافه، وخطته
 .القراءات الشاذة التعريف واألنواع: التمهيد -
 :وفيه مبحثان 

 .ًتعريف القراءات الشاذة لغة واصطالحا: املبحث األول
 .أنواع القراءات الشاذة: املبحث الثاين

 .القراءة املدرجة املفهوم والضابط: األول الفصل -
 :بحثانوفيه م

ًتعريف القراءة املدرجة لغـة واصـطالحا، وأول مـن : املبحث األول
 .أطلق لفظ اإلدراج

 .الكشف عن املدرج هل هو تفسري أم قراءة: املبحث الثاين
ــصل - ــاين الف ــراءات: الث ــسري والق ــراءة املدرجــة بالتف ــة الق  عالق

 .الشاذة
 :وفيه مبحثان

 . وأثرها يف املعنىعالقة القراءة املدرجة بالتفسري: املبحث األول
 .عالقتها بالقراءات الشاذة: املبحث الثاين

 .  وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصياتاخلامتة
 .ثم الفهارس واملراجع

 الدراسات السابقة



 

  

ًمن خالل البحث والتتبع مل أر أحدا خص القراءات املدرجة ببحث 
 :ٍمستقل أو القراءات التفسريية إال ما ييل

 .ة بني الرواية والتفسريالقراءات الشاذ -١
رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة املاجــستري مـن اجلامعـة اإلسـالمية باملدينــة 

 .هـ، للباحث سامي حممد عبد الشكور١٤٢٠النبوية يف عام 
وكان حمور الرسالة يـدور حـول دخـول التفـسري يف القـراءات الـشاذة 

 .ومن ثم إطالق عموم الشذوذ عليه
 القــراءات واألقــوال التفــسريية وقــد حــاول الباحــث استقــصاء مجيــع

 .الواردة يف القرآن الكريم والتي شملها لفظ الشذوذ واحلكم عليها
جزم الباحث بأن كل ما ورد مـن قـراءات تفـسرييه فنـسبته للقـراءات  -

 .نسبة خاطئة، وهذا حمل نظر
خالـد بـن عـيل الغامـدي، . د. القراءات التفسريية، مفهومها وأنواعها -٢

منشور يف جملة مركز تطـوير التعلـيم جامعـة عـني بحث مقدم للرتقية، 
 .هـ١٤٢٩ عام ١٦: شمس العدد

يدور البحث حول جميء كثري مـن القـراءات املقبـول منهـا واملـردود 
عىل جهة التفسري للمعنى، وهي ما تسمى بالقراءات التفسريية حسب رؤيـة 

راءات ًالباحث، ولذلك أظهر البحث عددا من القراءات املتواترة عىل أهنا قـ
تفسريية، ولذلك مل يرش البحث للقراءة املدرجة البتة بل حتى يف ذكـر أنـواع 
القراءات التفسريية فقد بنى تنوعها بحسب أثرها يف السياق أو احلكم، بينام 

 .  القراءة املدرجة هي التفسريية عند اإلطالق كام سيأيت بإذن اهللا



 

  

صـواب فمـن اهللا، ًوأ خريا فهذا البحث جهد املقل فام كـان فيـه مـن 
وما كان فيه من خطأ فمن نفيس والـشيطان، وأسـأل اهللا أن ينفـع بـه قارئـه، 

 .ًوأن جيعله خالصا لوجهه
.وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه وسـلم



 

  

 
 
 

 
 
 








 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

 



 

  

 


 :ًتعريف القراءات الشاذة لغة واصطالحا

 :لغة
َقـراءة، وهـو مـصدر:  مجـع:القراءات َقـرأ": ِ تـال، وينتظمهـا : ، أي"َ

ِقــرأت املــاء يف احلــوض، أي": اجلمــع والــضم، تقــول: معنــى َ ُمجعتــه فيــه، : َُ
 . )١ (. معنى اجلمع، ألنه جيمع اآليات والسور"القرآن": نىومع

ً مصدر شذ يشذ ويشذ شـذا وشـذوذا:ُّالشذوذ ً ُّ ُّ َُّ َ انفـرد ونـدر : ، أي)٢(ُِ
ُّالــشني والــذال يــدل عــىل ": ّشــاذ، ويقــول ابــن فــارس: عــن اجلمهــور فهــو

ًاالنفراد واملفارقة، شذ اليشء يشذ شذوذا ّ َِّ")٣( 
ُشذ الرجـل إذ": يقال ٍا انفـرد عـن أصـحابه، وكـل يشء منفـرد فهـو َّ ِ َ ُُّ َِ َ

 .)٤ (.ّشاذ
 .)٥("ندر عن اجلمهور وخرج عنهم: َّوشذ اليشء

االنفراد والندرة واملفارقة واخلروج عن القاعدة : ُّفالشذوذ يدل عىل
 .)٦(واألصل

                                                
 .قرأ:  واللسان، مادة،٥/٧٩: مقاييس اللغة:  انظر)١(
 .٣/١٨٠: مقاييس اللغة:  انظر)٢(
 .٨/٤٣ "شذذ": مادة: لسان العرب: انظر) ٣(
 .٨/٤٣ "شذذ": مادة: لسان العرب: انظر) ٤(
 ."شذذ": مادة: تاج العروس للزبيدي:  انظر)٥(
 .٨/٤٣ "شذذ": مادة: لسان العرب: انظر) ٦(



 

  

َّويد اهللا مـع اجلامعـة، ومـن شـذ شـذ ": rوقد جاء يف احلديث قوله  َّ
 .)١(رد عن اجلامعةانف: ، أي"يف النار

  :ًاصطالحا
َّعرف العلامء القراءات الـشاذة بعـدة تعـاريف، وسـأذكر التعـاريف  َّ

 :اجلامعة ألكثر أنواعها وهي كام ييل
كـل قـراءة : ذهب كثري من علامء القراءات إىل أن القراءة الشاذة هي

  عند اجلمهـور–التواتر، : ًفقدت ركنا أو أكثر من أركان قبول القراءة، وهي
 ورسم املصحف - عند ابن اجلزري ومن معه– أو الشهرة أو االستفاضة –

 .ًالعثامين ولو احتامال، وموافقة وجه من وجوه العربية
ًفكــل قــراءة فقــدت ركنــا أو أكثــر مــن أركــان القــراءة املقبولــة فهــي 

 .)٢(َّشاذة
ووافقـت ،  قراءة وافقت العربية ولو بوجـهُّكل": يقول ابن اجلزري

وصح سندها فهي القـراءة الـصحيحة ، ًف العثامنية ولو احتامالأحد املصاح
ومتـى اختـل ركـن مـن هـذه األركـان ، التي ال جيوز ردها وال حيـل إنكارهـا

سـواء كانـت عـن الـسبعة أم ، الثالثة أطلق عليها ضـعيفة أو شـاذة أو باطلـة
 .)٣("ن هو أكرب منهمّعم

                                                
 .٥/٤٥٧: حتفة األحوذي: امعة، وانظر رشحهباب ما جاء يف لزوم اجل: أخرجه الرتمذي) ١(
، والقــراءات ٧، ٦، وغيــث النفــع للصفاقــيس ص ١٧٢ص : املرشــد الــوجيز أليب شــامة: انظــر) ٢(

 .٢٠٢ص : القرآنية لقابه
 .١/٩النرش: انظر) ٣(



 

  

دها خـط كـل قـراءة سـاع":  شهاب الـدين أبـو شـامة اإلماميقولو
 فهـي ، وجميئها عىل الفصيح من لغـة العـرب،املصحف مع صحة النقل فيها

 فإن اختلـت هـذه األركـان الثالثـة أطلـق عـىل تلـك ،قراءة صحيحة معتربة
 .)١(" شاذة أو ضعيفة أهناالقراءة

 .بام خالف رسم املصحف: ّوعرفها مكي وابن اجلزري يف املنجد
مـا صـح نقلـه عـن اآلحـاد "ت ًمبينا املردود من القـراءا: يقول مكي

 . )٢("وصح وجهه يف العربية وخالف لفظه خط املصحف
ُمــا صــح ســند" : يف منجــد املقــرئنيابــن اجلــزري ويقــول ووافــق ، هَّ

 .)٣("َّفهذه القراءات تسمى اليوم شاذة ... وخالف رسم املصحف، العربية
ًما نقل قرآنا مـن غـري تـو":  بأهناأبو عمرو بن الصالح وعرفها - ِ اتر ُ

 .)٤("واستفاضة، متلقاة بالقبول من األمة
ًبأن الشاذ ما نقل آحادا، سـواء كـان : وعرفها أبو القاسم النويري - َّ

 )٥(."بنقل ثقة عن ثقة أم ال، حصل مع الثقة شهرة واستفاضة أم ال
 .)٦(َّبأن الشاذ ما ليس بمتواتروعرفها اإلمام الصفاقيس  -

                                                
 .١٧٢ص : املرشد الوجيز:   انظر)١(
 .٥٨ص : اإلبانة: انظر) ٢(
  . ٧٢ص:  اإلشارات للصفاقيسولطائف، ٨٢ص :  انظر منجد املقرئني)٣(
 .٨٥ص : منجد املقرئني:  انظر)٤(
، والقـراءات الـشاذة وضـوابطها لعبـد العـيل ٥٧ص : القول اجلاذ ملن قرأ بالشاذ للنويري:  انظر)٥(

 .٤٤ص : املسؤول
 .١٤ص : غيث النفع للصفاقيس:  انظر)٦(



 

  

َّالـشاذ عنـد اجلمهـور مـامل ": وتبعه عبد الفتـاح القـايض حيـث قـال
 .)١("يثبت بطريق التواتر

ومن خالل التأمل يف تعاريف القراءة الـشاذة الـسابقة ممكـن القـول 
 . فقدان التواتر، أو عدم االستفاضة والقبول:هوالقراءة الشاذة  ضابط بأن

ًوقــد أمجــع العلــامء عــىل أن مــا وراء العــرش يعتــرب شــاذا، نقــل ذلــك 
ــا يف إحتــاف النــويري يف رشح ا لطيبــة، وقــرره ابــن اجلــزري يف املنجــد، والبنَّ

 .)٢(فضالء البرش
ًوالـذي وصـل إلينـا اليـوم متـواترا وصـحيحا ": يقول ابـن اجلـزري ً

 .)٣(."... ًمقطوعا به قراءات األئمة العرشة، ورواهتم املشهورين 

                                                
 .٧ص : القراءات الشاذة:  انظر)١(
 .١/٧١: ، وإحتاف فضالء البرش١/١٣١: ، ورشح طيبة النرش٨١ ص: منجد املقرئني:  انظر)٢(
 .٩٩ص : منجد املقرئني:  انظر- )٣(



 

  

 



 :ءات الشاذة عىل أربعة أنواعومما سبق يتبني لنا أن القرا

القــراءة التــي صــح ســندها ووافقــت العربيــة وخالفــت الرســم  -١
 .العثامين

: قراءة ابن مـسعود وأيب الـدرداء": ًقال ابن اجلزري ممثال هلذا النوع
َوالـذكر واألنثـى" َِّ َّوكـان أمــامهم ملـك يأخـذ كــل ": ، وقـراءة ابــن عبـاس"َ ُ ُ ِ َ

ُسفينة صاحلة غصبا وأما الغ ًَ ْ ٍَ ًالم فكان كافراٍ ِ َ ِورائهم":  بإبدال"ُ ِ ِ بإمـامهم"َ َ" ،
 .)١("ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات

فهـذه القـراءة تـسمى شـاذة لكوهنـا ": وقال ابن اجلـزري يف منجـده
ًشذت عن رسـم املـصحف املجمـع عليـه، وإن كـان إسـنادها صـحيحا فـال 

  )٢("جتوز القراءة هبا ال يف الصالة وال يف غريها
وما روي من قراءة ابن مسعود وغريه لـيس ألحـد أن ":  مكيوقال
 .)٣(." يعني مما خالف خط املصحف من ذلك–يقرأ به اليوم 

ًوقد اعتمد بعض العلامء هذا النـوع تعريفـا للقـراءة الـشاذة عمومـا  ً

                                                
 .١/١٤:النرش: انظر)  ١(
 .٨٢ص : منجد املقرئني:   انظر)٢(
 ٦٢ص : اإلبانة:   انظر)٣(



 

  

 .)٣(، ومكي بن أيب طالب)٢(، وابن اجلزري يف املنجد)١(كابن تيمية
 املـصحف رسـم عـن ارجةخلا َّالشاذة ءةالقرا وأما": يقول ابن تيمية

ٍمتتابعات َأيام ِثالثة ُفصيام" :اهللا عبد قراءة مثل...  العثامين َ َ  إن": وكقراءته "ُ
َزقية إال كانت ْ  .)٤("ذلك ونحو ،"ًواحدة َ

 .ووافقت الرسم وخالفت العربية،   القراءة التي صح سندها-٢
َّه السهو والغلـط وال يصدر مثل هذا إال عىل وج": قال ابن اجلزري

وعدم الضبط، ويعرفه األئمـة املحققـون واحلفـاظ الـضابطون، وهـو قليـل 
 .)٥("ًجدا بل ال يكاد يوجد

ـــل وإن وافـــق خـــط ": ِّويقـــول مكـــي يف هـــذا النـــوع فهـــذا ال يقب
 . )٦("املصحف

َقالوا سحران تظاهرا ﴿: قوله تعاىل: ومن أمثلة ذلك ََ َ ُ ََ ِ قرأ أبو  ،)٧ (﴾ ِْ
ِساحرا"عمرو  َّن تظاهراَ  . )٨( بتشديد الظاء"ِ

                                                
 .١٣/٣٩٣: جمموع الفتاوى:  انظر)١(
 .٨٢ص : منجد املقرئني:  انظر)٢(
 .١٠٣ - ١٠ص : اإلبانة:  انظر)٣(
 .١٣/٣٩٣/٣٩٤: جمموع الفتاوى:  انظر)٤(
 .١/١٦ النشر)٥(
 .٥٩:  اإلبانة)٦(
 .٤٨:  سورة القصص، اآلية)٧(
 .١/٢٠النرش:  انظر) ٨(



 

  

ــت العربيــة والرســم -٣ ــصح ســندها وإن وافق ــراءة التــي مل ي  الق
 .العثامين

َوهي التي مل يصح نقلها بشكل يفيد القطع كأن نقلها غري ثقة َ َ. 
َمثل قراءة ابن السميفع ْ َ َّ، وأيب الـسامل)١(َّ :  وغريمهـا يف قولـه تعـاىل)٢(َّ

َفاليوم ننَجيك بب﴿ ِّ ْ َِ َ ُ َ ْ ًدنك لتكون ملن خلفك آية َ َ ْ َ ََ َْ َ ََ ِ ِ ُِ َ ِّننحيك( باحلاء املهملة )٣ (﴾َ ُ( ،
َخلفك(وبفتح الالم يف  َ()٤(. 

 . القراءة التي وافقت الرسم والعربية ومل تنقل البتة- ٤
ّفهــذا رده أحــّق ومنعــه أشــد ": يقــول ابــن اجلــزري عــن هــذا النــوع

ِومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد ذكر جواز  ذلك عن أيب بكر حممد ُ
َبن احلسن بن مقسم البغدادي ْ وقد عقد له بسبب ذلـك جملـس ببغـداد  .. )٥(ِ

حرضه الفقهاء والقراء وأمجعوا عىل منعـه، وأوقـف للـرضب فتـاب ورجـع 
 .)٦("وكتب عليه بذلك حمرض

                                                
َّحممد بن عبد الرمحن بن السميفع، أبو عبد اهللا اليامين، له اختيار يف القـراءة ينـسب إليـه شـذ :   هو)١(

 .٢/١٦١: طبقات القراء.  إسامعيل بن مسلمفيه قرأ عىل نافع وغريه، وقرأ عليه
غايـة . َّقعنب بن أيب قعنـب، أبـو الـسامل العـدوي البـرصي، لـه اختيـار يف القـراءة شـذ فيـه:   هو)٢(

 .٢/٧٢: النهاية
 .٩٢: سورة يونس، اآلية)  ٣(
 .١/٢٠النرش: انظر)  ٤(
قـرئ النحـوي، مـشهور حممد بـن احلـسن بـن مقـسم، أبـو بكـر البغـدادي العطـار اإلمـام امل: هو) ٥(

 .٢/١٢٣: غاية النهاية. هـ٣٥٤: ت. بالضبط واإلتقان، وله اختيار يف القراءة
 .١/٢٠النرش: انظر)  ٦(



 

  

القـراءة : َّوهناك من العلـامء مـن جعـل مـن أنـواع القـراءات الـشاذة
مــا جــاء بطريــق اآلحــاد وصــح ســنده وخــالف : اآلحاديــة، ويقــصدون هبــا

 .)١(الرسم، وما جاء بطريق اآلحاد ومل يصح سنده
ــرف  ــشاذة، وع ــل ال ــة يف مقاب ــراءة اآلحادي ــل الق ــن جع ــنهم م َّ وم

ما صح نقله عن اآلحاد، وصح وجهه يف العربية، وخـالف ": اآلحادية بأهنا
 .)٢(َّ، وأن الشاذة مامل يصح سنده"لفظه خط املصحف

 : يدخل يف أنواع القراءات الشاذة ما ييلومما ال
أو ، ً وهي ما ينسب إىل قائله من غري نقل أصـال:القراءة املوضوعة-

وذلـك مثـل القـراءة ، املكذوبة املختلقة املـصنوعة املنـسوبة إىل قائلهـا افـرتاء
ْإنـام ْخيـشى اهللاََّ مـن ﴿:  يف قولـه تعـاىل-رمحـه اهللا–املنسوبة لإلمام أيب حنيفـة ِ َ َ َ َّ ِ 

ُعباده العلامء َ َ ُْ َِ ِ فهـذه كـام ،  "العلامء":  لفظ اجلاللة، ونصب"هاء":  برفع)٣( ﴾ ِ
  .)٤("فإهنا ال أصل هلا": قال ابن اجلزري

وهي استبدال بعض ألفاظ القرآن بألفـاظ أخـرى : القراءة باملعنى-
 .مرادفة هلا يف املعنى من لغة العرب

 غري أن ينقل قرآنا فليس ّوأما القراءة باملعنى من": قال ابن الصالح
ًذلك من القراءات الشاذة أصال، واملجـرتئ عـىل ذلـك جمـرتئ عـىل عظـيم، 

                                                
 .١/١٤: ، والنرش٦٢ص : اإلبانة:  انظر) ١(
 .١/٢٠٨: اإلتقان يف علوم القرآن: انظر)  ٢(
 .٢٨: سورة فاطر، اآلية)  ٣(
 .١/١٦: النرش: انظر) ٤(



 

  

ًوضال ضالال بعيدا ً")١(. 

 :املدرجة وأما القراءة
 وهي ما زيد من القراءات عىل وجه التفسري، مثل قراءة ابن مسعود 

ــاىل ــه تع ــصيام": يف قول ُف ِ ــاتَ ــام متتابع ــة أي ٍ ثالث ــادة)٢( "ِ ــاتم":  بزي  "تتابع
 .)٣(عليها

ِّفهي حمل بحثي وسأفصلها بإذنه تعاىل ُّ. 
 

                                                
 .٨٣ص : جد املقرئنيمن:  انظر)١(
َفمن مل جيد فصيام ثالثة أيـام ذلـك كفـارة أيامنُكـم إذا ﴿ :من قوله تعاىل. ٨٩: سورة املائدة، اآلية) ٢( َّ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ ُ َِ ِ ِْ َّ َ َْ َُ ْ ََ َ ٍ ِ ِ ْ

ْحلفتم﴾ ُ ْ َ َ. 
ــي: انظــر) ٣( ، ومنــسوبة أليب بــن كعــب يف كتــاب ٤/١٢: ، والبحــر املحــيط١/٤٧: تفــسري القرطب

 .١/١٨٢: املصاحف



 

  



 

  

 
 
 
 
 





 .ًتعريف القراءة املدرجة لغة واصطالحا: املبحث األول
 الكشف عن املدرج هل هو تفسري أم قراءة؟: املبحث الثاين

 

 

 



 

  

 

 



 

  


َدرج": لفظ مـشتق مـن: اإلدراج: لغة ، وهـو يعنـي الـدخول والتـضمني، "ََ

َّأدرجت اليشء يف اليشء أي أدخلته فيه، وضمنته إياه": ومنه قوهلم َُ ْ ْ َ")١(. 
َودرج اليشء يف اليشء يدرجه درجا وأدرجه أي ْ َ ُ ُ َ ًَ ْ َِ َطواه وأدخله: ْ ََ ْ ََ) ٢(. 

 :ًاصطالحا
ــف هبــا خــط : راءة املدرجــةالقــ ــة خول ــادة بــني الكلــامت القرءاني زي

 .)٣(املصحف جاءت عىل وجه التفسري
َّوسوف أسوق أقوال العلامء ممن رصح بلفـظ اإلدراج أو أشـار إليـه 

 :ًضمنا
ــواع َّرصح اإلمــام الــسيوطي ــه عــن أن ــالقراءة املدرجــة عنــد حديث  ب

 يشبهه من أنواع احلديث  وظهر يل سادس"فقال رمحه اهللا : القراءات الشاذة
مــا زيــد يف القــراءة عــىل وجــه التفــسري، كقــراءة ســعد بــن أيب ": املــدرج هــو

ِوله أخ أو أخت من أم"وقاص  ٌ ُ ٌليس علـيكم جنـاح ": ، وقراءة ابن عباس"ٌَ ُ َُ َ َ
ِأن تبتغوا فضال من ربكـم يف مواسـم احلـج َِ َِّ ً ْ َ ُ ْولـتكن ": ، وقـراءة ابـن الـزبري"َ ُ َ ْ

َمـــنكم أمـــة يـــ ٌ َّ ُ ُ هـــون عـــن املنكـــر ِ ِدعون إىل اخلـــري ويـــأمرون بـــاملعروف وينْ َ َ َُ َ ََ َ َِ ُ ِ ْ
                                                

 .٥/٢٣٨: ، ولسان العرب١/٤٦٤: الصحاح للجوهري: انظر )١(
 .٥/٢٣٨: لسان العرب: انظر) ٢(
إدخـال الـراوي ": ، واإلدراج يف علم مصطلح احلـديث١/٢٠٨: اإلتقان يف علوم القرآن: انظر) ٣(

ًيف سياق احلديث كالما من عنده، وهذا ما يسمى باإلدراج يف املتن يرويه موصوال باحلديث غري ً 
 .٩٥ص :  انظر علوم احلديث البن الصالح"..فاصل بينهام بذكر قائله 



 

  

ون باهللا عىل ما أصاهبم َويستعينُ ََ َ َ َ ِ َ" .)١(. 
 .)٢(وتبعه يف هذا التعريف مجلة من املعارصين

ِّوتعرف بالزيادة املفرسة أو التفسريية، أو القراءة التفسريية، أو قراءة  َّ َ ُ
عنـد اإلطـالق هـي املدرجـة، وهـذا التعريـف تفسري، بل القـراءة التفـسريية 

ًأطلقه اإلمام أبو حيان يف تفسريه، فكان كثريا ما يتعقـب القـراءات املدرجـة 
 .)٣ ("وادَّالس ملخالفتها قرآن، ال تفسري قراءة وهي": بقوله

ــف كــذلك أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم يف   وأشــار إىل هــذا التعري
اب الزوائد من احلروف التي خولف ب": ًفضائل القرآن حيث عقد بابا سامه

وذلـك كقـراءة ":  وذكر مجلـة مـن القـراءات املدرجـة فقـال"هبا خط القرآن
، "حفظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى صالة العرص": حفصة وعائشة

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ": ومثل قراءة أيب بن كعب
، "من بعـد إكـراههن هلـن غفـور رحـيم، وكقراءة جابر فإن اهللا "فاءوا فيهن

ِّفهذه احلروف وأشباه هلا كثري قد صـارت مفـرسة للقـرآن، وقـد كـان يـروى 
مثل هذا عن بعض التابعني يف التفسري فيستحسن ذلك فكيف إذا روي عن 

، ثــم صــار يف نفــس القــراءة، فهــو اآلن أكثــر مــن rلبــاب أصــحاب حممــد 

                                                
  .١/٢٠٨: اإلتقان) ١(
ص : ، ومنــاع القطــان يف مباحــث يف علــوم القــرآن١/٤٢٩: مــنهم الزرقــاين يف مناهــل العرفــان) ٢(

، وأمحد البـييل يف االخـتالف بـني ٢٥٧ص : ، وصبحي الصالح يف مباحث يف علوم القرآن١٧٩
 .١١١ص القراءات 

  .٧/٥٢: ، وروح املعاين لأللويس٦/٣٩١: البحر املحيط:  انظر )٣(



 

  

 .)١("التفسري وأقوى
ًالقراءات مل يرصحوا بتعريف املـدرج مـستقال واملحققون من علامء  ِّ

َّبل مثلوا له ضمنا يف أمثلة القراءات الشاذة فيام خالف خط املصحف ً َّ    . 
فعند تقسيم ابن اجلزري ألنواع القراءات الشاذة ذكـر القـراءة التـي 
َّصح سندها، ووافقت العربيـة وخالفـت الرسـم، ومثـل هلـا بقـراءة مدرجـة 

، "والـذكر واألنثـى": ا قـراءة ابـن مـسعود وأيب الـدرداءومثاهل": حيث قال
ْوكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا، وأما ": وقراءة ابن عباس َ ََ ٌٍ ٍ ِ َ َ َ ََّ ُُ ُ ْ ِ َ
ًالغالم فكان كافرا ِ َ ُ  .)٢(."... ، ونحو ذلك مما ثبت بنقل الثقات "ُ

 مـا :القـسم الثـاين مـن القـراءة الـصحيحة": وقال يف منجد املقرئني
وافق العربية وصح سنده وخـالف الرسـم كـام ورد يف الـصحيح مـن زيـادة 
ونقص وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عـن أيب الـدرداء، وعمـر، 
ّوابن مسعود، وغريهم، فهذه القـراءات تـسمى اليـوم شـاذة لكوهنـا شـذت  َّ

 )٣(."عن رسم املصحف املجمع عليه
ا من عموم القراءات التـي  قيد خمصوص خيرجه"املدرجة": وقولنا

خالفت رسم املصحف بالتغيري واإلبدال، وهـي مـن قبيـل التفـسري، كـالتي 
ومنها ما يكـون إليـضاح حكـم يقتـيض الظـاهر ": ذكرها ابن اجلزري بقوله

 يقتيض ظاهرها "فاسعوا"، فإن قراءة "فامضوا إىل ذكر اهللا": خالفه كقراءة
                                                

  .١٩٥ص : فضائل القرآن أليب عبيد) ١(
 .١/١٤:النرش: انظر) ٢(
 .٨٢ص : منجد املقرئني) ٣(



 

  

 األخرى موضحة لذلك ورافعة امليش الرسيع، وليس كذلك فكانت القراءة
َّملـا يتــوهم منــه، ومنهــا مــا يكــون مفــرسا لنــا ملــا لعلــه ال يعــرف مثــل قــراءة ًَ ِّ :

ُكالصوف املنْفوش" ِ ُّ")١(. 
فمثل هذه القراءات وإن كانت خمالفـة خلـط املـصحف فهـي خمالفـة 
باإلبــدال والتغيــري، ولــيس بالزيــادة واإلدراج كــام هــو احلاصــل يف القــراءة 

 .ِّ واإلدراج هو الغالب يف القراءة املفرسةاملدرجة،
 .ًوالزيادة يف القراءة املدرجة إما أن تكون حرفا، أو كلمة، أو مجلة

ْواملوفون بعهدهم  ﴿: فمثال املدرج احلريف ِ ِ ْ َ َِ َ ُ ُإذا عاهدوا) عنه(ُْ َ َ َ ِ ﴾)٢( .
 .)٣()عنه(قرأ ابن مسعود بزيادة 

ْربنَـا وابعـث ﴿: ومثال املدرج الكلمـي َ ْ َ َّ ً فـيهم رسـوالَ ُ َ ْ ِ ِيف آخـرهم( ِ ِ ِ (
هم يتلو ُمنْ ْ َ ُْ ِيف آخرهم(، قرأ أيب بن كعب بزيادة )٤(﴾ ِ ِ.() ٥(. 

َّوالــصال ﴿: ومثــال املــدرج مجلــة َ الوســطى ِةَ ْْ ْصــالة العــرص(ُ َ َِ(﴾)٦( ،
 .)٧ ()صالة العرص: (قرأت عائشة ريض اهللا عنها بزيادة

                                                
 .١/٢٩: النرش) ١(
 .١٧٧: سورة البقرة، اآلية) ٢(
 .١٨ص : خمترص شواذ القرآن: انظر) ٣(
 .١٢٩: سورة البقرة، اآلية) ٤(
 .١/٣٩٢: ، والبحر املحيط٢/١٣١: تفسري القرطبي: انظر) ٥(
 .٢٣٨: سورة البقرة، اآلية) ٦(
 .٢٢ص : خمترص الشواذ: انظر) ٧(



 

  

 :أول من أطلق عليها مصطلح اإلدراج
ِّلق مصطلح اإلدراج عىل القراءات املفـرسة الزائـدة عـىل أول من أط

رسم املصحف هو اإلمام السيوطي يف كتابه اإلتقـان يف علـوم القـرآن أثنـاء 
النـوع الثـاين والثالـث ": حديثه عن أنواع القراءات يف باب عنون لـه بقولـه
معرفة املتـواتر واملـشهور : والرابع واخلامس والسادس والسابع والعرشون

 :، ثم قال"حاد والشاذ واملوضوع واملدرجواآل
وظهر يل سادس يشبهه من أنواع احلديث املدرج وهو :  حيث قال"

ولـه ": ما زيد يف القراءات عىل وجه التفسري، كقـراءة سـعد بـن أيب وقـاص 
 .)١("أخ أو أخت من أم

 

                                                
 .١/٢٠٨: اإلتقان يف علوم القرآن) ١(



 

  

 



 

ابة رضوان اهللا عليهم بكتابة القرآن وهناهم عن  للصحrملا أذن النبي 
كتابة يشء غريه اختذوا ريض اهللا عنهم مصاحف خاصـة كتبـوا فيهـا القـرآن 
فنسبت هذه املصاحف هلم، فيقال مصحف ابن مسعود، ومصحف عائشة، 

 .ومصحف أيب وهكذا
وكان بني هذه املصاحف اختالفات سواء يف ترتيب السور، أو التباين 

ِوالنقص، أو تبديل كلمة بأخرى؛ ألنه قد علم من شـأهنم ريض اهللا بالزيادة  ُ
ِّعنهم أهنم كانوا يزيـدون يف خـط هـذه املـصاحف زيـادات مفـرسة للمعنـى 

 .ألمنهم من اللبس بالقراءة
نعــم كــانوا ربــام يــدخلون التفــسري يف القــراءة ":  يقــول ابــن اجلــزري

ًإيضاحا وبيانا ألهنم حمققون ملا تلقوه من النب ًي صىل اهللا عليـه وسـلم قرآنـا، ً
 .)١(."فهم آمنون من االلتباس، وربام كان بعضهم يكتبه معه

وبعض هذه الزيادات املخالفة خلط املصحف كانت قراءة يقرءون هبـا 
بل متسكوا هبا ألهنم سمعوها من النبي صىل اهللا عليه وسـلم، مـع شـذوذها 

راءات التـي ختـالف وسـقط العمـل بـالق": بعد اجلمع العـثامين، يقـول مكـي
ومتـادى بعـض النـاس .. اخلط فكأهنا منسوخة باإلمجاع عىل خط املصحف 

                                                
 .١/٣٢: النرش) ١(



 

  

 .)١("يف القراءة بام خيالف خط املصحف مما ثبت نقله 
ًومـا خـالف خـط املـصحف هـو أيـضا مـن الـسبعة إذا ": ًويقول أيضا

 .)٢("صحت روايته ووجهه يف العربية، ومل يضاد معنى اخلط
ًونحن نقطع بأن كثريا من الصحابة رضوان اهللا ": ويقول ابن اجلزري

عليهم كانوا يقرءون بام خالف رسم املصحف العثامين قبل اإلمجاع عليه من 
 .)٣ ("..زيادة كلمة أو أكثر، وإبدال أخرى بأخرى 

فـإذن ثبـت لـدينا أن مـصاحف الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم اخلاصـة 
 ملـصحف عـثامن ريض اهللا متيزت بوجـود بعـض القـراءات الزائـدة املخالفـة

عنه، وتلك الزيادات انطرحت القراءة هبا بعـد إمجـاع األمـة عـىل املـصحف 
 .اإلمام يف عهد عثامن ريض اهللا عنه

فإن األمة أمجعت عىل القراءة بام وافق خط املصحف وترك ما سواه مما 
ِخالف خطه، كام نقل ذلك عـنهم إذ يقـول مكـي ال .. إن هـذه القـراءات ": ُ

ء منها عـن خـط املـصاحف التـي نـسخها عـثامن، ومجـع املـسلمني خيرج يش
 –.. ًعليها، وساعده عىل ذلك زهاء اثني عرش ألفا مـن الـصحابة والتـابعني

 وسقط العمل بام خيالف املصحف من األحرف السبعة التـي نـزل –ثم قال 
 .)٤("هبا القرآن باإلمجاع عىل خط املصحف

                                                
 .٤٥ص : اإلبانة) ١(
  .٦٣اإلبانة ص ) ٢(
 .١/٢٩: تقريب النرش البن اجلزري) ٣(
 .٣٦ص : - باختصار–اإلبانة ) ٤(



 

  

ملعـصومة مــن اخلطــأ عــىل مــا وأمجعــت األمــة ا": ويقـول ابــن اجلــزري
 وترك ما خالفهـا - مصاحف عثامن ريض اهللا عنه –تضمنته هذه املصاحف 

ًمن زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة علـيهم، ومل 
ًيثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن  وكتبت املصاحف عىل اللفظ ... ً

ة عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، الذي استقر عليه يف العرضة األخري
كــام رصح بــه غــري واحــد مــن أئمــة الــسلف كمحمــد بــن ســريين، وعبيــده 

 .)١("السلامين، وعامر الشعبي
وثبت أن عثامن ريض اهللا عنه أحرق مجيع مصاحف الصحابة رضوان 
ًاهللا عليهم املكتوبة بزياداهتا ونقصها مجعا لألمة ودرءا للفتنة، يقول ابن كثري  ً

أدركت الناس متوافرين حني حرق عثامن ": ًنقال عن مصعب بن سعد قوله
 .)٢("املصاحف فأعجبهم ذلك، ومل ينكر ذلك منهم أحد

: وجاء يف كتاب املصاحف البن أيب داود عن حذيفة ريض اهللا عنه قال
 أن وأمـرهم ،بمـصحف املـسلمني أجنـاد مـن جنـد كـل إىل  عثامن وأرسل"

 حرقـت زمـان فـذاك بـه، أرسل الذي صحفامل خيالف مصحف كل حيرقوا
 .)٣("بالنار بالعراق املصاحف

فكيـف ": وما روي عن ابن مسعود من رفـضه حلـرق مـصحفه بقولـه
ّتأمروين أن أقرأ قراءة زيد ولقد قرأت من يف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

                                                
 .١/٧: النرش) ١(
 .٤٠ص : فضائل القرآن البن كثري) ٢(
 .١/٧٢: كتاب املصاحف البن أيب داود) ٣(



 

  

، فإنام كان ذلـك )١("ًبضعا وسبعني سورة ولزيد ذؤابتان يلعب بني الصبيان
 مـن بـدا وما: بكر أبو قال ": ء نتيجة غضب زال بزواله، يقول القرطبييش
 وال بـه يعمـل وال الغـضب، ةجـينت فـيشء ذلك نكري من مسعود بن اهللا عبد

 عنـه الغـضب زوال بعـد عـرف قـد عنه اهللا ريض هنأ يف يشك وال به، يؤخذ
  .)٢("عثامن اختيار حسن

لو مل يصنعه عثامن ":  قالوروى ابن أيب داود عن عيل ريض اهللا عنه أنه
ًال تقولوا يف عثامن إال خريا فواهللا ما فعل ":  وقال ريض اهللا عنه)٣(،"لصنعته

 . )٤("الذي فعل يف املصاحف إال عىل مأل منا
فبعد هذا اإلمجاع نتساءل عن حال املدرج هل كان قـراءة يقـرأ هبـا ثـم 

م كانـت زيـادة نسخت وانطرحت بعد العرضة األخرية، واجلمع العـثامين، أ
 .أدخلت للتأويل فظن من جاء بعدهم أهنا قراءة

 :تعددت األقوال يف ذلك عىل نحو ما يأيت: اجلواب


ذهــب أكثــر املفــرسين وبعــض القــراء إىل أن املــدرج الزائــد كــان مــن 
َالتأويل الذي قرن بالقراءة، وأن مجيع مـا روي مـن القـراءات اخلارجـة عـن  ُِ

ٌعىل التفسري، وحصل فيه عند بعـض النقلـة وهـم فنقلـوه املصاحف حممول  ْ

                                                
 .٢٢ص : كتاب املصاحف) ١(
 .١/٥٣: تفسري القرطبي) ٢(
 .١٢ص : كتاب املصاحف)٣(
 .٣٠ص : كتاب املصاحف)٤(



 

  

    . عىل أنه قراءة وهو ليس كذلك
َ ولـتكن مـنْكم أمـة يـدعون إىل ": وقراءة ابن الـزبري": يقول السيوطي ِ َ ٌ ُْ ْ ََ ْ ََّ ُْ ُ ُِ

هــون عــن املنْكــر ِاخلــري ويــأمرون بــاملعروف وينْ َ ُْ َ َْ َ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ُ ُ ُ ِْ ْ  ويــستعينون بــاهللا عــىل مــا - ِ
َّأكانت قراءته أم فرس ؟ أخرجه سـعيد بـن : فام أدري: ، قال عمر"-أصاهبم 

 .)١( "وجزم أنه تفسري: منصور، وأخرجه ابن األنباري
 مـن تفسري الزيادة وهذه": قال أبو بكر بن األنباري": يقول الشوكاين

 .القرآن بألفاظ فأحلقه الناقلني، بعض فيه لطَغ كالمه من ٌوكالم الزبري، ابن
 فـدل مـصحفه، يف يكتبهـا مل ولكـن كـذلك، قرأها عثامن أن يوُر دوق

 .)٢("بقرآن ليست أهنا عىل

َوأخرج عن احلسن أنه كان يقـرأ": ثم قال السيوطي ِ ْ ُوإن مـنكم إال ": ُ ِ ِ
ُواردها   "ُالورود الدخول": قوله: ، قال ابن األنباري"- الورود الدخول -َِ

ــى َتفــسري مــن احلــسن ملعن ــورود": ِ ــه َ، وغ"ال ــرواة فأحلق ــض ال ــه بع ِلــط في
 .)٣("بالقرآن

 أي رسـم –فأمـا مـا خالفـه : قال أبو العباس بن عامر": قال ابن حجر
 فهـي مـن "ًأن تبتغوا فـضال مـن ربكـم يف مواسـم احلـج":  مثل–املصحف 

                                                
 سـعيد بـن منـصور يف سـننه، بـاب أخرجه: ، واألثر١/٢٠٩: اإلتقان يف علون القرآن للسيوطي) ١(

 .٣/١٠٨٤: تفسري سورة آل عمران
 .٢/٨: فتح القدير للشوكاين) ٢(
، والـسيوطي ١٥/٥٩١: الطربي يف تفسريه: أخرجه: ، واألثر١/٢٠٩: اإلتقان يف علوم القرآن) ٣(

 .٨/١٣٤: يف الدر املنثور



 

  

ًالقراءات التي صح السند هبا، وال يكفي صحة السند يف إثبات كوهنا قرآنا، 
ِا حيتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إىل التنزيل والسيام أن الكثري منها مم ُ

  .)١(."فصار يظن أنه منه
 "احلــج مواســم يف" :عبــاس بــن وقــراءة": وقــال كــذلك ابــن حجــر

 .)٢("نآبقر وليس حجة وهو إسناده صح الذي الشاذ من معدودة
واستمر الناس عـىل هـذا املـصحف املتخـري ": قال ابن عطية يف املحرر

ًنه مما كان كتب سدا للذريعة وتغليبا ملصلحة األلفـة، وهـي وترك ما خرج ع ً ُ
املصاحف التي أمر عثامن بن عفان ريض اهللا عنه أن حترق أو خترق، فأما ابن 
ًمسعود فأبى أن يزال مصحفه فرتك، ولكن أبى العلامء قراءته سدا للذريعة، 

تالوة وألنه روي أنه كتب فيه أشياء عـىل وجهـة التفـسري فظنهـا قـوم مـن الـ
فتخلط األمر فيه ومل يسقط فيام ترك معنى من معاين القرآن ألن املعنى جـزء 

 .)٣("من الرشيعة، وإنام تركت ألفاظ معانيها موجودة يف الذي أثبت
 بكـذا قـرءوا أهنـم والتابعني الصحابة عن يؤثر ماو": القرطبيويقول 

 ال والتفـسري، البيان جهة عىل ذلك نامإ - بعد ذكره لقراءات مدرجة –وكذا 
 .)٤("يتىل قرآن ذلك أن

 مـا منهـا كثرية روايات عنه فرويت مسعود ابن وأما": ويقول النووي
                                                

 .٩/٣٠: فتح الباري) ١(
 .٤/٢٩٠: فتح الباري) ٢(
 .١/٣٢: يز البن عطيةاملحرر الوج) ٣(
 .١/٨٦: تفسري القرطبي) ٤(



 

  

 أنه عىل حممول فهو قلناه ملا ًخمالفا منها ثبت وما النقل، أهل عند بثابت ليس
 بقـرآن، لـيس أنه يعتقد مما والتفاسري َاألحكام بعض مصحفه يف يكتب كان

 .)١("يشاء ما فيها يثبت كصحيفة يراه وكان ذلك، حتريم يعتقد ال وكان
 أنـا إال " – الـدهر ونوائـب - والعـرص": قـرأُي كـان": الـرازيويقول 

 .)٢("ًتفسريا بل قرآنا قرأه إنه : نقول فال للصالة، مفسد هذا : نقول
َّ كثريا ما يتعقب املدرج الزائـد بقولـه حيان وكان أبو وهـذه القـراءة ": ً
ًصحف املجمع عليه، فينبغي أن جيعـل تفـسريا، وكـذلك مـا خمالفة لسواد امل

 .)٣("ورد عن ابن مسعود وعن غريه مما خياف سواد املصحف
ار ومن حوهلا": يقول أبو حيان عند قوله تعاىل َأن بورك من يف النَّ َ ِ  يف "ُ

 عليـه ويـدل باملالئكة، ِّرسُ وف": ، قال"- من املالئكة -ومن حوهلا ": قراءة
 ومـن" :وعكرمـة وجماهـد، عباس، وابن الداين عمرو أبو لَقَن يامف أيب قراءة
 لـسواد خمالفـة ألهنـا التفـسري، عـىل القراءة هذه وحتمل ،"املالئكة من حوهلا

 .)٤("عليه املجمع املصحف
 ربكم من فضال": الزبري وابن عباس، وابن مسعود، ابن وقرأ": وقال

 املـصحف لـسواد خمـالف نهأل ،ًتفسريا هذا جعل واألوىل ،"احلج مواسم يف
 .)٥("األمة عليه أمجعت الذي

                                                
 .٣/١٨١: رشح النووي عىل مسلم) ١(
 .٣٢/٢٧٧: مفاتيح الغيب للرازي) ٢(
 .١/٢٦٠: البحر املحيط) ٣(
 .٨/٢١٢: البحر املحيط) ٤(
 .٢/٢٩٣: البحر املحيط) ٥(



 

  

 اآليـة، .."سبيل من املحسنني عىل ما" :تعاىل وقوله": وقال ابن عطية
 غفـور واهللا" :بقولـه الرجـاء دَّأكـ ثم عقوبة، أو تذنيب أو هبم تناط الئمة يف

 قــال ،»رحــيم غفــور - اإلســاءة ألهــل - واهللا« عبــاس ابــن وقــرأ ،"رحــيم
 خلالفـه التالوة جهة عىل منه أشبه التفسري جهة عىل وهذا: حممد أبو القايض

 .)١("املصحف
 غفـور - اإلسـاءة ألهل - واهللاّ": عباس ابن وقراءة": وقال أبو حيان

 .)٢("املصحف سواد ملخالفته قرآن أنه عىل ال التفسري، سبيل عىل "رحيم
هـذا وقـد ورد يف القـراءات الـشاذة مـن ": ويقول عبد الصبور شاهني

ً روايات كثرية جـدا فيهـا اخـتالف بالزيـادة – يقصد املدرج وأمثاله –النوع 
... ًوالنقصان، وال ريب لـدينا أهنـا ال تعـد قرآنـا بـل هـي قـراءات تفـسريية 

ــنص تفــسريا  ــذي أقحــم يف ال ــل هــو مــن املــدرج ال ــا ب ًوهــي ال تثبــت قرآن ً
 .)٣("ًوبيانا


القراءات أهنـا مـن األحـرف الـسبعة وذهب بعض املحققني من علامء 

ًالتي نـزل عليهـا القـرآن، وهـي مـن القـراءات التـي كـان مأذونـا يف قراءهتـا 
توسعة يف أول األمر، ثم نسخ منها ما نسخ يف العرضة األخرية، وانطرح مـا 

 .بقي بعد اإلمجاع عىل املصحف العثامين
                                                

 .٣/٢٩٢: املحرر الوجيز البن عطية) ١(
 .٥/٤٨٣: البحر املحيط) ٢(
 .١٢٢ص : القرآن الكريم لعبد الصبور شاهنيتاريخ ) ٣(



 

  

 :يظهر ذلك من خالل التأمل يف أمرين
ققني من علامء القراءات كمكـي بـن أيب طالـب، يف كالم املح: األول -

وأيب شامة املقديس، وابن اجلزري رمحهم اهللا وغريهم، فنجد أهنـم ال ينفـون 
ًكوهنا قراءة كان يقرأ هبا، بل مل يشريوا أهنـا كانـت مـن قبيـل التفـسري ولـيس 

 .القراءة
ٍ النظر يف بعض الكتب املسندة التي نقلـت قـراءات خاللمن : الثاين -
 ).قرأ: ( نجدها قد أسندهتا بلفظمدرجة
َّ عند التأمل يف كالم ابـن اجلـزري نجـده مثـل بـالقراءة املدرجـة يف -١

النوع الثاين من أنواع القـراءات الـشاذة، فـذكر القـراءة التـي صـح سـندها، 
ومثاهلـا قـراءة ابـن ": َّووافقت العربية وخالفت الرسم، ومثل هلا بقوله قـال

ــدرداء ــ": مــسعود وأيب ال ــىوال ــاس"ذكر واألنث ــن عب وكــان ": ، وقــراءة اب
ًأمامهم ملك يأخـذ كـل سـفينة صـاحلة غـصبا، وأمـا الغـالم فكـان كـافرا َّ ُِ ٍ ٍ َِ ُُ َ َ َ َُ َ ٌْ َ َُ ْ ِ َ" ،

 .)١(."... ونحو ذلك مما ثبت بنقل الثقات 
والشـك أن القـرآن نـسخ منـه وغـري فيـه يف " ثم هو يقـول بعـد ذلـك 

...  غـري واحـد مـن الـصحابة العرضة األخرية، فقد صح النص بـذلك عـن
وإذا ثبت ذلك فال إشكال أن الصحابة كتبوا يف هـذه املـصاحف مـا حتققـوا 
أنه قرآن، وما علمـوه اسـتقر يف العرضـة األخـرية، ومـا حتققـوا صـحته عـن 
ــسخ، وإن مل تكــن داخلــة يف العرضــة  ــه وســلم ممــا مل ين ــي صــىل اهللا علي النب

                                                
 .١/١٤:النرش: انظر) ١(



 

  

 .)١(."الفاألخرية، ولذلك اختلفت املصاحف بعض اخت
وأمجعـت األمـة املعـصومة مـن اخلطـأ عـىل مـا تـضمنته هـذه ": ويقول

املصاحف وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمـة بـأخرى ممـا كـان 
ًمأذونا فيه توسعة عليهم، ومل يثبت عنـدهم ثبوتـا مستفيـضا أنـه مـن القـرآن  ً ً

...") ٢(. 
ــشاذ": املنجــدويقــول يف  ــك أن القــراءة ال ة ولــو كانــت فثبــت مــن ذل

ِصحيحة يف نفس األمر، فإهنا مما كان أذن يف قراءتـه ومل يتحقـق إنزالـه، وأن  ُ
النـاس كــانوا خمـريين فيهــا يف الــصدر األول، ثـم أمجعــت األمـة عــىل تركهــا 
للمصلحة، وليس ذلك خطر وال إشكال ألن األمة معصومة من أن جتتمـع 

 )٣(."عىل خطأ
ن احلـروف التـي وردت عـن أيب، َّنص كثري من العلامء عـىل أ": ويقول

وأمـا مـن ... ٌوابن مـسعود وغريمهـا ممـا خيـالف هـذه املـصاحف منـسوخة، 
يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان جييز القـراءة بـاملعنى فقـد كـذب 

ًنعم كـانوا ربـام يـدخلون التفـسري يف القـراءة إيـضاحا وبيانـا ألهنـم .. عليه،  ً
عود ريض اهللا عنه كـان يكـره ذلـك ويمنـع لكن ابن مس... حمققون ملا تلقوه 

: منــه، فــروى مــرسوق عنــه أنــه كــان يكــره التعــشري يف القــرآن، وروي عنــه
 .)٤("جردوا القرآن وال تلبسوه به ما ليس منه"

                                                
 .١/٣٢: النرش) ١(
 .١/٧: النرش) ٢(
 .٩٩ص : منجد املقرئني:   انظر)٣(
 =وروى هــذا األثــر عــن ابــن مــسعود عبــد الــرزاق يف مــصنفه ومــن طريقــه رواه . ١/٣٢: النــرش) ٤(



 

  

ــراءة شــاذة ــسمى ق ــا ت ــرصحا بكوهن ــال يف املنجــد م ــا ورد يف ": ًوق  م
عـن أيب الصحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك مما جاء 

ّالدرداء، وعمر، وابن مسعود وغريهم فهـذه القـراءات تـسمى اليـوم شـاذة 
 .)١(."لكوهنا شذت عن رسم املصحف املجمع عليه

ًونحن نقطع بأن كثريا من الصحابة رضوان ": ويقول يف تقريب النرش
اهللا عليهم كانوا يقرءون بام خالف رسم املصحف العثامين قبل اإلمجاع عليه 

 .)٢ ("..مة، أو أكثر وإبدال أخرى بأخرى من زيادة كل
وكذلك مثل ابن اجلزري بالقراءة املدرجة عند حديثـه يف غايـة النهايـة 
عن ابن شنبوذ ملا كان يقرأ بالقراءة الشاذة التي صح سندها وخالفـت خـط 
املــصحف، فــأورد بعــض اآليــات التــي كــان يقــرأ هبــا فــذكر منهــا قــراءات 

فلـام "، "تبـت يـدا أيب هلـب وقـد تـب"، "كل سفينة صاحلة غصبا": مدرجة
ًخر تبينت اإلنـس أن اجلـن أن لـو كـانوا يعلمـون الغيـب مـا لبثـوا حـوال يف  َّ َّ َّ

ــذاب املهــني ــا أصــاهبم "، "الع ــستغيثون اهللا عــىل م وينهــون عــن املنكــر وي
 .)٣("وأولئك هم املفلحون

الف َّوقد عد ابن اجلزري القراءة املدرجة من أمثلة ما يتوجـه إليـه اخـت
                                                

هيم احلريب يف كتابـه غريـب احلـديث وقـال الطرباين يف معجمه ومن طريق ابن أيب شيبة رواه إبرا =
: جردوه يف التالوة، وال ختلطوا به غريه، والثـاين: أي: أحدمها:  حيتمل فيه أمران"جردوا": قوله
 .١/٤٧٩: الربهان يف علوم القرآن: انظر. جردوه يف اخلط من النقط والتعشري: أي

 .٨٢ص : منجد املقرئني) ١(
 .١/٢٩: تقريب النرش البن اجلزري) ٢(
 .٢/٥٥: غاية النهاية البن اجلزري: انظر) ٣(



 

  

وأما عىل أي يشء يتوجه اختالف هذه السبعة فإنـه ": األحرف السبعة فقال
فمنهـا مـا ... يتوجه عىل أنحاء ووجوه، مع السالمة من التـضاد والتنـاقض 

ٌولـه أخ ": يكون لبيان حكم جممع عليه، كقراءة سعد بن أيب وقـاص وغـريه
ّأو أخت من أم  ٌ")١.( 

والـسابع أن يكـون االخـتالف ":  معنى األحرف السبعةبيانوقال يف 
 .)٢("وتسعون نعجة أنثىوهذا أخي له تسع ": بالزيادة والنقصان نحو
َّإن: السلف بعض وقرأ":  وقال ابن قتيبة ُوتـسعون ٌتـسع له َأخي هذا ِ ْ ِ 

ًنعجة َ ْ َّإن" أنثى، َ ُأكاد ٌآتية َالساعة ِ  .عليها كمُرِأظه فكيف نفيس من ُأخفيها َ
 رسـوله عـىل األمـني الـروح بـه نـزل تعاىل اهللاّ كالم احلروف هذه كلف
 بـام رمـضان شـهور مـن شـهر كـل يف يعارضـه كـان أنه وذلك ،السالم عليه

 يشاء، ما وينسخ يشاء، ما ذلك من إليه اهللاّ فيحدث القرآن من عنده اجتمع
 .)٣ (".يشاء ما عباده عىل ّوييرس

ن إ": وقال مكي يف حديثه عن القراءات التي خالفت خـط املـصحف
ومــا .. القــراءات التــي وافقــت خــط املــصحف هــي مــن الــسبعة األحــرف 

َّخالف خط املصحف أيـضا هـو مـن الـسبعة إذا صـحت روايتـه ووجهـه يف  ً
 .)٤("العربية، ومل يضاد معنى خط املصحف

                                                
 .١/٢٨: النرش) ١(
 .١/٢٨: النرش) ٢(
 .١/٢٨: ، والنرش١/٣٢: تأويل مشكل القرآن: انظر) ٣(
 .٦٣ص : اإلبانة:  انظر)٤(



 

  

السبعة األحرف منها ستة خمتلفـة : وقال قوم: قلت": ويقول أبو شامة
ــ ــه، نحــو الرســم، كانــت الــصحابة تقــرأ هبــا إىل خالف ة عــثامن ريض اهللا عن

إن اهللا يغفـر الـذنوب ": الزيادة، واأللفاظ املرادفة، والتقديم والتأخري نحـو
ــايل ً، يأخــذ كــل ســفينة صــاحلة غــصبا"ًمجيعــا وال يب ــب "، "ٍ والعــرص ونوائ

وما أصابك من سيئة فمـن نفـسك إنـا "، "وله أخ أو أخت من أم"، "الدهر
 .)١("كتبناها عليك

 زمـن إىل مـشهورة قـراءة هـذه كانت وقد": الرسخيسويقول أبو بكر 
 ولكـن  - "فصيام ثالثة أيام متتابعات: قراءة ابن مسعود:  يعني-حنيفة أيب
 يـشك ال مـسعود وابن القرآن، بمثله يثبت الذي املتواتر النقل افيه يوجد مل
 القـرآن يف يـتىل ممـا ذلـك كان نقول أن إال لذلك وجه فال وإتقانه، عدالته يف
 اهللا رسـول حيـاة يف تالوتـه سختنـ ثـم عنه اهللا ريض مسعود ابن حفظه كام

 ؛مـسعود ابن قلب إال حفظها عن القلوب اهللا برصف ،صىل اهللا عليه وسلم
 .)٢("بنقله ًباقيا احلكم ليكون
ٍ خالل النظـر يف بعـض الكتـب املـسندة والتـي نقلـت قـراءات من -٢

 ).قرأ: (مدرجة نجدها أسندهتا بلفظ
من املصادر املسندة من كتب القـراءات والتفـسري واحلـديث ففي عدد 

وغريها وردت قراءات مدرجة منسوبة لبعض الصحابة والتابعني ومعـزوة 

                                                
 .١١١ص : املرشد الوجيز:  انظر)١(
 .٢/٨١: أصول الرسخيس:  انظر)٢(



 

  

 :بلفظ اإلقراء، فعىل سبيل املثال
ــة أيــام متتابعــات": يف قــراءة ــادة)١("فــصيام ثالث ، وردة "متتابعــات": ، بزي

ًمـسندة منـسوبة أليب بـن كعـب ريض اهللا عنـه، وا بـن مـسعود ريض اهللا عنــه ً
 يف كتــاب املـصاحف أليب داود، وفــضائل القـرآن أليب عبيــد، "قـرأ": بلفـظ

وتفسري عبد الرزاق الصنعاين، وتفسري الطربي، والسنن الكـربى للبيهقـي، 
 كان أنه: عنه اهللا ريض كعب بن أيب عنو": واملستدرك للحاكم، وقال عنها

 صحيح حديث هذاو "– متتابعات – أيام ثالثة فصيام جيد مل فمن": يقرأها
، ومـــصنف بـــن أيب شـــيبة، ومـــصنف عبـــد الـــرزاق خيرجـــاه ملو اإلســـناد
 .  )٢(وغريهم


ًالتوقف يف احلكم العام عـىل القـراءات املدرجـة بـأن كانـت قرآنـا : هو

ُيقرأ به، ثم شذت إما بنسخها يف العرضة األخرية، أو بإمجاع الـصحابة عـىل 
ًف عـثامن ريض اهللا عنـه، أو كانـت تفـسريا أدخـل لبيـان مرسوم خط مصح

 .املعنى
 . فال جيزم بقرآنيتها وال بعدم قرآنيتها

 :ويظهر ذلك من خالل التأمل يف أقوال بعض األئمة ومن ذلك ما ييل
                                                

 .٨٩: اآلية:  سورة املائدة)١(
: ، ومـصنف عبـد الـرزاق٣/٤٢٩: ، ومصنف ابن أيب شيبة٢/٢٤: عبد الرزاق الصنعاين تفسري )٢(

، وتفــسري ١/٢٩٨: ، وفــضائل القــرآن أليب عبيــد١/١٦٣: ، واملــصاحف أليب داود٨/٥١٣
 .٢/٣٠٣: ، واملستدرك للحاكم١٠/٥٩: ، والسنن الكربى للبيهقي٨/٦٥٢: الطربي



 

  

 نقل مكـي عـن ابـن جريـر الطـربي توقفـه يف احلكـم عـىل القـراءات -
كـل مـا ":  كتاب القـراءاتقال ابن جرير يف": املخالفة خلط املصحف فقال

صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ألمته مـن 
األحرف السبعة التي أذن اهللا له، وهلم أن يقـرءوا هبـا القـرآن، فلـيس لنـا أن 
ًنخطئ من قرأ به إذا كان ذلك موافقا خلط املصحف، فإن كـان خمالفـا خلـط  ً

 .)١("نه وعن الكالم فيهاملصحف مل نقرأ به، ووقفنا ع
ِومما يفهم من كالمه التوقف كذلك ابن عبد الرب حيـث قـال  وأمجـع": ُ

 اليوم املسلمني بأيدي الذي وهو - عفان بن عثامن مصحف يف ما أن العلامء
 أن ألحـد جيوز ال الذي املحفوظ القرآن هو - كانوا حيث األرض أقطار يف

 القـراءات مـن روي مـا كل وأن ،فيه بام َّإال ملسلم الصالة ُّحتل وال يتجاوزه،
 أو اخلطـاب بـن عمـر أو ّأيب عن أو ،وسلم عليه اهللا صىل النبي عن اآلثار يف

َّممــا الــصحابة مــن غــريهم أو عبــاس ابــن أو مــسعود ابــن أو عائــشة  خيــالف ِ
 . )٢("وجل عز اهللا عىل ذلك من بيشء يقطع ال املذكور عثامن مصحف

 :ىل مالحظة أمرينومن املمكن أن نخلص إ: قلت

                                                
 .٦٠ص : اإلبانة:  انظر)١(
حممد بـازمول . ، وممن نقل التوقف وأيده من املعارصين د٤/٢٧٩: د البن عبد الربالتمهي:  انظر)٢(

، بينام يقول يف رشحه ألصول التفسري البن تيميـه ١/١٥٧: يف كتابه القراءات وأثرها يف التفسري
أليب داود فيه ذكر مصاحف الصحابة، ) املصاحف : ( وكتاب": ما خيالف ما ذهب إليه إذ يقول

ًا من اآليات التي كانت يف مصاحفهم وختالف الرسم العثامين، وذلك عند العلـامء ويتضمن كثري
 .٢٣٠رشح املقدمة باختصار ص . " من األحرف السبعة- يف غلبة الظن -حممول عىل أهنا 



 

  

ًأن ما ورد من هذه الزيادات املدرجة مثبتا يف الكتب املسندة : األول
ً، أو مـا اشـتق منهـا فهـو ممـا كـان منـزال "قـرأ": واملعنية بـذكر الـشواذ بلفـظ

ِومأذونا يف قراءته ثم نـسخ يف العرضـة األخـرية، أو تـرك بعـد اإلمجـاع عـىل  ُ ُِ ً
يف مــصاحفهم عــىل جهــة التفــسري املــصحف العــثامين، ثــم تركــه الــصحابة 

 .، وحكمه حكم التفسري"قراءة شاذة": والبيان للمعنى، فهذا يطلق عليه
ًومــا ورد منــسوبا إىل مــصحف مــن مــصاحف الــصحابة، أو : ًثانيــا

 فاألوىل محله عىل التفسري، وخاصة إن "قرأ": ًالتابعني ومل يكن مقرونا بلفظ
 .  )١(كان السياق يوحي بذلك

                                                
 .٣٥ص : الصغري. ، القراءات الشاذة د٢/٧٥٥: القراءات الشاذة دراسة صوتية داللية:  انظر)١(



 

  

 

 



 

  

 
 
 
 





 .عالقة القراءة املدرجة بالتفسري، وأثرها يف املعنى: املبحث األول
 .عالقتها بالقراءة الشاذة: املبحث الثاين



 

  

 

 



 

  




 
ــادا ــرسة هــذه الزي ــادات مف ِّت املدرجــة املقــروء هبــا يف غالبهــا تعــد زي ٍ

وموضحة للمعنى، بل هي من عيون التفسري، ألن أقـل شـأهنا أهنـا مرفوعـة 
 . إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، لثبوت سامعها منه، ألن الناقل جازم بذلك

والقصد مـن هـذه القـراءات ": يقول اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم
د أهــل العلــم منهــا أن يستــشهدوا هبــا عــىل تأويــل مــا بــني اللــوحني، إنــام أرا

ًوتكــون دلــيال عــىل معرفــة معانيــة وعلــم وجوهــه، وذلــك كقــراءة حفــصة 
، ومثـل "حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى صالة العرص": وعائشة

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا ": قراءة أيب بن كعب
، فهـذه "قراءة جابر فإن اهللا من بعد إكراههن هلـن غفـور رحـيم، وك"فيهن 

 .ِّاحلروف وأشباه هلا كثري قد صارت مفرسة للقرآن
وقد كان يروى مثل هذا عن التـابعني يف التفـسري فيستحـسن، فكيـف 
إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار يف نفس القراءة فهـو أكثـر مـن التفـسري 

 .)١(."احلروف معرفة التأويلوأقوى فأدنى ما يستنبط من هذه 
ً فالقراءة املدرجة وإن مل يكن مقطوعا بقرآنيتها فتعد خرب آحاد منقـوال  ٍ ُّ ً
عنه صىل اهللا عليه وسلم يف تفسري القرآن، فهـي إن مل تكـن مـن بـاب تفـسري 
َّالقرآن بالقرآن فهـي فحينئـذ تعـد مـن بـاب تفـسري القـرآن بالـسنة إذا رصح 

                                                
 .١/١٩٥: يب عبيدفضائل القرآن أل) ١(



 

  

ي صىل اهللا عليه وسلم، وإن مل يـرصح برفعهـا فعـىل الصحايب برفعها إىل النب
أقـل أحواهلــا تكــون مـن بــاب تفــسري القـرآن بــأقوال الــصحابة رضــوان اهللا 

 .)١(عليهم
ِّفأخـذ املفـرس هبـا أوىل مـن أخــذه عمـن دون الـصحابة مـن املفــرسين، 

لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود مل أحتج أن أسأل ابن عباس ": يقول جماهد
 .)٢("القرآن مما سألتعن كثري من 

 املتـواترة املـصاحف عـن القـراءة شـاذ مـاأ":  ويقـول اإلمـام القرطبـي
 بيـان تكـون نأ حماملهـا حـسنأو منـه، هناأ عىل هبا يعمل وال بقران، فليست
 يــامأ ثالثــة فــصيام": مــسعود ابــن كقــراءة ،إليــه نــسبت مــن مــذهب تأويــل

َّصـىل اهللا لرسـو مـن بـسامعها الـراوي حَّرص لـو فأما ،"متتابعات ِعليـه اهللا َ ْ َ َ 
َوسلم ََّ  وجـه واإلثبـات، النفـي: قـولني عىل بذلك العمل يف العلامء فاختلف َ
 يثبـت ملما و ن،آالقر معرض يف بل اخلرب معرض يف يروه مل الراوي نأ النفي
 . يثبت فال

 وذلـك سـنة، كونـه ثبت فقد ًناآقر كونه يثبت مل نإو نهأ :الثاين والوجه
 .)٣("اآلحاد خبارأ سائرك العمل يوجب

فـصيام ": ولنـا يف قـراءة أيب وعبـداهللا بـن مـسعود": ويقول ابن قدامة
ًوهذا إن كان قرآنا فهو حجة ألن كالم اهللا الـذي ال  .. "ثالثة أيام متتابعات

                                                
 .١/٣٧٦: القراءات وأثرها يف التفسري: انظر) ١(
 .٢١ص : ، وضوابط استعانة املفرس بالقراءات٤/٤٥٤: سري أعالم النبالء: انظر) ٢(
 .١/٤٧: انظر تفسري القرطبي) ٣(



 

  

ًيأتيه الباطل من بني يديه وال مـن خلفـه، وإن مل يكـن قرآنـا فهـو روايـة عـن 
تمل أن يكونا سمعاه من النبي صىل اهللا عليه النبي صىل اهللا عليه وسلم إذ حي

ًوسلم تفسريا فظناه قرآنا فثبتت له رتبة اخلرب، وال ينتقص عن درجة تفـسري  ً
النبـي صــىل اهللا عليــه وســلم لآليــة وعـىل كــال التقــديرين فهــو حجــة يــصار 

 ).١("إليه
 -يف مواسم احلج :  يقصد قراءة ابن عباس– فهي":  حجرابنويقول 

ــشاذ  مــن هــذا عــىل ــذي صــح إســناده،ال ــا  ال ــد وحكمه  حكــم األئمــة عن
 .)٢("التفسري

وقــد أخــذ مجهــور املفــرسين بــالقراءة املدرجــة يف تقويــة املعنــى، أو يف 
ٍإضافة معنى مجيل، أو يف تـرجيح رأي، كـابن جريـر الطـربي، وابـن عطيـة، 
واإلمام القرطبي، وأيب حيان، وذلك لكوهنا تتيح للمفرس فهم اآلية بـشكل 

ٍ، بل قد توضح ما قد يكون غامضا قبل معرفتها، بـل بنـوا عليهـا معـان أدق ً
 " قراءة سعد بن أيب وقـاصتفسريية، واختالفات فقهية يف تفاسريهم كمثل

ليس عليكم جنـاح أن تبتغـوا ":  وقراءة ابن عباس"من أم: وله أخ أو أخت
ام فـصيام ثالثـة أيـ":  وقراءة ابـن مـسعود"ًفضال من ربكم يف مواسم احلج

 . )٣("متتابعات
                                                

 .٨/٧٥٢: املغني ال بن قدامة )١(
 .٣/٣٩٥: فتح الباري) ٢(
ــربي: انظــر ) ٣( ــر الط ــن جري ــسري اب ــي٣/٥٠٤: تف ــسري القرطب  :، والبحــر املحــيط٢/٤١٣: ، وتف

٢/٢٩٣. 



 

  

 .وإليك بعض اآلثار للقراءة املدرجة يف تفسري املعنى 
ولـه أخ ":  جممع عليه كام يف قراءة سعد بن أيب وقاصكمحل ا بياهن– ١

 وعليه ،هنا لألم فقطة خو التي دلت عىل أن املقصود باإل)١("أو أخت من أم
 .إمجاع العلامء

ُ وإن كـان رجـل يـ﴿: يقول ابن قدامة ُ ٌَ َ َْ َ ْورث كاللـة أو امـرأة ولـه أخ أو ِ ُ ََ َ َ ٌَ َ ً َ ٌُ َ ْ َِ َ
هام السدس ُأخت فلكل واحد منْ ُ َُ ٌُّ َ ِ ٍ ِ ِّ َُ ِ ْ ِفـإن كـانوا أكثـر مـن ذلـك فهـم رشكـاء يف  ُ ُ ْ ََ ْ ََ ُ ُ َْ َ َ ْ ََ ِ ِ َ ُ ِ

ِالثلث ُ  ويف ،العلـم أهـل بإمجـاع األم مـن واألخـت األخ :اآلية هبذه املراد ﴾ ُّ
 .)٢("أم من ختأ أو أخ وله وقاص أيب بن سعد قراءة

 عنـى اآليـة هـذه يف اإلخـوة أن العلامء أمجع فقد": ويقول ابن عبد الرب
 أخ ولـه" "يقرأ كان أنه الصحابة بعض عن يرو وقد ...، لألم اإلخوة هبم
 هـذه يف املـراد أن عـىل إمجـاعهم مـن ذكرنـا مـا مع هذا فدل "أم من أخت أو

 .)٣("خاصة لألم اإلخوة اآلية
 فــإن هــذه القــراءة تبــني أن املــراد بــاإلخوة هنــا ": يقــول ابــن اجلــزري

اإلخــوة لــألم، وهــذا أمــر جممــع عليــه، ولــذلك اختلــف العلــامء يف املــسألة 
زوج وأم، أو جدة واثنان من إخوة األم، وواحد أو أكثر مـن : املرشكة وهي

األكثرون مـن الـصحابة وغـريهم بالتـرشيك بـني : إخوة األب واألم، فقال
                                                

ْ﴿ وإن كـان رجـل يـورث كاللـة أو امـرأة ولـه أخ أو :، مـن قولـه تعـاىل١٢: سورة النساء، اآلية ) ١( ُ َ ُ ُ ََ َ َ ٌَ َ َ ٌٌ َ ْ َ َِ ً َ ُ َ َْ َ ِ
ُأخت فلُكل واحد منْهام السدس ﴾ ُ َُ ٌُّ َ ِ ٍ ِ ِّ ِ َ ْ ُ. 

 ..٧/٥: انظر املغني البن قدامة) ٢(
 .٥/١٩٩:  التمهيد البن عبد الربانظر) ٣(



 

  

 .م واحدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وغريهماإلخوة ألهنم من أ
وقال مجاعة من الصحابة وغريهم جيعـل الثلـث إلخـوة األم وال يشء 
إلخوة األبوين لظاهر القراءة الصحيحة، وهو مذهب أيب حنيفة وأصـحابه 

 ).١ (."..الثالثة، وأمحد
أو حترير رقبة ": كام يف قراءة وترجيحها لهف فيهِلُ اختكمحل ا بياهن– ٢

ّ التي دلت عىل ترجيح اشـرتاط اإليـامن يف الرقبـة )مؤمنة: ( بزيادة)٢("ؤمنةم
، كام ذهب إليه الـشافعية واملالكيـة وغـريه، ومل يـشرتطه أبـو يف كفارة اليمني

 .)٣ (." أما القراءة املتواترة فليس فيها ما يرجح هذا الرشطحنيفة،
س وأيب بـن ، كام يف قراءة ابـن مـسعود وابـن عبـاللمطلقتقييدها  - ٣
، فقـد ذهـب مالـك والـشافعي إىل )٤("فصيام ثالثـة أيـام متتابعـات": كعب

 .)٥(جواز صيام الثالثة األيام متفرقة أو متتابعة
ــة وأمحــد إىل اشــرتاط التتابع ــو حنيف ــن ،وذهــب أب ــراءة اب واســتدال بق

 .)٦(مسعود
                                                

، ١٦/٨٢: ، واملجمــوع للنــووي٨/٩١: احلــاوي للــاموردي: ، وانظــر املــسألة يف١/٢٨: النــرش) ١(
 .٥/٧٨: وتفسري القرطبي

َ﴿فَكفارتــه إطعــام عــرشة مــساكني مــن أوســط مــا : ، مــن قولــه تعــاىل٨٩: ســورة املائــدة، اآليــة ) ٢( َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َُ َ َ َ َُ ْ َّ َِ
َتطعمون  ُْ ِ ٍأهليُكم أو كسوهتم أو حترير رقبة﴾ُ َِ ْ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ ِْ ْ َُ َ َ َِ ْ. 

 .١٥/٣٢٢: ، واحلاوي للاموردي١١/٢٦٣: املغني: املسألة يف: انظر ) ٣(
 .٨٩: سورة املائدة، اآلية ) ٤(
 .٨/١٣٨: ، وهناية املحتاج١/٤١٨: بداية املجتهد: انظر ) ٥(
 .٨/٧٥٢: ، واملغني٥/٨١: اهلداية مع فتح القدير: انظر ) ٦(



 

  

فصيام ثالثة ": ولنا يف قراءة أيب وعبداهللا بن مسعود": يقول ابن قدامة
ًوهذا إن كان قرآنا فهو حجة ألن كالم اهللا الـذي ال يأتيـه  .. "متتابعاتأيام 

ًالباطل من بني يديه وال مـن خلفـه وإن مل يكـن قرآنـا فهـو روايـة عـن النبـي 
 . )١("صىل اهللا عليه وسلم

 .دفعها ملا يتوهم من إشكال يف اآلية -٤
ِومـا يعلـم تأويلـه إال اهللاَُّ  ﴿ :قال تعاىل ُ ْ َ ََ َِ ْ َ ُ َ والراسـخون يف العلـم يقولـون َ ُ ُ ِ ْ ْ ََ َِ ِِ ُ َّ

ا به ِآمنَّ ِ َ َ ﴾)٢(. 
إن  :فقيل ، بني احتاملني ال مرجح ألحدمها عىل اآلخرةدائرهذه اآلية  

 أمـا الراسـخون يف العلـم ،املقصود أنه ال يعلم تأويل املتـشابه إال اهللا وحـده
ســخون يف والرا": ، فجملــةّفــإهنم يؤمنــون بــه ويــسلمون بأنــه مــن عنــد اهللا

 . مجلة مستأنفة"العلم
ــشابه إ: وقيــل ن املقــصود أن الراســخني يف العلــم يعلمــون تأويــل املت
 .قائلني آمنا به

وأبـو ، وابـن قتيبـة، ومـنهم الربيـع: ورجح بعض املفـرسين القـول الثـاين
 .)٣(سليامن الدمشقي

 وهـو أن الراسـخني ،ّيف حني أن مجهور املفرسين اختاروا القول األول
وابــن ،  ابـن مـسعودن قـال بـذلكوممـ، لـم ال يعلمـون تأويـل املتـشابهيف الع

                                                
 .٨/٧٥٢: املغني ال بن قدامة ) ١(
 .٧: سورة آل عمران، اآلية ) ٢(
 .١/٣٥٤: ، وزاد ا ملسري٥/٢٢١: جامع البيان للطربي: انظر ) ٣(



 

  

 .)١(وقتادة وغريهم، وعروة، ّوأيب بن كعب، عباس
 يف بـه اإلشـكال وا قول اجلمهور ودفعـونّومن أبرز ما رجح به املفرس

  إال اهللاَُهَيلـِأوَ تُمَلـْعَا يَومـ: ( البـن عبـاس وهـياملدرجـةقراءة ال :معنى اآلية
 .)٢ ("لم آمنا بهِ يف العَونُخِاسَّ الر)ويقول(

َوإن حقيقــة تأويلــه إال عنــد اهللاِ ": والقــراءة املدرجــة البــن مــسعود َِ ِ َ َّ
َوالراسخون يف العلم يقولون آمنا به ُ ُ َِ ُِ َّ")٣(. 

 أخرجـه مـا األكثـرين مـذهب لـصحة ويـدل :قلت": يقول السيوطي
 :يقـرأ كـان أنه سعبا ابن عن ،مستدركه يف واحلاكم ،تفسريه يف الرزاق عبد

 عىل يدل فهذا ،"به آمنا العلم يف الراسخون ويقول اهللا إال تأويله يعلم وما"
 درجاهتـا فأقل القراءة هبا تثبت مل وإن الرواية هذه ألن ؛لالستئناف الواو أن
 عـىل ذلـك يف كالمـه فيقدم القرآن ترمجان إىل صحيح بإسناد ًخربا كونت أن
 .دونه من

 بـالزيغ ووصـفهم ،املتـشابه متبعـي ذم عـىل دلـت ةاآلي أن ذلك ويؤيد 
 مدح كام إليه مواّوسل ،اهللا إىل العلم ضواّفو الذين مدح وعىل ،الفتنة بتغاءاو
  ..)٤("بالغيب املؤمنني اهللا

                                                
 ).١٨٣، ٣/١٨٢(جامع البيان للطربي  ) ١(
 .٣/٢٩: ، والبحر املحيط٥/٢٢١: جامع البيان: انظر ) ٢(
، وضـوابط اسـتعانة ١/٣٨٢: ، واملحـرر الـوجيز٦٧ كتاب املـصاحف البـن أيب داود ص:انظر ) ٣(

 .٧٣ص : املفرس بالقراءات
، واحلـاكم ١/١٩٦:، واألثر أخرجه عبد الـرزاق يف مـصنفه٢/٨:اإلتقان يف علوم القرآن: انظر ) ٤(

 .٢/٣١٧:يف مستدركه



 

  




 
ُإذا سلمنا بأن القراءة املدرجة كانت قرآنا قرئ به يف ً  الصدر األول ثـم ّ

نسخت فعىل هذا تكون قراءة شاذة مما خالف رسم املصحف، جيري عليهـا 
 .ما قيل يف حكم القراءات الشاذة املخالفة خلط املصحف

ومـن خـالل اســتعراض كتـب القــراءات نجـد أهنــم يعـاملون القــراءة 
ــشاذة عمومــا يف االحتجــاج هبــا يف األحكــام  ًاملدرجــة معاملــة القــراءات ال

، ويف حكم الصالة هبا، بل يمثلـون هبـا يف االسـتدالل عـىل ذلـك، والتفسري
 :وإليك أقواهلم يف ذلك

 .حكم االحتجاج بالقراءة املدرجة يف األحكام
ًالبد أن يعلم أوال أن أكثـر العلـامء مـن الفقهـاء واألصـوليني جممعـون 
ًعىل أن ما خرج عن نص املصحف ممـا نقـل آحـادا ال يـسمى قرآنـا، ألن مـا  ً

 .ً بكونه قرآنا هو املتواتريقطع
فلـنعلم أن املكتـوب يف املـصحف هـو القـرآن، ومـا ": يقول ابن قدامة

 عـىلخرج عنه فليس منه، إذ يستحيل يف العرف والعادة مـع تـوافر الـداعي 
 .)١("منه ليس ما به خيلط أو ينقل فال بعضه هيمل أن القرآن حفظ

 النبي عن اآلثار يف تالقراءا من روي ما كل نإ":  الربعبدويقول ابن 
r، عبـاس ابـن أو مـسعود ابـن أو عائشة أو اخلطاب ابن عمر أو ّأيب عن أو 

                                                
 .١/٦٣: روضة الناظر: انظر ) ١(



 

  

َّمما الصحابة من غريهم أو  من بيشء يقطع ال املذكور عثامن مصحف خيالف ِ
 .)١("وجل عز اهللا عىل ذلك

 يف أمجعـوا r اهللا رسـول أصـحاب نإ": ويقول برهان الدين اجلـويني
 ،الــدفتني بــني مــا عــىل عنــه اهللا ريض عفــان بــن عــثامن املــؤمنني أمــري زمــن

 األم حتوهيـا ال زيادة وكل ..،منهم اتفاق عن ذلك وكان ،داهع ما واطرحوا
 .)٢("القران يف معدودة غري فهي الدفتان عليها تشمل وال

فإذا تقرر ذلك فنتساءل عن املدرج الزائد املخالف خلط املصحف هل 
 .  أم ال؟حيتج به يف األحكام الرشعية

 :هذه املسألة اختلف فيها الفقهاء عىل قولني
 . جيوز العمل هباحجةأهنا : القول األول

 وأصـحابه، وطائفـة مـن أصـحاب الـشافعي، حنيفـةوهو مـذهب أيب 
ومــذهب احلنابلــة، وهــو اختيــار ابــن تيميــة، والــسبكي، والزركــيش، وابــن 

 .)٣(اجلزري
 .عمل هبا بحجة وال جيوز الليستأهنا : القول الثاين

ُ، وطائفة من الشافعية، وحكـي روايـة عـن املالكيةوهو مذهب مجهور 
 .)٤(اإلمام أمحد

                                                
 .٤/٢٧٩: التمهيد البن عبد الرب:  انظر)١(
  .١/٤٢٨: هان يف أصول الفقهالرب:  انظر)٢(
، ورشح ١/١٨١: ، وروضـة النـاظر١/٢٨١: أصـول الرسخـيس: انظر أقوال العلـامء يف ذلـك ) ٣(

 .٢٧ص : ، وإرشاد الفحول٢/١٣٨: الكوكب املنري
 =، ١٣/٣٩٤: ، وجمموع الفتـاوى٢/٢٥: ، ورشح خمترص الروضة١/١٨١: روضة الناظر: انظر ) ٤(



 

  

أهنـا تنـزل منزلـة خـرب اآلحـاد، ألهنـا وإن مل :  حجـتهمفاملذهب األول 
ًتكن قرآنا، إال أن الناقل هلا عدل، ولو نقلها خربا لوجـب قبـول خـربه، وال  ً

 .)١(وم خربيتهيلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عم
، "فـصيام ثالثـة أيـام متتابعـات": ً آحادا، نحـواملنقول": يقول الطويف

ًحجة عندنا، وعند أيب حنيفة، خالفا للباقني، فهو قـرآن، أو خـرب، وكالمهـا 
 . )٢("يوجب العمل

 ثالثـة فصيام" :اليمني كفارة يف مسعود بن قراءة": ويقول ابن اللحام
 أهنـا حنيفـة أبـى ومـذهب فمـذهبنا، ال؟ أم حجـة يهـ هـل "تمتتابعـا أيام

 .)٣("ًإمجاعا الرب عبد ابن وذكره هبا حيتج حجة
إن الناقـل جـازم :  هبا صحة السند، قـالوالالحتجاجواشرتط احلنابلة 

بالسامع من النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم فـصدروه عنـه إمـا عـىل جهـة تبليـغ 
ًالوحي فيكون قرآنـا، أو عـىل جهـة تفـسريه فيكـون خـربا،  وكلـيهام يوجـب ً

 .)٤(العمل
فصيام ثالثـة أيـام ":  عن مصحف ابن مسعودنقلولذلك احتجوا بام 

ألنه إما قـرآن أو خـرب : ، باشرتاط التتابع يف كفارة اليمني، وقالوا"متتابعات
                                                

 .٢/٨: ، واإلتقان يف علوم القرآن١/٣٣٧: والربهان يف علوم القرآن =
ــرص الروضــة١/١٧٠: روضــة النــاظر: انظــر) ١( ، والقــراءات القرءانيــة لعبــد ٢/٢٥: ،  ورشح خمت

 .٢١٢ص : احلليم قابة
 .٢/٢٥: رشح خمترص الروضة: انظر) ٢(
 .١/٢١٤: القواعد والفوائد األصولية البن اللحام احلنبيل: انظر) ٣(
 .٢/٢٥: روضةرشح خمترص ال: انظر) ٤(



 

  

ــشافعية، وهــو  ــة وقــول لل ــذهب احلنفي وكالمهــا موجــب للعمــل، وهــو م
 .)١(الصحيح من مذهب احلنابلة

إنـه ال :  بعدم صحة االحتجاج هبا يف قوهلمالقائلني بل انربوا للرد عىل
يصح االحتجاج بـالنص القـرآين إال بـام ثبـت عـىل وجـه التـواتر؛ ألنـه إذا مل 

ًيكن متواترا مل يكن قرآنا، وإذا مل يصح كونه قرآنا مل يصح التعلق به ً ً. 
ًوإن مل يصح كوهنا قرآنـا إال أهنـا جتـري جمـرى خـرب الواحـد يف : فقالوا

 .)٢(ب االحتجاج هبا، ال سيام الناقل هلا مقطوع العدالةوجو
ًوقــد محــل احلنفيــة قــراءة ابــن مــسعود عــىل أهنــا كانــت قرآنــا يــتىل ثــم 

 .ًنسخت، وما مل يكن قرآنا ال جيوز نسخه، وبالنسخ مل تبق متواترة
 عنـدهم يف االحتجـاج بـالقراءة ه املدرجة ما اشرتطوالقراءةويقع عىل 

 . أن تتوفر فيها الشهرة واالستفاضةًالشاذة عموما وهو
فـصيام :  ابـن مـسعود-قـراءة  كانـت وقد":  يقول أبو بكر الرسخيس

 افيهــ يوجــد مل ولكـن، حنيفــة أيب زمــن إىل مـشهورة -ثالثـة أيــام متتابعــات 
 عدالتـه يف يـشك ال مـسعود وابـن القـرآن، بمثلـه يثبـت الـذي املتواتر النقل

 حفظـه كـام القـرآن يف يتىل مما ذلك كان ولنق أن إال لذلك وجه فال وإتقانه،
 برصف ،r اهللا رسول حياة يف تالوته سختن ثم ،عنه اهللا ريض مسعود ابن
 فـإن بنقله، ًباقيا احلكم ليكون ؛مسعود ابن قلب إال حفظها عن القلوب اهللا

                                                
ــتح القــدير: انظــر) ١( ــة مــع ف ــي١٥/٣٢٩: ، واحلــاوي٥/٨١: اهلداي ــرص ١٣/٥٢٨: ، واملغن ، وخمت

 .٢/٢٥: الروضة
 .١٥/٣٣٠: ، واحلاوي١/٢٨١: أصول الرسخيس: انظر) ٢(



 

  

 بقـاء فكـان روايتـه، دون تكـون ال وقراءتـه ،بـه للعمل موجب الواحد خرب
 .)١("الطريق هبذا التالوة نسخ بعد احلكم هذا

فعــدة مــن أيــام أخــر ": وهلـذا مل يعملــوا بقــراءة أيب بــن كعــب املدرجــة
 .، ألهنا مدرجة شاذة غري مشهورة"متتابعات

، "فعدة من أيـام أخـر متتابعـات": فإن قيل قراءة أيب": يقول الزيلعي
قلنا قراءة أيب ليست بمشهورة، فال جيوز التخصيص هبا، بخالف قراءة ابن 

 .)٢(" يف كفارة اليمني ألهنا مشهورة-املدرجة –مسعود 
أن هذه الزيادات املدرجة التـي جـاءت يف : فحجتهمأما املذهب الثاين 

 .مصحف ابن مسعود وغريه من املصاحف غري متواترة، فهي ليس بقرآن
 بواجـب لـيس اليمـني كفارة صوم يف التتابع":  الغزايلحامديقول أبو 

 مل الزيـادة هـذه ألن ؛"متتابعـات أيـام ثالثة فصيام" :مسعود ابن قرأ وإن ..
 ملــا البيــان معــرض يف ذكرهــا أنــه عــىل فتحمــل ،القــرآن مــن فليــست تتــواتر
 .)٣("مذهبا اعتقده

 املؤمنني أمري زمن يف أمجعوا رضوان اهللا عليهم الصحابةواحتجوا بأن 
 وكـان ،هداعـ مـا واطرحـوا الدفتني بني ما عىل عنه اهللا ريض عفان بن عثامن
 الدفتان عليها تشمل وال ،األم حتوهيا ال زيادة وكل..  منهم اتفاق عن ذلك
 .نآالقر يف معدودة غري فهي

                                                
 .٢/٨١: أصول الرسخيس) ١(
 .١/٣٣٦: تبيني احلقائق للزيلعي احلنفي: انظر) ٢(
 .١/١٩٤: غزايلاملستصفى أليب حامد ال: انظر) ٣(



 

  

وإن كان الراوي نقله عىل أنه قرآن فهو خطأ، ألن رسول اهللا صـىل اهللا 
عليه وسلم جيب عليـه تبليـغ القـرآن إىل مجاعـة حيـصل العلـم بخـربهم، وال 

 .)١(تبليغ الواحدخيرج من عهدة التبليغ ب
يف حديثــة عــن القــراءة املدرجــة املنــسوبة " -:  النــووياإلمــامويقــول 

حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسـطى وصـالة ": لعائشة ريض اهللا عنها
 بـالواو، واسـتدل بـه "وصالة العـرص": هكذا هو يف الروايات" – "العرص

 يقتـيض بعض أصحابنا عىل أن الوسطى ليست صالة العـرص؛ ألن العطـف
 .)٢("املغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة ال حيتج هبا

فـصيام ": قولـه تعـايل: املسألة الرابعة والعـرشون": العريبويقول ابن 
وقـال مالـك والـشافعي : "متتابعـات":  قرأها ابـن مـسعود وأيب"ثالثة أيام

 جيزئ التفريق، وهو الصحيح، إذ التتابع صفة ال جتـب إال بـنص، أو قيـاس
 .)٣("عىل املنصوص، وقد عدما يف مسألتنا

، فهـذا ال يـرض "ًبأن نقل الصحايب له قرآنا خطـأ": قوهلموأجيب عن 
ًلعدالة الصحابة وحترهيم فـيام ينقلـون، إذ يلـزم منـه نفـي كونـه قرآنـا، ال أنـه 
ًليس بخرب، وإذا ثبت أنه خرب مرفوع كان كافيا يف اعتباره حجة جيب العمل 

 .به
إن : ، فقيـل"ًبأنه مرتدد بـني اخلـرب وبـني كونـه مـذهبا لـه":  وأما قوهلم

                                                
 .١/١١٤: ، واألحكام لآلمدي١/٤٢٧: الربهان للجويني: انظر) ١(
 .٥/١٣٠: رشح النووي عىل صحيح مسلم: انظر) ٢(
 .٣/٢٨٢: أحكام القرآن: انظر) ٣(



 

  

ًاحتامل كونه خربا راجح لشدة حترهيم يف الصدق، فـال يمكـن للـصحايب أن 
ًينسب رأي نفسه إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، ولو كـان مـذهبا لـه لـرصح 

 .)١(به
  :الراجح من األقوال

امء أصـحاب القـول ، هـو مـا ذهـب إليـه مجهـور العلـالراجحإن الرأي 
األول، وهــو صــحة االحتجــاج بــالقراءات املدرجــة، وذلــك ألن مــا يرويــه 
ًالصحايب إما أن يكون قرآنا، أو يكون خربا، فإن كان قرآنا صري إليه، وإن مل  ًً
ًيكن قرآنا فاألصل أنه خرب عن الرسول عليه الصالة والسالم جيـب املـصري 

 .إليه


د اتفقت املذاهب الفقهية املشتهرة من املالكيـة والـشافعية واحلنابلـة لق
واحلنفية عىل عدم جوز القراءة باملدرج مما خالف خط املصحف يف الـصالة 

يقـول ": وخارجها، وقد حكى ابن عبد الـرب اإلمجـاع يف ذلـك حيـث يقـول
ة من قرأ يف صالته بقراءة ابن مـسعود أو غـريه مـن الـصحاب": اإلمام مالك

وعلـامء املـسلمني جممعـون عـىل : مما خيالف املصحف مل يصل وراءه، ثم قال
ّذلك، إال قوما شذوا ال يعرج عليهم ً")٢(. 

 تـصح مل عـثامن مـصحف عن خترج بقراءة قرأ وإن": ويقول املرداوي
                                                

، ورشح خمتـرص ١/٢٧١: ، وروضـة النـاظر١/١٨١: أصـول الرسخـيس: انظر هذه األقـوال يف) ١(
 .٢/٢٧: الروضة

 .٨/٢٩٢: ال بن عبد الربالتمهيد : انظر) ٢(



 

  

ـــدم وحتـــرم، صـــالته ـــذهب  هـــووهـــذا ا،تواترهـــ لع ـــه امل ـــاهري وعلي  مج
 .)١("األصحاب

 : فللعلامء فيها تفصيل عىل ثالثة أقوالوأما عن صحة الصالة هبا
 :      القول األول

 مجهور العلامء عىل بطالن الصالة باملـدرج ممـا خـالف خـط املـصحف 
 .)٢(اإلمام

ًأهنا وإن ثبتت بالنقل إال أهنا مل تنقل إلينا نقال يثبت : وحجتهم يف ذلك َّ
 عــىل بمثلــه قــرآن؛ ألهنــا نــسخت بالعرضــة األخــرية، أو بإمجــاع الــصحابة

 .    املصحف العثامين، والتعبد إنام يكون بالقرآن
 – ريض اهللا عنـه –فأما ما خيرج عن مصحف عـثامن ": قال ابن قدامة

كقراءة ابن مسعود وغريهـا فـال ينبغـي أن يقـرأ هبـا يف الـصالة، ألن القـرآن 
 .)٣("ًثبت بطريق التواتر، وهذه مل يثبت التواتر هبا، فال يثبت كوهنا قرآنا

وإن قــرأ بقــراءة ختــرج عــن مــصحف عــثامن مل تــصح ": ل كــذلكوقــا
 .                                 )٤("صالته

سئل مالـك عـن رجـل صـىل خلـف رجـل يقـرأ ": وجاء يف املدونة أنه
                                                

 .٢/٤٣: اإلنصاف للمرداوي: انظر) ١(
، ١٣/٣٩٤: ، وجمموع الفتـاوى٢/٢٥: ، ورشح خمترص الروضة١/١٨١: روضة الناظر: انظر ) ٢(

 .٢/٨: ، واالتقان يف علوم القرآن١/٣٣٧: والربهان يف علوم القرآن
 . ١٢/٣٥٨: املغني:  انظر-)٣(
 . ١/٥٣٤: الرشح الكبري: انظر) ٤(



 

  

  .)١ ("َّخيرج ويدعه وال يأتم به: بقراءة ابن مسعود؟ قال
 ابــن هبــا تفــرد بكلــامت صــىل لــو :مــةئاأل قالــت ": ويقــول الرسخــيس

 بـاب القـرآن وبـاب املتـواتر، النقـل فيـه يوجـد مل نهأل صالته، جتز مل مسعود
 قرآن أنه يثبت مل وما قرآنا، كونه املتواتر النقل بدون يثبت فال ،وإحاطة يقني

 .)٢("للصالة ًمفسدا فيكون ،خرب كتالوة الصالة يف فتالوته
 : القول الثاين

لزائــد عــىل خــط املــصحف يف َّمـن العلــامء مــن جــوز القــراءة باملــدرج ا
الصالة، إذا صح سنده وحجتهم أن الصحابة والتابعني كانوا يقرءون هبـذه 
احلـــروف الزائـــدة يف الـــصالة وغريهـــا، وهـــذا أحـــد القـــولني ألصـــحاب 

 .)٣ (الشافعي، وأيب حنيفة وأحد الروايتني عن مالك، وأمحد
 ابــن كقــراءة عــثامن مــصحف عــن خيــرج مــا فأمــا": قدامــةيقــول ابــن 

 إسنادها واتصل ،الرواية به صحت مما منها بيشء قرأ إن...  وغريها مسعود
ــه ــان ففي ــصح ال :إحــدامها :روايت ــذلك صــالته ت ــة ،ل ــصح :والثاني  ألن ؛ت

 ،وبعده وسلم عليه اهللا صىل النبي عرص يف بقراءهتم يصلون كانوا الصحابة
 سـلمو عليه اهللا صىل النبي أن ّصح وقد ،شك بغري صحيحة صالهتم وكان
 ."عبد ّأم ابن قراءة عىل فليقرأه أنزل كام ًاّغض القرآن يقرأ أن ّأحب من: قال

                                                
 . ٨٢ص : ، ومنجد املقرئني١/٨٤: املدونة الكربى :  انظر) ١(
 ١/٢٨٠: أصول الرسخيس:  انظر) ٢(
 .١٣/٣٩٤: ، وجمموع الفتاوى٢/٢٥: ، ورشح خمترص الروضة١/١٨١: روضة الناظر: انظر) ٣(



 

  

 اختلفا حني حكيم بن وهشام عمر وسلم عليه اهللا صىل النبي أمر وقد
 عـنهم اهللا ريض الصحابة وكان ،"متمِّعل كام واءاقر": فقال القرآن قراءة يف

 ويـصلون ،املـصحف يف ايثبتهـ مل بقراءات ونءيقر املصحف عثامن مجع قبل
 .)١("به صالهتم بطالن وال ،ذلك حتريم منهم أحد يرى ال هبا

 :      القول الثالث
إن قرأ هبا يف القراءة ": من العلامء من ذهب إىل التوسط يف ذلك فقالوا

الواجبة وهي الفاحتة عند القدرة عىل غريهـا مل تـصح صـالته؛ ألنـه مل يتـيقن 
 .ة لعدم ثبوت القرآن بذلكأنه أدى الواجب من القراء

وإن قرأ هبا فيام ال جيب مل تبطل ألنه مل يتيقن أنه أتى يف الصالة بمبطل؛ 
 .)٢("جلواز أن يكون ذلك من احلروف التي أنزل عليها القرآن

إنــه إن قـرأ هبــذه القـراءات يف القــراءة ": قـال أبــو الربكـات ابــن تيميـة
تـصح صـالته؛ ألنـه مل يتـيقن أنـه الواجبة وهي الفاحتة عند القـدرة عليهـا مل 

وإن قرأ هبا فيام ال جيـب ،  القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلكمنأدى الواجب 
َّال تبطل صالته؛ ألنه مل يتـيقن أنـه أتـى يف الـصالة بمبطـل بجـواز أن يكـون 

 .)٣("ذلك من احلروف السبعة التي أنزل عليها القرآن
  :الراجح من األقوال

أن الصالة بـالقراءة : اهللا أعلم هو القول األولوالراجح من األقوال و
                                                

 . ١٢/٣٥٨: املغني) ١(
 .١/١٥: لنرش، ونقله ابن اجلزري يف ا١٣/٣٩٨: جمموع الفتاوى البن تيمية: انظر) ٢(
 .١/١٩: النرش: وانظر، ١/٣٩٨:جمموع الفتاوى) ٣(



 

  

 خط املـصحف ال تـصح؛ ألن رشط املقـروء يف الـصالة عىلاملدرجة الزائدة 
 ."ًأن يكون قرآنا، وهذه مل يثبت كوهنا كذلك، والقرآن ال يثبت إال بالتواتر

 
 

 
 

 
 
 



 

  


ّوبعد فإنني أمحد اهللا عز وجل عىل ما من به عـيل ووفقنـي بـه مـ ن إمتـام ّ

 .»القراءة املدرجة املفهوم واألثر«: حترير هذا البحث
ُومن خالل معايشتي هلذا البحـث، ثـم وقـويف عـىل فـصوله وجزئياتـه  ِ
وحماواليت لالستناد لكثـري ممـا أسـتطيع االعـتامد عليـه مـن أقـوال ونقـوالت 
ّألهل العلم موثقة فـإين أسـجل للقـارئ الكـريم أهـم النتـائج والتوصـيات 

 –ً مستعينا باهللا -: ّصلت إليها فأقولالتي تو
تعدد أنـواع القـراءة الـشاذة فمنهـا مـا خـالف خـط املـصحف اإلمـام،  -١

 .ومنها ما فقد التواتر
شذوذ كثـري مـن القـراءات املقـروء هبـا يف الـصدر األول بعـد العرضـة  -٢

 .األخرية، وبعد اإلمجاع عىل املصحف العثامين
اءات الـشاذة، ملخالفتهـا خـط القراءة املدرجة هي نوع مـن أنـواع القـر -٣

 .املصحف، وإن اختلف القول يف أصلها ومصدرها
القراءة املدرجة حكمها حكم التفسري، بل هي زيادة تفسريية تعـد مـن  -٤

 .عيون التفسري، وإن اختلف القول كذلك يف أصلها ومصدرها
 .القراءة املدرجة هلا أثرها ومنزلتها يف تعدد املعنى وترجيح األحكام  -٥
تابة الصحابة رضوان اهللا علـيهم لزيـادات تفـسريية وقـراءات ثبوت ك -٦

 .منسوخة يف مصاحفهم خمالفة خلط املصحف اإلمام
ــصاحفهم  -٧ ــيهم مل ــصحابة رضــوان اهللا عل ــراق ال ــوت إح ثب

 .واجتامعهم عىل املصحف اإلمام



 

  

ًوأسأل اهللا أن جيعل عمـيل خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن ينفعنـي بـه  َ
 .انا أن احلمد هللا رب العاملنيوعموم املسلمني، وآخر دعو

.وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 



 

  


 .برواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم،  -
، )هـــ٤٣٧ت(، ملكــي بــن أيب طالــب القيــيس،  اإلبانــة عــن معــاين القــراءات -

ــق ــاح إســامعيل شــلبي، ط. د: حتقي ــد الفت ــة، . عب ـــ، املكتبــ١٤٠٥الثالث ة ه
 .مكة املكرمة: الفيصلية

، أليب شامة عبد الـرمحن بـن إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع -
اجلامعة . حممود عبد اخلالق جادو، ط: ، حتقيق الشيخ)هـ٦٦٥ت(إسامعيل، 

 .هـ١٤١٣اإلسالمية 
، لشهاب الدين أمحد بـن حممـد إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش -

شعبان حممد إسامعيل، عامل الكتب . د: ، حتقيق)هـ١١١٧ت(دمياطي، ّالبنا ال
 .هـ١٤٠٧األوىل : بريوت، ط

سعيد : ، حتقيق)هـ٩١١ت( جلالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، -
 . هـ ١٤١٦األوىل . املندوه، دار الفكر، بريوت ط 

مكتبـة . ط،   )هــ١٣٧٦ت( لعيل الضباع، إرشاد املريد إىل مقصود القصيد، -
 .هـ١٣٨١حممد عىل صبيح، القاهرة، 

أبو الوفا األفغاين، : أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس، تأصول الرسخيس،  -
 .هـ١٣٧٢دار الكتاب، القاهرة 

، نـرش )هــ١٣٧٦ت(، للـشيخ عـىل الـضباع، اإلضاءة يف بيان أصول القراءة -
 . هـ١٤٢٠األوىل : املكتبة األزهرية للرتاث، ط

سـيد احلمـييل، دار الكتـاب، : عيل اآلمدي، تصول األحكام، اإلحكام يف أ -
 هـ١٤١٢بريوت 



 

  

عـيل البجـاوي، : ، تالبن العريب، أيب بكر حممد بن عبـد اهللاأحكام القرآن،  -
 دار املعرفة بريوت

ـــن خالويـــه احلـــسني بـــن أمحـــد،     إعـــراب القـــراءات الـــسبع وعللهـــا - ، الب
لعثيمـني، مكتبـة اخلـانجي، عبد الرمحن بن سليامن ا. د: ، حتقيق)هـ٣٧٠ت(

 .هـ١٤١٣األوىل : القاهرة، ط
، أليب البقــاء عبــد اهللا بــن احلــسني العكــربي، إعــراب القــراءات الــشواذ -

 .هـ١٤١٧األوىل : حممد السيد عزوز، عامل الكتب، ط: ، حتقيق)هـ٦١٦ت(
: ، حتقيـق)هـ٧٥٤ت(، أليب حيان حممد بن يوسف األندليس، البحر املحيط -

: د عبد املوجود، ورفقـاه، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، طالشيخ عادل أمح
 .هـ١٤١٣األوىل 

ت (، للشيخ عبد الفتاح القايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة -
 .هـ١٤٠٤األوىل : ، مكتبة الدار باملدينة النبوية، ط)هـ١٤٠٣

: ، حتقيق)هـ٧٩٤(، لبدر حممد بن عبد اهللا الزركيش، الربهان يف علوم القرآن -
 .الثانية: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، بريوت ط

، )هــ٤٣٧ت(، ملّكـي بـن أيب طالـب القيـيس،   التبرصة يف القـراءات الـسبع -
 .هـ١٤٠٢الثانية، : حممد غوث الندوي، الدار السلفية، ط. د: حتقيق

د بـن حممـد  ، لـشمس الـدين أيب اخلـري حممـحتبري التيسري يف  القراءات العرش -
ــح القــضاة، دار الفرقــان، . د: ، حتقيــق)هـــ٨٣٣(اجلــزري،  أمحــد حممــد مفل
 .هـ١٤٢١األوىل : األردن، ط

 أليب احلـسن طـاهر بـن عبـد املـنعم بـن غلبـون، التذكرة يف القراءات الثامن، -
أيمن سويد، طبع اجلامعـة اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن . د: ، حتقيق)هـ٣٩٩ت(



 

  

 .هـ١٤١٢ األوىل،: الكريم بجدة، ط
 ). حرف اجليم(جامع البيان = تفسري الطربي  -
 ). حرف اجليم(اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي  -
 ). حرف الكاف(الكشاف عن حقائق التنـزيل = تفسري الزخمرشي  -
حـرف (فـتح القـدير اجلـامع بـني فنـي الروايـة والدرايـة = تفسري الـشوكاين  -

 ).الفاء
، دار الفكـر، )هــ٧٧٤(الفداء إسامعيل بن كثري،  أليب تفسري القرآن العظيم، -

 .ومراجعة نخبة من العلامء بدار الكتب املرصية
تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات، يف القراءات السبع، أليب عيل احلـسن  -

سـبيع محـزة حـاكمي، دار القبلـة : ، حتقيـق)هــ٥١٤ت(ّبن خلف بن بليمة، 
 . هـ١٤٠٩األوىل : مشق، طللثقافة اإلسالمية، ومؤسسة علوم القرآن، د

ــثامن -  أليب معــرش عبــد الكــريم بــن عبــد الــصمد ،التخلــيص يف القــراءات ال
حممــد حــسن عقيــل موســى، طبــع اجلامعــة . د: ، حتقيــق)هـــ٤٧٨(الطــربي، 

 .هـ١٤١٢األوىل : اخلريية لتحفيظ القرآن بجدة، ط
، )هـ٤٤٤ت(، أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين،  التيسري يف القراءات السبع -

األوىل : أوتـــوبرتزل، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، ط: عنـــي بتـــصحيحه
 .هـ١٤١٦

، أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن -
األوىل : حممود شاكر، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: حتقيق) هـ٣١٠(

 .هـ١٤٢١
 ). حرف السني(سنن الرتمذي = اجلامع الصحيح  -



 

  

 ).حرف الصاد(صحيح البخاري = امع الصحيح للبخاري اجل -
 ).حرف الصاد(صحيح مسلم = اجلامع الصحيح ملسلم   -
، أليب عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد األنـصاري القرطبـي، اجلامع ألحكام القـرآن -

 .هـ١٤١٤األوىل، : ، دار احلديث، القاهرة، ط)هـ٦٧١ت(
، )هــ٢٤٦ت (ي،    ، أليب حفص بن عمـر الـدورrجزء فيه قراءات النبي  -

األوىل : حكمــت بــشري ياســني، مكتبــة الــدار باملدينــة النبويــة، ط. د: حتقيــق
 .هـ١٤٠٨

. د: ، حتقيـق)هـ٦٤٣ت(، لعلم الدين السخاوي، مجال القراء وكامل اإلقراء -
 .هـ١٤٠٨األوىل : عىل حسن البواب، مطبعة املدين القاهرة، ط

: ، حتقيـق)هــ٤٠٣ت(مـد، ، البن زنجلة عبد الـرمحن بـن حمحجة القراءات -
 .هـ١٤١٨اخلامسة : سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

، للقاسم بـن )متن الشاطبية(، حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع -
حممد متـيم الزعبـي، مكتبـة دار اهلـدى، : ، ضبط)هـ٥٩٠ت(فرية الشاطبي، 
 .املدينة النبوية

السمني "، ألمحد بن يوسف، املعروف بـكنونالدر املصون يف علم الكتاب امل -
ــي ــشق، ط. د: ، حتقيــق)هـــ٧٥٦ت(، "احللب : أمحــد اخلــراط، دار القلــم، دم

 .هـ١٤١٥هـ، إىل ١٤٠٦األوىل من عام 
، دار )هــ٩١١ت(، جلالل الدين الـسيوطي،   الدر املنثور يف التفسري باملأثور -

 .م١٩٩٣األوىل : الفكر، بريوت، ط
، أليب الفـضل حممـود ري القـرآن العظـيم، والـسبع املثـاينروح املعـاين يف تفـس -

 .، دار إحياء الرتاث، بريوت)هـ١٢٧٠ت(األلويس، 



 

  

: البن قدامة املقديس، دار املعارف، الرياض صروضة الناظر وجنة املناظر،  -
 .هـ١٤٠٤: الثانية

، املكتـب )هــ٥٩٧ت(، أليب الفـرج بـن اجلـوزي، زاد املسري يف علم التفسري -
 .هـ ١٣٨٤األوىل :  للطباعة والنرش، طاإلسالمي

، )هــ٣٢٤ت(، لإلمـام أيب بكـر بـن جماهـد، البغـدادي، السبعة يف القـراءات -
 . شوقي ضيف، دار املعارف، الطبعة الثانية. د: حتقيق

حممـد فـؤاد عبـد : ، حتقيـق)هــ٣٧٥ت (ملحمـد بـن يزيـد، سنن ابـن ماجـة،  -
 .الباقي، دار الفكر، بريوت

عون املعبود، : ، ومعه رشحه)هـ٢٧٥ت(، ن بن األشعثسنن أيب داود سليام -
 . هـ١٤١٩األوىل : دار الكتب العلمية، ط

حتفـة : ، ومعـه رشحـه)هــ٢٧٩(، ملحمد بن عيسى الرتمذي، سنن الرتمذي -
الثانيــة : القـاهرة، ط. األحـوذي للمبـاركفوري، مطبعـة املــدين، القـاهرة، ط

 .هـ١٣٨٤
 دار الكتــب العلميـة، بــريوت ،)هــ٣٠٣ت( أمحــد بـن عــيل، سـنن النـسائي، -

 .هـ١٤١١
ـــضية،  - ـــدرة امل ـــويري(رشح ال ـــويري،   ،)للن ـــد الن ـــن حمم ـــد ب ـــام حمم  لإلم

: عبد الرافع بن رضوان الرشقاوي، مكتبـة الرشـد، ط: ، حتقيق)هـ٨٩٧ت(
 .هـ١٤٢٤األوىل 

 ). حرف الكاف(كنز املعاين = رشح شعلة  -
مـد بـن حممـد النـويري، أليب القاسم حم.رشح طيبة النرش يف القراءات العرش -

الدكتور جمدي حممد باسلوم، مكتبة عباس أمحد الباز، : ، حتقيق)هـ٨٥٧ت(



 

  

 .هـ١٤٢٤األوىل : مكة املكرمة، ط
 لإلمام شهاب الدين أيب بكـر أمحـد بـن .رشح طيبة النرش يف القراءات العرش -

ــس مهــرة، دار : ، حتقيــق)هـــ٨٣٥ت (حممــد اجلــزري الدمــشقي،  ــشيخ أن ال
  .هـ١٤١٨األوىل : ة، بريوت، طالكتب العلمي

. د: ، حتقيـق)هـ٤٤٠ت( أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي،  رشح اهلداية، -
 .هـ١٤١٦األوىل : حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد، ط

، لنجم الدين أيب الربيع سليامن بن عبد القوي الطويف، رشح خمترص الروضة -
ــق)هـــ٧١٦ت( ــد املحــسن ا. د: ، حتقي ــن عب ــد اهللا ب ــي، طعب ــة: لرتك : الثاني

 .هـ١٤١٩
حممد : ، حتقيق)هـ٤٥٨ت(، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، شعب اإليامن -

 .هـ١٤١٠األوىل :  السعيد بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
، أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العريبة -

: يفـي، رزميلـه، دار الكتـب العلميـة، طحممد نبيل طر: ، حتقيق)هـ٣٩٣ت(
 .هـ١٤٢٠األوىل 

ــن إســامعيل، صــحيح البخــاري - ــاري، )هـــ٢٥٦ت(، حممــد ب ــتح الب ، مــع ف
حممد فؤاد عبـد البـاقي، دار : ّحمب الدين اخلطيب، وترقيم: تصحيح وحتقيق

 . هـ١٤٠٧األوىل : الريان للرتاث، القاهرة، ط
، )هــ٣٥٤ت(يمـي البـستي، ، حممد بن حبان بن أمحد التمصحيح ابن حبان -

 .هـ١٤١٤الثانية : شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: حتقيق
ت ( أليب احلــسني بــن مــسلم بــن احلجــاج النيــسابوري،    صــحيح مــسلم، -

املنهاج رشح مسلم للنووي، دار إحياء الرتاث العرب، : ، مع رشحه)هـ٢٦١



 

  

 .هـ١٣٩٢الثانية : بريوت، ط
، عبــد القيــوم بــن عبــد الغفــور الــسندي، دار اتصــفحات يف علــوم القــراء -

 .هـ١٤٢٢الثانية : البشائر اإلسالمية، املكتبة اإلمدادية، مكة املكرمة، ط
، أليب طــاهر إســامعيل بــن خلــف األنــصاري، العنــوان يف القــراءات الــسبع -

ــق)هـــ٤٥٥ت( ــب، ط. د: ، حتقي ــامل الكت ــه، ع األوىل : زهــري زاهــد، وزميل
 .هـ١٤٠٥

: األوىل: نبيـل بــن حممـد آل إســامعيل، مكتبـة التوبــة، ط. دعلـم القــراءات،  -
 .هـ١٤٢١

ــة يف طبقــات القــراء - ، أليب اخلــري حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري، غايــة النهاي
الثالثـة    : براجسرتارس، دار الكتب العلمية، ط. ج: ، عني بنرشه)هـ٨٣٣ت(

 .هـ١٤٠٢
ت (مهــران،    أليب بكــر أمحــد بــن احلــسني بــن الغايــة يف القــراءات العــرش، -

 .هـ١٤١١الثانية : حممد غياث اجلنباز، ط: ، حتقيق)هـ٣٨١
رساج القـارئ، : ، لعـيل الصفاقـيس، هبـامشغيث النفع يف القـراءات الـسبع -

 .رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي
، ملحمد بن عـيل ّفتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري -

 .هـ١٤٠٣دار الفكر، ، )هـ١٢٥٠ت(الشوكاين، 
ـــاين - ـــز املع ـــتح الرمحـــاين رشح كن ـــزوري،  الف ـــليامن اجلم ـــشيخ س ت (، لل

عبــد الـرازق عــيل إبـراهيم موســى، بيـت احلكمــة، : ، حتقيـق)هـــ١٢٠٨بعـد
 .هـ١٤١٤األوىل : القاهرة، ط

، للشيخ علم الدين أيب احلسن عيل السخاوي، فتح الوصيد يف رشح القصيد -



 

  

ـــ٦٤٣( ــيس، مكتبــة الرشــد، طمــوالي حممــد . د: ، ت)ه : األوىل. اإلدري
 .هـ١٤٢٣

ــادي،  القــاموس املحــيط، - ــوب الفريوزاب ــن يعق ــد ب ــدين حمم ت ( ملجــد ال
الـسادسة : حممد نعيم العرقسويس، ط: ، مؤسسة الرسالة، بإرشاف)هـ٨١٧

 .هـ١٤١٩
: حممد عمر بازمول، دار اهلجـرة، طالقراءات وأثرها يف التفسري واألحكام،  -

 .هـ١٤١٧األوىل 
، لعبـد اهلـادي الفـضيل، نـرش مكتبـة دار القراءات القرآنيـة تـاريخ وتعريـف -

 .هـ١٣٩٩املجتمع العلمي بجدة، 
 .م١٩٩٩، ١: لعبد احلليم قابة، دار الغرب اإلسالمي طالقراءات القرءانية،  -
، لعبد العيل املسؤول،دارابن القيم، القراءات الشاذة ضوابطهاواالحتجاج هبا -

 .هـ١٤٢٩، ١: ط
محدي سلطان العدوي، دار الصحابة ات الشاذة دراسة صوتية داللية، القراء -

 .هـ١٤٢٧: األوىل: بطنطا، ط
، لقاسم الـدجوي، مكتبـة حممـد عـيل قالئد الفكر يف توجيه القراءات العرش -

 .صبيح
، أليب القاسم الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -

الـشيخ عـادل أمحـد عبـد : ، حتقيـق)هــ٥٣٨ت(جار اهللا حممود الزخمـرشي، 
 .هـ١٤١٨األوىل : املوجود، ورفقاه، مكتبة العبيكان، ط

 أليب حممد مّكـي بـن الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، -
حميي الدين رمضان، مؤسـسة الرسـالة، . د: ، حتقيق)هـ٤٣٧ت(أيب طالب، 



 

  

  ١٤١٨اخلامسة : ط
، )هــ٧٤٠ت( اهللا بن عبد املؤمن الواسطي،  ، لعبدالكنز يف القراءات العرش -

 .هـ١٤١٣األوىل : هناء احلميص، دار الكتب العلمية، ط: حتقيق
 "بـشعلة":  ملحمد بن أمحد املوصيل، املعـروفكنز املعاين رشح حرز األماين، -

 . هـ١٤١٨، املكتبة األزهرية للرتاث )هـ٦٥٦ت(
اإلفريقـــي،  ، جلــامل الــدين حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور لــسان العــرب -

 .م ٢٠٠٠األوىل : ، دار صادر، بريوت، ط)هـ٧١١ت(
 لإلمـام شـهاب الـدين أمحـد بـن حممـد لطائف اإلشارات لفنـون القـراءات، -

ــشيخ عــامر الــسيد عــثامن، و د: ، حتقيــق)هـــ٩٢٣ت(القــسطالين،  عبــد . ال
األوىل : الصبور شاهني، املجلـس األعـىل للـشؤون اإلسـالمية، القـاهرة، ط

 .هـ١٣٩٢
 .ع الغرر رشح فرائد الدرر يف القراءات الثالثلوام -
: ، حتقيـق)هــ٣٨١ت(، أليب بكـر ابـن مهـران، املبسوط يف القـراءات العـرش -

سبيع محـزة حـاكمي، دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية بجـدة، ومؤسـسة علـوم 
 .هـ١٤٠٨الثانية : القرآن بريوت، ط

: تـصحيح، )هــ٤٩٠ت(، شمس الدين أمحد بن حممـد، املبسوط للرسخيس -
 .الشيخ حممد رايض احلنفي، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت

فؤاد سزكني، : ، حتقيق)هـ٢١٠ت(، أليب عبيدة معمر بن املثنى، جماز القرآن -
 .هـ١٤٠١الثانية : مؤسسة الرسالة، ط

: ، مجع)هـ٧٢٨ت( أمحد بن عبد احلليم احلراين،  جمموع الفتاوى البن تيمية، -
د القاسم، طبع جممع امللك فهد لطباعة املـصحف، حتـت عبد الرمحن بن حمم



 

  

 .هـ١٤١٦إرشاف وزارة الشؤون اإلسالمية، باململكة العربية السعودية،  
 أليب الفتح  عـثامن عنها، املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح -

حممد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، : ، دراسة) هـ٣٩٢ت(ّبن جني 
 ١٤١٩ ط األوىل

، أليب حممـد عبــد احلـق بـن عطيــة املحـرر الـوجيز يف تفـسري الكتــاب العزيـز -
املجلــس العلمــي بفــاس، مطــابع فــضالة : ، حتقيــق)هـــ٥٤٦ت(األندلــيس، 

 .هـ١٤٠٣الثالثة : باملحمدية، املغرب، ط
، اعتنى )هـ٣٧٠ت( من كتاب البديع، البن خالويه،  خمترص يف شواذ القرآن -

 .لكتبآثر جفري، عامل ا: به
لإلمـام مالـك بـن أنـس، روايـة اإلمـام سـحنون بـن سـعيد املدونة الكربى،  -

 .هـ١٤١٩األوىل : التنوخي، دار الفكر، ط
، لشهاب الدين عبـد الـرمحن املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز -

طيـار آلتـي قـوالج، دار وقـف : ، حتقيـق)هـ٥٦٥ت(بن إسامعيل أبو شامة، 
 .هـ١٤٠٦الثانية : قرة، طالديانة الرتكي، أن

: ، حتقيق)هـ٤٠٥ت(، ملحمد بن عبد اهللا احلاكم، املستدرك عىل الصحيحني -
 .هـ١٤١١: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

: أليب حامد الغزايل، تعليق، إبراهيم رمضان، طاملستصفى يف علم األصول،  -
 .دار األرقم بريوت

عبد اهللا عبد املحـسن . د: ، إرشاف)هـ٢٤١ت (نبل،مسند اإلمام أمحد بن ح -
ـــشيخ ـــي، وال ـــالة، ط: الرتك ـــسة الرس ـــؤوط، مؤس ـــة   : شـــعيب األرن الثاني

 .هـ١٤٢٠



 

  

: ، حتقيق)هـ٣٦٠ت(، أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، املعجم األوسط -
: طارق بن عـوض اهللا، وعبـد املحـسن احلـسيني، دار احلـرمني، القـاهرة، ط

 .هـ١٤١٥
: ، حتقيق)هـ٣٦٠ت(، أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين،  عجم الكبريملا -

 .هـ١٤٠٤الثانية : محدي عبد املجيد السلفي، دار العلوم واحلكم، ط
، )هــ٧٤٨ت(، أليب عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد الـذهبي، معرفة القـراء الكبـار -

يانـة طيار آلتي قـوالج، مركـز البحـوث اإلسـالمية التـابع لوقـف الد: حتقيق
 .هـ١٤١٦األوىل : الرتكي، أنقرة، ط

الثالثة : حممد سامل حميسن، دار اجليل، ط.  داملغنى يف توجيه القراءات العرش، -
 . هـ١٤١٣

عبد . عبد اهللا الرتكي، د. د: ، حتقيق)هـ٦٢٠ت( البن قدامة، املغني يف الفقه، -
سعودية، الفتاح احللو، توزيع وزارة الشؤون اإلسـالمية باململكـة العربيـة الـ

 .هـ١٤١٧الثالثة : ط
عبـد الـسالم حممـد : ، حتقيـق)هــ٣٩٥ت(، ألمحد بـن زكريـا، مقاييس اللغة -

 .هـ١٤٢٠هارون، رشكة الرياض، دار اجليل 
، )هـ٨٣٣ت(، أليب اخلري حممد ابن اجلزري، منجد املقرئني ومرشد الطالبني -

 .هـ١٤١٩األوىل    : عيل بن حممد العمران، دار عامل الفوائد، ط: حتقيق
حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، ترقيم)هـ١٧٩ت(لإلمام مالك بن أنس، املوطأ  -

 .دار إحياء الرتاث العريب
، )هــ٨٣٣ت( أليب اخلـري حممـد ابـن اجلـزري،   النـرش يف القـراءات العـرش، -

 .الشيخ عيل حممد الضباع، دار الفكر للطباعة: تصحيح
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 العباس بن حسني احلازمي .د 

أستاذ مساعد بقسم القرآن وعلومه يف كليـة أصـول الـدين بجامعـة  •
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

حصل عىل درجة املاجستري يف القرآن وعلومه مـن كليـة أصـول الـدين  •
اهلدايــة يف  (:اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، بأطروحتــهبجامعــة 

 .)القرآن الكريم دراسة موضوعية 
حصل عـىل درجـة الـدكتوراه يف القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـول  •

حتقيـق : ( اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بأطروحتـهبجامعةالدين 
إىل غاية األماين يف تفسري الكـالم الربـاين للكـوراين مـن أول احلجـر 

 .)آخر احلج
. 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 


 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعـوذ بـاهللا مـن 
رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فـال 

 .هادي له
ً إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه وأشـهد أن حممـدا عبـده وأشهد أن ال
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 .١٠٢سورة آل عمران، آية ) ١(
 .١سورة النساء، آية ) ٢(
 .٧١ – ٧٠سورة األحزاب، آية ) ٣(



 

  

 : أما بعد
َفإن املتدبر يف كتاب اهللا تعاىل، واملتأمل يف حكمه وأحكامه ستتبدى له  ِ

 .يف كل جولة من جوالت التدبر عرب ومواعظ شتى
ومن ذلك أنه ليس يشء يف القرآن وقع مصادفة أو بال حكمة أو غاية، 

 .بل هو تنزيل من حكيم محيد
آخـرين وربـام وتلك احلكم والعرب والعظات ربام ظهرت ألنـاس دون 

 .خفيت عىل الناس أمجعني
وقد جاء هذا البحث ضمن تلـك املحـاوالت املتعـددة التـي يقـوم هبـا 
أهل االختـصاص يف تلمـس بعـض األحكـام واحلكـم والفوائـد مـن جـراء 

 .اقرتان بعض األلفاظ واملعاين بشكل الفت يف القرآن الكريم
 مقرتنـة وكلـامت وأكثر ما لفت انتباه املتقـدمني واملتـأخرين مـن ألفـاظ

 ).الصالة والزكاة(متالزمة هو لفظ 
ِوهلـذا وغـريه كثـر القـران بـني الـصالة : (– رمحه اهللا –يقول ابن تيمية 
 .)١()والزكاة يف كتاب اهللا

ْوأما قرنه بني الصالة والزكاة يف القرآن : (– رمحه اهللا –ًويقول أيضا  َ
 .)٢()ًفكثري جدا

يؤيـده أن القـرآن واحلـديث إذا ذكـر و: (– رمحه اهللا –ويقول املظهري 

                                                
 .٣/٢٥٦جمموع الفتاوى ) ١(
 .٦/٣٩٩جمموع الفتاوى ) ٢(



– 

  

 .)١()فيهام الصالة فالغالب ذكر الزكاة بعدها
وملا أهنى الكالم عىل الصالة : (.... – رمحه اهللا –ويف رشح متن خليل 

 .)٢(....)والزكاة اللذين مل يقعا يف القرآن إال مقرونني
وقــرن بيــنهام يف القــرآن : (– رمحــه اهللا –ويقــول مــال عــيل القــاري 

 .)٣()ًرياكث
 حيـث – رمحـه اهللا –وأكد هذا األمر من املتأخرين الشيخ ابن سـعدي 

 .)٤()ًوكثريا ما جيمع تعاىل بني الصالة والزكاة يف القرآن: (يقول
ًقـــد تقـــدم مـــرارا أن اهللا تعـــاىل يقـــرن بـــني الـــصالة : (ًويقـــول أيـــضا

 .)٥()والزكاة
 كثـري مــن ومهـا أختـان يف: (– رمحـه اهللا –ويقـول الطـاهر بـن عاشـور 

 .)٦()آيات القرآن
ولقد أوصل بعض املصنفني عدد مرات االقرتان بني الـصالة والزكـاة 

 .يف القرآن الكريم مقرتنة إىل أكثر من اثنني وثامنني آية
منـة احللـيم ": وقد وقفت أثناء عميل يف هذا البحث عىل كتاب بعنوان

العجمي والـشيخ حممـد  ملؤلفيه الدكتور أمحد "املنان يف اقرتان ألفاظ القرآن
                                                

 .١/١٢٨فيض القدير ) ١(
 .٢/٢٣٣رشح خليل للخريش ) ٢(
 .١/٢٠٠ح مرقاة املفاتي) ٣(
 ).٤١(تيسري الكريم الرمحن ) ٤(
 ).٣٣١(تيسري الكريم الرمحن ) ٥(
 .١/٢٣٦التحرير والتنوير ) ٦(



 

  

 .خليل
وهو حماولة أولية لفتح باب التدبر لأللفاظ املقرتنة يف القرآن الكـريم، 
ولكن جمال بحثي هذا وهو اقرتان الصالة والزكاة مل ينل العناية الكامنة مـن 
الباحثني الكريمني، إذ مل يتعد حديثهام عنه صفحتني وبضعة أسطر فقط من 

 .حة صف٣٤٩كتاب جتاوزت صفحاته 
لذلك فقد عزمت عىل الكتابة يف هذا املوضـوع مبينًـا احلكـم والفوائـد 
ًمن هذا االقرتان، مستفيدا من أقـوال أهـل التفـسري واحلـديث وغريهـا مـن 

وسميت تلك . العلوم يف رصد تلك الفوائد وتوضيحها ونرشها بني الناس
احلكـم  األسـاليب و–اقـرتان الـصالة والزكـاة يف القـرآن الكـريم : (الكتابة

 ).والفوائد
 :وهذا البحث يتكون من

 .مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وفهارس
عن عموم األلفاظ واملعاين التي ترد مقرتنة : تكلمت يف املبحث األول

 .يف القرآن الكريم، وعن يشء من فوائد ذلك
فكان عن مواضع اقرتان الصالة والزكاة يف القـرآن : أما املبحث الثاين

 .ذلكالكريم وأساليب 
فقــد خصــصته للحــديث عــن الفوائــد واحلكــم : أمــا املبحــث الثالــث

ًواألحكام املستنبطة من ذلك االقرتان، مستفيدا ذلك من كالم أئمة التفسري 
 .وجهابذة رشاح احلديث

 .ثم ختمت الدراسة بخامتة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات



– 

  

 .ثم فهرس املصادر واملراجع واملوضوعات
 .حثي هذا املنهج التحلييل االستقرائيوقد سلكت يف ب

 :وقمت بإتباع املنهج العلمي اآليت
 .قمت بعزو النقول واألقوال إىل مصادرها األصلية -
 .عزوت اآليات إىل سورها، مكتوبة بالرسم العثامين -
 .قمت بتخريج األحاديث واآلثار واحلكم عليها قدر املستطاع -
 .ضبطت بالشكل ما حيتاج من النصوص -
تام فهذا بحثي فام كان فيه من صواب فمن توفيق اهللا وعونه ويف اخل -

 .وتسديده، وما كان من خطأ فمن الشيطان
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 الباحث



 

  

 

 



– 

  

 



 

يم أنه يف مواضع كثـرية يقـرتن يلفت نظر القارئ املتدبر للقرآن الكر
 .معنيان أو أكثر أو لفظان فأكثر فال تكاد جتدمها يف القرآن إال مقرتنني

ٍويف القــرآن معــان ال تكــاد تفــرتق، مثــل الــصالة : (اجلــاحظ: يقــول
والزكـاة، واجلــوع واخلــوف، واجلنــة والنــار، والرغبــة والرهبــة واملهــاجرين 

 .)١(....)واألنصار واجلن واإلنس
 : شيخ اإلسالم ابن تيميةيقول

: أحـدها: وأعظم عون لويل األمر خاصة، ولغريه عامة ثالثة أمـور(
اإلخالص هللا، والتوكل عليـه بالـدعاء وغـريه، وأصـل ذلـك املحافظـة عـىل 

 .الصالة بالقلب والبدن
 .اإلحسان إىل اخللق بالنفع واملال الذي هو الزكاة: والثاين

لـق وغـريه مـن النوائـب؛ وهلـذا الصرب عـىل األذى مـن اخل: والثالث
 (#θ :ًجيمــع اهللا بــني الــصالة والــصرب كثــريا كقولــه تعــاىل ãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )وكقولـــه تعـــاىل) ٤٥: البقـــرة:  ÉΟ Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# Ç’nû t� sÛ Í‘$pκ̈]9$# 

$Zÿs9ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ©9$# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ|¡ ptø:$# t÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ 

                                                
 .١/٢١البيان والتبيني ) ١(



 

  

š Ì� Ï.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ ÷�É9ô¹ $#uρ ¨β Î*sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_r& t ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$#  〈 )ھ   ود :

ــه) ١١٥ن ١١٤  ÷�É9ô¹: وقول $$sù 4† n? tã $tΒ tβθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ 

Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ $pκÍ5ρã� äî 〈 )١())١٣٠: طه(. 

:  بعـد نقلـه لكـالم اجلـاحظ– رمحـه اهللا –ول الطاهر بن عاشور ويق
 .)٢()والنفع والرض، والسامء واألرض: قلت(

ويتفاوت اقرتان تلك املعاين واأللفاظ قلة أو كثـرة، عـىل أن أكثرهـا 
 .ًعددا املواضع التي اقرتن فيها ذكر الصالة والزكاة

 :– رمحه اهللا –يقول ابن تيمية 
َوأما قرنه بني( ِ  .)٣(...)ً الصالة والزكاة يف القرآن فكثري جداُ

ِوهلذا ولغريه كثر القران بني الـصالة والزكـاة يف : (.... ًويقول أيضا
 .)٤(....)كتاب اهللا

وقرنـت الزكـاة بالـصالة يف : (.... – رمحـه اهللا –ويقول ابـن نجـيم 
 .)٥(....)ًاثنني وثامنني آية يف كتاب اهللا تعاىل
عــن مواضــع اقــرتان الــصالة والزكــاة يف ولــذلك أفــردت احلــديث 

ّاملبحث الثاين من هذا البحـث، وخصـصت هـذا املبحـث جلولـة عامـة عـىل 
                                                

 ).٩٩(السياسة الرشعية ) ١(
 .١/١٢٤التحرير والتنوير ) ٢(
 ).٩٩(السياسة الرشعية ) ٣(
 .٣/٢٢جمموع الفتاوى البن تيمية ) ٤(
 .٢/٣٥٢البحر الرائق ) ٥(



– 

  

 .سائر املعاين واأللفاظ املقرتنة يف القرآن الكريم
وال شك أن تلك املعاين واأللفاظ التـي وردت مقرتنـة زادهـا ذلـك 

: (... – اهللا  رمحــه–يقــول ابـن تيميـه . االقـرتان معنـى عــىل معناهـا األصـيل
وذلك أن االسم الواحد ختتلف داللته بـاإلفراد واالقـرتان فقـد يكـون عنـد 

  )١(...)اإلفراد فيه عموم ملعنيني، وعند االقرتان ال يدل إال عىل أحدمها 
 :ومن تلك املوضوعات واأللفاظ واملعاين املقرتنة

( øŒÎ:  يقـول تعـاىل:اقرتان توحيد اهللا باإلحـسان للوالـدين -١ uρ $tΡõ‹s{r& 

t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó  Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) ©!$# Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $ZΡ$|¡ ômÎ) 〈 
 ).٨٣: البقرة(

 (#ρß‰ç6: ويقــول تعــاىل ôã $#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θ ä. Î�ô³ è@ Ïµ Î/ $\↔ø‹ x© ( Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ 

$YΖ≈ |¡ ômÎ) 〈 )٣٦: النساء.( 

 4|Ó :ويقــــول تعـــــاىل s%uρ y7•/ u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ 

$·Ζ≈ |¡ ômÎ) 〈) ٢٣: اإلسراء.( 

آيـة (وقرن اهللا عز وجل يف هذه اآلية : (.... يقول القرطبي رمحه اهللا
حق الوالدين بالتوحيد؛ ألن النشأة األوىل من عند اهللا، والنشء ) ٨٣البقرة 
ذا قــرن تعــاىل الــشكر هلــام  مــن جهــة الوالــدين، وهلــ– وهــو الرتبيــة –الثــاين 

 Èβ: بشكره، فقال r& ö� à6 ô©$# ’Í< y7÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ 〈 )٢())١٤: لقامن(. 

                                                
 .٧/٥٥١جمموع الفتاوى البن تيميه ) ١(
 .٢/٢٢٩اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(



 

  

 .فأمهية حق الوالدين تيل يف املنزلة حق اهللا عز وجل
وهــذا هــو أعــىل احلقــوق : (.... ولــذلك يقــول ابــن كثــري رمحــه اهللا

م بعـده حـق وأعظمها، وهو حق اهللا تعاىل، أن يعبدوه وحده ال رشيك له، ث
املخلوقني، وأكثرهم وأوالهم بذلك حـق الوالـدين، وهلـذا يقـرن اهللا تعـاىل 

 Èβ :ًكثريا بني حقه وحق الوالدين كام قـال تعـاىل r& ö� à6 ô©$# ’Í< y7÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ 

¥’n<Î) ç��ÅÁ yϑ ø9$# 〈 )وقال تعـاىل)١٤: لقامن ،:  4|Ó s%uρ y7•/ u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) 

çν$−ƒ Î) Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) 〈 )١().....)٢٣: اإلسراء(. 

 :اقرتان األمر بعبادة اهللا مع اإلخالص -٢
 Ï‰ç7 :يقول تعاىل ôã $$sù ©!$# $TÁ Î=øƒèΧ çµ ©9 š Ïe$!$# 〈 )٢: الزمر.( 

ـــــــــــــول � ö≅è% þ’ÎoΤÎ) ßNö: ويق ÏΒé& ÷β r& y‰ç7 ôã r& ©!$# $TÁ Î=øƒèΧ çµ ©9 t Ïe$!$# 〈 
 ).١١: الزمر(

 〉  !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u!$xÿuΖãm:ويقـــــول
 ).٥: البینة(

فالعبادة هللا ال تكفي وحدها لنجاة اإلنسان بل البد أن يقـرتن معهـا 
 .اإلخالص

  !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) :قـــال تعـــاىل: (– رمحـــه اهللا –يقـــول ابـــن القـــيم 

(#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# ...... 〈 )هنــى ســبحانه أن يكــون أمــر عبــاده بغــري ) ٥: البينــة
العبادة التـي قـد أخلـص عاملهـا لـه فيهـا النيـة، ومعلـوم أن إخـالص النيـة 

                                                
 .١/٣١٠تفسري القرآن العظيم ) ١(



– 

  

للمعبود أصـل لنيـة أصـل العبـادة؛ فإنـه مل يـأمرهم إال بعمـل هـو عبـادة قـد 
أخلص عاملها النية فيها لربه عز وجل، ومعلوم أن النية جـزء مـن العبـادة، 

َ روح العبادة كـام تبـني، وأن العمـل الـذي مل ينْـو بـه لـيس بعبـادة وال بل هي ُ
ًمأمور به، فال يكون فاعله متقربا إىل اهللا تعاىل، وهذا مما ال يقبل نزاعا ً()١(. 

 :اقرتان ذم اخليالء والفخر مع ذم البخل -٣
ـــاىل ـــول تع  ¨β :يق Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ 

t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ ...... 〈 )ـــــــــــساء ، ٣٦: الن
٣٧.( 

 ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ A‘θ :ويقــــــول تعــــــاىل ã‚sù ∩⊄⊂∪ t Ï% ©!$# 

šχθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ }̈ $̈Ζ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ ........〈 )٢٤، ٢٣: احلديد.( 
قد كتبنـا يف غـري موضـع الكـالم عـىل : (... يقول ابن تيمية رمحه اهللا

 : مجـــع اهللا تعـــاىل بـــني اخلـــيالء والفخـــر وبـــني البخـــل كـــام يف قولـــه تعـــاىل
 ¨β Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ 

tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ ... 〈 )واحلديد،يف النساء) ٣٧، ٣٦: النساء  

' $̈Βr : ذلك اإلعطاء والتقوى املتضمنة للتواضع كام قال تعـاىلُّوضد sù ôtΒ 

4‘sÜôã r& 4’s+ ¨?$#uρ 〈 )وقـــال)٥: الليـــل ،:  ¨β Î) ©!$# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θ s)̈?$# t Ï% ©!$#̈ρ 

Ν èδ šχθ ãΖÅ¡ øt’Χ 〈 )١٢٨: النحل.( 
                                                

 .٣/١٨٩بدائع الفوائد ) ١(



 

  

َّوهذان األصالن مها مجاع الدين العام، كـام يقـال التعظـيم ألمـر اهللا 
فالتعظيم ألمر اهللا يكون باخلشوع والتواضع وذلك أصل . والرمحة لعباد اهللا

وهــذان مهــا حقيقــة الــصالة . التقــوى، والرمحــة لعبــاد اهللا باإلحــسان إلــيهم
والزكاة، فإن الصالة متضمنة للخشوع هللا والعبودية له والتواضع له والذل 

منة لنفـع اخللـق والزكاة متـض. له وذلك كله مضاد للخيالء والفخر والكرب
ِوهلذا وغريه كثر القران بـني الـصالة . واإلحسان إليهم وذلك مضاد للبخل

 .)١()والزكاة يف كتاب اهللا
 نجد – رمحه اهللا –ويف هذا الكالم النفيس لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

ًربطا مهام بني هذه األلفاظ واملعاين املقرتنة واملتكررة يف القرآن كـاجلمع بـني  ً
والفخر وبني البخل مقابل اجلمع بني التقوى وبني اإلحسان اللذين اخليالء 

 .مها كالنتيجة واملحصلة للصالة والزكاة اللتني كثر اجلمع بينهام يف القرآن
وبذلك يتضح الرس يف اجلمع بني ذم اخليالء والفخر وبني ذم البخل 

 .يف املواضع املشار إليها
 :اقرتان اإلسالم باإليامن -٤

ـــــاىل ـــــول تع  š^$s% šχθ :يق •ƒ Í‘#uθ ysø9$# ßøtwΥ â‘$|ÁΡr& «!$# $̈Ψ tΒ#u 

«!$$Î/ ô‰yγô©$#uρ $̄Ρr' Î/ šχθ ßϑ Î=ó¡ ãΒ 〈 )٥٢: آل عمران.( 

 β: ويقــــــول تعــــــاىل Î) ßìÏϑ ó¡ è@ �ωÎ) tΒ ßÏΒ÷σ ãƒ $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ν ßγsù tβθ ßϑ Î=ó¡ •Β 〈 
 ).٥٣: الروم(

                                                
 .١٤/٢١٤جمموع الفتاوى البن تيمية ) ١(



– 

  

 t :ويقول تعـاىل Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#θ çΡ% Ÿ2uρ t Ïϑ Î=ó¡ ãΒ 〈 )الزخـرف :

٦٩.( 
ّوالنــصوص القرآنيــة التــي عــرب فيهــا عــن اإلســالم بــاإليامن أو عــن  ُ
اإليامن باإلسالم كثرية إال أننا نقف هنـا عنـد بعـض النـصوص التـي يقـرتن 
ــرية عــىل  ــة كب ــذلك االقــرتان دالل ــاإليامن، ويكــون ل ــر اإلســالم ب ــا ذك فيه

 .نى لآلخر عنهاختصاص كل واحد منهام بمعنى ال غ
ــة  ــن تيمي ــضا : (– رمحــه اهللا –يقــول اب ــامن واإلســالم أي ــل اإلي ًومث

كفـــسطاط قـــائم يف األرض، لـــه ظـــاهر وأطنـــاب، ولـــه عمـــود يف باطنـــه، 
فالفــسطاط مثــل اإلســالم لــه أركــان مــن أعــامل العالنيــة واجلــوارح، وهــي 
األطناب التي متسك أرجاء الفسطاط، والعمـود الـذي يف وسـط الفـسطاط 

ه كاإليامن ال قوام للفـسطاط إال بـه، فقـد احتـاج الفـسطاط إلـيهام، إذ ال مثل
كـذلك اإلسـالم يف أعـامل اجلـوارح ال قـوام لـه إال . قوام له وال قوة إال هبام

باإليامن، واإليامن مـن أعـامل القلـوب ال نفـع لـه إال باإلسـالم وهـو صـالح 
م ظـاهر، وال إسـالم فدل بذلك عىل أنه ال إيامن باطن إال بإسال.... األعامل

ظاهر عالنية إال بـإيامن رس، وأن اإليـامن والعمـل قرينـان، ال ينفـع أحـدمها 
 .)١()بدون صاحبه

 :اقرتان الكفر باهللا بالصد عن سبيل اهللا -٥
 ×≅÷ƒ :يقول تعـاىل uρuρ š Ì� Ïÿ≈ s3 ù=Ïj9 ôÏΒ 5>#x‹tã >‰ƒ Ï‰x© ∩⊄∪ t Ï% ©!$# 

                                                
 .٧/٣٢٥جمموع الفتاوى البن تيمية ) ١(



 

  

tβθ ™7 ÅstFó¡ o„ nο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ’n? tã Íο t� Åz Fψ$# šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 〈 
 ).٣، ٢: إبراهيم(

 š :ويقول تعاىل Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# öΝ ßγ≈ tΡ÷ŠÎ— 

$\/#x‹tã s−öθ sù É>#x‹yèø9$# $yϑ Î/ (#θ çΡ$Ÿ2 šχρß‰Å¡ øÿãƒ 〈 )٨٨: النحل.( 
ـــــــاىل ـــــــول تع  & tÏ%©!$# (#ρã�xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹Î6y™ «!$# ¨≅|Êr :ويق

öΝßγn=≈uΗùår& 〈 )١: حممد.( 
ــي يقــرتن فيهــا وصــف الكــافرين بأضــل  وغريهــا مــن اآليــات، الت
أعامهلـم وأشـنعها وهـو الـصد عـن سـبيل اهللا وهـذا الـصد يمكـن أن يكــون 

ويمكـن أن . بمعنى االنرصاف عن الـيشء واالمتنـاع عنـه واإلعـراض عنـه
ًيكون رصفا ومنعا للغري ً)١(. 

ت الــسيئة التــي اتــصف هبــا الكفــار كثــرية، غــري أن أكثرهــا والــصفا
ًاتساقا مع الكفر، وتناسبا مع أخالقياته هي الصد عن سبيل اهللا، فإن هؤالء  ً
الكفــار مل يكتفــوا بكفــرهم فقــط وإنــام زادوا عــىل ذلــك بــأن صــدوا غــريهم 

 جيمع يف الدعاء عليهم بني rًفحملوهم عىل الكفر أيضا، ولذلك كان النبي 
اللهـم قاتـل الكفـرة الـذين يكـذبون : (.... rين الوصـفني كـام يف قولـه هذ

 .)٢(احلديث....) رسلك ويصدون عن سبيلك
                                                

 ).٢٧٦(صدد / املفردات يف غريب القرآن: انظر) ١(
ــرقم أخ) ٢( ــسند ب ــرد )١٥٤٩٢(رجــه أمحــد يف امل ــسائي يف )٦٩٩(، والبخــاري يف األدب املف ، والن

 .وصححه، ووافقه الذهبي) ٤٣٦٤(، واحلاكم يف املستدرك برقم )١٠٣٧٠(الكربى برقم 



– 

  

 :اقرتان بعض أسامء اهللا عز وجل -٦
يقـرتن : ًوالقرآن الكريم ميلء بـاقرتان بعـض أسـامء اهللا تعـاىل فمـثال

 ).العفو(و) الشكور(و) احلليم(و) الرحيم(بأسامئه ) الغفور(اسم اهللا تعاىل 
 〉 ‘§ (#ρã�ÏÿøótGó™$#uρ ©!$# 4 �χÎ) ©!$# Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm: ومن ذلك قوله تعاىل

 ).١٩٩: البقرة(
%  tβ: وقوله تعاىل x. uρ ª!$# #Y‘θ àÿxî $̧ϑ‹ Ïm§‘ 〈 )٩٦: النساء.( 

ـــــاىل ـــــه تع  �ω ãΝ :وقول ä. ä‹Ï{#xσ ãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$Î/ þ’Îû öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ 

Ν ä. ä‹Ï{#xσ ãƒ $oÿÏ3 ôMt6 |¡ x. öΝ ä3 ç/θ è=è% 3 ª!$#uρ î‘θ àÿxî ×ΛÎ=ym 〈 )٢٢٥: البقرة.( 

ــــاىل ــــه تع  ô‰s)s9uρ $xÿtã ª!$# öΝ :وقول åκ÷]tã 3 ¨β Î) ©!$# î‘θ àÿxî ÒΟŠÎ=ym 〈  

 ).١٥٥: آل عمران(
 tΒuρ ô∃Î�tIø)tƒ Zπ :وقوله تعـاىل uΖ|¡ ym ÷ŠÌ“ ¯Ρ … çµ s9 $pκ� Ïù $·Ζó¡ ãm 4 ¨β Î) ©!$# 

Ö‘θ àÿxî î‘θ ä3 x© 〈 )٢٣: الشورى.( 
ــــــاىل ــــــه تع  (#θ: وقول ä9$s%uρ ß‰ôϑ ptø:$# ¬! ü“Ï% ©!$# |=yδ øŒr& $̈Ψ tã tβ t“ ptø:$# ( 

�χÎ) $uΖ−/ u‘ Ö‘θ àÿtós9 î‘θ ä3 x© 〈 )٣٤: فاطر.( 
× y7Í :وقوله تعـاىل ¯≈ s9'ρé' sù |¤tã ª!$# β r& uθ àÿ÷ètƒ öΝ åκ÷]tã 4 šχ% x. uρ ª!$# 

#‚θ àÿtã #Y‘θ àÿxî 〈 )٩٩: النساء.( 
� š :وقولــــه تعــــاىل Ï9≡sŒ ôtΒuρ |=s%$tã È≅÷V Ïϑ Î/ $tΒ |=Ï%θ ãã Ïµ Î/ §Ν èO 

zÈöç/ Ïµ ø‹ n=tã çµ ¯Ρu�ÝÇΨ uŠs9 ª!$# 3 �χÎ) ©!$# ;θ àÿyès9 Ö‘θ àÿxî 〈 )٦٠: احلج.( 



 

  

بأسـامئه ) الغفـور(وغريها من اآليات كثري يف اقرتان اسـم اهللا تعـاىل 
 ).العفو(و) الشكور(و) احلليم(و) الرحيم(

 إىل حكمة عامة من اقرتان اسـمني – رمحه اهللا –قيم وقد أشار ابن ال
َوقرن بني امللك واحلمد عـىل : (... من أسامء اهللا تعاىل يف موضع واحد فقال َ

عادته تعاىل يف كالمه، فإن اقرتان أحدمها باآلخر لـه كـامل زائـد عـىل الكـامل 
بكل واحد منهام، فلـه كـامل مـن ملكـه وكـامل مـن محـده وكـامل مـن اقـرتان 

ًدمها باآلخر، فإن امللك بال محد يستلزم نقصا، واحلمد بال ملـك يـستلزم أح
 .)١()ًعجزا، واحلمد مع امللك غاية الكامل

 لقـد: (.... وأشار إىل احلكمة من اقـرتان الغفـور مـع الـرحيم فقـال

يتضمن السالمة مـن ) سالم عليكم: (رشعت التحية متضمنة للثالثة فقوله
يتضمن ) وبركاته( يتضمن حصول اخلري، وقوله )ورمحة اهللا: (وقوله. الرش

ومن . دوامه وثباته، كام هو موضوع لفظ الربكة، وهو كثرة اخلري واستمراره
 .)٢()ُهنا يعلم حكمة اقرتان اسمه الغفور باسم الرحيم يف عامة القرآن

 .)٣(فباقرتان االسمني أو الوصفني حيصل وصف زائد عىل مفردهيام
 : املقرتنة مع غريها يف القرآن الكريمومن أسامء اهللا احلسنى

ًوهو يأيت كثريا مقرتنا مع ) العزيز( ) الغفـار(و) احلكيم(و) الرحيم(ً
 ¨β :ومـن ذلـك قولـه تعـاىل) القوي(و) العليم(و) احلميد(و Î) uρ y7−/ u‘ uθ ßγs9 

                                                
 .١/١٢٦بدائع الفوائد ) ١(
 .٢/٢٤٦بدائع الفوائد ) ٢(
 .٧٧، ومنة احلليم املنان ٣٨، والنهج األسمى ٨٢أسامء اهللا وصفاته لألشقر : انظر) ٣(



– 

  

â“ƒ Í“ yèø9$# ãΛÏm§�9$# 〈 )٩: الشعراء .( 

≈ Iω tµ :وقولــه تعــاىل s9Î) �ωÎ) uθ èδ â“ƒ Í• yèø9$# ÞΟŠÅ3 ysø9$#  〈 )آل عمــران :
٦.( 

<� : وقولــــــه تعــــــاىل u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ â“ƒ Í“ yèø9$# 

ã�≈ ¤ÿtóø9$# 〈 )٦٦: ص.( 
ــــــــاىل ــــــــه تع   $tΒuρ (#θßϑs)tΡ öΝåκ÷]ÏΒ HωÎ) βr& (#θãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ Í“ƒÍ•yèø9$#: وقول

Ï‰‹Ïϑptø:$# 〈 )٨: البروج.( 

ــــــاىل ــــــه تع   ¨βÎ) š�−/u‘ ÅÓø)tƒ ΝæηuΖ÷�t/ ÏµÏϑõ3çt¿2 4 uθèδuρ â“ƒÍ–yêø9$# :وقول

ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈 )٧٨: النمل.( 
ـــاىل ـــه تع  |=tFŸ2 ª!$# �t :وقول Î=øî V{ O$tΡr& þ’Í? ß™â‘uρ 4 �χÎ) ©!$# 

;“Èθ s% Ö“ƒ Í• tã 〈 )٢١: املجادلة.( 
ولذلك االقرتان أرسار وحكـم وفوائـد، لـيس هـذا جمـال التفـصيل 

 . فيها
 تقـــديم االســـم يف موضـــع وتـــأخريه يف موضـــع آخـــر حكـــم ويف
 .ولطائف

وأما تقديم الغفور عىل الرحيم فهـو : (– رمحه اهللا –يقول ابن القيم 
ُأوىل بــالطبع؛ ألن املغفــرة ســالمة، والرمحــة غنيمــة، والــسالمة تطلــب قبــل 

ـــة ـــه.... الغنيم ـــا قول  uθ :وأم èδ uρ ÞΟŠÏm§�9$# â‘θ àÿtóø9$# 〈 )ـــبأ ـــبأ  )٢: س يف س



 

  

فالرمحة هناك متقدمة عىل املغفرة إما بالفضل والكـامل، وإمـا بـالطبع؛ ألهنـا 
 فالرمحـة منتظمة بذكر أصناف اخللق مـن املكلفـني، وغـريهم مـن احليـوان،

 .)١()....تشملهم واملغفرة ختصهم

ــن أســامء اهللا احلــسنى املقرتنــة مــع غريهــا يف القــرآن الكــريم : وم
ــيم( ــا) العل ــريا مقرتن ــأيت كث ًوهــو ي ــع ً ــسميع( م ــدير(و) احلكــيم(و) ال ) الق
 ).اخلبري(و) الواسع(و

…  :ومــن ذلــك قولــه تعــاىل ã& s!uρ $tΒ zs3 y™ ’Îû È≅ø‹ ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ 4 uθ èδ uρ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈 )١٣: األنعام.( 
 (#θ: وقولـه تعــاىل ä9$s% y7oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖs9 �ωÎ) $tΒ !$oΨ tFôϑ ¯=tã ( y7̈ΡÎ) 

|MΡr& ãΛÎ=yèø9$# ÞΟŠÅ3 ptø:$# 〈 )٣٢: البقرة.( 

 ÷ρr& öΝ :وقولـــــه تعـــــاىل ßγã_Íiρt“ ãƒ $ZΡ#t� ø. èŒ $ZW≈ tΡÎ) uρ ( ã≅yèøgs†uρ tΒ â !$t± o„ 

$̧ϑ‹ É)tã 4 … çµ ¯ΡÎ) ÒΟŠÎ=tæ Ö�ƒ Ï‰s% 〈 )٥٠: الشورى.( 
� ¬!uρ ä−Ì :وقولــــه تعــــاىل ô± pRùQ$# Ü> Ì� øópRùQ$#uρ 4 $yϑ uΖ÷ƒ r' sù (#θ —9uθ è? §Ν sV sù çµ ô_uρ 

«!$# 4 �χÎ) ©!$# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ 〈 )١١٥: البقرة.( 
¡ $tΒuρ “Í‘ô‰s? Ó§øÿtΡ #sŒ$̈Β Ü=Å :وقولـــــه تعـــــاىل ò6 s? #Y‰xî ( $tΒuρ 

“Í‘ô‰s? 6§øÿtΡ Äd“r' Î/ <Úö‘r& ßNθ ßϑ s? 4 ¨β Î) ©!$# íΟŠÎ=tæ 7��Î6 yz 〈 )٣٤: لقامن.( 
 .وغريها من اآليات

                                                
 .١/١٠٤بدائع الفوائد ) ١(



– 

  

 سبحانه يقـرن بـني سـعة العلـم وهو: (– رمحه اهللا –يقول ابن القيم 
/− $uΖ: والرمحــة كــام يقــرن بــني العلــم واحللــم، فمــن األول قولــه u‘ |M÷èÅ™uρ 

¨≅à2 & óx« Zπ yϑ ôm§‘ $Vϑ ù=Ïã uρ  〈 )الثــــاين ، ومــــن)٧: غــــافر  ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟŠÎ=ym 〈 )فـام قـرن يشء إىل يشء أحـسن مـن حلـم إىل علـم)١٢: النساء ،ْ ْ َ ُِ ِ ِ .
ْفاقرتان العفو بالقدرة كاقرتان احللم والرمحة بالعلم؛ .... لمومن رمحة إىل ع َ ِ

 والرحمة إنما یحسنان مع وكذلك احللم. ألن العفو إنام حيسن عند القدرة
 .)١(....)العلم

 :ومن أسامء اهللا احلسنى املقرتنة مع غريها يف القرآن الكريم
ًوهو يأيت كثريا مقرتنا مع ) الرحيم( ) العزيز( و)الغفور(و) الرمحن(ً

 ).التواب(و) الرؤوف(و
≈ Ç :ومن ذلك قوله تعاىل uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# 〈 )٣ :الفاحتة.( 

ــــه ــــاىل وقول  �ωÎ) tΒ zΟ :تع n=sß ¢Ο èO tΑ£‰t/ $KΖó¡ ãm y‰÷èt/ & þθ ß™ ’ÎoΤÎ*sù 

Ö‘θ àÿxî ×ΛÏm§‘ 〈 )١١: النمل.( 
 y7Ï9≡sŒ ãΝ :وقولــه تعــاىل Î=≈ tã É=ø‹ tóø9$# Íο y‰≈ yγ¤±9$#uρ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟŠÏm§�9$# 〈  

 ).٦: السجدة(
 �χÎ) öΝ :وقوله تعاىل ä3 −/ u‘ Ô∃ρâ t� s9 ÒΟ‹ Ïm§‘ 〈 )٧: النحل.( 
 ¨β :وقوله تعاىل Î) ©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠÏm§�9$# 〈 )١١٨: التوبة.( 

                                                
 .١٢٨، ١/١٢٧بدائع الفوائد ) ١(



 

  

 .وغريها من اآليات
ــيم  : – رمحــه اهللا –ً نقــال عــن الــسهييل – رمحــه اهللا –يقــول ابــن الق

اإلنبــاء عــن رمحــة عاجلــة ) الــرمحن الــرحيم(اجلمــع بــني الــصفتني وفائــدة (
 .)١()....وآجلة وخاصة وعامة

 –ًوملـا كــان هــذا االسـم خمتــصا بــه تعــاىل : (– رمحــه اهللا –ثـم يقــول 
ً حسن جميئه مفردا غري تابع كمجيء اسم اهللا كذلك، وهـذا –الرمحن : يعني َُ

ــ ــرمحن كاســم اهللا تع ــه عــىل صــفة ال ــايف داللت ــه دال عــىل صــفة ال ين اىل؛ فإن
ًاإللوهيــة، ومل جيــيء قــط تابعــا لغــريه، بــل متبوعــا، وهــذا بخــالف العلــيم  ً

ونحوهــا، وهلــذا ال جتــيء هــذه مفــردة بــل ... والقــدير والــسميع والبــصري
 .)٢()....تابعة

 وأما اجلمع بني الرمحن الرحيم ففيـه معنـى: (– رمحه اهللا –ثم يقول 

دال عـىل الـصفة ) الـرمحن(كرمهـا، وهـو أن هو أحسن من املعنيني اللـذين ذ
ــه ســبحانه  ــاملرحوم، فكــان األول –القائمــة ب ــا ب  والــرحيم دال عــىل تعلقه

ُّللوصف والثاين للفعل، فاألول دال عىل أن الرمحـة صـفته والثـاين دال عـىل 
ْأنه يرحم خلقه برمحته َ.....()٣(. 

 :ومن املوضوعات املقرتنة كذلك -٧
 Ν :عاىليقول ت. ذكر اجلوع واخلوف ä3 ¯Ρuθ è=ö7 oΨ s9uρ & óý Î/ zÏiΒ Å∃öθ sƒø:$# 

                                                
 .١/٤٦بدائع الفوائد ) ١(
 .١/٤٦املصدر السابق ) ٢(
 .١/٤٦املصدر السابق ) ٣(



– 

  

Æíθ àfø9$#uρ <È ø)tΡuρ zÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒF{ $# Ä§àÿΡF{ $#uρ ÏN≡t� yϑ ¨W9$#uρ 〈 )١٥٥: البقرة.( 
' $yγs%≡sŒr: ويقـــــــول تعــــــــاىل sù ª!$# }̈ $t6 Ï9 Æíθ àfø9$# Å∃öθ y‚ø9$#uρ $yϑ Î/ 

(#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ãèuΖóÁ tƒ 〈 )١١٢: النحل.( 
ــــــــاىل ــــــــول تع  (#ρß‰ç6 :ويق ÷èu‹ ù=sù ¡> u‘ #x‹≈ yδ ÏMø� t7 ø9$# ∩⊂∪ ü” Ï% ©!$# 

Ο ßγyϑ yèôÛr& ÏiΒ 8íθ ã_ Ν ßγoΨ tΒ#u uρ ôÏiΒ ¤∃öθ yz 〈 )٤، ٣: قريش.( 
اجلـوع : (– رمحـه اهللا –ومن أرسار ذلك االقرتان كام يقول البقاعي 

َفراغ اجلسم عام به قوامه كفراغ النفس عن األمنة التي هلا   مـا، فأفقـدها ٌقوامَ
ّلقــوامني يف ذات نفــسها بــاخلوف، ويف بــدهنا بــاجلوع ملــا مل تــصرب عــىل كــره ا

 .)١()اجلهاد

وليس اجلوع هو اللفظ الوحيد املقرتن مع اخلوف يف القرآن بل لقـد 
: تعاىل مثل قول اهللا ًتكرر كثريا يف القرآن نفي اخلوف واحلزن عن املؤمنني يف

 öΝ çλ°; öΝ èδ ã� ô_r& y‰Ψ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθ çΡt“ óstƒ 〈 
 ).٢٦٢: البقرة(

 Çyϑ :وقولــــه تعــــاىل sù 4’s+ ¨?$# yxn=ô¹ r&uρ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝ Íκö� n=tã Ÿωuρ öΝ èδ 

tβθ çΡt“ øts† 〈 )٣٥: األعراف.( 
 .وغريها من اآليات كثري

نفـي (وال خيفى عىل املتدبر للقرآن الكريم أن اقرتان هذين األمـرين 
                                                

 .٢/٢٥٤نظم الدرر ) ١(



 

  

 وفوائد حكم ًوتكرار ذلك كثريا يف القرآن حيتوي عىل)  احلزناخلوف ونفي

 .كثرية أسأل اهللا أن ييرس هلا من يستخرجها ويظهرها للناس
 :ومن املوضوعات املقرتنة يف القرآن الكريم -٨

ذكر الوعد والوعيد، وذلك من خالل ذكر وصف اجلنة ثم وصـف 
العكس ونحـو ذلـك النار أو العكس، أو ذكر صفات املؤمنني ثم الكفار أو 

 .من املعاين
ــاىل ــول اهللا تع ــاين ق ــك أحــد مع “ ª!$# tΑ̈ :وذل tΡ z|¡ ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø:$# 

$Y6≈ tG Ï. $YγÎ6≈ t± tF•Β u’ÎΤ$sW ¨Β 〈 )٢٣: الزمر.( 

يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد : "مثاين": (– رمحه اهللا –يقول البغوي 
 .)١()واألمر والنهي واألخبار واألحكام

:  عنـدما قالـت– ريض اهللا عنهـا – املـؤمنني عائـشة وهذا ما عنته أم
ّإنام نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل فيها ذكر اجلنـة والنـار، حتـى إذا (

ال ترشبوا (ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول يشء 
 الزنـا ال نـدع: (لقـالوا) ال تزنوا(ًال ندع اخلمر أبدا، ولو نزل : لقالوا) اخلمر
 .)٢())ًأبدا

 عفـا – عـن الزخمـرشي والـرازي – رمحه اهللا –وقد نقل ابن عاشور 
ی أتي   أن من عادة القرآن أن ال يأيت بوعيـد إال أعقبـه بوعـد، وال –اهللا عنهام 

                                                
 ).١١٢٤(معامل التنزيل ) ١(
 ).٤٩٩٣(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ) ٢(



– 

  

 .)١(....بنذارة إال أعقبها ببشارة

واملوضوعات املندرجة حتت الوعد والوعيـد والتـي تـأيت مقرتنـة يف 
ً كثرية جدا مثل الرتغيب والرتهيب وعقوبة الدنيا – ملا ذكر  إضافة–القرآن 

وعقوبة اآلخرة، والسعادة والشقاوة وهي ما زالت بحاجة إىل من يستخرج 
 .)٢(كنوزها

 :ومن املوضوعات املقرتنة يف القرآن الكريم -٩
ــاىل ــول تع ــسبيح، يق ــع الت ــصرب م  ÷�É9ô¹ :ال $$sù 4† n? tã $tΒ tβθ ä9θ à)tƒ 

ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ $pκÍ5ρã� äî 〈 )١٣٠: طه.( 
ــاىل ــول تع  ÷�É9ô¹ :ويق $$sù 4’n? tã $tΒ šχθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ 

Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ É>ρã� äóø9$# 〈 )٣٩: ق.( 
 ÷�É9ô¹ :ويقول تعـاىل $#uρ È/ õ3 ß⇔Ï9 y7În/ u‘ y7̄ΡÎ*sù $oΨ Ï⊥ãŠôã r' Î/ ( ôxÎm7 y™uρ Ï‰÷Κ pt¿2 

y7În/ u‘ t Ïm ãΠθ à)s? 〈 )٤٨: الطور.( 
 .وغريها من اآليات

: ومن أشهر األقوال يف املراد بالتسبيح يف هذه اآليات قول مـن قـال
 .)٣(الصالة، وعموم الذكر

ويؤيد هذا أن اهللا عز وجل قرن بني الصرب والصالة يف مواضـع مـن 
                                                

 .١/١٢٥والتحرير والتنوير . ٢٨/٢١٣ الكبري التفسري: انظر) ١(
 .١٩٥، ١٩٢، ٤٨، ومنة احلليم املنان ١/١٢٤التحرير والتنوير : انظر) ٢(
 .٧/٣٣٢١تفسري ابن كثري : انظر) ٣(



 

  

ــاىل ــول تع ــريم، يق ــه الك  (#θ :كتاب ãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )ــرة : البق
٤٥.( 

فـأمر اهللا جـل : ( مبينًـا معنـى هـذه اآليـة– رمحه اهللا –يقول الطربي 
َثناؤه الذين وصف أمرهم من أحبار بني إرسائيـل أن جيعلـوا مفـزعهم  ْ  يف –َ

 أمـر نبيـه  إىل االستعانة بالصرب والصالة كام–َالوفاء بعهد اهللا الذي عاهدوه 
ــذلك، فقــالrًحممــدا  † 4 يــا حممــد) فاصــرب: ( ب n? tã $tΒ tβθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ 

Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ $pκÍ5ρã� äî ( ôÏΒuρ Ç› !$tΡ#u È≅ø‹ ©9$# 

ôxÎm7 |¡ sù t∃#t� ôÛr&uρ Í‘$pκ̈]9$# y7̄=yès9 4yÌö� s? 〈 )١())١٣٠: طه(. 

ـــــــــاىل ـــــــــول تع  $yγ•ƒ :ويق r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãΨ‹ ÏètG ó™$# Î�ö9¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )١٥٣: البقرة.( 
وأعظـم عـون لـويل األمـر خاصـة، : (– رمحـه اهللا –يقول ابن تيميـة 
اإلخـالص هللا، والتوكـل عليـه بالــدعاء : أحـدها: ولغـريه عامـة ثالثـة أمـور

 . والبدنوغريه، وأصل ذلك، املحافظة عىل الصالة بالقلب
 .اإلحسان إىل اخللق بالنفع واملال الذي هو الزكاة: والثاين

الصرب عـىل األذى مـن اخللـق وغـريه مـن النوائـب، وهلـذا : والثالث
 (#θ :ًجيمــع اهللا بــني الــصالة والــصرب كثــريا كقولــه تعــاىل ãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )٤٥: البقرة.( 
                                                

 .١/٦٢٠جامع البيان للطربي ) ١(



– 

  

 ÉΟ :وكقولــه تعــاىل Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# Ç’nû t� sÛ Í‘$pκ̈]9$# $Zÿs9ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ©9$# 4 ¨β Î) 

ÏM≈ uΖ|¡ ptø:$# t÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ š Ì� Ï.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ ÷�É9ô¹ $#uρ ¨β Î*sù 

©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_r& t ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$# 〈 )١())١١٥، ١١٤: هود(. 

ّ عـــىل حتمـــل املـــصائب فالـــصرب والـــصالة أجـــود مـــا يـــستعان بـــه
فـزع إىل : (ويف روايـة) إذا حزبه أمـر صـىل: (rوهلذا كان النبي . واملصاعب

 .)٢()الصالة

 مبينًا سبب تقديم الصرب عىل الصالة يف – رمحه اهللا –يقول أبو حيان 
ألن تأثري : وقدم الصرب عىل الصالة، قيل: (من سورة البقرة) ٤٥(اآلية رقم 

نبغي وتأثري الصالة يف حصول ما ينبغي والنفـي مقـدم الصرب يف إزالة ما ال ي
عىل اإلثبات، ويظهر أنه قدم االستعانة به عىل االستعانة بالصالة؛ ألنه سبق 

فكانت البداءة .... ذكر تكاليف عظيمة شاق فراقها عىل من ألفها واعتادها
وملا كان عمود اإلسـالم هـو الـصالة وهبـا يتميـز املـسلم مـن . بالصرب لذلك

 .)٣()رشك، اتبع الصرب هبا؛ إذ حيصل هبا االشتغال عن الدنياامل
ــصابر إىل ــسبيح والــصالة يــصل ال  ونتيجــة القــرتان الــصرب مــع الت

ــه ورد ذكرمهــا  ــذلك فإن ــوى، ول ــة التق ــصرب والتقــوى –منزل ــني– ال   مقرتن

                                                
 ).٩٩(السياسة الرشعية ) ١(
) ١٨٩٣٧(حقق إسناده وبـرقم وحسن امل) ١٧٦٢(أخرجه أمحد يف املسند بنحوه برقم : احلديث) ٢(

 .١/٤٢٤تفسري ابن كثري : وصحح املحقق إسناده، وانظر
 .١/٣٤١البحر املحيط ) ٣(



 

  

? #’n: يف القرآن يف مواضع عدة كقوله تعاىل t/ 4 β Î) (#ρç�É9óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Νä.θè?ù'tƒuρ 

ÏiΒ öΝÏδÍ‘öθsù #x‹≈yδ öΝä.÷ŠÏ‰ôϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 7#≈s9#u zÏiΒ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# tÏΒÈhθ|¡ãΒ 〈 
 ).١٢٥آل عمران، (

ـــــــاىل ـــــــه تع  β: وقول Î) uρ (#ρç�É9óÁ s? (#θ à)−G s?uρ ¨β Î*sù š� Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏΘ ÷“ tã 

Í‘θ ãΒW{  ).١٨٦آل عمران، ( 〉 #$
ــــاىل ــــه تع  & …çµ̄ΡÎ) tΒ È,−Gtƒ ÷�É9óÁtƒuρ  χÎ*sù ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ t�ô_r: وقول

šÏΖÅ¡ósßϑø9$# 〈 )٩٠: يوسف.( 
 .)١(وغريها من اآليات

ويف اجلملــة فــإن املعــاين واملوضــوعات املقرتنــة يف القــرآن يــصعب 
 .حرصها، وحيسن تدبر حكمها وفوائدها وأرسارها

وقد بالغ بعض مـن مجـع بعـض تلـك املواضـع فأدخـل فيهـا بعـض 
الـــسامء ( إال مقرتنـــة كـــــ – يف الغالـــب –ات املتقابلـــة التـــي ال تـــرد املقرتنـــ

ــصار،  ــاجرين واألن ــس، وامله ــر، واجلــن واإلن ــشمس والقم واألرض، وال
وما أشبهها من املعاين واأللفـاظ التـي ال يتـضح معناهـا إال ) والنفع والرض

وربــام حــصل نــوع مــن التكلــف يف اســتنباط . باقرتاهنــا بــضدها أو قــسيمها
 .)٢(ة من إيرادها مع ضدها يف هذه املواضعاحلكم

                                                
 .٢٨٠منة احلليم املنان : انظر) ١(
 .١٩٥، ١٩٢، ومنة احلليم املنان ١/١٢٤التحرير والتنوير : انظر) ٢(



– 

  

عىل أن هذا ال يمنع الباحثني من خوض هذا املجـال، وبـذل اجلهـد 
ـــري مـــن هـــذه املعـــاين  فيـــه الســـتخراج الفوائـــد واحلكـــم مـــن اقـــرتان كث

 .واملوضوعات الواردة يف القرآن الكريم



 

  

 



 

 عىل أبرز – من خالل جولة رسيعة –بعد أن تعرفنا يف املبحث املايض 
املعاين واملوضوعات واأللفاظ التي يكثر اقرتاهنا يف القرآن الكريم نتكلم يف 
ًهذا املبحث عن أشهر تلك األلفاظ وأكثرها تكرارا يف القرآن الكريم ومهـا 

 ).الصالة والزكاة(لفظ 
ذكر الزكاة بعد الصالة ألهنام مقرتنان : (–محه اهللا  ر–ابن نجيم : يقول

يف كتاب اهللا تعاىل يف اثنني وثامنني آية، وهذا يدل عـىل أن التعاقـب بيـنهام يف 
 .)١(....)غاية الوكادة

وقــد جــاء احلــديث يف هــذه املواضــع عــن الــصالة والزكــاة بأســاليب 
 :متعددة ومتنوعة ومن تلك األساليب

 تقرن الزكاة بالصالة يف القرآن معهام عبادة أو يذكر يف املواضع التي -
 .شعرية أو ركن آخر

 β: كقولــه تعــاىل Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ �=y⇐sù 

                                                
 . ٢/٣٥٢البحر الرائق ) ١(

آية كـام هـو مثبـت يف امللحـق، ولعـل العـدد ) ٤٥ (وقد أحصيت املواضع التي ظهرت يل فبلغت
.  يشمل اجـتامعهام يف اآليـات املتعاقبـة وليـست اآليـة الواحـدة– رمحه اهللا –الذي أثبته املصنف 

 .واهللا أعلم



– 

  

öΝ ßγn=‹ Î;y™ 〈 )٥: التوبة.( 
ـــاىل ـــه تع  t: وقول Ï% ©!$#uρ (#ρç�y9|¹ u !$tóÏG ö/ $# Ïµ ô_uρ öΝ ÍκÍh5u‘ (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# 

(#θ à)xÿΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ #u�Å  Zπ u‹ ÏΡŸξ tã uρ 〈 )وغیرھا) ٢٢: الرعد. 

 : قوله تعاىل: ومن النادر أن يفردا بالذكر دون غريمها ومن ذلك -
≅è% y“ÏŠ$ t7 ÏèÏj9 t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ßϑŠÉ)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ à)ÏÿΖãƒ uρ $£ϑ ÏΒ 

öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ #v� Å™ Zπ u‹ ÏΡŸξ tã uρ ÏiΒ È≅ö6 s% β r& u’ÎA ù'tƒ ×Πöθ tƒ �ω ÓìøŠt/ Ïµ‹Ïù Ÿωuρ 

î≅≈ n=Åz 〈 )٣١: إبراھیم.( 

ـــــاىل ـــــه تع % tβ: وقول x. uρ ã� ãΒù' tƒ … ã& s#÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ Íο 4θ x. ¨“9$#uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã 

Ïµ În/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ 〈 )٥٥: مریم.( 

 بعـض أما العبـادات املقرونـة معهـام يف غالـب اآليـات فتـارة تكـون -
 t :أجــزاء اإليــامن كقولــه تعــاىل Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ 

nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 )٣: البقرة.( 
≈ ÇÅ3: وقوله تعاىل ©9 tβθ ã‚Å™≡§�9$# ’Îû ÉΟù=Ïèø9$# öΝ åκ÷]ÏΒ tβθ ãΨ ÏΒ÷σ çRùQ$#uρ 

tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7ø‹ s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö6 s% 4 t ÏϑŠÉ)çRùQ$#uρ nο 4θ n=¢Á9$# 4 
šχθ è?÷σ ßϑ ø9$#uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# tβθ ãΖÏΒ÷σ çRùQ$#uρ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ$# 〈) النساء :

١٦٢.( 
 .وغريها من اآليات

والتحقيق أن الزكاة جتمع بني األمرين : (– رمحه اهللا –يقول ابن تيمية 



 

  

 وهـذا هـو العمـل الـصالح، وهـو اإلحـسان، –دة اخلـري  إزالة الـرش وزيـا–
وذلك ال ينفع إال بـاإلخالص هللا، وعبادتـه وحـده ال رشيـك لـه الـذي هـو 

� t وهو قول. أصل اإليامن x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈 )١٤: األعىل.( 
 تشبه الثالث التي جيمع اهللا بينهـا يف القـرآن – قد يقال –فهذه الثالث 

 “W‰èδ zŠÉ)−Fßϑمثل قوله يف أول البقرة . عيف مواض ù=Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 

Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 )٣، ٢: البقرة.( 
 β: ومثـــل قولـــه Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ �=y⇐sù 

öΝ ßγn=‹ Î;y™ 〈 )٥: التوبة.( 

  βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$#: ومثــــــــــل قولــــــــــه

öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù ’Îû ÇƒÏe$!$# 〈 )١())١١: التوبة(. 

ًومثل اآليات السابقة كثريا ما يعطف عليهام بعض أركان اإليامن  -
ِوشعبه كقوله تعاىل َ ُ : tΑ$s%uρ ª!$# ’ÎoΤÎ) öΝ à6 yètΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝ çFôϑ s%r& 

nο 4θ n=¢Á9$# ãΝ çF÷� s?#u uρ nο 4θŸ2̈“9$# Ν çGΨ tΒ#u uρ ’Í?ß™ã� Î/ öΝ èδθ ßϑ è?ö‘̈“ tã uρ 〈 
 ).١٢: املائدة(

 .واحلديث فيها عن أهل الكتاب
ــــاىل ــــه تع ( øŒÎ :وقول uρ $tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó  Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) 

©!$# Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $ZΡ$|¡ ômÎ) “ÏŒuρ 4’n1 ö� à)ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È Å6≈ |¡ uΚ ø9$#uρ (#θ ä9θ è%uρ 

                                                
 .١٩٩، ١٦/١٩٨جمموع الفتاوى، ) ١(



– 

  

Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΖó¡ ãm (#θ ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈 )٨٣: البقرة.( 
ًواحلديث فيها أيضا عن أهل الكتاب الذين ال يقبل منهم جمرد الصالة 

 .rهللا ورسوله والزكاة بل البد من سبق ذلك باإليامن با
وربام كان ذلك املعطوف علـيهام املقـرون هبـام عبـادة عامـة تـشملهام  -

ــاىل ــه تع  (#θ: ويــدخالن فيهــا، كقول ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# 

(#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9$# öΝ à6 ¯=yès9 tβθ çΗxqö� è? 〈) ٥٦: النور.( 

َأو عطفامها عىل ما يندرجان حتته، كقوله ت - ِ  öΝ :عاىلُ ßγ≈ uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& 

šχρß‰öκu‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# 

u !$tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2̈“9$# ( (#θ çΡ% x. uρ $oΨ s9 t Ï‰Î7≈ tã 〈 )٧٣: األنبياء.( 
 .وكل ذلك من باب االهتامم هبام، وكامل العناية بأمرمها

ًان املعطوف عليهام جزءا من أحدمها أو مؤكدا لهوربام ك - ً. 
 (#θ: كقولــه تعــاىل ãΚŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ àÊÌ� ø%r&uρ ©!$# $·Êö� s% 

$YΖ|¡ ym 〈 )٢٠: املزمل.( 
ــــــه ــــــاىلوقول  (#θ:  تع ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ 

t Ïè Ï.≡ §�9  ).٤٣: البقرة (〉 #$
قيل يف ختصيص الركوع هنا بالذكر مع دخوله يف األمر بإقامة الـصالة 

 .السابقة يف أول اآلية؛ لبيان أمهيته
 مل يكن يف صـالهتم – وهم املخاطبون باآلية –لكون بني إرسائيل : وقيل

 .ركوع



 

  

 .)١(يف اآلية التأكيد عىل صالة اجلامعة) مع(وأفاد لفظ 
ان الزكاة والصالة يف القرآن أال يفـصل بيـنهام فاصـل، والغالب يف اقرت -

ــــاىل ــــه تع  % (#θãΚŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?#uuρ nο4θx.̈“9$# (#θàÊÌ�ø%r&uρ ©!$# $·Êö�s: كقول
$YΖ|¡ym 〈) ٢٠: املزمل.( 

 t: وقولــــــه تعــــــاىل Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# Ν èδ uρ 
Íο t� Åz Fψ$$Î/ öΝ èδ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 〈) ٣: النمل.( 

 .وغريها من اآليات
 t: وربــام فـــصل بيـــنهام بوصـــف آخــر، نحـــو قولـــه تعـــاىل - Ï% ©!$#uρ 

(#θ ç/$yftG ó™$# öΝ ÍκÍh5t� Ï9 (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# öΝ èδ ã� øΒr&uρ 3“u‘θ ä© öΝ æη uΖ÷� t/ $£ϑ ÏΒuρ 
öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈) ٣٨: الشورى.( 
 t: وقوله تعـاىل Ï% ©!$# öΝ èδ ’Îû öΝ ÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ t Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Çtã 

Èθ øó̄=9$# šχθ àÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂∪ t Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Íο 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù 〈) ٤ – ٢: املؤمنون.( 
إن اهللا تعاىل هناك مل يفصل بني : فإن قيل: (– رمحه اهللا – الرازييقول 

َالــصالة والزكــاة، فلــم فــصل هاهنــا بيــن َ ََ  t: هام بقولــهِ Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Çtã Èθ øó̄=9$# 
šχθ àÊÌ� ÷èãΒ 〈) ألن اإلعراض عن اللغو من مـتمامت : ؟ قلنا)٣: املؤمنون

 .)٢(....)الصالة
                                                

 .٣٠، ٢/٢٥، واجلامع ألحكام القرآن ١/٢٠٣املحرر الوجيز : انظر) ١(
 .٢٣/٨١ التفسري الكبري) ٢(



– 

  

ًوالصالة هي املقدمة غالبا عـىل الزكـاة عنـد اقـرتاهنام؛ ألهنـا املقدمـة  -
بحسب الرتبة، ألن الصالة حق البدن، والزكـاة حـق املـال، فالبـدن 

 & ô‰s% yxn=øùr: إال يف مواضـع يـسرية كقولـه تعـاىل. )١( عـىل املـالمقدم
tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈) ١٥، ١٤: األعىل.( 

والتزكي املذكور يف اآلية من معانيه زكاة الفطر، كام هو مروي عن أيب 
 .)٢( ريض اهللا عنهام– وابن عمر tسعيد اخلدري 

 .)٣(الصدقةعموم : وقيل
ًرحم اهللا امرءا تصدق ثم :  يقول– ريض اهللا عنهام –وكان ابن مسعود 
 .)٤(صىل، ثم يقرأ هذه اآلية
إذا أتى أحدكم السائل وهـو يريـد الـصالة، : قال: وعن أيب األحوص

 :  فإن استطاع أن يتصدق فليفعل، فـإن اهللا يقـول–يريد أن يصيل : أو قال
ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈) فــإن )١٥، ١٤: األعــىل ،

 .)٥()استطاع أن يقدم بني يدي صالته صدقة فليفعل
ً تعليال لطيفا لتقدمة الصدقة بني يدي – رمحه اهللا –وقد ذكر ابن تيمية  ً

 مـن هــذه اآليـة يف ســورة – رمحهـم اهللا –الـصالة كـام فهمــه بعـض الــسلف 
                                                

 .٨/٣١٠، وفتح الباري ٣/٩٢عارضة األحوذي : انظر) ١(
 .١٤٠١معامل التنزيل : انظر) ٢(
 .٥/٤٢٤فتح القدير : ، وانظر١٤٠١معامل التنزيل ) ٣(
 .١٤٠١معامل التنزيل ) ٤(
 .٢/٢٥٣) ٩٨٢٥(أخرجه ابن أيب شيبه يف مصنفه برقم ) ٥(



 

  

‰ $pκš:  مـن قـول اهللا تعـاىل– رمحـه اهللا –األعىل وفهمه هـو  r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 
#sŒÎ) ãΛäø‹ yf≈ tΡ tΑθ ß™§�9$# (#θ ãΒÏd‰s)sù t÷ t/ ô“y‰tƒ óΟ ä31 uθ øgwΥ Zπ s%y‰|¹ 〈) ١٢: املجادلــة (

 رشع له من أجـل ذلـك التـصدق rإذا كان املقبل عىل مناجاة النبي : فيقول
 .اجاة ربه جل وعال من باب أوىلبني يدي ذلك، فاملقبل عىل من

ً يتصدق قبل خروجه لصالة اجلمعة استدالال هبذه – رمحه اهللا –وكان 
 . )١(اآلية

هــ عـن طلـق بـن ٩٤ يف وفيـات سـنة – رمحـه اهللا –وقد ذكر ابن كثـري 
حبيب العنزي أنه كان ال خيرج إىل صالة إال ومعه يشء يتصدق به ويـستدل 

 .)٢(م الصدقة بني يدي مناجاة اهللا أعظم وأعظمفتقدي: بآية املناجاة، ويقول
ًوغالب ورود هاتني العبادتني يكون بـصيغة األمـر، أمـرا هبـام وحثـا  - ً

 .عليهام
ـــاىل ـــه تع  (#θ: كقول ßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ «!$$Î/ 〈  

 ).٨٧: احلج(
 (#θ: وقولـــــه تعـــــاىل ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9$# 

öΝ à6 ¯=yès9 tβθ çΗxqö� è? 〈) ٥٦: النور.( 
ــاىل ــه تع  zôϑ: وقول Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# š Ï?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) األحــزاب :

٣٣.( 
                                                

 .١/٤٠٧زاد املعاد : انظر) ١(
 .١٢/٤٧٥ة والنهاية البداي: انظر) ٢(



– 

  

 ≅è% y“ÏŠ$t7: أو بصيغة املضارع املفيد لألمر، كقولـه تعـاىل - ÏèÏj9 t Ï% ©!$# 
(#θ ãΖtΒ#u (#θ ßϑŠÉ)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ à)ÏÿΖãƒ uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ 〈) ٣١: إبراهيم.( 

 .ًأو بصيغة املايض واملضارع؛ مدحا لفاعلهام -
ـــــــاىل ـــــــه تع  ¨β: كقول Î) t Ï% ©!$# šχθ è=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# 

(#θ à)xÿΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ #u�Å  Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ šχθ ã_ö� tƒ Zο t�≈ pgÏB ©9 u‘θ ç7 s? 〈) ــــاطر : ف
٢٩.( 

ــــــــاىل ــــــــه تع  t: وقول Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9$# Ν èδ uρ 
Íο t� Åz Fψ$$Î/ öΝ èδ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 〈) ٤: لقامن.( 

ـــه تعـــاىل - ـــصيغة املـــصدر، كقول  öΝ: أو ب ßγ≈ uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& šχρß‰öκu‰ 
$tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# u !$tFƒ Î) uρ 

Íο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ٧٣: األنبياء.( 
 ‘ÏϑŠÉ)ßϑ: أو بصيغة اسم الفاعل - ø9$#uρ Íο 4θ n=¢Á9$# 〈) ٣٥: احلج.( 
ويف اجلملة فإن األلفاظ والصيغ التي استعملت يف التعبري عـن أداء  -

 : الصالة كانت
 ).أقام) (أقاموا (:املايض -
 ).يقيموا) (قيموني (:املضارع -
 ).أقمن) (أقيموا (:األمر -
 ).إقام (:املصدر -



 

  

 ).املقيمي (:اسم الفاعل -
 ).خاشعون(ًوجاء قليال التعبري عنها بلفظ 

وتصاريفه للتعبري عن أداء الصالة؛ ملا يشمله ) أقام(ولعل اختيار لفظ 
هذا اللفظ من داللة عىل املحافظة عىل هـذه الـشعرية، مـن بدايـة العـزم عـىل 

ائها مـن رشوط وآداب، إىل العنايـة بأركاهنـا وواجباهتـا وسـننها، وانتهـاء أد
 .)١(بآثارها ونتائجها

وأمـا الزكـاة فــإن األلفـاظ والـصيغ التــي اسـتعملت يف التعبـري عــن  -
 :إخراج الزكاة كانت كالتايل

ُآتوا (:املايض -  ).آتى) (آتيتم) (َ
 ).يؤتون (:املضارع -
 ).ُآتوا (:األمر -
 ).توناملؤ (:اسم الفاعل -
 ).إيتاء (:املصدر -
بــدل ) اإلعطــاء(ومل يــأت يف القــرآن يف األمــر بــإخراج الزكــاة لفــظ  -

، ألن اإليتــاء أقــوى مــن اإلعطــاء يف إثبــات مفعولــه؛ ألن )اإليتــاء(
أعطـاين فأعطيـت ولـيس ذلـك يف لفـظ : ٌاإلعطاء له مطـاوع، تقـول

ًاإليتاء، ولذلك فإن فعل الفاعل ليس موقوفا عىل قبول املحل ْ ِ)٢(. 
                                                

 .١/١٨٦، وتفسري ابن كثري ١١/٣٦١، و١/٢٤٨جامع البيان للطربي : انظر) ١(
: قـال يف اللـسان. ٤/١٣٠٨، واإلتقـان يف علـوم القـرآن ٤/٨٥الربهان يف علـوم القـرآن : انظر) ٢(

ـــيشء" ْوعطـــوت ال ََ ـــد: َ ـــه بالي ـــضا١٥/٦٩/ عطـــا"تناولت ـــال أي ـــاطي": ً وق ـــاول: والتع  = "التن



– 

  

ــاء: (– رمحــه اهللا –يقــول الراغــب  َاإلعطــاء، وخــص دفــع : واإليت ُ
 .)١(....)الصدقة يف القرآن باإليتاء

 :كام استعمل لفظ اإلنفاق بالصيغ التالية -
 ).أنفقوا (:املايض -
 ).ينفقون (:املضارع -

 Íο: كــــــام وردت ألفــــــاظ أخــــــرى قليلــــــة مثــــــل 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù 〈  
 ãΝ، و)٤: املؤمنـــــون( ÏèôÜçΡ t Å3 ó¡ Ïϑ ø9$# 〈) و)٤٤: املـــــدثر ، ô‰s% yxn=øùr& tΒ 

4’ª1t“ s? 〈) ١٤: األعىل.( 
 وأمتـه، كقولـه rواجلمع بني الصالة والزكاة جاء يف خطاب النبـي  -

ــاىل θ#)  :تع ßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ «!$$Î/ 〈) احلــج :
٧٨.( 

 (#θ: وقولـــه تعــــاىل ãΚŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ àÊÌ� ø%r&uρ ©!$# $·Êö� s% 
$YΖ|¡ ym 〈) ٢٠: املزمل.( 
وجاء اجلمع بينهام يف احلديث عن بعـض األنبيـاء الـسابقني، كقولـه  -

ـــسالم  ـــه ال % tβتعـــاىل عـــن إســـامعيل علي x. uρ ã� ãΒù' tƒ … ã& s#÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ 
Íο 4θ x. ¨“9$#uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã Ïµ În/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ 〈) ٥٥: مريم.( 

                                                

ْ بـالواو؛ ألنـه مـن عطـوت–ُعطـاو : واالسم العطـاء، وأصـله": ً وقال أيضا١٥/٧٠/عطا = ً َ..." 
 .١٥/٦٩/عطا

 ).٩(أتى / املفردات) ١(



 

  

%  Í_n=yèy_uρ: وقولـــه تعـــاىل عـــن عيـــسى عليـــه الـــسالم º. u‘$t7 ãΒ tø r& $tΒ 
àMΖà2 Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ Íο 4θ Ÿ2̈“9$#uρ $tΒ àMøΒßŠ $|‹ ym 〈) ٣١: مريم.( 

 öΝوقولـــه تعـــاىل عـــن عـــدد مـــن األنبيـــاء الـــسابقني  ßγ≈ uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& 
šχρß‰öκu‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# u !$tFƒ Î) uρ 
Íο 4θ Ÿ2̈“9$# ( (#θ çΡ% x. uρ $oΨ s9 t Ï‰Î7≈ tã 〈) ٧٣: األنبياء.( 

وكام جاء اجلمع بينهام يف وصف مؤمني هذه األمة ومدحهم، كام يف  -
 t: قولــــــه تعــــــاىل Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ 

öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈) جاء يف احلديث عن أهل الكتـاب ). ٣: البقرة
ــــــــاىل ــــــــه تع  tΑ$s%uρ ª!$# ’ÎoΤÎ) öΝ: كقول à6 yètΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝ çFôϑ s%r& nο 4θ n=¢Á9$# 

ãΝ çF÷� s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# Ν çGΨ tΒ#u uρ ’Í? ß™ã� Î/ 〈) ١٢: املائدة.( 
ـــــاىل ـــــه تع  óΟ: وقول s9r& t� s? ’n<Î) t Ï% ©!$# Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (#þθ ’ÿä. öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ ßϑŠÏ%r&uρ 

nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x.  ).٧٧: النساء (〉 9$#•¢
وذلك يدل عىل أمهية هاتني العبادتني وارتباطهام لدى األمم الـسابقة، 

 وجاء rها ًكام هو األمر متاما لدى هذه األمة التي نزل القرآن الكريم عىل نبي
 .ًفيه هذا االقرتان بني الصالة والزكاة كثريا

ومل يقترص اقرتان الصالة والزكاة عىل آيات القرآن الكريم فقط، بل  -
، فقـد ورد اجلمـع بيـنهام واالقتـصار rًشمل ذلك أيضا سـنة النبـي 

 يف – كالـصوم واحلـج –عليهام دون ما بعدمها مـن أركـان اإلسـالم 



– 

  

 وعـدد مـن اآلثـار عـن الـصحابة rي عدد مـن األحاديـث عـن النبـ
:  قـالrكام روي ابـن عمـر ريض اهللا عـنهام أن النبـي . yوالتابعني 

ًأمرت أن أقاتل الناس حتـى يـشهدوا أن ال إلـه إال اهللا، وأن حممـدا ( ُ
رسول اهللا ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 

 .)١()اهبم عىل اهللاوحس. مني دماءهم وأمواهلم إال بحق اإلسالم
 عىل إقام الصالة rبايعت رسول اهللا : ( قالtوعن جرير بن عبد اهللا 

 .)٢()وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
 ملعاذ بـن جبـل rقال رسول اهللا : وعن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال

ًإنك ستأيت قومـا أهـل الكتـاب فـإذا :  حني بعثه إىل اليمن– ريض اهللا عنه –
فـإن . ًدعهم إىل أن يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللاجئتهم فا

هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فـرض علـيهم مخـس صـلوات يف 
كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فـرض علـيهم 

 .)٣(...)صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم
 .وغريها من األحاديث

وقد تعددت استنباطات العلامء لسبب االقتصار عىل الصالة والزكـاة 
 :دون غريمها من أركان اإلسالم، فمنها

                                                
 ).٢٥(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم : احلديث) ١(
 ).٩٧(ومسلم يف صحيحه برقم ). ١٤٠١(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم : احلديث) ٢(
 ).١٤٩٦(صحيحه برقم أخرجه البخاري يف : احلديث) ٣(



 

  

 .)١(أن سبب ذلك االقتصار شهرة الصالة والزكاة
 .)٢(إن االهتامم هبام يف الرشع أكثر: وقيل
َإن وقت تلك األحاديث مل يكن فرض الصوم واحلج واعرتض : وقيل ِ ُ

 .)٣(عليه
 .)٤(أوجه الشبه بينهام أكثر من غريمها: وقيل

وغري ذلك من األسباب والتعليالت مما سيأيت تفصيله يف املبحث الثالـث 
 .بإذن اهللا

  يف رشح اآليــة – يف أحكــام القـرآن – رمحـه اهللا –يقـول ابـن العــريب 
β Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ـــة ـــتامع مب) ٥: التوب ـــا اج ينً

: rوهـذا مبـني بقـول النبـي : (القرآن والسنة يف اجلمع بني الصالة والزكـاة
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتـوا (

الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقها وحـساهبم 
 .)٦()ردا فانتظم القرآن والسنة واط)٥()عىل اهللا

 :yومن اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني 

                                                
 .١/١٨٤وفتح الباري . ١/٢٤٠إكامل املعلم : انظر) ١(
 .٣/٤٦٠وفتح الباري . ١/٧٩رشح الكرماين : انظر) ٢(
 .٣/٣٤٠فتح الباري : انظر) ٣(
 .٣/٤٦٠فتح الباري : انظر) ٤(
 ).٣٠(سبق خترجيه ص: احلديث) ٥(
 .٢/٤٥٧أحكام القرآن ) ٦(



– 

  

 .)١(....)ال تفرقوا بني ما مجع اهللا: (..... tقول أيب بكر 
 .)٢()واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة: (ًوقوله أيضا

ّإن اهللا مجع الصالة والزكاة وال أرى أن تفرق: ( قالtوعن عيل  ٌ()٣(. 
ُأمـرتم بالـصالة والزكـاة فمـن مل يـزك فـال : ( قـالtوعن ابن مسعود 

 .)٤()صالة له
أبـى اهللا أن : ( قـال– رمحـه اهللا –وعن عبد الـرمحن بـن زيـد بـن أسـلم 

 .)٥()يقبل الصالة إال بالزكاة
الـصالة ومـا  (r معنى آخر لقول النبي – رمحه اهللا –وأورد املناوي 

خراجها، مـن املـال أراد الزكاة وإ: وقال املظهري: ( فقال)٦()ملكت أيامنكم
الذي متلكه األيدي، كأنه علم بـام يكـون مـن أمـر الـردة وإنكـارهم وجوهبـا 
بعده، فقطع حجتهم بأن جعل آخر كالمه الوصية بالصالة والزكاة، ويؤيده 

 .)٧()أن القرآن واحلديث إذا ذكر فيهام الصالة فالغالب ذكر الزكاة بعدها

                                                
والبيهقـي يف الـسنن ). ٨٧( ورواه ابن أيب عمر العـدين يف اإليـامن .٢/٨٢ذكره الشافعي يف األم ) ١(

 . ٨/١٧٦الكربى 
 ).٣٢(ومسلم يف صحيحه برقم ). ١٣٣٥(أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ) ٢(
وانظـر . وعزاه ملـسند مـسدد وهـو مفقـود) ٥/٥٠٩) (٩٠١(ذكره ابن حجر يف املطالب العالية ) ٣(

 .٦/٢٢٧كنز العامل 
والطرباين ). ١١/٣٦٢(والطربي يف تفسريه ). ١/٣٣٤) (٦٩٣( اهللا بن اإلمام أمحد يف السنة رواه عبد) ٤(

 ).١/٣٠٧(وصحح املنذري إسناده يف الرتغيب والرتهيب ). ١٠٠٩٥(يف املعجم الكبري 
 .٤/١٦٢٦، وذكره ابن كثري يف تفسريه ١١/٣٦٢أخرجه الطربي يف جامعه ) ٥(
وصـحح ) ٢٦٩٧(وابن ماجـه يف سـننه بـرقم ). ١٢١٩٠(د برقم أخرجه أمحد يف املسن: احلديث) ٦(

 ).٧/٢٣٧(األلباين إسناده يف إرواء الغليل 
 .١/١٢٧فيض القدير ) ٧(



 

  




 
بعــد أن تناولــت يف املبحــث املــايض صــيغ وأســاليب اقــرتان الــصالة 
والزكــاة يف القــرآن الكــريم، نــصل إىل خالصــة املوضــوع والبحــث وهــي 

 .ِالفوائد واحلكم واألحكام املستنبطة من ذلك االقرتان
 مـن وتلك االستنباطات مستمدة ومستفادة من تعليقـات أهـل العلـم

املفرسين واملحـدثني وغـريهم عنـد بيـاهنم ملعـاين بعـض تلـك اآليـات التـي 
 .حصل فيها االقرتان

ّوقــد تكــون تلــك االســتنباطات واضــحة جليــة، وقــد تكــون غامــضة 
 .متكلفة

 :ومن تلك الفوائد
أن الصالة والزكاة عمالن متكرران ظـاهران بخـالف الـصيام فهـو  -١

 . عبادة خفية ال يطلع عليه غريه
 .ج مع ظهوره إال أنه غري متكرر ووقته موسعواحل

وذكـر جريـر الـصالة : (يقول القايض عياض يف رشح صـحيح مـسلم
 مــن بــني ســائر دعــائم اإلســالم؛ فلكــوهنام قــرينتني وأهــم أمــور )١(والزكــاة

اإلسالم وأظهرها، ومل يـذكر الـصوم وغريهـا مـن الـرشائع؛ ألنـه داخـل يف 

                                                
 .ّواملخرج هناك) ٣٠(يعني يف احلديث املذكور ص) ١(



– 

  

 .)١()السمع والطاعة
 أن اهللا عـز – رمحهـام اهللا –املجيـد عـن ابـن تيميـة ونقل صـاحب فـتح 

 ألهنـام عبادتـان – أي الـصالة والزكـاة –وجل ذكـر يف كتابـه القتـال علـيهام 
ظاهرتان، بخالف الصوم؛ فإنه أمر بـاطن مـن جـنس الوضـوء واالغتـسال 

 .)٢(من اجلنابة
اقرتان الصالة والزكاة يف الذكر يف الكتاب والسنة دال عىل اقرتاهنام  -٢

 .يف الوجوب، وقتال تاركهام
 عىل قتال مانعي الزكـاة tوهذه احلكمة مستنبطة من إرصار الصديق 

 .)٣(....)ال تفرقوا بني ما مجع اهللا(وقوله يف سبيل ذلك 
 .)٤()واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة: (وقوله

أمـرتم بالـصالة والزكــاة فمـن مل يـزك فــال : (tومثلـه قـول ابـن مــسعود 
 .)٥()ة لهصال

 :– رمحه اهللا –ولذلك يقول ابن العريب 
ــه(  β: قول Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ــة ) ٥: التوب

: ّ تعلـق بـه عـىل أهـل الـردة يف قولـهtدليل صـحيح عـىل مـا كـان الـصديق 

                                                
 .١٦٢رشح النووي ملسلم، ص: وانظر. ١/٢١٩إكامل املعلم ) ١(
 .١١٨وفتح املجيد رشح كتاب التوحيد . ٧/٥٥٢جمموع الفتاوى البن تيميه : انظر) ٢(
 ).٣١(سبق خترجيه ص) ٣(
 ).٣١(سبق خترجيه ص) ٤(
 ).٣٢(سبق خترجيه ص) ٥(



 

  

ن اهللا تعـاىل فإن الزكاة حق املـال؛ أل) ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة(
 .)١()علق العصمة بإقام الصالة، وإيتاء الزكاة فتعلق هبام

ــاركفوري  ــازري – رمحــه اهللا –ونقــل املب ــه– رمحــه اهللا – عــن امل :  قول
ً كان موافقـا عـىل قتـال مـن جحـد – ريض اهللا عنه –ظاهر السياق أن عمر (

ا يف  بمثلــه يف الزكــاة؛ لورودمهــ– ريض اهللا عنــه –الــصالة فألزمــه الــصديق 
ًالكتاب والسنة موردا واحدا ً()٢(. 

 قولـه تعـاىل :  أي–فاسـتدل بـه : (... – رمحـه اهللا –وقال الـسيوطي 
β Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) الشافعي عـىل –) ٥: التوبة 

 .)٣(..).قتل تارك الصالة، وقتال مانع الزكاة، واستدل به من قال بتكفريمها
 يف قتال ما نعي tوهلذا اعتمد الصديق : (– رمحه اهللا –يقول ابن كثري 

 β:  يعنــي قولــه تعــاىل–الزكــاة عــىل هــذه اآليــة الكريمــة  Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ 
nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ �=y⇐sù öΝ ßγn=‹ Î;y™ 〈) ــة ــث )٥: التوب ــاهلم، حي ، وأمث

هذه األفعال، وهي الدخول يف اإلسالم، والقيام بأداء حرمت قتاهلم برشط 
ونبه بأعالها عىل أدناها، فإن أرشف األركان بعد الشهادة الصالة . واجباته

التــي هــي حــق اهللا عــز وجــل، وبعــدها أداء الزكــاة التــي هــي نفــع متعــد إىل 
 ًالفقراء واملحاويج، وهي أرشف األفعال املتعلقة باملخلوقني، وهلذا كثريا ما

                                                
 .٢/٤٥٧أحكام القرآن ) ١(
 .٧/٢٨٣حتفة األحوذي ) ٢(
 .٢/٧٩٩اإلكليل ) ٣(



– 

  

 .)١()يقرن اهللا بني الصالة والزكاة
 جوابـه عـن – رمحـه اهللا – عن الكرمـاين – رمحه اهللا –ونقل ابن حجر 

ــارك الزكــاة فأجــاب ــي الزكــاة –حكمهــام واحــد : ســؤال عــن حكــم ت  يعن
 .)٢( الشرتاكهام يف الغاية–والصالة 

فكأنه إذا سلم له القتـال عـىل : (... – رمحه اهللا –وقال القايض عياض 
ًصالة قاس الزكاة عليها؛ ملا وردا يف القرآن موردا واحداال ً()٣(. 

أن الــصالة والزكــاة عمــودا اإلســالم وأصــل ســائر الطاعــات؛ ألن  -٣
 .الطاعات إما بدنية ورأسها الصالة وإما مالية ورأسها الزكاة

ــول أبــو حيــان   β:  يف تفــسري قولــه تعــاىل– رمحــه اهللا –يق Î*sù (#θ ç/$s? 
(#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ــة ــه عــىل أعظــم ): (... ٥: التوب ــم نب ث

الـشعائر اإلســالمية، وذلـك إقامــة الـصالة، وهــي أفـضل األعــامل البدنيــة، 
 .)٤(....)وإيتاء الزكاة، وهي أفضل األعامل املالية

ملا أمر بالعفو والـصفح، أمـر باملواظبـة عـىل عمـودي : (... ًوقال أيضا
 .)٥()لعبادة البدنية والعبادة املاليةاإلسالم، ا

ثم وصفهم بصفات املدح من امتثال أرشف أوصاف : (... ًوقال أيضا
                                                

 .٣/١٦٢٦تفسري القرآن العظيم ) ١(
 .١/١٠٤فتح الباري : انظر) ٢(
 .١/٢٤٢إكامل املعلم ) ٣(
 .٥/١٢البحر املحيط ) ٤(
 .١/٥١٩البحر املحيط ) ٥(



 

  

 .)١(...)الصالة، واملالية وهي الزكاة: اإليامن الفعلية البدنية، وهي
وإنــام خــص الــصالة والزكــاة بالــذكر : (– رمحــه اهللا –ويقــول العينــي 

ّام أما العبادات البدنيـة واملاليـة، واملعيـار واملقاتلة عليهام بحق اإلسالم، ألهن ُ
عىل غريمها والعنوان له؛ ولذلك سمى الـصالة عـامد الـدين والزكـاة قنطـرة 

 .)٢(....)اإلسالم، وأكثر اهللا سبحانه وتعاىل من ذكرمها متقارنني يف القرآن
 .)٣(وذكر مثل تلك التعليالت عن النووي وغريه

:  أي–واحلكمـــة يف ذلـــك .... : (– رمحـــه اهللا –ويقـــول ابـــن حجـــر 
 أن األركـان –االقتصار عىل الشهادة والـصالة والزكـاة دون بقيـة األركـان 

اعتقادي وهو الشهادة، وبدين وهـو الـصالة، ومـايل وهـو الزكـاة، : اخلمسة
اقترص يف الدعاء إىل اإلسالم عليهام لتفـرع الـركنني األخـريين علـيهام؛ فـإن 

 .)٤(...)ايلالصوم بدين حمض، واحلج بدين م
ّأن املـشقة احلاصــلة عـىل الــنفس مـن جــراء فعلهـام أشــد مـن املــشقة  -٤ َ

ّاحلاصلة من جراء غريمها من العبادات َ. 
 .واملشقة احلاصلة من هاتني العبادتني إما أن تكون حاصلة للكفار

فلـذلك أمـروا بالـصالة : (.... – رمحـه اهللا –يقول الطاهر بن عاشور 
يــدل عـىل تعظـيم اخلــالق والـسجود إليـه وخلــع والزكـاة؛ ألن األوىل عمـل 

                                                
 .٣/٣٢١البحر املحيط ) ١(
 .١٣/٢١٣عمدة القارئ ) ٢(
 .٧/٢٨١، ٦/٤٥، وحتفة األحوذي ١٢٤ – ١٢١رشح مسلم للنووي : انظر) ٣(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٤(



– 

  

اهللا أكـرب، : اآلهلة، ومثل هذا ال يفعله املرشك؛ ألنه يغيظ آهلته بالفعل ويقول
وال يفعله الكتايب؛ ألنه خيالف عبادته، وألن الزكاة إنفـاق املـال وهـو عزيـز 
عىل النفس فـال يبذلـه املـرء يف غـري مـا ينفعـه إال عـن اعتقـاد نفـع أخـروي، 

ام إذا كان ذلك املـال ينفـق عـىل العـدو يف الـدين، فلـذلك عقـب األمـر السي
باإليامن باألمر بإقامـة الـصالة وإيتـاء الزكـاة ألهنـام ال يتجـشمهام إال مـؤمن 

 .)١(...)صادق
وهبذا تفهم اآليات واألحاديث التي ورد فيها اقرتان الـصالة والزكـاة 

 .وجاءت يف سياق احلديث عن املرشكني أو املنافقني
 .ويمكن أن تكون املشقة احلاصلة منهام يف حق املؤمنني

ــن حجــر  ــول اب ــصلوات شــاقة لتكررهــا، : (... – رمحــه اهللا –يق وال
ّوالزكاة شاقة ملا يف جبلة اإلنسان من حب املال، فإذا أذعن املرء هلذه الثالثـة 

 .)٢()كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها
َتقدم فرضهام وإجياهبام عىل -٥ ِْ ِ وذلـك .  غريمها من الفـرائض واألركـانَ

ًأن كثريا من النصوص التي قرنت بينهام سواء كانت مـن القـرآن آو 
السنة اكتفـت هبـام عـن غريمهـا مـن أركـان اإلسـالم ممـا دفـع بعـض 
املفرسين واملحدثني إىل استنباط أن سـبب ذلـك اجلمـع واالقتـصار 

 .هو تقدم فرضهام عىل غريمها
دلت اآلية عىل أن إجياب الصالة والزكاة : (–هللا  رمحه ا–يقول الرازي 

                                                
 .١/٤٧٢التحرير والتنوير ) ١(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٢(



 

  

ًكان مقدما عىل إجياب اجلهاد، وهذا الرتتيب هو املطابق ملـا يف العقـول؛ ألن 
الصالة عبارة عن التعظيم ألمر اهللا، والزكـاة عبـارة عـن الـشفقة عـىل خلـق 

 .)١()اهللا، والشك أهنام متقدمان عىل اجلهاد
 :  يف بيـان معنـى قولـه تعـاىل–اهللا  رمحـه –ويقول الطاهر بن عاشور 

t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 
وإنام اختري ذكر هذه الصفات هلـم دون غريهـا؛ ألهنـا أول مـا ): (٣: البقرة(

مــة رشع مــن اإلســالم فكانــت شــعار املــسلمني وهــي اإليــامن الكامــل وإقا
الصالة وإيتاء الزكاة؛ فإهنام أقدم املرشوعات ومها أختان يف كثري مـن آيـات 

 .)٢()القرآن
ــا كــان للــصالة  وال يلــزم مــن كالمهــم أن ذلــك اإلجيــاب املتقــدم زمنً
والزكاة بتفاصيلها وتفريعاهتا؛ ألن املعروف أن ابتداء فرض الصالة كان يف 

ض الزكاة كان يف السنة الثانيـة اإلرساء واملعراج وهو كان بمكة، وابتداء فر
 .من اهلجرة

 t: وقولـه: (– رمحه اهللا –يقول ابن كثري  Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Íο 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù 〈 
األكثرون عىل أن املراد بالزكاة هنا زكاة األموال، مع أن هـذه ) ٤: املؤمنون(

والظـاهر . ةاآلية مكية، وإنام فرضت الزكاة باملدينة يف سنة اثنتني مـن اهلجـر
ــادير اخلاصــة، وإال  ــصبة واملق ــام هــي ذات األن ــة إن ــي فرضــت باملدين أن الت

                                                
 .٣/٢٣٠البحر املحيط : وانظر، ١٠/١٩١التفسري الكبري ) ١(
 .١/٢٣٦التحرير والتنوير ) ٢(



– 

  

ًفالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكـة، كـام قـال تعـاىل يف سـورة األنعـام 
 (#θ: هي مكية è?#u uρ … çµ ¤)ym uΘ öθ tƒ Íν ÏŠ$|Á ym 〈) ١())١٤١: األنعام(. 

 وهـم –بتـداء اإلسـالم كـان املؤمنـون يف ا: (... ويقول يف موضع آخر
 مـأمورين بالـصالة والزكـاة وإن مل تكـن ذات النُـصب، لكـن كـانوا –بمكة 

 .)٢(....)مأمورين بمواساة الفقراء منهم
ُّأنه مل يكن فرض عند نـزول تلـك اآليـات أو حتـدث : أما قول من قال َ َ

 بتلك األحاديث غريها، فغري دقيق ألن رواة بعض تلك األحاديث rالنبي 
، فـال r سامعهم لـذلك احلـديث مـن النبـي –ً وتبعا له –ر إسالمهم قد تأخ

 .)٣(يتصور تأخر فرض الصوم واحلج إىل تلك املدة
 .تفضيلهام، وترشيفهام عىل غريمها من العبادات -٦

وخص الـصالة والزكـاة بالـذكر مـع : (– رمحه اهللا –يقول ابن سعدي 
ــه ــام داخــالن يف قول  (#ρß‰ç6: أهن ÷èu‹ Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ  〈) ؛ لفــضلهام )٥: البينــة

 .)٤()ورشفهام، وكوهنام العبادتني اللتني من قام هبام قام بجميع رشائع الدين
وهكذا كل النصوص التـي قـرن فيهـا بـني الـصالة والزكـاة، واقتـرص 

 .عليهام دون غريمها
فلام قـال اهللا ): (٥( يف رشح آية البينة رقم – رمحه اهللا –يقول املروزي 

                                                
 .٥/٢٤١٩تفسري القرآن العظيم ) ١(
 .٢/٩٦٨املصدر السابق ) ٢(
 .١٤/٢٥٨، ومرقاة املفاتيح ٦/٤٥حتفة األحوذي : انظر) ٣(
 .٩٣٢تيسري الكريم الرمحن ص) ٤(



 

  

 !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6: عـــاىلتبـــارك وت ÷èu‹ Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$#  〈 كانـــت 
الطاعات كلها الاليت يتقرب هبا إىل اهللا داخلـة يف عبادتـه ثـم خـص الـصالة 

ًوالزكاة من بينها فأعاد ذكرمها؛ تأكيدا ألمرمها وتعظيام لشأهنام ً(....)١(. 
ثم أمرهم بام هـو أعظـم األركـان (... : – رمحه اهللا –ويقول الشوكاين 
 (#θ: اإلســــــالمية فقــــــال ßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ) ٧٨: احلــــــج (〉 9$#“¨

 .)٢()وختصيص اخلصلتني بالذكر؛ ملزيد رشفهام
اقـرتاهنام، واالقتـصار علـيهام : ًوهذه احلكمة مستنبطة من األمرين معا

 .يف بعض النصوص دون غريمها
تضمنهام للقيام بحق احلق سبحانه وتعاىل، : مع بينهامومن حكم اجل -٧

بالوقوف بني يديه يف الصالة، والقيام بحق اخللق باإلحـسان إلـيهم 
 .بالزكاة

وهذان األصالن مها مجـاع الـدين : (.... – رمحه اهللا –يقول ابن تيمية 
اهللا التعظـيم ألمـر اهللا، والرمحـة لعبـاد اهللا؛ فـالتعظيم ألمـر : العام، كام يقـال

يكـــون باخلـــشوع والتواضـــع وذلـــك أصـــل التقـــوى، والرمحـــة لعبـــاد اهللا 
باإلحسان إليهم، وهذان مها حقيقة الصالة والزكاة، فـإن الـصالة متـضمنة 
للخشوع هللا والعبودية له والتواضع له والذل له، وذلك كله مضاد للخيالء 

لــك والفخـر والكــرب، والزكــاة متــضمنة لنفــع اخللــق واإلحــسان إلــيهم، وذ

                                                
 .١/٣٤٩تعظيم قدر الصالة ) ١(
 .٣/٤٧١فتح القدير ) ٢(



– 

  

 .)١()ِمضاد البخل، وهلذا وغريه كثر القران بني الصالة والزكاة يف كتاب اهللا
وهلـذا يقـرن اهللا بـني الـصالة والزكـاة تـارة، وهـي : (.... ًويقول أيضا

 .)٢(...)اإلحسان إىل اخللق، وبينهام وبني الصرب تارة
ًوهذان املعنيان موجودان يف غري الصالة والزكاة أيضا، لكن وجودمها 

 . الصالة والزكاة أظهر وأكثريف
إذ أن الـصالة فيهـا مناجـاة اهللا : (.... – رمحـه اهللا –ويقـول أبـو حيـان 

تعاىل، والتلذذ بالوقوف بني يديه، والزكاة فيها اإلحسان إىل اخللـق باإليثـار 
 .)٣(....)عىل النفس، فأمروا بالوقوف بني يدي احلق، وباإلحسان إىل اخللق

ًكثريا ما يقـرن : قلت: ( هذا املعنى فيقول–ه اهللا  رمح–ويذكر ابن كثري 
اهللا تعـــاىل بـــني الـــصالة واإلنفـــاق مـــن األمـــوال؛ فـــإن الـــصالة حـــق اهللا 

واإلنفـــاق وهـــو اإلحـــسان إىل املخلـــوقني بـــالنفع املتعـــدي .... وعبادتـــه
 .)٤(...)إليهم
ّالصالة والزكاة أصل سائر الطاعات، ومن اعتنى هبام جرتـاه إىل مـا  -٨

 .وراءمها
ًأمــرهن أمــرا خاصــا بالــصالة : (.... – رمحــه اهللا –يقــول الزخمــرشي  ً

ًوالزكـاة ثـم جــاء بـه عامــا يف مجيـع الطاعـات؛ ألن هــاتني الطـاعتني البدنيــة 
                                                

 .١٤/٢١٤لفتاوى جمموع ا) ١(
 .٦/٣٤١جمموع الفتاوى ) ٢(
 .١/٥١٩البحر املحيط ) ٣(
 .٤١تيسري الكريم الرمحن ص: ، وانظر١/١٨٦تفسري القرآن العظيم ) ٤(



 

  

ّواملالية مها أصل سائر الطاعات، مـن اعتنـى هبـام حـق اعتنائـه جرتـاه إىل مـا 
 .)١()وراءمها

 �χÎ) nο: وقـد جـاء تأكيـد ذلـك يف قولـه تعـاىل 4θ n=¢Á9$# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã 
Ï !$t± ósxÿø9$# Ì� s3Ζßϑ ø9$#uρ 〈) ٢()٤٥: العنكبوت(. 

خـص الـصالة : ( يف تأييـد هـذه احلكمـة- رمحـه اهللا –ويقول النـسفي 
ًوالزكاة باألمر ثم عم بجميع الطاعات تفضيال هلام؛ ألن من واظـب علـيهام 

 .)٣()ّجرتاه إىل ما وراءمها
 أي الــصالة –ًوجهــا آخــر يف كــوهنام  – رمحــه اهللا –ويبــني ابــن حجــر 

فـإذا أذعـن املـرء : ( تؤديان بالعبد إىل عمل بقية الطاعـات فيقـول–والزكاة 
 كان مـا سـواها أسـهل عليـه –الشهادة والصالة والزكاة :  أي–هلذه الثالثة 
 .)٤()واهللا أعلم. بالنسبة إليها

 إىل  داع– رغــم صــعوبتها –فامتثــال أمــر اهللا هبــذه الطاعــات الــثالث 
 .امتثال بقية الطاعات والعبادات إذ هي أسهل وأيرس

الصالة والزكاة أصل أفعال اجلوارح، وهلـذا يـذكران مقابـل أفعـال  -٩
 .القلب

 ‘ tÏ%©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΚ‹É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# $®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø%y—u: يقــول تعــاىل
                                                

 .٢٢/١٣التحرير والتنوير : ، وانظر٥/٦٧الكشاف ) ١(
 .٢٢/١٣التحرير والتنوير : انظر) ٢(
 .٣/١٣٧٢مدارك التنزيل ) ٣(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٤(



– 

  

tβθà)ÏÿΖãƒ 〈) ٣: البقرة.( 
ُثم إنه يكون قد وصف باإليامن : (.... – رمحه اهللا – يقول النيسابوري

وهـذا . وهو فعل القلب، وبأداء الصالة والزكـاة ومهـا مـن أفعـال اجلـوارح
ًترتيب مناسب؛ ألن لوح القلب جيب ختليته عن النقوش الفاسدة أوال، ثـم 

 .)١()حتليته بالعقائد احلقه واألخالق احلميدة
ورتبت هذا النحو مـن الرتتيـب؛ ألن : (– رمحه اهللا –ويقول اآللويس 

، أو قالبيـة وأصـلها ...األعامل إما قلبية، وأعظمهـا اعتقـاد حقيقـة التوحيـد
 .)٢()أو مالية وهي اإلنفاق لوجه اهللا تعاىل.... الصالة
 .تتوقف املؤاخاة يف اإلسالم عىل فعل الصالة والزكاة -١٠

  βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù:  تعـــاىليقـــول
’Îû ÇƒÏe$!$# 〈) ١١: التوبة.( 

هـذه اآليـة دليـل عـىل : وقال أهل العلم: (– رمحه اهللا –قال الواحدي 
أن الصالة والزكاة مقرونتان بالشهادة يف كف الـسيف وحقـن الـدم ودليـل 

ة والزكـاة عىل أن املؤاخاة باإلسالم بني املـسلمني موقوفـة عـىل فعـل الـصال
ًمجيعــا؛ ألن اهللا تعــاىل رشطهــام يف إثبــات املؤاخــاة، ومــن مل يكــن مــن أهــل 
ّوجوب الزكاة وجب عليه أن يقر بحكمها فإذا أقر بحكمها دخل يف الصفة 

 .)٣()التي جتب هبا األخوة
                                                

 .١/٧٨تفسري النيسابوري ) ١(
 .١/١٩٦روح املعاين ) ٢(
 .٣/١٧٧، وأحكام القرآن للهرايس ١/٤٢٤األم : ، وانظر١٠/٣١١البسيط ) ٣(



 

  

القرآن يصدق ذلك؛ فإن اهللا علق : (... – رمحه اهللا –ويقول ابن تيميه 
 .)١(...)ض اآليات بالصالة والزكاة فقط األخوة اإليامنية يف بع

 تعليقـه عـىل – رمحـه اهللا – عن ابن املنـري – رمحه اهللا –ونقل ابن حجر 
ـــاىل ـــه تع  β: قول Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# öΝ ä3 çΡ≡uθ ÷z Î*sù ’Îû 

Çƒ Ïe$!$# 〈) ًاآليـــة معتـــضدا واتبـــع املـــصنف الرتمجـــة ب: (قولـــه) ١١: التوبـــة
بحكمهــام؛ ألهنــا تــضمنت أنــه ال يــدخل يف التوبــة مــن الكفــر وينــال أخــوة 

 .)٢()املؤمنني يف الدين إال من أقام الصالة وآتى الزكاة
القيام بالصالة والزكاة عىل الوجـه املطلـوب سـبيل إلصـالح الفـرد  -١١

 .واملجتمع، كام هو سبيل لوحدة األمة
ثم بعد الوعد بالنـرص، : ال األستاذق: (– رمحه اهللا –يقول رشيد رضا 

واإلرشاد إىل االعتامد فيه عىل القدرة، دهلم عىل بعض وسـائل حتققـه، وهـي 
ُالصالة التي توثق عـروة اإليـامن، وتعـيل اهلمـة، وترفـع الـنفس بمناجـاة اهللا 
العيل الكبري، وتؤلف بني القلوب بـاالجتامع هلـا، والتعـارف يف مـساجدها، 

ني األغنيـاء والفقـراء، فتتكـون باتـصاهلم وحـدة األمـة والزكاة التي تصل بـ
 (#θ :حتـــى تكـــون كجـــسم واحـــد، فقـــال ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# 〈 

 .)٣())٤٣: البقرة(

                                                
 .١/١٤٩اإليامن األوسط ) ١(
 .٣/٣٤١فتح الباري ) ٢(
 .١/٣٤٨املنار ) ٣(



– 

  

ْوقد مضت سـنة القـرآن بقـرن الزكـاة بالـصالة؛ ألن : (... ًوقال أيضا
الجـتامع، ثـم إن الصالة إلصالح نفوس األفراد، والزكاة إلصالح شؤون ا

 شقيق الروح، – كام يقولون –فيها من معنى العبادة ما يف الصالة؛ فإن املال 
ًفمن جاد به ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل كان بذله مزيـدا يف إيامنـه، فهـي إصـالح 

 .)١(....)ًروحي أيضا
كثــرة اقــرتان الــصالة والزكــاة بــاإليامن جعــل اســم اإليــامن يطلــق  -١٢

 .عندما يذكر وال يذكرانعليهام، ويدخالن فيه 
 يف تعليل ذكـر اجلهـاد بعـد اإليـامن – رمحه اهللا –يقول القايض عياض 

وأما ذكره يف : ()٢(tوعدم ذكر الصالة والزكاة وذلك يف حديث أيب هريرة 
 بعد اإليامن اجلهـاد ومل يـذكر الـصالة والزكـاة؛ فألهنـام tحديث أيب هريرة 

واحلديث مع اإليـامن بـاهللا، فيكـون اسـم قرينتا التوحيد، جلمعهام يف القرآن 
 .)٣(....)ًاإليامن منطلق عليهام، ولعله املراد باإليامن أوال

 .ولشدة اقرتان الصالة والزكاة باإليامن اعتربتا آيتني عليه
 –ًفتـسمية الـصالة عـىل هـذا إيامنـا : (– رمحـه اهللا –يقول رشـيد رضـا 

% $tΒuρ tβ: يعنـي يف قولـه تعـاىل x. ª!$# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 〈) ١٤٣: البقـرة (– 
ليس ألهنا أعظم أركان الدين، بل لإلشارة إىل أن مزيتها يف منشئها الباعـث 

                                                
 .١/٣٤٨املصدر السابق ) ١(
أي األعـامل أفـضل؟ : rسئل رسول اهللا (: وفيه). ١٣٥(الذي أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ) ٢(

 . احلديث"....اجلهاد يف سبيل اهللا : ثم ماذا؟ قال: قيل. إيامن باهللا: قال
 .١/٢٣٩إكامل املعلم ) ٣(



 

  

ًعليها مـن اإليـامن واإلخـالص، ولـذلك يقـرن اإليـامن دائـام بـذكر الـصالة 
والزكاة، فالصالة آية اإليامن القلبية اخلفية؛ ألنه ال تكـون آيـة إال بـإخالص 

 .)١(....)زكاة هي الدليل احليس الظاهر عليهالقلب، وال
 إذا – أي الــصالة والزكــاة –ومــن فوائــد اجــتامعهام واقــرتاهنام أهنــام  -١٣

 .وجبا عىل املكلف ال يسقطان عنه، بخالف الصوم واحلج
ُوهلذا كـررا يف القـرآن، فمـن ثـم مل : (... – رمحه اهللا –يقول ابن حجر 

ع أهنام من أركـان اإلسـالم، والـرس  م)٢(يذكر الصوم واحلج يف هذا احلديث
ًيف ذلـك أن الــصالة والزكـاة إذا وجبــا عـىل املكلــف ال يـسقطان عنــه أصــال 
بخالف الصوم؛ فإنه قد يسقط بالفدية، واحلج؛ فـإن الغـري قـد يقـوم مقامـه 

 .)٣(....)فيه
ًوهــذه احلكمــة وإن كانــت ذكــرت تعلــيال للجمــع بيــنهام واالقتــصار  ُ
ًعليهام يف السنة، إال أهنا يمكن أن تكون تعليال لبعض مواضع اجلمع بيـنهام 

 .يف القرآن
تــرجيح أحــد املعــاين املحتملــة لآليــة بقرينــة : ومــن الفوائــد كــذلك -١٤

 .اجتامعهام وعطفهام عىل ذلك اللفظ
 !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6: يقول تعاىل ÷èu‹ Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$# 〈) البينـة :

 .اإليامن والتوحيد: فقد اختلف يف املراد بالعبادة هنا فقيل) ٥
                                                

 .٢/٩املنار ) ١(
 ).٣٠(وقد سبق خترجيه ص.  إىل اليمن- tيقصد حديث بعث معاذ ) ٢(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٣(



– 

  

 . )١(فروع العبادات كالطهارات ونحوها: وقيل
واســتدل أصــحاب القــول الثــاين باآليــة عــىل اشــرتاط النيــة يف فــروع 

 .العبادة
ألن العبادة ( عدم داللة اآلية عىل ذلك –ه اهللا  رمح–ورجح ابن نجيم 

 .)٢()فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصالة والزكاة
عموم لفظ الصالة والزكاة وشموله لكثـري مـن أمـور : ومن الفوائد -١٥

 .الدين إذا اجتمعا
وأما قرنه بـني الـصالة والزكـاة يف : (.... – رمحه اهللا –يقول ابن تيمية 

فبالقيام بالصالة والزكـاة والـصرب يـصلح حـال الراعـي . اًالقرآن فكثري جد
يــدخل يف : والرعيـة إذا عــرف اإلنـسان مــا يـدخل يف هــذه األسـامء اجلامعــة

الصالة ذكر اهللا تعاىل ودعـاؤه وتـالوة كتابـه وإخـالص الـدين لـه والتوكـل 
من نرص املظلـوم وإغاثـة : ويف الزكاة اإلحسان إىل اخللق باملال والنفع. عليه

 .)٣(....)لهوف وقضاء حاجة املحتاجامل
 هذا العموم والشمول يف املراد بالـصالة – رمحه اهللا –ويؤكد ابن كثري 

ًكثريا ما يقرن اهللا : (والزكاة املستفاد من مجعهام واقرتاهنام وتكرر ذلك فيقول
تعاىل بني الصالة واإلنفاق من األموال؛ فإن الصالة حق اهللا وعبادته، وهي 

                                                
ــر: انظــر) ١( ــام الق ــامع ألحك ــي اجل ــل ٢٢/٤١٢آن للقرطب ــوم التنزي ــسهيل يف عل ، ٢/٥٠١، والت

 .١/٨٨واحلاوي . ٧/١٩١، مواهب اجلليل ٢٠/٤٤٠واللباب 
 .١/٢٩١، ١/٢٧البحر الرائق : وانظر. ١/٢٠األشباه والنظائر البن نجيم ) ٢(
 .٦/٣٩٩جمموع الفتاوى ) ٣(



 

  

 توحيده والثناء عليه، ومتجيده واالبتهال إليه، ودعائه والتوكل مشتملة عىل
عليه، واإلنفـاق هـو اإلحـسان إىل املخلـوقني بـالنفع املتعـدي إلـيهم، وأوىل 
الناس بذلك القرابات واألهلون واملامليك، ثم األجانب، فكل من النفقات 

 $®ÿÊΕ: الواجبة والزكاة املفروضة داخل يف قوله تعاىل uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 
 .)١())٣: البقرة(

 .بقرينة عطف الثاين عليه) الصالة والزكاة(ترجيح معنى إحدامها  -١٦
ويتــضح هــذا يف املــراد بالزكــاة يف بعــض اآليــات، هــل هــي الزكــاة 

 .املفروضة، أو صدقة التطوع
ورجــح بعــض أهــل التفــسري أن الزكــاة يــراد هبــا الفريــضة إذا جــاءت 

 .مقرتنة بالصالة
واختلف العلامء يف املراد بالنفقة هـا هنـا  (– رمحه اهللا –ول القرطبي يق

 روي عن ابـن عبـاس –الزكاة املفروضة : ، فقيل– من البقرة ٣ عند اآلية –
 .)٢() ملقارنتها الصالة–ريض اهللا عنهام 
احلقوق الواجبة العارضة يف األموال ما عدا : وقيل املراد: (ًوقال أيضا
 أي –ًتعاىل ملا قرنه بالصالة كان فرضا، وملا عدل عن لفظها الزكاة؛ ألن اهللا 

 .)٣()ً كان فرضا سواها–مل تأت بلفظ الزكاة وإنام النفقة 

                                                
 .١/١٨٦تفسري القرآن العظيم ) ١(
 .١/٢٧٣اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 .١/٢٧٤املصدر السابق ) ٣(



– 

  

ــه تعــاىل ــان معنــى قول ــال يف بي  (#θ: وق ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# 
(#θ ãèx. ö‘$#uρ yìtΒ t ÏèÏ.≡§�9$# 〈) ــرة ــرا(، )٤٣: البق ــف يف امل ــلاختل ــاة فقي : د بالزك

 .)١()الزكاة املفروضة؛ ملقارنتها بالصالة
 كوهنا الفريضة بدليل مقارنتهـا الـصالة – رمحه اهللا –ورجح أبو حيان 

ورجــح كوهنــا الزكــاة املفروضــة القرتاهنــا بأختهــا الــصالة يف عــدة : (فقــال
 .)٢()مواضع من القرآن والسنة

 :أن الزكاة كاملقدمة للصالة -١٧
“ ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t: يقــــــول تعــــــاىل s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈 

إذا أتــى أحــدكم : (– رمحــه اهللا –يقــول أبــو األحــوص ) ١٥، ١٤: األعــىل(
 فإن استطاع أن يتصدق – أو قال يريد أن يصيل –السائل وهو يريد الصالة 

“ ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t: فليفعل، فإن اهللا يقـول s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈 
ـــدي صـــالته صـــدقة ) ١٥، ١٤: األعـــىل( ـــدم بـــني ي ـــإن اســـتطاع أن يق ف

 .)٣()فليفعل
 –وشاهدت شيخ اإلسالم ابـن تيميـة : (– رمحه اهللا –يقول ابن القيم 

 إذا خرج إىل اجلمعة يأخذ ما وجد يف البيـت مـن خبـز أو –قدس اهللا روحه 
ــه يف طريقــه رس ــا : ا وســمعته يقــولًغــريه، فيتــصدق ب إذا كــان اهللا قــد أمرن

                                                
 .١/٧٦فتح القدير للشوكاين : ، وانظر٢/٤٢املصدر السابق ) ١(
 .١/١٩٥روح املعاين : ، وانظر١/١٦٥البحر املحيط ) ٢(
 .٢/٣٥٣، ٩٨٢٥أخرجه ابن أيب شبية يف مصنفه برقم ) ٣(



 

  

، فالـصدقة بـني يـدي مناجاتـه تعـاىل rبالصدقة بني يدي مناجاة رسول اهللا 
 .)١(..)أفضل وأوىل بالفضيلة

وقد مر معنا يف املبحث الثاين أن هذا تعليل لتقدم الزكـاة عـىل الـصالة 
 .يف بعض النصوص من القرآن والسنة

ــنهام -١٨ ــد وحكــم اجلمــع بي  أن يف الــصالة انتفــاء للخــيالء :ومــن فوائ
والفخر ويف الزكاة انتفاء للبخل، وقد ذم اهللا هذه الصفات الثالث، 

 ¨β: وقــرن بينهـــا يف كتابـــه يف مثــل قولـــه تعـــاىل Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tΒ 
tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# 

È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ 〈) وغريها من اآليات) ٣٧، ٣٦: النساء. 
قد كتبنا يف غري موضع الكالم عىل مجع : (– رمحه اهللا –يقول ابن تيمية 

 ¨β: اهللا تعاىل بني اخلـيالء والفخـر وبـني البخـل كـام يف قولـه تعـاىل Î) ©!$# Ÿω 
�=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# 

È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ 〈) ــك اإلعطــاء . يف النــساء واحلديــد) ٣٧، ٣٦: النــساء ّوضــد ذل
'Βr̈$  :والتقوى املتضمنة للتواضع كام قال sù ôtΒ 4‘sÜôã r& 4’s+ ¨?$#uρ 〈) ٥: الليل( ،

 ¨β: وقــــــال Î) ©!$# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θ s)̈?$# t Ï% ©!$#̈ρ Ν èδ šχθ ãΖÅ¡ øt’Χ 〈) النحــــــل :
١٢٨.( 

كـام يقـال التعظـيم ألمـر اهللا . ع الـدين العـاموهذان األصالن مهـا مجـا
                                                

 .١/٤٠٧زاد املعاد ) ١(



– 

  

والرمحة لعباد اهللا، فالتعظيم ألمر اهللا يكون باخلشوع والتواضع وذلك أصل 
التقــوى، والرمحــة لعبــاد اهللا باإلحــسان إلــيهم، وهــذان مهــا حقيقــة الــصالة 
والزكاة؛ فإن الصالة متضمنة للخشوع هللا والعبودية له والتواضع له والذل 

كله مضاد للخيالء والفخر والكرب، والزكاة متضمنة لنفـع اخللـق له، وذلك 
ِواإلحسان إليهم وذلك مضاد للبخل، وهلذا وغريه كثر القران بـني الـصالة  ُ

 .)١()والزكاة يف كتاب اهللا

                                                
 .١٤/٢١٤جمموع الفتاوى ) ١(



 

  


احلمــد هللا رب العــاملني، والـــصالة والــسالم عــىل أرشف األنبيـــاء 

 :واملرسلني وبعد
 .حث تنقيض، وتبدو معامله، وتظهر فوائدهفها هي صفحات هذا الب

 :ولقد بان يل من خالله مجلة من النتائج والتوصيات
 تعد هذه الدراسة حماولة أولية لتجلية احلكم والفوائـد املـستنبطة ً:أوال

من جراء اقرتان الصالة والزكاة، وما زال كثري من احلكم والفوائد يف بطون 
مـن يتـصدى لـه بوقـت أوسـع ومـساحة املصادر وأفئدة أهل العلـم، حيتـاج 

 .أرحب؛ ليستقىص كل ما يمكن كتابته يف هذا الباب
 األلفاظ واملعاين واملوضوعات املقرتنة يف القرآن كثرية ومتعددة، :ًثانيا

 بالبيــان واالســتنباط – كــل موضــوع عـىل حــدة –وحتتـاج مــن يتــصدى هلـا 
 .والتوضيح
 املتقابلـة والتـي ال تـرد إال  يعد من التكلف عد املعـاين واأللفـاظ:ًثالثا

مقرتنة كالليل والنهار والشمس والقمر والسموات واألرض ونحوها، من 
 .هذا القبيل، وحماولة استنباط الفوائد من ذلك االقرتان

 السنة النبوية مليئة باأللفـاظ واملعـاين املقرتنـة والتـي حتتـاج مـن :ًرابعا
 .يتصدى هلا ليكشف عن حكم ذلك وأرساره وفوائده

 بلغ عـدد مواضـع اقـرتان الـصالة والزكـاة يف القـرآن الكـريم :ًخامسا
ًموضعا، وذلك من خالل االسـتقراء التـام ) ٤٥(التي متكنت من إحصائها 

آليات القرآن وبعض الفهارس اللفظية واملوضوعية آليات القرآن الكريم، 



– 

  

 )٨٢(وذلك خيالف الرقم الـذي أشـار إليـه بعـض الفقهـاء يف كتـبهم، وأنـه 
 األحاديــث النبويــة – واهللا أعلــم –ًموضــعا، ولعــل ذلــك الــرقم يقــصد بــه 

 .إضافة إىل اآليات القرآانية
 حيسن للمتصدين لبيـان األحكـام الفقهيـة مـن خـالل القـرآن :ًسادسا

 عنـدما yاإلفادة من داللة اقرتان بعض األلفاظ الرشعية؛ اقتداء بالصحابة 
رآن أحد األسباب الدافعة هلم ملقاتلـة كان اقرتان لفظ الصالة والزكاة يف الق

مانعي الزكاة، واقتداء برتجيح بعض املفرسين للمراد مـن الزكـاة يف بعـض 
 .املواضع من القرآن بحسب اقرتاهنا بالصالة

 .وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
 

 الباحث



 

  

 مـلحـق
 صالة والزكاة يف القرآن الكريمحرص املواضع التي جرى فيها اجلمع بني ال

 السورة اآلية
 سورة البقرة

 ٢٧٧، ١٧٧، ١١٠، ٨٣، ٤٣، ٣ اآليات
 سورة آل عمران

 ١٧ اآليات
 سورة النساء

 ١٦٢، ٧٧ اآليات
 سورة املائدة

 ٥٥، ١٢ اآليات
 سورة األنعام

 ١٦٢ اآليات
 سورة األنفال

 ٣ اآليات
 سورة التوبة

 ١٠٣، ٧١، ٥٤، ١٨، ١١، ٥ اآليات
 سورة الرعد

 ٢٢ اآليات



– 

  

 السورة اآلية
 سورة إبراهيم

 ٣١ اآليات
 سورة مريم

 ٥٥، ٣١ اآليات
 سورة األنبياء

 ٧٣ اآليات
 سورة احلج

 ٧٨، ٤١، ٣٥ اآليات
 سورة املؤمنون

 ٤، ٣، ٢ اآليات
 سورة النور

 ٥٦، ٣٧ اآليات
 سورة الفرقان

 ٦٧، ٦٤ اآليات
 سورة النمل

 ٣ اآليات
 لقامنسورة 

 ٤ اآليات



 

  

 السورة اآلية
 سورة السجدة

 ١٦ اآليات
 سورة األحزاب

 ٣٥، ٣٣ اآليات
 سورة فاطر

 ٢٩، ١٨ اآليات
 سورة الشورى

 ٣٨ اآليات
 سورة الذاريات

 ١٩ – ١٧ اآليات
 سورة املجادلة

 ١٣ اآليات
 سورة املعارج

 ٢٥ – ٢٣ اآليات
 سورة املزمل

 ٢٠ اآليات
 سورة املدثر

 ٤٤ – ٤٣ اآليات



– 

  

 السورة اآلية
 سورة القيامة

 ٣١ اآليات
 سورة البينة

 ٥ اآليات
 



 

  


 
مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع : اإلتقــان يف علــوم القــرآن، للــسيوطي، حتقيــق -

 .امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف
، ١حممد عطا، دار الكتب العلمية، بـريوت، ط: أحكام القرآن، البن العريب، حتقيق -

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦
، ١خالـد العـك، دار املعرفـة، بـريوت، ط: األدب املفرد، لإلمام البخـاري، حتقيـق -

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦
أســامء اهللا وصــفاته يف معتقــد أهــل الــسنة واجلامعــة، لعمــر األشــقر، دار النفــائس،  -

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤، ٢األردن، ط
بكـر أبـو زيـد، : قيـقأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للعالمة الشنقيطي، حت -

 .هـ١٤٢٦، ١دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط
عـامر العـرايب، دار األنــدلس . د: األكليـل يف اسـتنباط التنزيـل، للــسيوطي، حتقيـق -

 .م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٢، ١اخلرضاء، جدة، ط
حييـى إسـامعيل، دار الوفـاء، . د: إكامل املعلم بفوائد مسلم، للقايض عياض، حتقيق -

 .م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥، ٢وة العاملية، الرياض، طمرص، دار الند
ــل  - ــل وأرسار التأوي ــوار التنزي ــضاوي(أن ــسري البي ــة، ط)تف ــب العلمي ، ١، دار الكت

 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨
عــادل عبــد املوجــود وآخــرين، دار : البحـر املحــيط، أليب حيــان األندلــيس، حتقيــق -

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بريوت، ط
يـرسي الـسيد، دار ابـن اجلـوزي، : امع لتفـسري ابـن القـيم، مجـعبدائع التفـسري اجلـ -

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، ١الدمام، ط
عبد اهللا الرتكي، دار عامل الكتـب، الريـاض، . د: البداية والنهاية، البن كثري، حتقيق -



– 

  

 .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤، ٢ط
ــق - ــني، للجــاحظ، حتقي ــان والتبي ــريوت، : البي ــل، ب ــسالم هــارون، دار اجلي ــد ال عب

 .م١٩٩٠ –ـ ه١٤١٠
 .التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس -
عبـد اهللا اخلالـدي، دار . د: التسهيل لعلوم التنزيل، البـن جـزي الغرنـاطي، حتقيـق -

 .األرقم للطباعة، بريوت
عبد الرمحن الفريوائي، مكتبة : تعظيم قدر الصالة، ملحمد بن نرص املروزي، حتقيق -

 .هـ١٤٠٦، ١ملنورة، طالدار باملدينة ا
عبد الرمحن هوسـاوي وآخـرين، . د: التفسري البسيط، أيب احلسن الواحدي، حتقيق -

 .ط عامدة البحث العلمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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 َّعبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز العامر .د
 قـسم البالغـة والنقـد ومـنهج األدب اإلسـالمي، يفأستاذ مـشارك  •

 كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
املاجـستري يف البالغـة القرآنيـة مـن قـسم البالغـة درجة حصل عىل   •

بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود ســالمي والنقــد ومــنهج األدب اإل
دراسـة بالغيـة : حديث القـرآن عـن القـرآن ( اإلسالمية، بأطروحته

 )حتليلية
 يف البالغـة النبويـة مـن قـسم البالغـة الـدكتوراهدرجـة حصل عىل   •

بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود والنقــد ومــنهج األدب اإلســالمي  
خصائـــصه : االســـتفهام يف الـــصحيحني ( اإلســـالمية، بأطروحتـــه

 .)الرتكيبية، ومعانيه البالغية
مدير حتريـر جملـة العلـوم العربيـة، جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود  •

 .اإلسالمية
. 



 

  



 

  


ًاحلمد هللا محدا يليق بجاللـه وكاملـه، محـدا لـه وشـكرا بـأن أنعـم علينـا  ً
بالقرآن واإليامن، وجعلنا من املسلمني، والصالة والسالم عىل من بعثه ربـه 
رمحة للعـاملني حممـد بـن عبـداهللا، وعـىل آلـه وصـحبه الكـرام، ومـن اهتـدى 

 :، أما بعدهبديه، واقتفى أثره إىل يوم الدين
 خـــصائص اخلطـــاب املكـــي يف ســـورة "فجـــاء اختيـــاري ملوضـــوع 

 ألمهيته، وجليل شـأنه يف الدراسـات القرآنيـة، فـال خيفـى مكانـة ؛"القارعة
املكي واملـدين لـدى علـامء علـوم القـرآن واملهتمـني بـه، فقـد حظـي بالعنايـة 

ًالفائقة، والرعاية اخلاصة بـه قـديام وحـديثا، وقـد أخـذ حقـه  يف ظـه ونـال حً
ًالدراسات القرآنية كامال غري منقوص، فقـل أن جتـد كتابـا يبحـث يف علـوم  َّ
ــه، واإلشــارة إليــه،  ــعة يف احلــديث عن ــساحة واس ــه م ــد في ــرآن إال وجت َّالق

 .واإلشادة به، وبيان منزلته وثمرته، وبيان عناية العلامء به
ولن أحتدث يف هـذا البحـث عـن خـصائص اآليـات املكيـة عـىل وجـه 

ً، كام أنه لن يكون حديثا نظريا، ولكني سأقيد هذه الدراسة بسورة العموم ً" 
 خصائص اخلطاب املكي يف " :، ومن هنا جاء هذا البحث بعنوان"القارعة

ً وهذا ما يميز هذه الدراسة، ويعطيها شيئا من اخلصوصية ،"سورة القارعة
 والتميز، وسأنطلق يف بيان هـذه اخلـصائص مـن الـسورة نفـسها مـن خـالل
بيان خصائصها األسلوبية، واألرسار البالغية التـي تـم توظيفهـا يف خماطبـة 
ًهؤالء األقوام الذين تنزلت عليهم هـذه الـسورة، مبينـا مـا اسـتطعت مـدى 
ًتوافق هذه اخلصائص مع حال أولئك القوم، مبينا يف الوقت نفـسه األرسار 



 

  

التـي جـاءت البالغية يف توافر هذه اخلصائص يف العهد املكـي، واألهـداف 
 .لتحقيقها، واألغراض املراد بياهنا وتقريرها

ومن هنا تتجىل أمهية هـذه الدراسـة؛ يف كوهنـا دراسـة تطبيقيـة، وهـذه 
 هي اإلفادة الكاملة يف نظري مـن جهـود علامئنـا يف هـذا املجـال، وتوظيـف

 بعض العلامء إىل مثل دعا مثل هذه الدراسات، وقد مبحث املكي واملدين يف
ليها، وسيأيت حديث عن هذا األمـر يف أثنـاء هـذه ع حثوااسات، وهذه الدر

 –الدراسة، ولكني أكتفي هنا بام ذكـره الـدكتور الـسيد عبداملقـصود جعفـر 
إن معظـم هـذه  (( : يقـول–ُوهو ممن عني باجلانـب التطبيقـي يف هـذا املجـال 

جع العلوم ال يزال بحاجة إىل وقفات أطول، تتناول كال منها عىل حدة، لرتا
أوال جهــود أســالفنا يف دراســته، ســواء مــن حيــث قواعــدهم ومنطلقــاهتم 
العلمية يف هـذه الدراسـة، أو مـن حيـث الـثامر النهائيـة التـي توصـلوا إليهـا 

 هـي اإلضـافة إىل هـذه – بـل الطبيعيـة –بالفعل، ثـم تكـون املرحلـة التاليـة 
ــا إذ ــة متام ــة وتلقائي ــة اإلضــافة هــذه طبيعي ا صــدق ًاجلهــود، نعــم إن مرحل

   )١( . ))  الدارس يف مراجعته، وبذل هلا اجلهد املطلوب قدر إمكانه
وبعبـارة أوضـح  ((: ثم يؤكد هذه القضية مرة أخرى ويعيـدها يف قولـه

فإهنم أعطوا أمهية كبرية يف هذه املباحث للمرويات واآلراء اخلاصة بتحديد 
األمهيــة مـا هـو مكـي، ومـا هـو مــدين مـن الـسور واآليـات، دون أن يعطـوا 

                                                
، للـدكتور الـسيد ٥: املكـي واملـدين: طاب القـرآين بـني العهـدينمقدمة يف خصائص اخل)  ١(

 .عبداملقصود جعفر



 

  

ً موضوعيا وأسلوبيا –نفسها لدراسة خصائص النص القرآين   عـىل ضـوء –ً
اختالف الظروف والتطورات بني هـذين العهـدين، وكـل مـا ورد عـنهم يف 
ــوان  ــد جــاء يف نطــاق ضــيق ال يتجــاوز ســطورا معــدودة حتــت عن ــك ق ذل

، أي العالمــات أو الــضوابط املميــزة لكــل مــن "ضــوابط"، أو "عالمــات"
   )١( . )) كية، والسور املدنيةالسور امل

 املوضــوع، فقــد ذكــر العلــامء أمهيــة هــذا العلــم اوال ختفــى أمهيــة هــذ 
ــي هنــا ســأذكر فائدتــه املرتبطــة بمثــل هــذه  وثمرتــه، واملؤلفــات فيــه، ولكن

 أن معرفة :الدراسة البالغية وعالقتها به، ومن أهم ما هيمنا من هذه الفوائد
لفــروق األســلوبية، واخلــصائص املوضــوعية علنــا نــدرك اجتاملكــي واملــدين 

 يف الـدعوة إىل بحـث اإلفـادة مـن هـذا الَثـموالتعبريية للقرآن الكريم، ومن 
ُ يعطــي الــدارس املــنهج يف طريقــة التعامــل مــع النــاس عــىل أنــه وذلــك ؛اهللا

؛ وذلـك أن لكـل مرحلـة مـن اختالف أجناسهم، وتعدد مشارهبم وتنوعهـا
وعاهتا اخلاصة هبا، وأساليب اخلطـاب التـي مراحل الدعوة اإلسالمية موض

ً أن لكـل مقـام مقـاال،  عـىل داللة مبـارشةبحثُ كام يعطينا هذا التتميز فيها، 
 يـأيت اخلطـاب يف كـل الظـروف َثـمفلكل قوم ما خيصهم من اخلطاب، ومن 

َّواألحـوال مــتالئام مــع مقتـضيات األحــوال، مراعيــا هلـا، وهــل البالغــة إال  ً ً
 )٢( . !؟هذه

ــ ــول ــساعدنا ع ــو ي ــرآن الكــريم، وإدراك ىلذا فه ــاليب الق ــذوق أس  ت
                                                

 ٦: املصدر السابق)  ١(
  .مناع القطان :، للدكتور ٥٩: مباحث يف علوم القرآن : انظر ) ٢(



 

  

ونحن نعلم أن مراعاة مقتىض احلال من ! الفروقات الدقيقة بينها، كيف ال؟
  )١( .أخص معاين البالغة، وعليها تقوم 

أنـه يوقفنـا عـىل دالالت مهمـة، وإشـارات : ومن أمهية هـذا املوضـوع
 معرفة األجواء التي تنزل فيها، وذلك من خاللبالغة لفهم النص القرآين؛  

والوقوف عىل أحوال املخاطبني هبذا النص، واألجواء املحيطة به، ويف هـذا 
استيفاء ملعاين النص القرآين، واستقصاء لدالالته و مدلوالته، وكـشف عـن 

 )٢(أرساره، وما حييط به
 يف هذه الدراسـة مـن خـالل الوقـوف مـع – بإذن اهللا -وسيتجىل هذا 

؛ لتــوافر كثـري مــن األرسار " القارعـة"طـاب املكــي يف سـورة خـصائص اخل
ْالبالغية يف هذه الـسورة، فـشكلت ظـاهرة أسـلوبية، كـام متيـزت بكثـري مـن  َّ
ِّاخلــصائص األســلوبية والتعبرييــة، فــأردت الوقــوف معهــا؛ لبيــان الــرس يف  ُ
ُتوافرها، وبيان مدى مالءمتها للقـوم الـذين خوطبـوا هبـا، ولألجـواء التـي 

ًزلت فيها، وبيان أهنا جاءت وفاء ملقام البالغة، وتطلبـا ألحـوال القـوم يف تن ً
 .العهد املكي

 مــن أواســط الــسور التــي نزلــت يف العهــد " القارعــة"كــام أن ســورة  
َّ، فجاءت حمملة بكثري من خصائصه األسـلوبية واملوضـوعية، ولـذا )٣(املكي

الــة عــىل الوعيــد نجــد فيهــا األلفــاظ القويــة املجلجلــة، واألســاليب الد
                                                

تأمالت قرآنية بحـث منهجـي يف علـوم القـرآن : ،  و٥٩: مباحث يف علوم القرآن : انظر ) ١(
 ور  موسى بن إبراهيم اإلبراهيم، للدكت٤٣: الكريم

 .فهد الرومي . ، د١٣٧:  دراسات يف علوم القرآن الكريم : انظر ) ٢(
 .، لربهان الدين الزركيش١/١٩٣: الربهان يف علوم القرآن: انظر ) ٣(



 

  

والتهديد، كاالستفهام بدالالته املتعددة، كـام تـوافر فيهـا أسـلوب التكـرار، 
ًفضال عن اللغة التصويرية القائمة عىل األساليب البيانية، والفنون البديعية، 

 .كام سيتضح ذلك من خالل هذه الدراسة
أمهيــة املوضــوع، وأســباب : ُجــاءت هــذه الدراســة يف مقدمــة، ذكــرت فيهــا 

وقفات تأملية مع مبحث املكي : بعنوان: املبحث األول: اختياره، ومبحثني
ُواملدين، ذكرت فيه مخس وقفات متعلقة بموضـوع الدراسـة، كانـت توطئـة 

خــصائص اخلطــاب املكــي يف ســورة : للمبحــث الثــاين، الــذي كــان بعنــوان
 ُالقارعة، ثم كانت خامتة البحث ذكرت فيها أبرز النتائج التـي تـم الوصـول
إليها، واخلروج هبا من خالل هذا البحث، وبعض التوصيات املتعلقة هبـذه 

 ُالدراسة، ثم ذيلت ذلك بفهارس املصادر واملراجع
ْفهذا ما سأسعى إىل حتقيقه والوصول إليه، فإن تـم ذلـك عـىل الوجـه : وبعد 

ــك تكــرم منــه  ُالــذي أريــد فقــد حققــت مــرادي، وأصــبت مبتغــاي، وذل ُ– 
ْإن كانت األخرى فحسبي أين بـذلت وحاولـت، وإن  وتفضل، و–سبحانه  ُ

ُ أين ســعيت لــه واجتهـــدت، واهللا ويل –ً أيـــضا –مل أبلــغ الكــامل فحــسبي 
 .التوفيق

 
 
 
 



 

  



 

  


 


 املـراد ِّحيسن قبل البدء يف احلديث عن خصائص العهد املكي، أن أبني 

ًمــع أين لــست معنيــا يف هــذا البحــثبـاملكي يف هــذه الدراســة،   أن أستقــيص ُ
األقوال يف هذه املسألة، ولكني سأشري إىل أبرز  ما قيل يف ذلـك وأرجحهـا، 

يف بيان املراد باآليـات املكيـة، وتنوعـت العلامء وتنوعت فقد تعددت أقوال 
ًال، وأكثرهـا ضـبطا وحتديـدا، أقوال العلامء يف ذلك، بيد أن أمجع هذه األقو ً

بل هو املشهور والراجح لـدى كثـري مـن العلـامء املـشتغلني يف علـوم القـرآن 
ًقديام وحديثا أن املكي ما نزل قبل اهلجرة، سواء كان يف مكـة أو خارجهـا، : ً

ًقريبا منها أو بعيدا عنها، بخالف املدين، فهو ما نزل بعد اهلجرة، سواء كـان  ً
ًرجها، قريبـا منهـا أو بعيـدا عنهـا كـذلك، حتـى وإن كـان يف يف املدينة أو خا

  )١( .مكة
وحني نتأمل يف هذا التعريف نجد أنه منبثق من زمن النزول، فـام كـان 
قبل اهلجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدين، وهو ضـابط دقيـق يـشمل 

 هـي األسـاس eآيات القـرآن الكـريم كلهـا، وقـد كانـت هجـرة املـصطفى
 هـذه املـسألة، وال غـرو يف هـذا؛ فـإن اهلجـرة النبويـة هـي احلـد والفيصل يف

الفاصل، ونقطة التحول يف تأريخ الدعوة اإلسالمية، فهي كـذلك الفيـصل 
 للتفريق eيف حتديد املكي واملدين، وليس ثمة حدث أوىل وأكرب من هجرته

                                                
  .١/١٨٩: الربهان يف علوم القرآن: انظر)  ١(



 

  

ُّبـني هـذين العهـدين، فبعـد اهلجــرة متيـز مـا نـزل مــن القـرآن عـام قبلـه متيــ ًزا َّ
ًواضحا جليا، وأصبح لكل من العهدين خصائـصه اخلاصـة بـه املوضـوعية 

  )١(. واألسلوبية



ًإن الناظر يف كتب القرآن قديام وحديثا جيد أن احلديث فيها عن املكي   ً

  ((  العلـامء بـهُواملدين قد أخذ مساحة واسعة من اهـتامم العلـامء بـه، فقـد عنـي

عنايـة فائقـة فتتبعـوا القـرآن آيـة آيــة، وسـورة سـورة؛ لرتتيبهـا وفـق نزوهلــا، 
مراعني يف ذلك الزمان، واملكان، واخلطاب، ال يكتفون بـزمن النـزول، وال 

  )٢( . )) بمكانه، بل جيمعون بني الزمان واملكان واخلطاب
كلـه، كـام أن ذلـك وإن هذا االهتامم جزء من االهتامم بالقرآن الكـريم  

ِإشارة إىل عظـم مكانـة القـرآن، وعلـو منزلتـه، كـام أنـه دليـل عـىل حفـظ اهللا 
لكتابه، بأن قيض له من حيفظه، ويعتني بـه، ويـرد عنـه كـل شـبهة ونقيـصة، 

  )٣(. وحيميه من كل شائبة تلحق به من نقص أو زيادة، أو حتريف
 متطلبــات هــذا ًومل يكــن هــذا االهــتامم وليــد اللحظــة، أو متطلبــا مــن 

العرص، فقـد بـدأت بداياتـه مـع بدايـة نـزول القـرآن الكـريم، ومـن اجلهـود 

                                                
حممد . ، د١٤: املكي و املدين:  و، عبدالقهار العاين،٥٦: دراسات يف علوم القرآن: انظر)  ١(

 .عبدالرمحن الشايع
  .٥٩: مباحث يف علوم القرآن) ٢(
 .، للدكتور فضل حسن عباس  ١/٣٦٩:: إتقان الربهان يف علوم القرآن: انظر)  ٣(



 

  

 يـدل tموقف الصحايب اجلليل عبداهللا بـن مـسعود : املبكرة يف هذا املجال
ُواهللا الذي ال إله غريه، مـا أنزلـت سـورة مـن كتـاب اهللا،   (( : عىل ذلك قوله 

ُإال وأنا أعلم أين أنزلـت، وال أنزلـت آيـة  مـن كتـاب اهللا إال وأنـا أعلـم فـيم ُ
ــي بكتــاب اهللا تبلغــه اإلبــل لركبــت  ًأنزلــت، ولــو أعلــم أن أحــدا أعلــم من ُ

   )١(.))إليه
ولذا فال أقـل مـن اإلشـارة إىل هـذا العمـل، وإىل ذلـك اجلهـد الكبـري  

جهـد كبـري أن يتتبـع الباحـث منـازل   (( وهو ! الذي بذله أسالفنا، كيف ال؟
حله، ويتناول آيات القرآن الكريم، فيعني وقـت نزوهلـا، الوحي يف مجيع مرا

وحيدد مكاهنا، ويضم إىل ذلك الضوابط القياسية ألسـلوب اخلطـاب فيهـا، 
ًأهو من قبيل املكي أم من قبيل املدين؟ مستعينا بموضـوع الـسورة أو اآليـة، 
أهو من املوضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة اإلسالمية يف مكة؟ أم من 

  )٢(. )) وعات التي ارتكزت عليها الدعوة يف املدينة؟املوض
ــال هــذا العلــم مــن أســالفنا عــىل اخــتالف  ــك فقــد ن وال غــرو يف ذل

عناية طيبة، تذكرنا بجهـدهم العظـيم الـذي   (( ختصصاهتم، وتعدد مشارهبم
بذلوا فيه أقـىص مـا وسـعهم للتفقـه يف كتـاب اهللا، وتتبـع كـل مـا يعـني عـىل 

  )٣( . )) ه، وإظهار إعجازهتفسريه، والدفاع عن
                                                

القـراء مـن أصـحاب رسـول : كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب: رواه البخاري يف صـحيحه)  ١(
مـن فـضائل : فضائل الصحابة، باب: صحيحه، كتاب، ومسلم يف ٥٠٠٢:  ، برقمeاهللا

  .٢٤٦٣: ، برقم- ريض اهللا عنهام –عبداهللا بن مسعود وأمه 
  .٥٣: مباحث يف علوم القرآن)  ٢(
، للــدكتور الــسيد ٣٧: املثــاين القرآنيــة دراســة يف مفهــوم التكــرار وأرساره يف القــرآن)  ٣(

= 



 

  

ومن يقف عند مبحث املكي واملدين يف القرآن الكريم يدرك اجلهـد العظـيم  
  (( الذي بذله علامؤنا يف هذا املجـال، وإنـه لعمـل جبـار، وجهـد عظـيم، فقـد

استقرأ العلامء السور املكية، والسور املدنية، واستنبطوا ضوابط قياسية لكل 
خـصائص األسـلوب واملوضـوعات التـي تناولتهـا، من املكي واملدين تبـني 

ــه  ــزات، فــذكروا ضــوابط املكــي، ومميزات ــك بقواعــد وممي وخرجــوا مــن ذل
  )١( . ))  املوضوعية، وكذلك املدين

َّوإنه  جلهد عظيم يعكس قيمة هذا الكتاب املنزل، كام يعكـس كـذلك  
ًام وحـديثا، مكانة هذا القرآن يف نفوس أتباعه، ومكانته لدى علامء األمة قدي ً

 كيف ال وهو كالم رب العاملني؟
كام أن هلذا االهتامم غايات عظمى، ومقاصـد جليلـة، وإن اسـتهان بـه  

مــن اســتهان، أو خفيــت علــيهم حكمــه وغاياتــه، وقــد ذكــر هــذه احلقيقــة 
 هــذا االستقــصاء يف حتــري  (( :وأكــدها الــدكتور بكــري شــيخ أمــني يف قولــه

اب نزوهلا قد يبدو لبعض الغافلني أنه أمر أماكن نزول اآليات، ومعرفة أسب
غري ذي بال، ولكنه يف نفوس الرواة والعلامء يعني صدق الروايـة، وإحاطـة 
القرآن بسياج من العناية مل يظفر بأقل منها أي كتاب آخر يف هذه الوجود يف 
َّمشارق األرض ومغارهبا، منـذ أن خـط أول سـطر يف هـذه احليـاة إىل يومنـا  ُ

  )٢( . )) هذا
                                                

 .عبداملقصود جعفر  =
  .٦٣: مباحث يف علوم القرآن)  ١(
  .٤٥: التعبري الفني يف القرآن)  ٢(



 

  

تـويل  وال عجب يف هذه العناية، وال يف ذلك االهتامم فإن أمم األرض قاطبة 
 اهتاممهـا البـالغ باملحافظـة عـىل تراثهـا الفكـري، ومقومـات  (( وبشكل كبـري

ــرتاث  ــا ب ــسبق يف عنايته حــضارهتا، واألمــة اإلســالمية أحــرزت قــصب ال
  )١( . ))  الرسالة املحمدية التي رشفت هبا اإلنسانية مجعاء

 


، eمن املعلوم أن القرآن الكريم مل ينزل مجلة واحـدة عـىل رسـول اهللا 

َبل نزل مفرقا منجام عىل امتداد بعثتـه كلهـا، حلكمـة شـاءها مـن تكلـم هبـذا  ًَّ ً
إىل  - ســبحانه - أشــار  ، وقــد- ســبحانه وتعــاىل -القــرآن الكــريم وأنزلــه 

 يف معرض رده عىل كفار قريش يف كون – تعاىل – قوله بعض هذه احلكم يف
MÃ  Â  Á   Ç  Æ  Å  Ä : القرآن مل ينزل مجلة واحدة، يقـول 

È Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉL)فقد امتـد نـزول )٢ ،
، - عليـه الـصالة والـسالم –ًالقرآن الكريم ثالثا وعرشين سنة، مدة نبوتـه 
 وقـىض باملدينـة عـرش سـنني، فقد عاش يف مكة بعد بعثته ثالث عرشة سـنة،

 eبعد أن هاجر إليها، إىل أن حلق بربه يف الرفيق األعىل
 قـضت حكمــة اهللا أن يظــل  (( وهبـذه الطريقــة نـزل القــرآن، وهبـذه الطريقــة  

ً يعلمــه كــل يــوم شــيئا جديــدا، ويرشــده eًالــوحي متجاوبــا مــع الرســول ً
ًوهيديــه، ويثبتــه ويزيــده اطمئنانــا، ومتجاوبــا مــع الــصحا  رضــوان اهللا –بة ً

                                                
  .٥١: مباحث يف علوم القرآن)  ١(
  .٣٢: الفرقان)  ٢(



 

  

 ويربيهم، ويصلح عـاداهتم، وجييـب عـن وقـائعهم، وال يفـاجئهم –عليهم 
ًبتعاليمه وترشيعاته، فكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجام مفرقـا بحـسب  ً
احلاجـة، مخــس آيـات، وعــرش آيـات، وأكثــر، وأقـل، عــىل هـذا املنــوال ظــل 

 رضـوان –الصحابة عىل مكث، ويقرأه eًالقرآن ينزل نجوما؛ ليقرأه النبي 
ً شـيئا بعـد يشء، يتـدرج مـع األحـداث والوقـائع، واملناسـبات –اهللا عليهم 

 خالل ثالثة وعـرشين eالفردية واالجتامعية التي تعاقبت يف حياة الرسول
  )١( . )) عاما 

وكان القرآن ينزل يف هاتني املرحلتني عىل حسب الوقائع واحلوادث، وعـىل  
ً، ووفقـا ملتطلبـات eي كـان عليهـا رسـول اهللامجيع األحوال والظروف التـ

الدعوة يف كل من مكة واملدينة، فقد نـزل يف األمـصار والقـرى، كـام نـزل يف 
اجلبال والوهـاد، ويف أجـزاء مـن الليـل والنهـار، كـام نـزل كـذلك يف الـسفر 

  )٢(. واحلرض
ــرحلتني جــاء االخــتالف يف   ــدد هــاتني امل ًونظــرا إىل هــذا االخــتالف، وتع

 كــل مرحلــة يف خصائــصها املوضــوعية واألســلوبية، وقــد أشــار خــصائص
 لقـد عاشـت  (( : الدكتور عـدنان زرزور إىل هـذه احلقيقـة، وأكـدها يف قولـه

الدعوة اإلسالمية التي تعهدها القرآن الكريم طورين متميـزين واضـحني، 
ومرحلتني متعاقبتني، وال بد من وضع عنوان واضح لكل مرحلة، والتامس 

                                                
  .٢١: التعبري الفني يف القرآن)  ١(
: علـوم القـرآن الكـريم: فهد الرومي، و. ، د٤٧: دراسات يف علوم القرآن الكريم: انظر)  ٢(

 عبداملنعم النمر. ، د٤٨



 

  

خلاصة، ومميزاهتا الرئيـسة بـام يعـني دارس القـرآن الكـريم عـىل فهـم سامهتا ا
املواقف واألحوال، ويمهد للوقـوف عـىل اخلـصائص البيانيـة واألسـلوبية، 

  )١( . )) ومزايا األداء القرآين بوجه عام 
 


ُ يعلــم أن لكــل قــوم مــا خيــصهم مــن ممــا هــو معلــوم، أو ممــا ينبغــي أن 

اخلطــاب، وأن اخلــصائص ســواء كانــت موضــوعية أو أســلوبية إنــام تكــون 
ُمتالئمة ومتوافقة مع القوم الذين خياطبون هبا، ومـا البالغـة إال هـذه، فهـي 
ُالتي تراعي أحوال املخاطبني، وهي التي تعنى باملقامـات، واألحـوال التـي 

حث املكي واملـدين يف القـرآن الكـريم تأكيـد ، ومب)٢(يكون عليها املخاطبون
ــه مراعــاة ــتجىل في ــسألة؛ إذ ي ــا هلــذه امل ــه حتقيق ــإن في ــضية، ف   حــالًهلــذه الق

ًاملخاطــب، وتبــاين النــاس باخلطـــاب نظــرا إىل اخــتالف احلــال، وتعـــدد 
 فـإن  (( املقامات، وتباين الناس املخاطبني هبـذه اآليـات، وال غـرو يف ذلـك 

ــاال، وم ــام مق ــاين البالغــة، ًلكــل مق ــص مع ــن أخ ــىض احلــال م ــاة مقت راع
ًوخصائص أسلوب املكي يف القرآن املـدين تعطـي الـدارس منهجـا لطرائـق 
اخلطــاب يف الــدعوة إىل اهللا بــام يالئــم نفــسية املخاطــب، ومتتلــك عليــه لبــه 
ومشاعره، وتعالج فيه دخيلته باحلكمة البالغـة، ولكـل مرحلـة مـن مراحـل 

يب اخلطاب فيها، كام خيتلف اخلطاب بـاختالف الدعوة موضوعاهتا، وأسال
ــا  ــدو هــذا واضــحا جلي ــتهم، ويب ــداهتم، وأحــوال بيئ ــاس ومعتق ــامط الن ًأن

                                                
 .لدكتور عدنان حممد زرزور ، ل١٣٥: علوم القرآن)  ١(
 .، للخطيب القزويني ١/٢٦: اإليضاح: انظر)  ٢(



 

  

بأساليب القرآن املختلفـة يف خماطبـة املـؤمنني والكـافرين واملنـافقني، وأهـل 
  )١(. )) الكتاب 

ولــذا فــإن تبــاين خطــاب القــرآن الكــريم مــرده إىل تعــدد املخــاطبني،  
ًمواقفهم من الدعوة، ومن صاحبها، ويكاد يكون هذا األمـر مطـردا وتباين 

يف أسلوب القرآن الكريم كله، كام أنه ملحوظ فيه هـذا األمـر، ومـشهود لـه 
 ٌّبذلك، وذلك وجه من وجوه إعجاز القرآن، ورس من أرسار خلـوده، ولـذا 

 فـإن أسـلوب القــرآن الكـريم بنوعيــه املكـي واملـدين يبقــى هـو األســلوب  ((
ًاملعجز الذي متيـز عـن أسـاليب العـرب، بـل البـرش مجيعـا، وبلـغ الـذروة يف 

  )٢(. ))اجلامل والروعة اإلرشاق 
ومن اإلشـارات املتقدمـة يف ذلـك كـالم اجلـاحظ، فقـد الحـظ تبـاين  

أسلوب القرآن يف خماطبته للعـرب، ويف خماطبتـه ألهـل الكتـاب، فـأطلق يف 
 إذا – تبــارك وتعــاىل –ورأينــا أن اهللا   (( : ذلــك عبارتــه املــشهورة، حــني قــال

ــوحي واحلــذف، وإذا  خاطــب العــرب أخــرج الكــالم خمــرج اإلشــارة وال
  )٣(.))ًخاطب بني إرسائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا، وزاد يف الكالم

 هذه الظاهرة األسلوبية خلطاب " مناهل العرفان"وقد علل صاحب  
ً بيانا وإيضاحا يفاالقرآن الكريم، وزاده  ألن القرص مظهر اإلجياز،  (( :  قولهً

واإلجياز مظهر رقي املخاطب، وآية فهمه وذكائه، بحيث يكفيه من الكـالم 
                                                

  .٥٩: مباحث يف علوم القرآن)  ١(
  ٤٢: تأمالت قرآنية بحث منهجي يف علوم القرآن الكريم) ٢(
  ١/٩٤: احليوان)  ٣(



 

  

ًموجزه، ومن اخلطاب أقرصه، أما من كـان دونـه ذكـاء وفهـام فـال سـبيل إىل 
ًإفادته إال باإلسهاب والبسط، وهلذا املعنى جاء قسم املكي قصريا موجزا يف  ً

  )١(. ))ًين طويال مسهبا يف أكثره معظمه، وجاء املد
بل مل يقف هذا التباين يف خطاب اهللا للعرب واألعراب عنه يف خماطبة  

أهل الكتاب، بل إن خطابه للعرب وأهـل العربيـة متبـاين فـيام بينـه كـذلك، 
ومن هنا جاء اختالف خطاب اآليات املكية، عن اآليات املدنية، ومتايز كـل 

لكـل واحـد مـنهام خصائـصه وسـامته التـي خطاب عن اآلخـر، حتـى صـار 
ُيعرف هبا، ومتيزه عن اآلخر، كام هو معروف ومقرر يف كتب علوم القـرآن، 

 .وهلم يف ذلك جهود مشهودة  ومشكورة
 أن القرآن الكـريم قـائم عـىل رعايـة  (( ولذا فإن احلق الذي ال مراء فيه 

هلم سـواء مـنهم ِحال املخـاطبني، فتـارة يـشتد، وتـارة يلـني؛ ملـا يقتـضيه حـا
مكيهم ومدنيهم، بدليل أنك جتد بني ثنايا السور املكية واملدنية ما هـو وعـد 

ُوإذا لــوحظ أن ... ووعيــد، وتــسامح وتــسديد، وأخــذ ورد، وجــذب وشــد
أهـل مكــة كثــر خطـاهبم بالــشدة والعنــف، فــذلك ملـا مــردوا عليــه مــن أذى 

مل يكتفـوا الرسول وأصحابه، والكيد هلم حتـى أخرجـوهم مـن أوطـاهنم، و
   )٢(. ))بذلك بل أرسلوا إليهم األذى يف مهاجرهم 

ومن هنا تتجىل عالقة هذا املوضوع، وشدة وثاقته بالبالغة، ومن ثم جاءت  
الرغبة يف الكتابة فيه؛ للوقوف عند خصائص هذا اخلطاب، وبيان يشء مـن 

                                                
 . ، للشيخ حممد عبدالعظيم الزرقاين ١/٢١٩: مناهل العرفان يف علوم القرآن)  ١(
  . ١/٢١٤:  املصدر السابق) ٢(



 

  

 .أرساره البالغية، ونكته البيانية
لقوم الذين عاشوا يف العهد املكي، فإذا تبني هذا وتقرر فام خصائص ا 

وما صفاهتم وطباعهم التي كانوا عليها؟ فال بد من بيان حال القـوم الـذين 
ًوهـي متثـل جـزءا كبـريا ومهـام مـن ! عاشوا يف هذه احلقبة املهمة، كيـف ال؟ ً

مراحل الـدعوة، وقـد نـزل فيهـا أكثـر القـرآن، فـال بـد مـن النظـر يف حـاهلم 
ة قـخصائص اخلطاب املكي متوافقة معهـا، ومنبثوبيانه؛ لنرى كيف جاءت 

 .منها
إن القرآن الكريم إنام نزل ملعاجلة النفـوس  : - بادئ ذي بدء -فأقول  

وإرشادها إىل سبيل احلق والرشاد، من أجل هدايتها والـسلوك هبـا الطريـق 
َاملستقيم، ومن ثم جاء القـرآن ملخاطبـة هـذه النفـوس، ودعوهتـا إىل املبـادئ 

لتي جيب أن تؤمن هبا، وتعمل بمقتضاها، وتقبل عليها، ولـذا فمـن والقيم ا
ْاملهم معرفة طبيعة هذه النفوس، وما جبلت عليه مـن اخلـصائص والطبـاع،  ُ
فام هي صفات القـوم يف العهـد املكـي؟ وكيـف كانـت طبـاعهم؟ ومـا أبـرز 
خصائصهم وخالهلم التـي كـانوا عليهـا؟ وكيـف تقبلـوا واسـتقبلوا القـرآن 

نـزل القـرآن الكـريم يف هـذا : ًملا نـزل علـيهم؟ أقـول تبيانـا هلـذا كلـهالكريم 
العهد و القوم يف جاهلية جهالء تعمي وتصم، يعبدون األصنام، ويرشكون 
باهللا العظيم، ويكذبون بيـوم الـدين، وهـم مـع ذلـك غـالظ األكبـاد، قـساة 
القلـوب، جفـاة الطبــاع، أهـل محيـة وجاهليــة، وعنـاد وعنجهيـة، نــشؤوا يف 

لرشك، وشبوا عليه، وهلم عاداهتم وتقاليدهم، تعصبوا هلا، وقدسـوها، بـل ا
بنــوا عليهــا حيــاهتم، وألفوهــا وركنــوا إليهــا، وهــم مــع هــذا كلــه ألــداء يف 



 

  

اخلصومة، أهل مماراة وجدل، وجلاجة يف القول، يصدرون يف ذلك كله عـن 
فونه فصاحة وبيان، فقد ملكوا أزمته، وقادوه حيث شاؤوا  فانقاد هلـم يـرص

   )١(. حيث يشاؤون 
وقد كان املرشكون يف هذه احلقبة من زمن الدعوة هم الكثرة الكاثرة،  

والــسواد األعظــم، وقــد وقفــوا يف وجــه هــذه الــدعوة اجلديــدة، ويف وجــه 
ُأصحاهبا، وشنوا عليهم حربا شعواء، ال تبقي وال تذر، وقد سعوا بام أوتـوا  ً

أال ترتفـع لـه رايـة، ولكـن اهللا غالـب من عدة وعتاد أال يظهر هذا الـدين، و
 .عىل أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون

وقد تزعم هذا املوقف، وقاد هذه احلرب أهل الزعامة منهم واملكانة،  
فهم الذين خيافون عـىل مناصـبهم وعروشـهم، وهـم الـذين حيرصـون عـىل 

، وحاربوا بقائها غري منازعني فيها، ولذا فقد ناصبوا الدعوة اجلديدة العداء
ًمن جاء هبا، وأنكروا القرآن نكرانا شديدا، وكذبوا بالرسـالة، وكفـروا هبـا،  ً

  )٢(.ورموا أصحابه بكل نقيصة، واهتموهم بكل إفك مفرتى


ــي -حيــسن  ــد املك ــل احلــديث عــن خــصائص اخلطــاب يف العه  – قب
لك الضوابط، من حيث أنواعهـا، وجهـود ُاحلديث عن هذه اخلصائص، وت

 .  العلامء يف بياهنا، واإلشارة إىل أقسامها
                                                

: تـأمالت قرآنيـة: يوسـف خليـف، و. ، د٥٩: دراسات يف علوم القرآن واحلديث: انظر)  ١(
  .٣٨: بحث منهجي يف علوم القرآن الكريم

  .٤٧: التعبري الفني يف القرآن الكريم: ، و٥٤: علوم القرآن الكريم: انظر)  ٢(



 

  

  ذكر علامء القرآن املعنيون باملكي واملـدين يف القـرآن الكـريم أن هنـاك 
منهجني أساسيني يف معرفة املكي واملدين، تم االعتامد عليهام يف بيان اآليات 

ــة، وهــذان املنهجــا ــرى املدني ــة، واألخ ــنهج األول: ن مهــااملكي ــنهج : امل امل
  )١(. فهو املنهج القيايس االجتهادي : السامعي النقيل، وأما املنهج اآلخر

وفيام يـأيت بيـان لكـل مـنهج مـن هـذين املنهجـني، فأمـا املـراد بـاملنهج  
 – رضــوان اهللا علــيهم –فريجــع إىل النقــل عــن الــصحابة : الــسامعي الــنقيل

تنزيـل، وحـرضوا احلـوادث، واألمـاكن الذين عارصوا الوحي، وشـهدوا ال
والوقائع التي نزل فيها القرآن، وتكلم عنها، أو عن التابعني الذين عارصوا 
الصحابة، وتلقوا عنهم، وسمعوا منهم كيفية نزول القرآن، ووقته، وعرفوا 

  )٢(. منهم مواقعه وأحداثه
م مـا  ومعظـ ((   إذن فهذا هـو املـصدر األول يف معرفـة املكـي واملـدين، 

ورد يف املكي واملدين من هذا القبيل، وقد حفلت هبا كتب التفـسري باملـأثور، 
  )٣(. ))ومؤلفات أسباب النزول، ومباحث علوم القرآن 

 عىل كتب علوم القرآن، ونظـر فيهـا وجـد مـصداق ذلـك، َفَقَومن و 
                                                

ــــوم : ة مــــنهام ينظــــرللوقــــوف عــــىل هــــذين املنهجــــني، واالســــتزاد)  ١( الربهــــان يف عل
املكــي واملــدين يف القــرآن :، للبــاقالين و١/٢٤٧:، االنتــصار للقــرآن١/١٩١:القــرآن
 ١:إتقـان الربهـان يف علـوم القـرآن:، الدكتور حممد بن عبدالرمحن الـشايع، و١٨:الكريم

، للدكتور موسـى اإلبـراهيم، ٤٢:، للدكتور فضل حسن عباس، وتأمالت قرآنية٣٧١/
 .  هموغري

  .٤٣: تأمالت قرآنية: ، و١/٢٤٧: االنتصار للقرآن: انظر)  ٢(
 . مناع القطان . ، د٦٠: مباحث يف علوم القرآن)  ٣(



 

  

ًووجد فيها قوال شافيا، وجوابا كافيا يف حـديث العلـامء عـن الـسور املكيـة،  ً ً ً
واألخرى املدنية يف القرآن الكريم، والسور التي اختلف فيهـا العلـامء، جيـد 

ًذلك مفصال تفصيال، ومبينا بيانا كامال ً ً  .)١( 
إذن فهذا هو املراد باملنهج السامعي الـنقيل يف معرفـة املكـي واملـدين يف  

  هو املرجع، وهو الطريق (( القرآن الكريم، والذي ال ريب فيه أن هذا املنهج
األســاس يف حتديــد املكــي واملــدين مــن القــرآن الكــريم؛ عــىل اعتبــار أن مــن 
ــق يف هــذا  ــصدر األوث ــساته هــم امل ــة مالب ــه وكاف ــل ومواطن ــشوا التنزي عاي
ــشكل  ــيام ي ــضا ف ــصل أي ــصدر هــو الفي ــار أن هــذا امل ــد، وعــىل اعتب ًالتحدي

  )٢(.))حتديده
ل أضـافوا إليـه بيد أن العلامء مل يكتفوا هبذا الطريـق، ويقفـوا عنـده، بـ 

 يشء يف ذلـك eاملنهج اآلخر، والسبب يف ذلـك أنـه مل يـرد عـن رسـول اهللا
يرجع يف معرفة املكي واملـدين  (( : يصح االقتصار عليه، واالكتفاء به، ولكن

 يف ذلـك قـول؛ ألنـه مل eحلفظ الصحابة والتابعني، ومل يرد عـن رسـول اهللا
األمـة، وإن وجـب بعـضه عـىل ُيؤمر به، ومل جيعل اهللا علم ذلك من فـرائض 

ُأهل العلم، ومعرفة تاريخ الناسخ واملنـسوخ، فقـد يعـرف ذلـك بغـري نـص 
  )٣(. )) eالرسول

ــنهض وحــده يف حتديــد املكــي واملــدين يف   ــذا فالنقــل والــسامع ال ي ول
                                                

 ، وغريمها٥٤: ، واملكي واملدين١٩٣/ ١: الربهان يف علوم القرآن: انظر)  ١(
  . ٣٦: مقدمة يف خصائص اخلطاب القرآين ) ٢(
 .  ٦١: مباحث يف علوم القرآن)  ٣(



 

  

القرآن الكـريم، ولـذا كـان ثمـة مـنهج آخـر يف معرفـة املكـي واملـدين، وهـو 
ــايس االجتهــادي، و ــهاملــنهج القي ــذي يعتمــد عــىل : املــراد ب ــك املــنهج ال ذل

اخلصائص املوضوعية واألسلوبية لكل من املكي واملدين، وهـي خـصائص 
، تقـوم عـىل التأمـل والتـدبر آليـات )١(مطردة، أو تكـون مبنيـة عـىل الغالـب

 فإذا ورد يف السور املكية آية حتمل طابع التنزيـل املـدين، أو  (( القرآن الكريم 
حوادثـه قـالوا إهنـا مدنيـة، وإذا ورد يف الـسور املدنيـة آيـة ًتتضمن شـيئا مـن 

ًحتمل طابع التنزيل املكي، أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إهنا مكيـة، وإذا 
  )٢(. )) وجدوا فيها خصائص املدين قالوا إهنا مدنية

  (( ولكن ينبغي أن يعلـم أن هـذه اخلـصائص لكـل مـن املكـي واملـدين  
أو حادة، ولكنها متثل الطابع الرئييس واملالمح العامـة، ًليست فروقا قاطعة 

  )٣(. )) واخلواص الغالبة لكل من اآليات املكية واملدنية
 كام أن هذه اخلصائص قائمة عىل التأمـل والنظـر، ولـذا فيـسمي أحـد 

، وصـدق يف ذلـك؛ ففـي هـذه  )٤(الباحثني هذا املـنهج بـاملنهج االسـتنباطي
 هذا املنهج، وإىل ما حيتاجه املتأمل من إطالة النظر، التسمية إشارة إىل طبيعة

وطول التأمل والتدبر؛ للوقوف عىل هذه اخلـصائص وحتديـدها، مـن أجـل 
متــايز خــصائص كــل مرحلــة عــن األخــرى، ومفارقتهــا هلــا يف خصائــصها 

                                                
  . ٢١: املكي واملدين يف القرآن الكريم: ، و٦١: مباحث يف علوم القرآن: انظر)  ١(
  . ٦١: مباحث يف علوم القرآن)  ٢(
  ١٤٠: علوم القرآن)  ٣(
  ٤٢: تأمالت قرآنية)  ٤(



 

  

املوضوعية واألسلوبية، وإن هذا العمل لشاق عسري حيتاج إىل املتخصصني 
 .صائر والنظراملتمكنني من ذوي الب

 إنـه  (( وقد أشار أحد العلامء إىل طبيعة هذا العمـل وصـعوبته يف قولـه  
ــشف عــرشات  ــة أن يكت ــتم بالدراســات القرآني ــصعب عــىل أي مه ــيس ب ل
الضوابط املطلقة أو الغالبة لكل من السور املكية، والسور املدنية عن طريـق 

لكـن الـذي حيتـاج .. .املصادر اإلحصائية احلديثة لتعبريات القرآن وألفاظـه
ًاختيار الضوابط األوضح تعبـريا عـن مرحلتهـا مـع : إىل بذل اجلهد حقا هو

الــربط بينهــا وبــني هــذه املرحلــة، بــام يتــيح املزيــد مــن الكــشف عــن طريقــة 
اخلطـاب القــرآين يف معاجلتـه لقــضاياه، واختيــاره ألسـاليبه وألفاظــه حــسبام 

لزمنية التي تتنزل فيها سـوره يناسب هذه القضايا، وحسبام يناسب املرحلة ا
وآياته، فنعرف من خالل ذلك إىل أي مدى تتالءم األلفاظ واألسـاليب مـع 
ًالقضايا، أو مع الواقع الذي تتعلق به، ومل يقترص يشء منها متاما عىل مرحلة  َ ِ
دون مرحلة، أو يكثر استخدامه يف مرحلة بعينها، وإن مل يغـب عـن املرحلـة 

ًمـشرتكا أو متـساويا بـني املـرحلتني، ومـا أثـر هـذه األخرى، أو يكـاد يظهـر  ً
املعرفة يف إيضاح مقاصد القرآن وخصائصه من ناحية، ويف اإلسهام بمزيـد 

  )١(. ))من العطاء يف قضية إعجازه من ناحية أخرى، ونحو ذلك 
إذن فهـذان مهــا الطريقـان الوحيــدان ملعرفــة املكـي واملــدين يف القــرآن  

ن معروفـان لـدى املهتمـني بـالقرآن وعلومـه، وثمـة الكريم، وهذان املنهجا

                                                
  . ٢٢٨: مقدمة يف خصائص اخلطاب القرآين)  ١(



 

  

إشارة متقدمة إىل هذين املنهجني، ومن ذلك ما ذكره اإلمـام الـسيوطي عـن 
 ملعرفـة املكـي واملـدين (( :برهان الدين اجلعربي املقـرئ، فقـد نقـل عنـه قولـه

  )١(. ))سامعي، وقيايس : طريقان
ً بعـضا، وأنــه ال   وينبغـي أن يعلـم أن هـذين املنهجــني يكمـل بعـضهام

تعارض بينهام، ولكل واحد منهام جماالته، ولكل من هذين املنهجني رجالـه 
 .املتخصصون فيه

 


ُوســـيعنى هـــذا البحـــث بـــاملنهج الثـــاين، وهـــو املـــنهج االجتهـــادي   

ــرص  ــان خــصائص العهــد املكــي، وسيقت ــذلك –االســتنباطي لبي  عــىل – ك
ًريا يف هـذا املبحـث، وتطبيقـا يف املبحـث الثـاين يف اخلصائص األسلوبية تنظ ً

 سورة القارعة
ًوسيعتمد عىل املنهج عىل النص نفسه، وسينطلق منه، تـأمال و تـدبرا،  

 النص القرآين هو الـذي صـنع أمـة (( وهو أمر من األمهية بمكان؛ وذلك أن 
ألمـم، ًمل يكن هلا قبله وجود بني األمم، وقوض أمما كانت عىل عهده أعظم ا

َّإنه الكتاب الـذي غـري وجـه التـاريخ، ولكـي نعـرف كيـف تـم هـذا التغيـري 
يلزمنا اخلوض يف علوم ومباحث متعددة، أمهها العلم الدقيق بتاريخ النص 
َّالقــرآين، وبكافــة املراحــل الزمنيــة التــي مــر هبــا، وذلــك لكــي نقــوم بعمليــة 

ئة الدعوة وما حوهلا، مطابقة بني هذا التاريخ، وتاريخ الواقع نفسه، واقع بي
                                                

  . ١/١٨٩: الربهان يف علوم القرآن)  ١(



 

  

وواقع الدعوة ذاهتا من ناحية أحداثها وظروفها التفصيلية، وواقـع الداعيـة 
نفسه املتمثل يف سريته، نقوم هبذه املطابقة لنعـرف كيـف تعامـل القـرآن مـع 
َّهذا الواقع بجميع أنواعـه؟ كيـف عاجلـه؟ أو تفاعـل معـه أو وجهـه، حتـى 

 األمة التي بناها، أو من إحداث مـا أحدثـه انتهى به إىل ما انتهى إليه من بناء
  )١(. ))من التغيري العظيم 

 وقــد ســبقت اإلشــارة إىل خــصائص القــوم الــذين عاشــوا يف العهــد  
ُاملكي، وبيان يشء من أوصافهم، وما جبلوا عليـه وطبعـوا، وقـد كـان ذكـر  ُ
هذه اخلصائص بمنزلة التوطئة والتمهيـد لبيـان خـصائص اخلطـاب املكـي، 

كانت تلك أوصافهم، وهذه هي خصائـصهم فكيـف متـت خمـاطبتهم؟ فإذا 
ًوكيف جـاء اخلطـاب القـرآين يف العهـد املكـي متوافقـا مـع تلـك النفـوس؟ 
ًوكيف جاء مراعيا لتلك األحوال كلها؟ والظروف التي مـرت هبـا الـدعوة 

 يف العهد املكي؟
ــت  ــإذا كان ــك  ف ــأ تل ــن اجلحــود وح ــه م ــوا علي ــا طبع ــك م ُاهلم، وذل

 واحلالـة هـذه، ومـع هـذا –كار، ومن الكفر و العناد فهل من املناسب واإلن
 بأسـلوب لـني هـادئ، ((  أن يكـون اخلطـاب معـه –العدو املتغطرس املكابر 

بعد أن ضاعت معه أساليب املنطق اهلادئة؟ ال؛ فكلام كان املوقف حيتـاج إىل 
حسم وشدة وختويف وهتديد وزجـر كانـت الفقـرات القـصرية، والكلـامت 
املعربة الشديدة الوقع أشد مناسبة هلذا املوقف، وهكذا كان القـرآن وهـو يف 

                                                
  . ٣٢: خصائص اخلطاب القرآينمقدمة يف )  ١(



 

  

َالذروة العليا من الفصاحة والبالغة، ومراعاة مقتىض احلـال، فـإذا وجـدت 
ًآيات أو سورا قصرية، وأسلوبا يزجمر، وهيدد ويقسو ويشتد، ويـرد هجومـا  ً ً

  )١(. ))كية ، وهيدد املعتدين، فاعلم أن هذه آيات مeعىل رسول اهللا
ٌومن هنا متيز اخلطاب املكي بأنه قوارع زاجرة، وشهب منـذرة، ومحـم   ِ ِ ٌ ُ ُُ

ٌحمرقـة، وحجــج ناطقــة تزلـزل عــرش وثنيــتهم، وحتطـم كربيــاءهم، وتــسفه  ُ ِ ْ ُ
أحالمهم، وتسوق هلم قصص الغابرين؛ عظة وذكرى هلم، وتبني هلم دالئل 

م األمثـال، وتـذكر احليـاة النبوة، وتبني هلم حقيقة احلياة الدنيا، وتـرضب هلـ
اآلخرة، وتبني مافيها من جنـة ونـار، ومـا يكـون فيهـا مـن نعـيم للمـؤمنني، 

  )٢(. وعذاب للكافرين
  بألفاظ شديدة القـرع عـىل املـسامع، (( وقد تم التعبري عن هذه املعاين  

َتقذف حروفها رشر الوعيد، وألسنة العذاب، فــ  الرادعـة الزاجـرة، " كـال"َ
والقارعة والغاشية والواقعة، و ألفاظ اهلجـاء يف فـواتح الـسور، والصاخبة 

وآيات التحدي يف ثناياها، ومصري األمـم الـسابقة، وإقامـة األدلـة الكونيـة، 
  )٣(. ))والرباهني العقلية، كل هذا جتده يف خصائص القرآن املكي 

كام تم التعبري عن هذه املعاين بأسلوب قصري موجز، ولذا يكاد يكـون  
َجياز، وقرص اآليات سمة بارزة يف آيات العهد املكـي وكلامتـه، وقـد أكـد اإل ِ

هــذه اخلاصــية، وأشــار إليهــا كثــري مــن العلــامء ممــن حتــدث عــن خــصائص 
                                                

 . عبداملنعم نمر . ، د٦١: علوم القرآن الكريم)  ١(
  .١/٢١٤: ، مناهل العرفان يف علوم القرآن٥٢: مباحث يف علوم القرآن: انظر)  ٢(
 . ، للدكتور مناع القطان ٥٢: مباحث يف علوم القرآن)  ٣(



 

  

 )١ (.اخلطاب يف العهد املكي
 أنـه سـلك مـع (( أنه مما متيز به اخلطاب املكـي : ولذا فمن املقرر يف هذا 

ى جاءت السور املكية قصرية اآليات، أهل مكة سبيل اإلجياز يف خطابه، حت
َصغرية السور؛ ألهنم كانوا أهل فصاحة ولسن، صناعتهم الكالم، ومهـتهم  َ

  )٢(. ))البيان، فيناسبهم اإلجياز واإلقالل، دون اإلسهاب و اإلطناب 
ويعلل الدكتور حممد عبدالعظيم الزرقاين سبب هذه اخلاصية، وكثـرة  

 ويرجـع ذلـك إىل أن القرشـيني يف مكـة (( : ورودها يف اخلطاب املكي بقولـه
ًكانوا يف الذؤابة من قبائل العـرب ذكـاء وأملعيـة  وفـصاحة وبالغـة، ورشفـا 
وشجاعة، فال بدع أن خياطبهم القرآن بالقصري من سوره وآياته؛ رعاية حلق 
قانون البالغة والبيان يف خطاب الذكي النابه بغـري مـا خياطـب بـه مـن كـان 

   )٣(. ))دونه 
ُوخـصائص اخلطـاب املكــي كثـرية غــري حمـصورة فــيام ذكـر، وال أريــد  

ــل  ــة يف احلــديث النظــري عــن هــذه اخلــصائص يف هــذا املبحــث، ب اإلطال
ُّ، فذلك هـو لـب " القارعة"ًسأتوجه باحلديث عنها تطبيقا من خالل سورة 

 .هذه الدراسة، واملقصود من هذا البحث
 

                                                
ــوان: انظــر)  ١( ــاب احلي ــرآن: ، و١/٩٤: كت ــوم الق ــوم :  و١٤٣: عل ــان يف عل مناهــل العرف

  .١/٢٠٦:القرآن
   . ١/٢٠٦: مناهل العرفان يف علوم القرآن)  ٢(
   . ١/٢٠٩: املصدر السابق)  ٣(



 

  

 



ُّيعد هذا املبحث اجلانب التطبيقي يف هذا البحث، كام أنـه توظيـف ملـا   ُ

ًيذكره املتخصصون يف علوم القرآن قديام وحـديثا عـن خـصائص اخلطـاب  ً
 .املكي يف القرآن

واألهم يف مثل هذه الدراسـات أن نفيـد ممـا يـذكره العلـامء يف كـل مـا  
ذلك املوروث اهلائل الـذي ذكـره العلـامء يتعلق باملكي واملدين، وأن نوظف 

ًقديام وحديثا يف هذا املجال، ونرتمجه إىل دراسات بالغية تطبيقية تربز بالغة  ً
 .القرآن الكريم، وتظهر إعجازه

وقد دعا كثري ممن كتبـوا يف املكـي واملـدين إىل هـذه القـضية، وأشـاروا  
 وهـو ممـن –لـشايع عبـدالرمحن احممد بن إليها، ومن ذلك األستاذ الدكتور 
ً بعـد أن ذكـر عـددا مـن ضـوابط – يقـول -كتبوا يف املكي واملدين يف القـرآن

 ومن متـام الفائـدة تلمـس أرسار هـذا االرتبـاط بـني تلـك (( : -السور املكية 
الــسور واأللفــاظ وبــني الــسور املكيــة، واطرادهــا فيهــا، واقتــصارها عليــه، 

 الفرتة املكية، وأثر ذلـك يف وصلة ذلك بأحوال الدعوة، وأحداث السرية يف
  )١(. ))تفسري اآليات، وإدارك املعاين واهلدايات هلا 

وممــن أكــد هــذه القــضية، ودعــا إليهــا، الــدكتور الــسيد عبداملقــصود  
 مقدمـة يف "ُجعفر، وهـو ممـن عنـي هبـذه القـضية، وكتـب فيهـا كتابـه القـيم 

                                                
  . ٤٠: املكي واملدين يف القرآن الكريم) ١(



 

  

ًد ذكر عـددا مـن ، وق"خصائص اخلطاب القرآين بني العهدين املكي واملدين
الضوابط للعهد املكي القديمة واحلديثة، السامعية والقياسية، ثم ختم ذلـك 

ُّ وال خيفـى أن معرفـة هـذه اخلـصائص املـذكورة يعـد (( : بقوله  أو جيـب أن –ُ
ــة لدراســة قــضية –يكــون  ، فــام هــذه " املكــي واملــدين" هــو الثمــرة احلقيقي

وبيـان إعجـازه، إن مل تكـن هـي اخلصائص إال مزيد عطاء يف تفسري القرآن، 
العطاء نفسه، وما من يشء يف القرآن يراد تفسريه إال هو مستفيد من الدراية 

  )١(. ))هبذه اخلصائص؛ ألنه ما من سورة أو آية إال هي مكية أو مدنية  
ــشريا إىل أن الثمــرة   ًويعــود مــرة أخــرى ويؤكــد عــىل هــذه القــضية م

 اإلسهام يف إثـراء املباحـث اخلاصـة (( : هياحلقيقية من معرفة املكي واملدين 
بإعجاز القرآن، وذلك بالتوصل إىل نتائج خمصوصة ال يمكن التوصل إليها 
ًإال بدراسة القرآن موضوعيا وأسلوبيا يف ظـل هـاتني املـرحلتني املتميـزتني،  ً
فنعرف كيف عالج هذا الكتاب قضاياه بطريقـة فريـدة تـتالءم وطبيعـة كـل 

ً قاموسه اللغوي متيزا فريدا أيضا حسب خـصائص كـل مرحلة، وكيف متيز ً
منهام، وحسب ما يالئم هـذه اخلـصائص مـن أسـاليب أو تـشكيالت لغويـة 

  )٢(. ))متنوعة  
ــدكتور  ــا ال ــا إليه ــا، ودع ــد عليه ــضية، وأك   وممــن أشــار إىل هــذه الق
عبدالعظيم املطعني، فقد حتدث عن خـصائص اخلطـاب القـرآين، وذكـر أن 

َمستمدة من القرآن نفـسه، ومـن ثـم ينبغـي اإلفـادة منهـا يف هذه اخلصائص 
                                                

  ٧: مقدمة يف خصائص اخلطاب القرآين)  ١(
 ٣٤: مقدمة يف خصائص اخلطاب القرآين)  ٢(



 

  

دراسة النص القرآين، وتوظيفها للوقوف عىل أرسار القرآن البالغية، ونكته 
 ومن أبرز ما هيتم به هذا البحث االعتامد عىل القـرآن نفـسه (( :البيانية، يقول

 إىل يف اســتنتاج مــا أمكــن اســتنتاجه، بــالنظر يف طــرق الــصياغة، وبــالرجوع
ًأسباب النزول، وبالوقوف عىل السابق والالحق نـزوال، وبـالتفريق بـني مـا 
هــو مكــي ومــا هــو مــدين، وبقــرائن األحــوال، ومقتــضيات املقامــات، ثــم 
بالرجوع إىل الـدالالت اللغويـة أللفاظـه مـن حيـث اللغـة يف نفـسها، ومـن 

  )١(. ))حيث وجودها يف سياق معني  
نظـر يف خـصائص اخلطـاب املكـي يف   ومن هنـا جـاء هـذا البحـث؛ لل

ً، فهي دراسة تطبيقية، تفيد ممـا ذكـره علـامء القـرآن تنظـريا " القارعة"سورة 
فيام يتعلق بخصائص اآليات املكية، وبيان ضابطها، كام أهنـا تنطلـق يف هـذه 
الدراسة من النص القرآين؛ لسرب أغواره، والنظر يف دقائقه، والوقـوف عـىل 

ان اخلصائص التي تـضمنتها هـذه الـسورة، التـي جـاءت أرساه البالغية؛ لبي
ُمتوافقة مع من خوطبوا هبا، وفق الظروف املحيطة هبم، ومع ما يتوافـق مـع 
ُخصائـصه وصــفاهتم، فقـد روعــي أحـوال املخــاطبني هبـذه الــسورة، ونظــر  ُ
ماهم عليه من صفات وأحوال، وقد جاء ذلـك كلـه بأسـلوب عـريب مبـني، 

 .لبلغاء، وبلغ الغاية من الفصاحة والبالغةأعجز الفصحاء، وحتدى ا
,  -  .  /  M  3  2  1  0  :  اهللا   تعاىل يقول

4 ;  :  9 8 7 6 5   <

                                                
 ١/٩: لقرآين وسامته البالغيةخصائص التعبري ا)  ١(
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,  -  .  /  M  2  1  0 ُافتتحت السورة بقوله  

4  3   5Lد هذا االفتتاح من براعة االستهالل الذي متيـزت بـه ُ، ويع
هذه السورة، كام أن ذلك امتداد ملا متيزت به كثري من السور يف العهد املكـي 
ُفقد متيـزت بفواحتهـا البليغـة، وقـد حـسن االفتتـاح، ومتكـن يف هـذا املقـام؛ 
 ِملناسبة مضمونه، يف إظهار عظم اليوم املتحدث عنه يف هذه اآليات يف صدر
هذه السورة، وال غرو أن تـأيت هبـذه البالغـة، وهبـذا احلـسن مـن الرباعـة يف 
ُاالستهالل، فهي من املواضع التي يتأنق فيها؛ فتكون أعذب لفظا، وأحسن 

ً؛ لكوهنا أول ما يقـرع الـسمع، فيكـون ذلـك سـببا  )١(ًسبكا، وأوضح معنى
ــا إشــا ــا، واإلصــغاء هلــا، وســبب هــذا احلــسن أن فيه ــال عليه رة إىل لإلقب

ًاملقصود، وحتقيقـا للمـراد، فقـد تـضمنت اإلشـارة إىل مـا سـيق الكـالم مـن 
، ولـذا )٢ (أجله، فيبني املقصود، ويكشف عنه يف أبلغ عبارة، وأجـزل معنـى

 افتتـاح مهـول، وفيـه تـشويق إىل معرفـة مـا " القارعـة" االفتتاح بلفظ (( فإن
   )٣(. ))سيخرب به 

                                                
  .٤/١٤٨: اإليضاح:  انظر) ١(
 .، للدكتور بسيوين عبدالفتاح فيود٢٥٧: علم البديع: انظر)  ٢(
  .٣٠/٥٠٩: التحرير والتنوير)  ٣(



 

  

ُساعة التي يقرع قلوب الناس هوهلا، وعظيم  ال(( : " القارعة"واملراد بـ 
، وهي من أسامء )١())ما ينزل هبم من البالء عندها، وذلك صبيحة ال ليل بعدها 
، )٢(القيامـة نفـسها: يوم القيامة، وهذا هو رأي مجهور املفـرسين، وأن املـراد هبـا

 )٣(.اها فصل القضاء بني اخلالئقهالتي مبدؤها النفخة األوىل، ومنت
ــك،   ولــذ  ا فهــي كاحلاقــة، والطامــة، والغاشــية، والــصاخة، وغــري ذل

ومعلوم أن اليشء إذا عظم خطره كثرت أسـامؤه، أو كـام روي عـن اإلمـام ((
كثــرة األســامء تــدل عــىل عظــم املــسمى، ومعلــوم أن ذلــك لــيس مــن : عــيل

املرتادفات، فـإن لكـل اسـم داللـة عـىل معنـى خـاص بـه، فالواقعـة لـصدق 
لتحقـق وقوعهـا؛ والطامـة؛ ألهنـا تطـم وتعـم بأحواهلـا، وقوعها، واحلاقـة؛ 

   )٤(. ))واآلزفة؛ من قرب وقوعها، وهكذا 
، يـدل  )٥(ُوقد سميت القارعة هبذا االسم؛ ألهنا تقرع القلـوب هبوهلـا 

َّقرعتهم القارعة، وفقـرهتم الفارقـة؛ وذلـك إذا حـل : عىل ذلك قول العرب
 آن هبذا املعنى، وذلك يف قولـههبم أمر فظيع، وخطب جسيم، وقد جاء القر

M k  j  i  h  p  o  n  m  l   u  t  s  r  q
v x  wL)شدائد الدهر، ومصائبه التي تصيبهم، وحتـل : ، واملراد هبا )٦

                                                
  .٢٤/٥٧٣: جامع البيان يف تأويل آي القرآن)  ١(
  .٥/٥١٦: املحرر الوجيز: ، و٢٤/٢٦٢: التفسري البسيط: انظر)  ٢(
  .٩/١٩٢: إرشاد العقل السليم: انظر)  ٣(
  .٩/٤٥٧: أضواء البيان يف إيضاح  القرآن بالقرآن)  ٤(
  .٤/٥١٩: معامل التنزيل: ، و٤/٥٧٧: تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٥(
  .٣١: الرعد)  ٦(



 

  

   )١(. ًقريبا من دارهم
ولذا فقد تضمنت هذه اللفظة معنى القرع واهلول واللطم، فهي تقرع  

، ومن هنا ناسب االفتتاح هبا يف هـذه القلوب هبوهلا، واألسامع بشدة صوهتا
 (( السورة، ففي ذلك حتقيق لغرض الـسورة، وكـشف لـه، وال غـرو يف هـذا 

فالسورة كلها عن هذه القارعة حقيقتها، وما يقع فيها، وما تنتهي إليه، فهي 
   )٢(. ))ًتعرض مشهدا من مشاهد يوم القيامة 

 بـذلك؛ ألن القلـوب ُ اسم من أسامء يوم القيامة، سميت إذنفالقارعة
ًتقرع فيها، وكذلك األسامع، ولذا فإن يف هذه التسمية جمازا عقليـا ، فهـو  )٣(ً

ليل قائم، وهنار صائم، فقد أسندت األهوال، وشدة القرع إىل هذا : كقوهلم
ْاليوم؛ لشدته وكثرة ما يكون فيـه مـن القـرع والـرضب، وشـدة اهلـول، وإن 

 )٤(. هذا اليومكان القرع واهلول للناس يف عرصات 
َّ القارعة، وهول أمرها، أعاد ذكرهـا، وبـني – سبحانه –وبعد أن ذكر   َّ

 أي يشء (( : ، واملعنــىM  0  /  . Lًشــدهتا مكــررا ذلــك يف قولــه 
أي يشء الــساعة، التــي يقــرع اخللــق هوهلــا، أي مــا : القارعــة، يعنــي بــذلك

د فيها دال عىل معنى ، ولذا فاالستفهام الوار)٥())أعظمها، وأفظعها وأهوهلا 
                                                

  .١٠/١٦٤: اجلامع ألحكام القرآن: انظر)  ١(
  .٦/٣٩٦٠: يف ظالل القرآن)  ٢(
 ٨/٣١٥: بحر املحيطال: انظر)  ٣(
  .٤/٦٨٨: حاشية القونوي عىل تفسري البيضاوي : انظر)  ٤(
  .٢٤/٥٧٤: جامع البيان يف تأويل آي القرآن)  ٥(



 

  

 عـىل (( زيـد مـا زيـد،: ، وهـو كقولـك)١(التعجب، والتعظيم هلا، لشدة هوهلا 
ــ ــام يف التعظــيم أي ــه، واإلهب ــى التعظــيم ل ــىص ضمعن ــسامع أق ــل ال ًا؛ ليتخي

 )٢(.))جهده
ً  كام أن يف التكرار هتويال ألمرهـا، وتفخـيام لـشأهنا  ، يـدل عـىل هـذا )٣(ً

ظهـار الـوارد فيهـا وحقـه اإلضـامر، إذ لـو جـاء التهويل، وذلك التعظيم اإل
الكالم هنا عىل جاء القارعة ماهيه، ولكن : الكالم عىل مقتىض الظاهر لقيل

خـــالف مقتـــىض الظـــاهر؛ ملـــا يف اللفـــظ املكـــرر مـــن التهويـــل والرتويـــع 
 )٥ (.ً، كام أن فيه تفخيام لشأهنا، وزيادة يف التهويل والتقرير)٤(والتعظيم

ــه ــهM � £  ¢  ¡   ¤ L   وهــذا كقول ,   M  إال أن قول

  0  /  .  -L املقصود منـه زيـادة التنبيـه، وهـذه ((  أشد هوال؛ ألن
الزيادة ال حتصل إال إذا كانت أقـوى، وأمـا بـالنظر إىل املعنـى فاحلاقـة أشـد؛ 
ِلكونه راجعا إىل معنى العدل، والقارعـة أشـد؛ ملـا أهنـا هتجـم عـىل القلـوب  ً

 )٦(. ))باألمر اهلائل 

                                                
 ٨/٥٠٣: البحر املحيط: انظر)  ١(
  .٥/٣٥٦: املحرر الوجيز)  ٢(
 ، ٤/٦٨٨: حاشية القونوي عىل تفسري البيضاوي)  ٣(
  . ٣٠/٥١٠: التحرير والتنوير)  ٤(
 ، ٤/٦٨٨: حاشية القونوي عىل تفسري البيضاوي)  ٥(
 ، وليست هذه املفاضـلة عـىل إطالقهـا، فـإن كـال مـنهام بليـغ يف ٣٢/٦٨: التفسري الكبري) ٦(

 .مقامه، فقد أدى الغرض منه، وحقق مراده يف السياق الذي ورد فيه، واملقام الذي تطلبه



 

  

M  3  2  1  - تعـاىل –يدل عىل شدة هوهلا، وعظيم شأهنا قولـه  

4   5L ؛ فإن فيها داللة عىل تأكيـد هوهلـا، وشـديد فظاعتهـا؛ وذلـك 
بخروجها عن دائرة علوم اخللق عىل معنى أن عظم شـأهنا بحيـث ال تكـاد ((

ً، فـال أحـد حيـيط هبـا خـربا، وال يـدرك )١())تناله دراية أحد حتى يدريك هبـا 
أحد كنهها، فال تبلغه عقوهلم، وال حتيط هبا علومهم، فهم مل يعهدوا مثلهـا، 

، فهـي )٢ (فهي حالـة ال حيـيط أحـد هبـا حتـى يعلمـك أمرهـا، وبيـان خربهـا
ليست كالقوارع األخرى يف هوهلا وشدهتا، وكذلك القارعـة فهـي خارجـة 

ذ ال علـم ؛ إ)٣(عن دائرة العلوم، فال تطوهلا درايتهم، وال تقـع حتـت علمهـم
 ألهنا يف الشدة بحيث ال يبلغها وهم أحـد، وال فهمـه، وكـيفام (( هلم بكنهها؛

قـوارع الـدنيا يف جنـب نـار : قدرته فهو أعظم من تقديرك، كأنـه تعـاىل قـال
؛ MZ  Y  X   Lاآلخرة كأهنا ليست بنار، ولذا قال يف آخر الـسورة 

 وصـار آخـر الـسورة ًتنبيها عىل أن نار الدنيا يف جنب تلـك ليـست بحاميـة،
 )٤(. ))ًمطابقا ألوهلا من هذا الوجه 

ولذا فال سبيل إىل الدراية هبا، واإلحاطة هبوهلا إال عن طريق الوحي،  
ونزول القرآن ببياهنا، وبذكر يشء من أهوهلا، ولذا جاء احلديث عنها بقولـه 

                                                
  .٩/١٩٢: إرشاد العقل السليم)  ١(
  .٤/٤١١: لقونوي عىل تفسري البيضاويحاشية ا)  ٢(
  .٥/٤٨٦: فتح القدير: انظر)  ٣(
 ٣٢/٦٨:التفسري الكبري)  ٤(



 

  

 M4  3  2  1   5L  وما أدراك"كل ما جاء  (( ُ، ومن هنا يعلم أن " 
  M6  8  7 ال يدريه، وقد أدراه هنا بقوله " يدريك"ه يدريه، وما أن

;  :  9 ?  >  =  <L   (()١( 
ًومن يتأمـل اآليـات الـسابقات، ويمعـن النظـر فيهـا يـدرك كثـريا مـن  

خصائص اخلطاب املكي التي توافرت فيها؛ وذلك أن افتتاح السورة بقولـه 
 M4  3  2  1  0  /  .  -  ,   5Lــد اء ، واالبت

، هبـذه اللفظـة التـي حتمـل يف طياهتـا كـل معـاين M  -  ,L بقولـه 
اهلول، وشدة القرع ثم تكرارها، واالستفهام هبا لغرض التعظيم والتفخـيم 
والتعجب لشدة هوهلا، وكثرة أهواهلا، ومن ثم اإلشارة إىل أهنا أكـرب مـن أن 

 كلــه حتــيط هبــا عقــول املخــاطبني هبــا، وأن تكــون حتــت درايــتهم، فــإن هــذا
ِيتناسب مع عظم هذا اليوم وشدته، ولذا جاءت األلفاظ، وهـذه الرتاكيـب 
متوافقة أتم التوافق يف الداللة عىل هذا املعاين وتأكيـدها، ومـن هنـا جـاءت 

 من تناسـق التـصوير أن (( األلفاظ مصورة هذه املعاين أتم تصوير، ولذا فإن
لفـظ واجلـرس الـذي تسمى القيامـة بالقارعـة، فيتـسق الظـل الـذي يلقيـه ال

تشرتك فيه حروفه كلها مـع آثـار القارعـة يف النـاس واجلبـال سـواء، وتلقـي 
 )٢(.))ًإحياءها للقلب واملشاعر؛ متهيدا ملا ينتهي إليه املشهد من حساب وجزاء

ُويف هذا تأكيد ملا سبق تقريره بتميز اخلطاب املكي بقوته، وأنـه قـوارع  
                                                

  .٩/٤٥٨: أصواء البيان) ١(
  .٦/٣٩٦٠: يف ظالل القرآن) ٢(



 

  

ُزاجرة، وشهب منذرة، ومحم حم ِ ِ ٌ ُ رقة، كام جتىل يف هذه اآليات فقد تـم التعبـري ُ
عن القارعة بألفاظ شديدة القرع عىل املسامع، تقذف حروفها رشر الوعيد، 

َوألسنة العذاب، مل ال؟ واحلديث فيها عـن القارعـة، و مـا يكـون فيهـا مـن ! ِ
 .األهوال، وشدة العذاب

وقد أدرك سـيد قطـب هـذه اخلاصـية يف هـذه اآليـات، وحتـدث عنهـا  
ًحديثا بليغا، وعرب عنها تعبريا صادقا يقول ً ً ً :))  M  /  .  -  ,

4  3  2  1  0   5Lلقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأهنـا قذيفـة  

 M  ,L بال خرب وال صفة؛ لتلقي بظالهلا وجرسها اإلحيـاء املـدوي 
، فهي األمر املـستهول M  /  .L املرهوب، ثم أعقبها سؤال التهويل 

 M  1يثـري الـدهش والتـساؤل، ثـم أجـاب بـسؤال جتهيـل الغامض الـذي 

4  3  2   5L فهي أكرب مـن أن حيـيط هبـا اإلدراك، وأن يلـم هبـا ،
 )١(. )) التصور

 –ً تعظيام هلذا اليوم، وحتـذيرا M  ,L ولذا فإن يف هذا االسم  
ـــاس–كـــذلك  ـــن عب ـــك قـــول اب ـــه وكـــذب، يـــدل عـــىل ذل : َّ ملـــن كفـــر ب

))M,Lَّمة، عظمه اهللا، وحذره عباده من أسامء يوم القيا ، وقـد )٢()) َّ
ُاقتىض حال من خوطب هبذه اآليات أن يتم احلديث معهم عن القارعـة بـام 

                                                
  .٦/٣٩٦٠: املصدر السابق) ١(
  .٢٤/٥٧٣: جامع البيان يف تأويل آي القرآن)  ٢(



 

  

تضمنت من حتذيرهم، وتعظيم هلا؛ علهم أن يؤمنوا هبا، ويقلعوا عام هم فيه 
 .من اإلعراض واإلنكار

ديث فيها وإن املتأمل لورود أسامء القيامة يف القرآن الكريم جيد أن احل 
ًيكاد يكون حمصورا  يف العهد املكي، وقد أدرك أحد الباحثني املهتمـني هبـذا 

 أسـامء القيامـة املتعـددة التـي تـشعر (( : العلم هذا األمر، يدل عىل ذلك قوله
بخطرها العظيم ظاهرة واضحة يف السور املكية، وذلك كاحلاقة، والواقعة، 

، وهـذه األسـامء ومـا يتبعهـا مـن والقارعة، والطامـة، والـصاخة، والراجفـة
صفات تشكل ظواهر أسلوبية، متميزة يف طائفة من هذه الـسور، وبخاصـة 

  )١(. ))يف أوائلها 
 – متناسـبة " القارعـة"كام جاء هـذا االفتتـاح، وهـذه املقدمـة لـسورة  

 أتـم التناســب مـع خــصائص اخلطـاب املكـي؛ وذلــك مـن خــالل –كـذلك 
ــه  ــذي افتتحــت ب ــتفهام ال ْاالس ــن خــالل ُ ــسورة، وم ــذلك –ال ــة – ك  دالل

االستفهام عىل معنى التعظيم والتفخيم والتعجب والتهويل ألمر القارعـة، 
 (( فكـان بــذلك غايــة يف حـسن االبتــداء، ويف براعــة االسـتهالل، ولــذا فــإن 

الذي يلقي نظره عىل صيغ االستفهام يف القـرآن يمكـن أن يلحـظ أن جميئهـا 
فهام إنــام هــو يف مواضــع قليلــة، بيــنام يعــد فيــه للغــرض األصــيل مــن االســت

 )٢(. )) خروجها عن هذا الغرض ألداء أغراض أخرى هو الغالب األعم

                                                
  .١٣٣ :مقدمة يف خصائص اخلطاب القرآين)  ١(
 ١٢٤: املصدر السابق)  ٢(



 

  

، M  /  .L وقد جتلت هذه احلقيقة يف االستفهام الوارد يف قوله  
فقد أفاد االستفهام فيها معنى التعظيم والتهويل والتفخـيم، ومـن هنـا جـاء 

ًيـدا وتقريـرا خلـصائص اخلطـاب املكـي التـي االستفهام يف هذه الـسورة تأك ً
 .متيزت هبا سورة القارعة

  M4  3  2  1ًفضال عن صـيغة االسـتفهام الـوارد يف قولـه  

  5L فرياد هبذا االستفهام معنى التهويل والتعظيم ملا سيذكر بعده، وقد ،ِ ُ
وردت هذه الصيغة ثـالث عـرشة مـرة يف القـرآن الكـريم، ومجيعهـا وارد يف 

ــد ــلوبية العه ــة األس ــسور املكي ــق خــصائص ال ــاءت لتحق ــد ج ــي، وق  املك
ُّواملوضوعية، وجل هذه املواضع يف احلديث عن يوم القيامة، وما يكون فيه 

، كـام هـو الـشأن يف )١(من األهـوال، والداللـة عـىل شـدة العـذاب والعقـاب
 .سورة القارعة

 وقـد ضــم إىل أســلوب االسـتفهام يف هــذا املقــام أسـلوب آخــر، يكــاد 
يكون خاصية من خصائص اخلطاب املكي، ذلكم هو أسلوب التكرار، فال 

,  -  .  M  خيفــى التكــرار الــوارد يف صــدر هــذه الــسورة يف قولــه

4  3  2  1  0  /   5L وال شــك أن ثمــة أثــرا يف تــوافر ،ً
هذه األسـاليب وتـضافرها فـيام بينهـا يف إظهـار املعنـى الـذي تـضمنته، ويف 

قت له، كام أهنا تـشكل خاصـية أسـلوبية خلـصائص حتقيق الغرض الذي سي
 أن جتـاور هـذه (( اخلطاب املكي يف هـذه الـسورة، ولـذا فالـذي ال شـك فيـه 

                                                
  ١٣٢: املصدر السابق)  ١(



 

  

األدوات، أو املــزج بينهــا يتحــول هبــا إىل نــوع مــن الرتكيــز الــذي يزيــد مــن 
 إىل إيقاعات مدويـة –ً أيضا –فعاليتها، كام أن تكرار أساليبها مما يتحول هبا 

 )١(. )) ِّاضها، ومتكن هلا يف النفوسجتيل أغر
  ولذا فقد أشار كثري من العلامء إىل أسـلوب التكـرار يف كونـه خاصـية 
ًمــن خــصائص اخلطــاب املكــي، وعــدوه ضــابطا مــن الــضوابط األســلوبية  َّ

، يـــدل عـــىل هـــذه اخلاصـــية ويؤكـــدها الـــدكتور الـــسيد )٢(للـــسور املكيـــة 
 التنبيه عىل أن التكرار يف حـد ذاتـه  وال يفوتني(( : عبداملقصود جعفر، يقول

ُّيعد خاصية أسـلوبية بـارزة مـن خـصائص القـرآن بوجـه عـام، واملكـي منـه 
ًبوجه خاص، كام أن آفاقه ووظائفه داخل دائرة القرآن تعطيه أبعادا أرحب، 

 )٣(. )) وأعمق بكثري مما هو معروف له خارج هذه الدائرة
 أن القـرآن (( يف السور املكية هـو َّولعل الرس يف توافر أسلوب التكرار  

ــز عــىل اســتخدام هــذا  ــام األول يرك ــاب دعــوة يف املق ــاره كت الكــريم باعتب
األسلوب املؤثر؛ ليثبت معانيه يف نفوس قارئيه، وتقرير قضاياه يف أفئدهتم؛ 

، )٤()) لينبثق عنها السلوك الفاضل الصادر عن إيـامن مكـني، واقتنـاع راسـخ
ًالقرآن الكريم بأسلوب التكرير احتفاء عظيام، وأكثـر  احتفى (( ومن هنا فقد

                                                
 ١٣٥: مقدمة يف خصائص اخلطاب املكي)  ١(
: مقدمــة يف خــصائص اخلطــاب املكــي: ، عــدنان زرزور، و١٤٤: علــوم القــرآن: انظــر)  ٢(

 .،  وغريها ٤١:، واملكي واملدين يف القرآن الكريم١٣٥
  ١٣٥: مقدمة يف خصائص اخلطاب القرآين)  ٣(
 ٣١٤: أسلوب الدعوة القرآنية)  ٤(



 

  

من استخدامه حتى صار سـمة مـن سـامته، وقـد سـبق أن حتـدثنا عـن األثـر 
النفيس للتكرير يف تثبيت املعنى وتقريـره حتـى يـصبح عقيـدة راسـخة، وأن 
ُذلــك يشء هــديت إليــه الفطــرة اإلنــسانية، فلجــأ إىل تأكيــد كالمــه للــسامع 

نقلـه إليـه؛ ملـا رأى مـن أثـر ذلـك يف تثبيـت املعـاين، وتأكيـد بتكرار مـا يريـد 
 )١( )) األفكار لديه

ًومل يكن هذا التكرار مقصودا لذاته، وإنام تم توظيفه للتأثري يف نفـوس  
ًمن خوطبت به، ولذا فقد ضمن هذا التكرار كثريا من املعاين التي من شأهنا  ِّ ُ ُ

نفوسـهم، وجتتثـه مـن أصـوله، أن تؤثر فيهم، وأن تزلزل الكفـر مـن أعـامق 
 M  1يــدل عــىل هــذه املعــاين قــول أيب حيــان األندلــيس يف تفــسريه لقولــه 

4  3  2   5L -ــا" (( :  يقــول ــل " م ــه، ب ــراد حقيقت ُ اســتفهام ال ي
التعظيم، وأكثر ما يـربط بتكـرار املبتـدأ إذا أريـد معنـى التعظـيم والتهويـل، 

مـا مل يـدر ومل حيـط بـه وصـف مـن فهي مبالغة يف التهويل، واملعنـى أن فيهـا 
 )٢( ))  أمورها الشاقة، وتفصيل أوصافها

 حال القارعـة، وأهنـا ال حتـيط هبـا الدرايـة، – سبحانه –وبعد أن أهبم  
ِّبني حاهلا، وكشف أمرها، وبني حال الناس فيها، واألحـوال التـي يكونـون  َّ

M  9  8  7  6 عليهــا يف ذلــك اليــوم، وذلــك يف قولــه 

                                                
، ولن أسرتسـل يف احلـديث عـن بالغـة أسـلوب التكـرار ٣١٨: أسلوب الدعوة القرآنية)  ١(

مـن بالغـة التكـرار يف ســورة ": ومقاماتـه، فقـد أفـردت ذلـك يف بحـث مـستقل، بعنـوان
 .، فأكتفي هنا باإلحالة إليه "املرسالت

  .٨/٣١٥: البحر املحيط)  ٢(



 

  

;  : =  <?  >     @L ــــــر  –، ذك
 يف هذه اآليات حال الناس، وحال اجلبال، فأما البرش فسيكونون –سبحانه 

ــــوم القيامــــة  ــــرقهم ((  M:  9 Lي ــــشارهم وتف  أي يف انت
 –وذهاهبم وجميئهم من حريهتم مما هم فيـه كـأهنم فـراش مبثـوث، كـام قـال 

 )٢( .)) )M& (  ' L )١  يف آية أخرى –تعاىل 
ًمشهد تطري له القلـوب شـعاعا،  (( شهد األول للقارعةإذن فهذا هو امل 

وترجــف منــه األوصــال ارجتافــا، وحيــس الــسامع كــأن كــل يشء يثبــت يف 
 )٣( )) األرض قد طار حوله هباء

ًذا التشبيه جيد أن وجه الشبه فيه جاء حمذوفا، ويكاد يكـون واملتأمل هل 
ُّهذا األمر مطردا يف تشبيهات القرآن الكريم، والرس  – واهللا أعلم – يف ذلك ً

ًشدة املطابقة بني املشبه واملشبه به، فليس وجه الشبة بينهام واحـدا وال اثنـني 
ــه،  ــشبيه ودالالت ــك دعــوة للتأمــل والنظــر يف الت ــذكر، كــام أن يف ذل ُحتــى ي
وأرساره للوقوف عىل وجه الشبه بينهام؛ حتى ال ينحرص الـذهن، وال يقـف 

 ومن هنا فقد تعددت أقوال املفرسين يف هذا العقل عند وجه الشبه املذكور،
التشبيه، ويف بيان وجه الشبه بني املشبه واملشبه به، وذلكم هو املراد، فـإن يف 
ًذلك ثراء للمعنى، وقدحا لزناد الفكر، ومزيـدا مـن إمعـان النظـر، وبـذلك  ً
يتحقق املراد من الغاية من نـزول القـرآن الكـريم وهـو طـول التأمـل وكثـرة 

                                                
  .٧: لقمرا)  ١(
  .٤/٥٧٧: تفسري القرآن العظيم)  ٢(
  .٦/٣٩٦١: يف ظالل القرآن) ٣(



 

  

شـبههم  (( :  وقـد أشـار الزخمـرشي إىل هـذا التـشبيه ودالالتـه، يقـولالتدبر،
بالفراش يف الكثـرة واالنتـشار والـضعف والذلـة والتطـاير إىل الـداعي كـل 

 )١( )) جانب، كام يتطاير الفراش إىل النار
 : ً نظر الرازي يف هذا التشبيه فذكر وجها آخـر لوجـه الـشبه، يقـولكام 

؛ فألن الفراش إذا ثـار مل يتجـه جلهـة واحـدة، بـل وأما وجه الشبه بالفراش((
ُكل واحدة منها تذهب إىل غري جهة األخرى، يدل هـذا عـىل أهنـم إذا بعثـوا 

 )٢(  )) فزعوا واختلفوا يف املقاصد عىل جهات خمتلفة غري معلومة 
ذكــر صــاحب اللبــاب أقــواال متعــددة يف وجــه الــشبه بــني النــاس 

: يف تـشبيه النـاس بـالفراش مبالغـات شـتى (( : والفراش، وأشار إليها بقوله
ــشارهم يف األرض، وركــوب بعــضهم  ــذي يلحقهــم، وانت ــا الطــيش ال منه
ًبعضا، والكثرة والضعف، والـذل، واملجـيء مـن غـري ذهـاب، والقـصد إىل 

، وقـد أكـد هـذا املعنـى بحـديث )٣()) الداعي من كل جهة، والتطاير إىل النار
إنـام : (  يقـولe سمع رسول اهللا رسول اهللا أنه- ريض اهللا عنه–أيب هريرة  

ًكمثل رجل اسـتوقد نـارا، فلـام أضـاءت مـا حولـه جعـل : مثيل ومثل الناس
َّالفراش وهذه الدواب التي تقع يف النار يقعن فيها، فجعـل الرجـل يـزعهن 
ويغلبنــه، فيقــتحمن فيها،فأنــا آخــذ بحجــزكم عــن النــار، وأنــتم تقتحمــون 

                                                
  .٤/٢٧٩: الكشاف) ١(
 ٣٢/٦٨: التفسري الكبري)  ٢(
 ٣٠/٣٦٩: اللباب يف علوم الكتاب)  ٣(



 

  

 )١()فيها
ناس يف هذه اآلية بالفراش، وثمة آيـة أخـرى تـم فيهـا وقد تم تشبيه ال 

ـــه  ـــك يف قول ـــاجلراد املنتـــرش، وذل !  "  #  $  M تـــشبيههم ب
% &   (  'L)فأما تشبيههم باجلراد فهو لبيان احلالـة التـي )٢  ،

يكــون عليهــا النــاس حــني جييبــون الــداعي، وخيرجــون مــن قبــورهم، فهــم 
، ويمـوج بعـضهم يف بعـض ًلكثرهتم، وشدة تزامحهم يركب بعـضهم بعـضا
النـاس أول قيـامهم مـن  (( إن: كاجلراد، وقيل يف اجلمع بني هذين التشبيهني

؛ ألهنم جييئون ويذهبون من غـري نظـام،   M:  9 Lالقبور 
يدعوهم الداعي فيتوجهون إىل ناحية املحرش فهـم حينئـذ كـاجلراد املنتـرش؛ 

 )٣(  )) ألن اجلراد إنام يتوجه إىل ناحية مقصودة
إن وصـفها :  وقيـل ((: أكد هذه احلقيقة اإلمـام الـشنقيطي يف قولـهكام  

بالفراش يف أول حاهلا يف االضطراب واحلرية، ووصفهم باجلراد يف الكثرة، 
 )٥( . )) )٤( M+  * -, L ووحدة االجتاه  

فـإن  ((: ًوذكر الرازي تـساؤال عـىل هـذا التـشبيه، وأجـاب عنـه، يقـول 
ُإىل الفراش كبار، فكيـف شـبه الـيشء الواحـد بالـصغري اجلراد بالنسبة : قيل

                                                
 .االنتهاء عن املعايص: ، كتاب الرقاق، باب٦٤٨٣: أخرجه البخاري، رقم احلديث)  ١(
  .٧: القمر)  ٢(
  .٥/٥١٦: حرر الوجيزامل)  ٣(
  .٨: القمر)  ٤(
 ٩/٤٦٠: أضواء البيان)  ٥(



 

  

أمـا : شـبه الواحـد بالـصغري والكبـري لكـن يف موضـعني: ًوالكبري معـا؟ قلنـا
التـشبيه بــالفراش فبــذهاب كــل واحـدة إىل غــري جهــة األوىل، وأمــا بــاجلراد 

 )١(  )) فبالكثرة والتتابع 
يطـرأ عليهـا مـن  حـال اجلبـال يـوم القيامـة، ومـا – سبحانه –ِّ  ثم بني 

 M ?  >  =  <   L  التغيري واألهـوال يف قولـه
أي أهنا تكون كالـصوف املنفـوش الـذي آل إىل الـذهاب والتمـزق، فيكـون 

، فتكون اجلبال كالعهن املنفوش؛ لتفرق أجزائها، وحتوهلـا إىل )٢(ًهباء منثورا
 )٣(. اهلباء املنثور املتطاير

بعـد احلـديث عـن النـاس جيـد   واملتأمل يف عطف احلديث عن اجلبال 
يوم يكون الناس كالفراش املبثوث، : ( دون أن يقال"> "تكرار قوله 

ــوش ــالعهن املنف ــال ك ــل ) واجلب ــرار غــرض التهوي ــد ناســب هــذا التك وق
ِّ؛ ليكون أبلغ يف التحذير، وقد أشار الطـاهر بـن عاشـور إىل رس )٤(والتعظيم

ع حـرف العطـف؛ لإلشـارة  مـ" يكون"وإعادة كلمة  (( :هذا التكرار، يقول
كـون اضـمحالل، : كـون إجيـاد، والثـاين: إىل اختالف الكـونني؛ فـإن أوهلـام

 )٥( . )) وكالمها عالمة عىل زوال عامل، وظهور عامل آخر
وثمة مسألة أخرى يف هذين التشبيهني، وهي بيان احلكمة من اقـرتان  

                                                
  .٣٢/٦٩:التفسري الكبري )  ١(
  . ٤/٥٧٧: تفسري القرآن العظيم: ، للقراء، و٣/٢٨٧: معاين القرآن: انظر)  ٢(
  .٤/٢٧٩: الكشاف: انظر)  ٣(
  .٣٢/٦٩:التفسري الكبري: انظر)  ٤(
  .٣٠/٥١٣: التحرير والتنوير) ٥(



 

  

هـا علـيهام، و الناس واجلبال يف احلديث عن أهوال هذه القارعـة، وبيـان أثر
هي بيان شدة أثر هذه القارعة، وعظيم تأثريها، فإذا كانت : احلكمة يف ذلك

 ِّهذه القارعة صريت اجلبال عىل عظمتها، وشدة صالبتها إىل عهـن منفـوش
فكيف يكون حال اإلنسان عند سامعها، فالويل ثـم الويـل البـن آدم إن مل  ((

 )١(.))تتداركه رمحة به 
يه ســواء يف تــشبيه النــاس بــالفراش املبثــوث، أو وقـد جــاء هــذا التــشب 

ًاجلبــال بــالعهن املنفــوش مناســبا كــل املناســبة للــسورة التــي ورد فيهــا هــذا 
التشبيه، فكأن القارعة بام حتوي من دالالت وإحياءات، وكـأن حـال النـاس 
فيها ناسب هذا التشبيه، واقتضاه دون غريه مما ورد يف السور األخرى، جاء 

فإن لكـل حالـة  ((: واء البيان إشارة نفيسة إىل هذا املعنى، يقوليف تفسري أض
يذكر معها احلال الذي يناسبها، فالقارعة من القـرع، وهـو الـرضب ناسـب 
أن يذكر معها ما يوهن قوى اإلنسان إىل ضعف الفراش املبثـوث، ويفكـك 

 )٢(.))ترابط اجلبال إىل هباء العهن املنفوش 
لتـشبيه يف بيـان متكنـه يف هـذه الـسورة، ومن خري من حتدث عن هـذا ا 

ووجه اختصاص كل سورة بالتشبيه الذي جاء فيها األستاذ الـدكتور حممـد 
ــه  ــرآن وإعجــازه يف توظيف ــد حتــدث عــن بالغــة الق ــو موســى، فق حممــد أب

وقـد عـرض  ((: ألسلوب التشبيه يف بيـان مقاصـده، وإظهـار أهدافـه، يقـول

                                                
 ٣٢/٦٩: التفسري الكبري ) ١(
  . ٩/٤٥٨: أضواء البيان) ٢(



 

  

ًم القيامة مصطنعا التشبيه وسـيلة القرآن يف مواقف كثرية لوصف أحوال يو
M  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  - تعـاىل –كاشفة، مـن ذلـك قولـه 

Ì  Ë %  $  #  "  ! & )  (  '   *
+   3  2  1  0  /  .  -,L)إن تصوير انتشار اخللق : ، قلت)١

يف هذا اليوم كثري جدا يف كتاب اهللا، وهو يف كل مرة يركز عىل جانـب معـني 
ًقف اهلائل، ويلقي عليه مزيدا من األضـواء، فهـذا التـصوير من جوانب املو

 يركـز الـضوء الكاشـف عـىل مـا يتـصفون بـه مـن "القمر"املذكور يف سورة 
 وكوهنم عجلني   M  "  !Lاستسالم وانقياد يظهر ذلك يف الكناية
 .مهطعني نحو من يدعو إىل يشء نكر

يـوم تـذكر  وهي تلخيص مركز ملوقـف هـذا ال" القارعة"وجتد سورة  
,  -  .  /  M   1  0 بعد ما تستفتح هبذا القـرع املتالحـق

4  3  2   5L وهذه النغمة احلاسمة كأهنا توطئة لوصف أحـوال 
>   M;  :  9  8  7  6 النــاس واجلبــال 

?  >  =   @L ــــرة ــــاول الكث ــــا يتن ــــشبيه هن  الت
ضـواء واالنتشار عىل غري نظام، كام تناولـه التـشبيه هنـاك، ولكنـه يـسلط األ

ــذي يكــون عليــه النــاس حــني  عــىل معنــى التخــاذل والــضعف والــوهن ال
خيرجون من قبورهم يف جـو مـن اهلـول واخلـوف الـساحق، التـشبيه يـصف 
أهنــم ختــاذلوا أشــد التخــاذل، وذهــب كــل مــا فــيهم مــن متاســك فــصاروا 

                                                
 . سورة القمر) ١(



 

  

كـالفراش املبثــوث، وهـو مثــل يف الــوهن والـضعف، ويالحــظ أن الفــراش 
 وصف باالنتشار، والفـرق بـني البـث واالنتـشار أن وصف بالبث، واجلراد

نرش عليه ثوبـه، : االنتشار فيه فضل متاسك ال يوجد يف البث، ولذلك تقول
 "بث عليه؛ البث كأنه يكـون فـيام تفـرق، واملبثـوث مفعـول مـن : وال تقول

 فالبث وقع عىل األول، واالنتشار حدث " انترش"، واملنترش فاعل من "بث
 يف التـشبيه األول كـاجلراد الـذي ينتـرش بنفـسه، ويف التـشبيه من الثـاين، هـم

الثاين كالفراش الذي يبثه غريه؛ ألنه ال فعل لـه، وهـذا التـشبيه ال خيلـو مـن 
املعنى الذي ذكرناه هناك وهو التـرصف غـري املنـتظم، والـذي ال تكـون فيـه 
ــرد يف كــالم العــرب مــثال عــىل اخلفــة  ــنفس؛ ألن الفــراش ي ســيطرة عــىل ال

أطــيش مــن فراشــة، وحلمهــم حلــم : حلامقــة والتهافــت، ومــن كالمهــموا
الفراش غشني نار املصطيل، وانظر إىل تشبيه اجلبـال بـالعهن املنفـوش، ومـا 

 الـصوف - كـام قـال الزخمـرشي -فيه من دقة تظهـر حـني تـدرك أن العهـن 
املصبغ ألوانا، واملنفوش هو املتفرق األجزاء، فكـأن التـشبيه هنـا يركـز عـىل 

األول ما يكون من اختالف األلوان يف اجلبـال املتحللـة وهـي جـدد : رينأم
ــرتاءى  ــام ت ــوش فحــسب، وإن ــصوف املنف ــون كال ــال تك ــوان ف ــة األل خمتلف
ًكالـصوف املــصبوغ الـذي احتــوى ألوانـا شــتى، والـيشء الثــاين هـو اخلفــة، 

 )١(.))وصريورة هذه الروايس الثقال كأهنا تلك القطع السابحة يف اهلواء 
 جيـد أن تـشبيه " القارعـة"ملتأمل كذلك يف التشبيه الوارد يف سـورة وا 

 بخـالف التـشبيه الـوارد يف سـورة " املنفـوش"  اجلبال بالعهن زيد فيه لفطة

                                                
  . ٤٣: التصوير البياين) ١(



 

  

M   Ó  Ò :ُ فلــم تــرد فيــه هــذه اللفظــة، واكتفــي فيــه بقولــه"املعــارج"

Ô   Õ L وممـن تعـرض هلـذا املـسألة، وأبـان عنهـا خـري إبانـة األســتاذ 
َّتور فاضل السامرائي، مبينا الرس يف ذلك، وعالقة كـل تـشبيه بالـسورة الدك ً

إنـه ملـا ذكـر القارعـة يف أول الـسورة، والقارعـة مـن  ((: التي ورد فيها، يقول
القرع، وهو الرضب بالعصا، ناسب ذلك ذكر النفش؛ ألن من طرائق نفش 

ن اجلبال ُالصوف أن يقرع باملقرعة، كام ناسب ذلك من ناحية أخرى وهي أ
َّهتشم باملقراع، وهو من القرع، وهو فأس عظيم حتطم به احلجـارة، فناسـب  ُ َّ َ ُ

M  8  7  6 يف قولـه ) الفـراش املبثـوث(ذلك ذكر القارعـة ذكـر 

;  :  9 L،أيضا ألنك إذا قرعت طار الفراش وانترش ،ً 
، ومن )١()) وحده "العهن" وحده كام مل حيسن ذكر "الفراش"ومل حيسن ذكر 

 "القارعـة"ما تقدم من ذكر اليـوم اآلخـر يف سـورة  ((  أن-ً أيضا–سباب األ
M   µ  فقد قال يف سورة املعـارج ،"املعارج"ُأهول وأشد مما ذكر يف سورة 

º  ¹  ¸  ¶ » ¼ ½ Â  Á  À  ¿  ¾   Ã
Å  Ä Æ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL    وليس متفقا عىل تفـسري أن ،ً

وإذا كـان املقـصود بـه اليـوم اآلخـر فإنـه مل املراد هبذا اليوم هو اليوم اآلخر، 
يذكر إال طول ذلك اليوم، وأنه تعرج املالئكة والروح فيـه، يف حـني قـال يف 

ــورة   ,  -  .  /  M4  3  2  1  0  "القارعــة"س

                                                
  . ١٩٨: ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل) ١(



 

  

  5L  فكرر ذكرها وعظمها وهوهلـا، فناسـب هـذا التعظـيم والتهويـل أن
هنا كالعهن املنفوش أعظـم يذكر أن اجلبال تكون فيه كالعهن املنفوش، وكو

، كــام أن  )١()) وأهــول مــن أن تكــون كــالعهن مــن غــري نفــش كــام هــو ظــاهر
ّالتوسـع والتفــصيل يف ذكــر القارعـة حــسن ذكــر الزيـادة والتفــصيل فيهــا، ((

 «   M º:، فإنـه مل يـزد عـىل أن يقـول" املعارج"بخالف اإلمجال يف سورة 
¼ ½  À  ¿  ¾L ((  . )٢( 

ًه هبذه الصورة، وهبذه الداللة متوافقا أتم التوافـق مـع وقد جاء التشبي 
َإشـارة مــن حتـدث عــن : اخلـصائص األسـلوبية للــسور املكيـة، وبيــان ذلـك

ــة ــسور املكي ــة لل ــد : اخلــصائص األســلوبية والبياني ــر يف هــذا العه ــه يكث أن
ــك باآليــات  ــيس ذل ــال إذا مــا ق ــشبيه، ورضب األمث اســتخدام أســلوب الت

غنية بالتخيل احليس، والتجسيم   ((ت يف العهد املكي تكون ،  فاآليا)٣(املدنية
وخلع احلركة واحلياة احلوار عىل األشياء، وبخاصة حني يتحـدث عـن يـوم 
ــة وأصــحاب  ــا يتبعــه مــن حــوار بــني أصــحاب اجلن ــه وم القيامــة، وأحداث

 .ً، كام ظهر هذا جليا يف سورة القارعة)٤())السعري
القرآن الكريم كتاب   ((أن : ليب البيانيةَّولعل الرس يف توافر هذه األسا 

دعــوة، والــدعوة تــشق طريقهــا إىل القلــوب باإلقنــاع والتــأثري يف النفــوس، 
                                                

  . ١٩٨: ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل) ١(
  . ١٩٩: املصدر السابق) ٢(
  .، عدنان حممد زرزور١٤٣: علوم القرآن: انظر) ٣(
  . ١٩٩: ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل) ٤(



 

  

ولكي يبلـغ القـرآن هـذه الغايـة نـراه يـرضب يف الـنفس عـىل أوتـار متعـددة 
ليصل إىل قرارها، وموضع التـأثري، واإلقنـاع فيهـا، واألسـاليب متفاوتـة يف 

ًملشاعر الوجدانية، تعبريا عنها، وإثارة هلا، فكان طبيعيـا قدرهتا عىل احتواء ا ً
أن يؤثر القرآن منها األقدر عىل هذه املهمـة، ويكثـر مـن اسـتخدامها؛ ألهنـا 

 )١( .  ))املناسبة للغرض، املوافقة ملقتىض احلال 
مـن : أنه مستمد مـن الطبيعـة نفـسها: وثمة ملحظ آخر يف هذا التشبيه 

 فقد تم توظيف البيئة املكيـة، ومـا تتميـز بـه مـن اجلبـال ِّمكوناهتا وأجزائها،
والصالبة يف هـذه التـشبيهات، ويف رضب األمثـال هلـم؛ لعلهـم يتـذكرون، 
وهذه حقيقة مقـررة يف التـشبيهات القرآنيـة يف العهـد املكـي، وقـد أشـار إىل 
هذه احلقيقة وقررها كثري ممـن كتـب عـن بالغـة التـشبيه وأرساره يف القـرآن 

ــه  ،)٢( ، ويف العهــد املكــي منــهالكــريم وممــن أشــار إىل هــذا األمــر، وأشــاد ب
أول ما يسرتعي النظر مـن خـصائص التـشبيه   ((: األستاذ أمحد بدوي، يقول

ٍيف القرآن أنه يستمد عنارصه من الطبيعة، وذلك هو رس خلوده، فهو باق ما  ُّ
ًبقيت هذه الطبيعة، ورس عمومه للنـاس مجيعـا يـؤثر فـيهم؛ ألهنـ م يـدركون ُّ

ًعنــارصه، ويروهنــا قريبــة مــنهم، ومــن أيــدهيم، فــال جتــد يف القــرآن تــشبيها 
  .)٣( ))ًمصنوعا يدرك مجاله فرد دون آخر، ويتأثر به إنسان دون إنسان 

                                                
  . ٣٢٥: أسلوب الدعوة القرآنية) ١(
عبـد العظـيم املطعنـي يف : ، و١٩٦: من بالغة القرآن: أمحد بدوي، يف كتابه: ومن هؤالء) ٢(

ــه ــرآين: كتاب ــري الق ــه: ، و٢/٢٨٠: خــصائص التعب ــدنان حممــد زرزور يف كتاب ــوم : ع عل
 . ، وغريهم٣٢٠: القرآن

  . ١٩٦: من بالغة القرآن) ٣(



 

  

ومن هنا فقد تم يف هذه السورة توظيف اجلبال واحلديث عنها يف بيان  
ــة عــىل شــدة أهواهلــا، وعظــم ــة، للدالل ــوم القيام ــذي ِمــصريها ي  املــصري ال

ينتظرهم، فهذا التشبيه منتزع من صميم البيئة التـي عـاش فيهـا أهـل مكـة، 
فاجلبال أمام أعينهم، ترتاءى أمامهم حيثام حلـوا وارحتلـوا، فقـد ألـف أهـل 
مكة رؤية اجلبال  ومشاهدهتا، فهـي حتـيط هبـم مـن كـل جانـب ، ولـذا فهـم 

 مـا تتميـز بـه – كـذلك –يدركون بالغة هذا التشبيه وغاياتـه، كـام يـدركون 
هذه اجلبال مـن القـوة والـصالبة، ومـن هنـا يتـضح مـدى توظيـف الطبيعـة 

ً كانت هذه السورة نموذجـا خلـصائص لذاومكوناهتا يف خماطبة أهل مكة، و
اخلطاب يف العهـد املكـي، ومـا متيـزت بـه مـن خـصائص أسـلوبية جتلـت يف 

قـوم، ويف إثبـات سورة القارعة، وقد تم توظيف هذه اخلصائص يف دعوة ال
 .يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العاملني

  (( ولذا ومن خالل ما تقـدم تتبـني لنـا بالغـة القـرآن الكـريم يف كونـه  
يستثمر أقىص ما يف هذه األداة من إمكانات، عن طريق مالءمته الدقيقة بني 

 كلام –املشبه واملشبه به من ناحية، وعن طريق تفصيل جوانب التقابل بينهام 
 من ناحية أخرى، ومن ثم فإن املثل الـذي يـرضبه ال يقـدم لنـا صـورة –لزم 

ًجزئية حمدودة، وإنام يقدم مشهدا فسيحا متكامال ال يمل النظر منه، وال من  ً ً
 )١( .  ))تأمل العالقات العميقة التي تربط بني مجيع جوانبه 

كون فيها،  أهوال القيامة واألحداث التي ي– سبحانه –وبعد أن ذكر  

                                                
  ١١٧: مقدمة يف خصائص اخلطاب القرآين) ١(



 

  

ًوحال الناس واجلبال فيها، بعد أن ذكر ذلك مبهام؛ بغية التفخيم والتعظيم 
والتهويل، ذكر بعد ذلك كله انقسام الناس فيه قسمني أشار إليه بقوله 

MA I  H  G  F  E  D  C  B   L  K  J
Q  P  O  N  M   X  W  V  U  T  S  R

ZY L الناس إىل حزبني، بيان إمجايل لتحزب(( ولذا فهذه اآليات 
وتنبيه عىل كيفية األحوال اخلاصة بكل فريق منهام إثر بيان األحوال الشاملة 
ًللكل، وتوضع يف امليزان صحائف األعامل، فينظر إليه اخلالئق إظهارا 

 )١( .  ))ًللمعدلة، وقطعا للمعذرة 
ظهـور حـال   ((: َّولعل الرس يف وزن األعامل يف هذا اجلمع احلاشد هـو 
ًحب احلــسنات يف اجلمــع العظــيم فيــزداد رسورا، وظهــور صــاحب صــا

 )٢( .  ))السيئات فيكون ذلك كالفضيحة له عند اخلالئق 
 إشارة إىل تعـدد األعـامل وتنوعهـا، فبـسبب " موازينه"ويف مجع لفظة  

 كذلك إىل ثقل هذه –؛ إشارة )٣( هذه الكثرة، وذلك التنوع ثقلت ورجحت
، واملــراد بــاملوازين – ســبحانه وتعــاىل –د اهللا ِاحلــسنات، وعظــم قــدرها عنــ

  )٤( .موازين احلسنات، بأن رجحت حسناته عىل سيئاته
   MI  H  G  Fَ  وأما عاقبة من ثقلـت موازينـه وجـزاؤه 

                                                
   ٩/١٩٣: إرشاد العقل السليم) ١(
  . ٣٢/٧٠:  التفسري الكبري) ٢(
  . ٥/٥١٧: املحرر الوجيز: انظر) ٣(
  .٤/٥٧٧: تفسري القرآن العظيم: انظر) ٤(



 

  

J L بداللته عىل الظرفية والوعـاء ليـدل عـىل " يف" وقد جاء حرف اجلر 
ــا ــة، ففيه ــؤمن يف اجلن ــشه امل ــذي يعي ــيم ال ــة عظــم هــذا النع ــتعارة تبعي  اس

 التـي هـي ارتبـاط حاصـل بـني الظـرف -ُباحلروف، فقد استعريت الظرفية 
 لتلذذ هؤالء املؤمنني الذين ثقلت مـوازينهم بجـامع اإلحاطـة –واملظروف 

ــتعارة بحــرف اجلــر   ــواء، ودل عــىل هــذه االس َّواالحت ــه عــىل " يف"ُ  بداللت
ًأن فيها تـصويرا لـشدة : الظرفية، وتكمن بالغة هذه االستعارة يف هذا املقام

متكن املؤمنني من هذا النعيم، وأنه قد أحـاط هبـم إحاطـة الـسوار باملعـصم، 
 .والظرف بمظروفه

  وإذا كان هـذا حـاهلم، وذلـك نعـيمهم فـال غـرو أن ترضـا معيـشتهم 
عنهم، ويرضوا عنها، وقد تم التعبري عن هذه املعاين والداللـة عليهـا بقولـه 

MI  H   J Lحلديث عن النعيم الـذي يتقلـب فيـه ، فقد تم ا
 " عيـشة"، وقـد جـاءت لفظـة MI  H   J Lاملؤمنون بلفظة 

مفردة؛ إشارة إىل ثبات هذه احلالة، وعدم تغريها وتبدهلا، فهي حالة واحـدة 
من الصفاء والنعيم واللذة، واحلبور والرسور، فبسبب ثباهتا، وعـدم زواهلـا 

العيش يف الدنيا فإهنا متغرية متقلبـة صارت كأهنا واحدة ال ثاين هلا، بخالف 
ــادة والنقــصان، والــصحة  ــرسور، والزي ــشقاء، واحلــزن وال بــني النعــيم وال

 )١(. واملرض
ً جمازا، فهـو جمـاز عقـيل MI  H   J Lوقد تضمن قوله  

                                                
  .٢٢/٢٢٣: نظم الدرر: انظر) ١(



 

  

يف : باإلسـناد، وعالقتـه املفعوليــة؛ إذ العيـشة مرضــية ال راضـية، إذ األصــل
تم إسناد الرضـا إىل العيـشة؛ لتلبـسه هبـا؛ ، ولكن )١(عيشة ريض صاحبها هبا

، وثمة أرسار بالغية تكمن خلـف هـذا التعبـري يـراد )٢(بسبب وقوعه عليها 
  M  Hحتقيقهــا والتأكيــد عليهــا، فقــد جــاء هــذا املجــاز؛ ليــدل عــىل أن 

I J L ))   فاعلــة الرضــا، وهــو اللــني واالنقيــاد ألهلهــا، فالفعــل
ها، وهو اللني واالنقياد، فالعيشة كلمـة للعيشة؛ ألهنا أعطت الرضا من نفس

فهـذه ... جتمع النعيم الذي يف اجلنة، فهي فاعلة الرضـا، كـالفرش املرفوعـة
األشياء كلها قد أ عطت الرضا من نفسها، فهي فاعلة الرضا ، وهي انـذلت 

إذن فالعيشة هي التي ترضا، وهي التي تـدنو، ،  )٣( ))وانقادت بذال وسامحة  
طائعة لينة ألصحاب اجلنة، فتفجر هلـم   ((مرضية، كام أهنا  فهي بحق راضية 

 )٤( .  ))األهنار طواعية، وتدنو هلم الثامر طواعية 
وممن وقف مع هذا األسلوب، وذكر أرساره البالغية الدكتور بسيوين  

 – تعاىل –ويفيد هذا التجوز املبالغة يف النعيم الذي أعده اهللا   ((: فيود، يقول
                                                

 ": أشـار إليهـا العكـربي يف تفـسريه، يقـول) عيـشة راضـية( معنـى وثمة أقوال أخرى يف )١(
عـىل : أحدها بمعنى مرضية، مثل دافق بمعنى مدفوق، والثـاين: وراضية عىل ثالثة أوجه

هو عىل باهبا، وكأن العيشة قد رضت : البن وتامر، والثالث: النسب أي ذات رضا، مثل
  التبيـان يف "مـل مـن حاهلـا فهـو جمـازبمحلها  وحصوهلا يف مستحقها، أو أهنا ال حـال أك

  .٢٦٨: إعراب القرآن
 .، للدكتور بسيوين عبدالفتاح فيود٥٦: علم املعاين: انظر)٢(
  ١٦٦/ ١٠: اجلامع ألحكام القرآن) ٣(
  .٩/٤١٦: أضواء البيان) ٤(



 

  

ــشة أصــبحت للمــؤمنني يف ــه، وســعدوا إىل درجــة أن العي ــة، فرضــوا ب  اجلن
راضية بصاحبها تألفه ويألفها، وحتبه وحيبها، فهي عيشة دائمـة باقيـة؛ ألهنـا 
مبنية عىل األلفـة واملحبـة، ولـو كانـت مبنيـة عـىل التنـافر مـا دامـت، وتأمـل 

وز املؤمن يف عيشة راضية، والكافر يف عيشة نـافرة، جتـد أن التجـ: التعبريين
يف األول ينبئ بالدوام والبقاء؛ حيث الرضا واأللفة، أما التجوز الثاين فينبئ 

 )١( .  ))بالفرقة واالبتعاد، حيث النفور والكراهية 
ًوإن يف هــذا األســلوب ملزيــدا للمــستزيدين، ونظــرا للمتــأملني، ولــذا   ً

ِ من إجياز القرص؛ ملا تـضمنه MI  H  G  F   J Lفيعد قوله 
ْ، والكثــري مــن املعــاين، ولكنهــا اختــرصت هــذا النعــيم كلــه، مــن الــدالالت

، وقـد MI  H  G  F   J Lوأوجزته بأقرص عبـارة يف قولـه 
ًأشار كثري مـن املفـرسين إىل أن يف اآليـة إجيـازا، ومـن ذلـك القرطبـي، وقـد 

فالعيـشة كلمـة جتمـع النعـيم   ((: سبقت اإلشارة إىل كالمه، وذلك حني قـال
كلمـة العيـشة جامعـة   ((:  ويف تفسري أضواء البيـان قولـه ،)٢( ))الذي يف اجلنة 

 وكذلك سيد قطب، فقد أدرك ما فيها من ،)٣( ))لنعيم اجلنة، وأسباب النعيم 
 ويدعها MI  H  G  F   J L  ((: إجياز، وقد أشار إليه بقوله

 )٤(  .  ))جمملة بال تفصيل، توقع يف احلس ظالل الرضا، وهو أروح النعيم 
                                                

  .٥٦: علم املعاين) ١(
  ١٦٦/ ١٠: اجلامع ألحكام القرآن) ٢(
  . ٩/٤١٦: أضواء البيان) ٣(
  . ٦/١٩٦٣: يف ظالل القرآن) ٤(



 

  

َّ القـسم اآلخـر، وبـني حـاهلم يف اآلخـرة، واملـآل – سـبحانه – ذكـر ثم 
  M  M  L  Kالذي يؤولون إليه، والقرار الـذي يـصريون إليـه يف قولـه 

Q  P  O  N   Y  X  W  V  U  T  S  R
Z L ومعنــى MN  M   L أي خــف وزن حــسناته، فرجحــت 

، إذن فهـذا سـبب )٢( ، أو مل يكن له حـسنات يعتـد هبـا)١( سيئاته عىل حسناته
:  - ريض اهللا عنـه –خفة موازينهم وطيـشها، يـدل عـىل ذلـك قـول أيب بكـر 

وإنام خفت موازين من خفت باتباعهم الباطل يف الدنيا، وخفتهم علـيهم، ((
ًوحق مليزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا  ُ((  .  )٣( 

م  ذلك ببيان مـصريهم واجلـزاء الـذي ينتظـره– سبحانه –ثم أعقب  
، وقد تعددت أقـوال املفـرسين يف بيـان M Q  P   RLيف قوله 

 وهـذه األقـوال وإن تعـددت إال M Q  P   RLاملراد يف قولـه 
أهنــا تلتقــي يف الداللــة عــىل ســوء املــصري، وشــدة احلــال هلــذا الــذي خفــت 

، فالنار هـي )٤( النار، فهي من أسامء جهنم: إن املراد باهلاوية: موازينه، فقيل
أن مـأواه ومـسكنه هـي : اه التي يرجع إليها، ويأوي إليها، واملعنـىأمه ومأو

 )٥(.اهلاوية التي هيوي فيها عىل رأسه يف نار جهنم
                                                

  . ٤/٥٧٧: تفسري القرآن العظيم: ، و٢٤/٥٧٦: جامع البيان يف تأويل آي القرآن: انظر) ١(
  . ٩/١٩٤: إرشاد العقل السليم: انظر) ٢(
  .٢٤/٢٦٦: التفسري البسيط) ٣(
  . ٤/٥١٩: معامل التنزيل: انظر) ٤(
  ٢٤/٥٧٦ :جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر) ٥(



 

  

 إشارة إىل شدة عمقها، وبعد مهواها، وأن قعرهـا " هاوية"  ويف لفظة 
، ولذا فيظل هيوي فيها دون أن يصل إىل قرارها ومنتهاها، )١(ُشديد ال يدرك

ّالنار العميقة؛ هلـوي أهـل النـار فيهـا   ((:  باهلاوية، واملراد هباُومن هنا سميت
؛ لتـدل عـىل هـذا املعنـى " هاويـة"، ومن هنا جـاءت لفظـة )٢( ))ًمهوى بعيدا 

ًوتؤكده، ولتبني أهنا نار نازلة سافلة ال يزال هيوي فيها نزوال، وكذلك أهـل 
 –يث أيب هريـرة ، يؤيـد ذلـك حـد)٣(ًالنار هيوون يف نار جهنم سبعني خريفا

: e إذ سمع وجبـة، فقـال النبـيeكنا مع رسول اهللا: ( قال–ريض اهللا عنه 
ُهـذا حجـر رمـي بـه يف : اهللا ورسـوله أعلـم، قـال: قلنا: تدرون ماهذه؟ قال

 )٤ ().ًالنار منذ سبعني خريفا، فهو هيوي يف النار اآلن، حتى انتهى إىل قعرها
ًانــا هلالكــه، وشــدة خــرسانه؛  ومعناهــا بي"هاويــة"ولــذا فــإن يف لفظــة  

 )٥(.وذلك أنه إذا هوى سقط وهلك
إذن فاهلاوية هي النار، وقـد تـم التعبـري هبـا؛ للداللـة عـىل شـدة املـآل،  

وشدة العذاب الذي ينتظرهم، وهو استعامل معروف لدى العرب، كام أهنـا 
 )٦(  .  ))هوت أمه : كلمة عربية كأن الرجل إذا وقع يف أمر شديد قال  ((

                                                
  . ٤/٥١٩: معامل التنزيل:انظر) ١(
  . ٤/٢٨٠: الكشاف) ٢(
 . ١٥/٤٤٩: روح املعاين: انظر) ٣(
يف شدة : اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: ، كتاب٢٨٤٤: رقم احلديث: صحيح مسلم) ٤(

 . حر نار جهنم، وبعد قهرها، وما تأخذ من املعذبني
  . ٤/٢٨٠: الكشاف: انظر) ٥(
  . ٢٤/٥٧٦: البيان يف تأويل آي القرآنجامع ) ٦(



 

  

فاهلاوية هي النـار، فهـي اسـم مـن أسـامئها، ودركـة مـن دركاهتـا، بـل   
، كام يقال لألرض أم الناس؛ ألهنـا )١(.  ))ًهي أسفل دركات النار عياذا باهللا ((

وكـــذلك النـــار مـــأوى الكـــافرين يف اآلخـــرة؛ ألهنـــا مـــأواهم   ((تـــؤوهيم،  
 )٢(  .  ))ومصريهم 

 يف بالغة تـشبيه املـأوى بـاألم يف ً  وقد ذكر املفرسون كثريا من األقوال
إن املراد بـذلك أن اهلاويـة سـتكون :  فقيلM Q  P   RLقوله 

، يـدل )٣(.  ًمصريه ومسكنه؛ إشارة لكـون األمهـات سـكنا ومـأوى ألبنـائهم
ُوعـرب عـن املـأوى بـاألم؛ ألن أهلهـا يـأوون   ((: عىل ذلـك قـول أيب الـسعود

لكـون هـذه : -ً أيـضا – ويف ذلـك إشـارة ،)٤( ))إليها، كام يأوي الولد إىل أمه 
النار هتوي هبم، وتضمهم إليها كـام تـضم األم أوالدهـا إىل صـدرها، وأهنـم 

 )٥( . يلتجئون ويفزعون إليها
أن فيـه إشـارة إىل متكـن هـذه النـار :   ومن دالئل هذا التشبيه وأرساره

هـا ال منهم، وإحاطتها هبم كام حييط رحم األم بولـدها، وأهنـم منغمـسون في
حــال مـن خفــت   ((، ومــن هنـا جــاء هـذا التــشبيه؛ ليبـني  )٦(فكـاك هلــم منهـا

                                                
  . ٩/٤٦٤: أضواء البيان) ١(
  . ٥/٥١٧: املحرر الوجيز) ٢(
  . ٤/٥١٩: معامل التنزيل: انظر) ٣(
  . ٩/١٩٤: إرشاد العقل السليم) ٤(
   . ٤/٦٨٩: حاشية زادة عىل تفسري البيضاوي: انظر) ٥(
  . ١٥/٤٤٩: روح املعاين: انظر) ٦(



 

  

موازينه يومئذ بحـال اهلالـك يف الـدنيا؛ ألن العـرب يكنـون عـن حـال املـرء 
ًبحال أمه يف اخلري والرش؛ لـشدة حمبتهـا البنهـا، فهـي أشـد رسورا بـرسوره، 

 )١(. ))ًوأشد حزنا بام حيزنه 
أم الـذي خفـت   ((لشدة، وبتلك احلرارة سـتكون إذن فهذه النار هبذه ا 

موازينه، أمه التي يفيء إليها ويأوي، واألم عندنا األمن والراحة، فـامذا هـو 
واجد عند أمه هذه اهلاوية، النار احلامية إهنـا مفاجـأة تعبرييـة، متثـل احلقيقـة 

 )٢(  .  ))القاسية 
عـذاب، ففـي وال خيفى أن هذا التشبيه هتكم هبم، وعـذاب هلـم فـوق  

ًهذا التعبري هتكم هبم وسخرية؛ بأن جعلت النار هلم أما يأوون إليها، كام أن  ُ
  ((، وقـد أشـار سـيد قطـب إىل هـذا املعنـى يف قولـه  )٣(  األم تأوي إليها ابنهـا

واألم هــي مرجــع الطفــل، ومــالذه، فمرجــع القــوم ومالذهــم يومئــذ هــي 
خـاص، وفيــه كـذلك غمــوض اهلاويـة، ويف التعبـري أناقــة ظـاهرة، وتنــسيق 

 )٤(  .  ))يمهد إليضاح بعده، يزيد يف عمق األثر املقصود 
 اهلاوية، وتلك أوصافها، وذاك هوهلا، وشدة أثرهـا، ولـذا فإهنـا ذههو 

وملا كانـت ممـا   ((وهذه أوصافها مما ال تدركه العقول، وال حتيط هبا الظنون،  
                                                

 . ٣٠/٥١٤: حرير والتنويرالت: انظر) ١(
  . ٥/٣٩٦١: يف ظالل القرآن) ٢(
: ، وروح املعـاين١٧/٦٢٤٤: حماسـن التأويـل: ، للفـراء و٣/٢٨٧: معاين القـرآن: انظر) ٣(

١٥/٤٤٩ .  
  . ٥/٣٩٦١: يف ظالل القرآن) ٤(



 

  

ًاألمـر فيهـا منكــرا أن يفـوت الوصـف بعظـم أهواهلـا، وشــديد زلزاهلـا مجـع 
M   V  U  T  S، ولــذا جــاء قولــه )١( ))يكـون خملــوق يعــرف وصــفها 

WL إشـارة إىل هـذا املعنــى، وداللـة عليـه، وقــد أفـاد االسـتفهام يف قولــه 
M  W  V  U  T  SL معنى التعظـيم، والتهويـل لـشأهنا، والتفظيـع 

لقلـوب أن تـدري ، فإذا كانت كذلك فأنى للعقول أن حتـيط هبـا، وا)٢( هلوهلا
ما هي، ويف هذا االستفهام إشارة إىل هذه املعاين، وداللة عليها، ففيه إشـارة 
إىل أهنـا خارجـة عـن املعهـود، بحيـث ال حتـيط هبـا علـوم البـرش، وال تــدرك 

ســؤال التجهيــل والتهويــل املعهــود يف   ((، كــام تــضمن االســتفهام  )٣(كنههــا
 )٤(  .  )) وحيز اإلدراكالقرآن؛ إلخراج األمر عن حدود التصور، 

إذن فهذه هي اهلاوية، وذاك شديد هوهلا، وفظيع أمرها، وهو هـول ال  
ُيــدرك، وإنــام يوقــف فيــه إىل العلــم، وينتهــى فيــه إىل الــسامع؛ وكــأن يف هــاء 

 إشارة إىل هذا املعنـى، وداللـة عليـه مـن M   W  V  ULالسكت يف قوله 
 ذكرها مما يكرب القلب، حتـى ال إشارة إىل أن  ((طرف خفي؛ وذلك أن فيه 

يقدر عىل االسرتسال يف الكالم، أو إىل أهنا مما ينبغـي للـسامع أن يقـرع هبـذا 
االستفهام سمعه، فيسكت لسامع اجلواب وفهمه غاية الـسكوت، ويـصغي 

                                                
  . ٢٢/٢٢٤: نظم الدرر) ١(
 . ٥/٤٥٠: تيسري الكريم الرمحن: اتظر) ٢(
  . ٥/٤٨٧: رفتح القدي: اتظر) ٣(
  . ٥/٣٩٦١: يف ظالل القرآن) ٤(



 

  

 )١(  .  )) غاية اإلصغاء 
 لينهي احلديث عنها؛ ألنه ممـا M   W  V  ULجاء السكت يف قوله  

لبرش معرفته، وال اإلحاطة هبا، فاملقام هنا مقام سكوت وإصـغاء ال يمكن ل
ملا سيأيت بعدها من بيان حاهلا، وإيضاح ألمرها، ولذا جـاء بياهنـا، وإيـضاح 

 بيان M Z  Y  XLفإن قوله  M Z  Y  X Lأمرها يف قوله 
، )٢(هـي نـار:  خـرب ملبتـدأ حمـذوف، تقـديره"ٌ نـار"هلا، وإخبار عنهـا، فلفظـة 

 نكرة؛ للتعظـيم، "ٌ نار"أن اهلاوية هي نار حامية، وقد جاءت لفظة : واملعنى
ِإشارة إىل عظم أمرها، وشديد حرها، وشدة حراراهتا، فقد بلغـت الغايـة يف 

 )٣(.   احلرارة؛ حتى صارت حامية من شدة الوقود عليها وكثرته
ا ليـست أن سائر النريان بالنسبة إليها كأهنـ  ((: أفاد التنكري هبذه الداللة 

ٍحامية، وهذا القدر كاف يف التنبيه عىل قوة سخونتها، نعوذ بـاهللا منهـا ومـن 
 )٤(  .  )) مجيع أنواع العذاب

 حـني جـاءت " حاميـة" تم تأكيد هـذه املعـاين كلهـا وتقريرهـا بلفظـة  
ْمن قبيل التوكيد اللفظي؛ ألن النار ال ختلو من احلمـي،   ((ًوصفا للنار، فهي  َ
 ، فكان كذكر املرادف، كقوله"نار" بام هو من معنى لفظ فوصفها به وصف

                                                
 .  ٢٢/٢٢٤: نظم الدرر) ١(
  . ٢٩٣: التبيان يف إعراب القرآن) ٢(
  . ٢٤/٥٧٦: جامع البيان يف تأويل آي القرآن: انظر) ٣(
  .٣٢/٧٢: التفسري الكبري) ٤(



 

  

 MN  M  L  L )٢(  .  )) )١( 
وكذا تضافر التنكري والوصف بام توافر يف كل واحد مـنهام يف الداللـة  

عىل شدة هـذه النـار، واإلشـارة إىل أنـه قـد انتهـى حرهـا، وبلغـت الغايـة يف 
 –عليه الصالة والـسالم  –الشدة واحلرارة، وقد جاء مصداق ذلك يف قوله 

عـىل حـرارة   ((يف بيان شدة نار اآلخـرة، ومفارقتهـا لنـار الـدنيا بأهنـا زيـدت 
 )٣(  .  )) ًالدنيا بسبعني ضعفا، نستجري باهللا منها 

 أن النبـي - ريض اهللا عنه –يدل عىل ذلك ويؤكده، حديث أيب هريرة  
بـن آدم جـزء مـن نـاركم هـذه التـي يوقـد ا: ( قـال- صىل اهللا عليه وسـلم –

: واهللا إن كانت لكافية يارسول اهللا، قـال: ًسبعني جزءا من حر جهنم، قالوا
ًفإهنا فضلت عليها بتسعة وستني جزءا، كلها مثل حرها ُْ ِّ   ()٤(  

MA     H  G  F  E  D  C  B وقد تضمن قوله  
I Q  P  O  N  M  L  K  J   S  R

ZYXWVUT L بني فريقني، ًا، وهي املقابلة يًفنا بديع
ًفريق ثقلت موازينه، ورجحت حسناهتم، فكان عاقبة أمرهم محيدا، فآلوا 
إىل نعيم دائم، وعيشة راضية مرضية، وفريق آخر رجحت هبم سيئاهتم 

                                                
  . ٦: اهلمزة) ١(
  . ٣٠/٥١٥: التحرير والتنوير) ٢(
  . ٥/٤٥٠: السعدي) ٣(
يف شـدة : ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، بـاب٢٨٤٣: رقم احلديث:  صحيح مسلم)٤(

 . حر نار جهنم، وبعد قهرها، وما تأخذ من املعذبني



 

  

فصاروا إىل اجلحيم هيوون فيها، ويصطلون بنار حامية، وقد تم توظيف 
ولذا فإن املقابلة هذه املقابلة لإلشارة إىل انقسام الناس يف اآلخرة قسمني، 

يف هذه اآليات ظاهرة جلية، كيف ال وقد عرضت مشهدين متقابلني ملصري 
كل فريق من هذين الفريقني، إذن فقد متايزت األمور، وعىل العاقل الرشيد 
أن خيتار قراره ومصريه، ومن هنا يتبني كيف تم توظيف هذا األسلوب 

ن هذا األسلوب البالغي البالغي يف التأثري يف املخاطبني، ولذا فقد كا
وسيلة بالغية ناجحة يف احلديث عن اليوم اآلخر، وانقسام الناس فيه، 
واإلشارة إىل التباين التام لكل فريق، عسى أن يكون هلذا األسلوب أثر يف 
ًنفوس املخاطبني يف العهد املكي، وأن يكون دافعا هلم لإلقبال عىل اإليامن، 

م فيه من الكفر واإلعراض، وإال فليختاروا وعىل القرآن، وأن ينفكوا عام ه
مصريهم، وليحددوا جزاءهم يف اآلخرة، فإن اجلزاء من جنس العمل، 

 .ًجزاء وفاقا، وما ربك بظالم للعبيد
ًومــن تأمــل ســورة القارعــة جيــد أهنــا تــضمنت كثــريا مــن اخلــصائص  

ن هـذه األسلوبية التي متيز هبا العهد املكي، فباإلضافة إىل مـا سـبق ذكـره فـإ
السورة قائمة عىل الوعيد والتهديـد، وعـىل اإلنـذار، وقـد ذكـر هـذا األمـر، 

هتويـل شـديد   ((وأشار إليه الطاهر بن عاشور، فبني أنه تـم يف هـذه الـسورة  
االبتداء باسم القارعة املـؤذن بـأمر عظـيم، واالسـتفهام : بثامنية طرق، وهي

ر أول مرة، واالستفهام عـام املستعمل يف التهويل، واإلظهار يف مقام اإلضام
ينبــئ بكنــه القارعــة، وتوجيــه اخلطــاب إىل غــري معــني، واإلظهــار يف مقــام 
اإلضامر ثاين مرة، والتوقيف بزمن جمهول حصوله، وتعريـف ذلـك الوقـت 



 

  

 )١(  .  )) بأحوال مهولة 
بل إن ذكر القارعة وتكرارها يف افتتاح هذه السورة مراد منه التهويـل  

 هذه املعاين، ودلـت " القارعة"تحذير هلم، فقد تضمنت لفظة واإلنذار، وال
  M  0  /  .L يقـول يف قولـه : عليها، يدل عـىل ذلـك قـول الزجـاج

 مبتدأ، والقارعة خربه، وهو حتذير، والعـرب حتـذر، وتغـري " ما"  ((: يقول
 )٢(  .  )) بالرفع والنصب 

 ذلــك اليــوم كــام أن ذكــر أحــوال النــاس واجلبــال، ومــا حيــدث هلــام يف 
 التهويــل واإلنــذار، يــدل عــىل ذلــك قــول الطــاهر بــن – كــذلك –غرضــه 
M  :  9  8  7  6 يقول يف تفسري قولـه : عاشور

; ?  >  =  <   @L  ))   ـــذا ـــصود هب واملق
ً من اجلملتني املفيدتني أحواال " يوم"التوقيت زيادة التهويل بام أضيف إليه 

 )٣(  .  )) هائلة 
 املكيــة جيــد فيهــا تــوافر أســاليب الوعيــد والزجــر ومــن يتأمــل الــسور 

والتهديد، وهذا هو املتالئم مع نفوس كذبت وكفرت بآيـات رهبـا ورسـله، 
ــذلك -ويف هــذا مطابقــة ألحــوال املخــاطبني هبــذه اآليــات، وموافقــة   -ك

ُلطبيعة الدعوة يف هذه املرحلة، وبيان لطبيعـة هـذه النفـوس التـي خوطبـت 
 .هبذه اآليات

                                                
  ٣٠/٥١٢: التحرير والتنوير) ١(
  ٨/٥٠٣: البحر املحيط) ٢(
  ٣٠/٥١١: التحرير والتنوير) ٣(



 

  

ًى أن يف هذا اإلنذار زجرا هلم، وقرعا ملسامعهم، فهم بحاجـة وال خيف  ً
إىل مــا يقــرع مــسامعهم، وهيــز وجــداهنم، وينــذرهم وخيــوفهم بالوعيــد 
ًوالتهديد، وحسبك بالقارعة وأهواهلا زاجرا ورادعا، فعسى أن يقلعـوا عـام 
فيه من التكذيب واإلعراض، ومن هنا جاءت هذه السورة هبذه اخلصائص 

ًال هـؤالء القـوم، وذكـرا ملـوفقهم مـن الرسـالة وصـاحبها، وبيانـا ًبيانا حل ً– 
 للخطب املحدق هبم، واخلطر املحيط هبم إن استمروا عىل كفرهم –كذلك 

 .وإعراضهم، وإال فلينظروا الساعة، فالساعة أدهى وأمر
أن احلديث عن نعيم املؤمنني يف هذه : ومما يدل عىل هذا األمر ويؤكده 

ًضبا موجزا يف قوله  السورة جاء مقت ًMA   F E D C B

IHG J L  وقد سبقت اإلشارة إىل اإلجياز الذي تضمنه ،
وكالم العلامء يف ذلك، بخالف  MIHGF J Lقوله 

احلديث عن أهوال يوم القيامة، واحلديث عن مصري من خفت موازينه، 
ًفقد جاء ذلك مطوال، وتكاد السورة كلها تكون حديثا عن األمر، بدءا م ً ن ً

M4  3  2  1  0  /  .  -  ,   6  5 قوله 
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ًوال خيفى أن يف ذلك توافقا مـع خـصائص اخلطـاب يف العهـد املكـي،  

ُ مــع طبيعــة هــذه النفــوس التــي خوطبــت هبــذه – كــذلك –كــام أنــه توافــق 
ُاآليات، وما جبلت عليه من العنـاد والكفـر واإلعـراض، ولـذا فـإن ظهـور 



 

  

لتحذير واإلنذار والوعيد يف هذه السور املكية إشارة إىل مـا متيـز بـه القـرآن ا
ُيراعـي الطبيعـة البـرشية، ومـا جبلـت عليـه مـن ميـول،   (( الكريم مـن كونـه

ــأثري فيهــا، فأســلوب  ويتحــرى أن يــصل إىل الــنفس البــرشية مــن منافــذ الت
زة اخلـوف ُالرتهيب يتخذ طريقه إىل النفس من خالل ما ركب فيها من غريـ

 )١(  .  )) التي تدفع اإلنسان إىل توقي اخلطر، والبعد عام يعرضه له 
التفـصيل بعـد : ومن اخلصائص األسلوبية التي جتلت يف هذه السورة 

اإلمجال، والبيـان بعـد اإلهبـام، ويعـد هـذا األسـلوب مـن وسـائل التـشويق 
تقريرهــا يف واإلثــارة والتنبيــه، كــام أنــه وســيلة مــن وســائل تثبيــت املعــاين و

النفوس أفضل متكن، فإذا استقرت يف أعامقها فإنه ال يفارقهـا حتـى حيـدث 
ًأثرا فيها وال بد، وذلكم هو املراد من هذه اآليات، ومـن هنـا فقـد جـاء هـذا 
األسلوب وفـاء ملقـام البالغـة، ومراعـاة ألحـوال املخـاطبني هبـذه الـسورة، 

 زمن الدعوة اإلسالمية، تلـك الذين عاشوا يف هذه احلقبة الزمنية املهمة من
 متنحه قدرة عىل التـأثري يف ((خاصية من خصائص القرآن الكريم، ولذا فهي 

ًالنفس وهتيئتها لقبول املعنى، لتضمنه كثـريا مـن وسـائل التـشويق واإلثـارة 
التـي تقــوم بـدورها يف متكــني املعـاين يف النفــوس، بإثـارة تطلعهــا إىل معرفــة 

 إهبام، أو تفصيل ما بـه مـن إمجـال، فـإذا ورد املعنـى اخلرب، أو جالء ما به من
بعد هذه اإلثارة  أنست إليه النفس، ومتكن فيها بعـد أن سـبقه إليهـا رسـول 

 )٢(  .  )) ًمهد له موطنا مكينا
                                                

  . ١١١: أسلوب الدعوة القرآنية) ١(
  . ٣٢٨: قاملصدر الساب) ٢(



 

  




وبعد هذا التطواف املاتع مع هذه  السورة املباركة، وبعد هذه الصحبة  
 إىل هنايــة هــذا التطــواف، وغايــة هــذا الطيبــة هلــذه اآليــات الكــريامت أصــل

ُالبحــث، فلكــل بدايــة هنايــة، ولكــل عمــل غايــة، فعــسى أن أكــون  حققــت 
ُالغاية التي كنت أرنو الوصول إليها، والوقوف عنـدها، وثمـة نتـائج أمكـن 

 :االهتداء إليها، واخلروج هبا من خالل هذه الدراسة، ومن أمهها ما يأيت
دين جتعلنـــا نــدرك الفــروق األســـلوبية، أن معرفــة املكــي واملــ: ًأوال 

واخلصائص املوضوعية والتعبريية للقرآن الكريم، ومن ثم اإلفادة مـن هـذا 
ُاملبحث يف الدعوة إىل اهللا، وذلك أن هذا املبحـث يعطـي الـدارس املـنهج يف 
ــشارهبم  ــدد م ــهم، وتع ــتالف أجناس ــاس عــىل اخ ــع الن ــل م ــة التعام طريق

ً كــل الظــروف واألحــوال مــتالئام مــع ومــن ثــم يــأيت اخلطــاب يف، وتنوعهــا
َّمقتضيات األحوال، مراعيا هلا، وهل البالغة إال هذه  !؟ً

ْ جتلــت يف ســورة القارعــة كثــري مــن اخلــصائص املوضــوعية :ًثانيــا 
واألسلوبية للسور يف العهد املكي، وقد جاءت تلك اخلصائص منبثقـة مـن 

ه اخلـصائص مـرآة َواقع أولئك األقوام، ومنطلقة منـه، ومـن ثـم كانـت هـذ
 .تعكس حال القوم، وتبني ما هم عليه من الكفر والتكذيب واإلعراض

ُّ تعــد ســورة القارعــة مــن أوســط الــسور التــي نزلــت يف العهــد :ًثالثــا   ُ
املكي، ولـذا فقـد تـوافر فيهـا كثـري مـن اخلـصائص املوضـوعية واألسـلوبية 

ًللعهد املكي، وقد كشفت هذه الدراسة كثريا من هذه اخلـص ائص، وقـد تـم ْ
 .ِّالوقوف معها؛ لبيان رس توافرها، ودالالهتا يف هذه السورة



 

  

ً تكاد تكون سورة القارعة كلها من أوهلا حتى آخرهـا نموذجـا :ً  رابعا
أسـلوب : ملا تتميز هبا السور املكية يف خصائصها األسلوبية، فقد توافر فيهـا

ألفاظهـا، وهلجـة التكرار، وأساليب التهديد والزجر والوعيد، كذلك شـدة 
خطاهبــا، وشــدة قرعهــا وزجرهــا، وحــسبك داللــة عــىل ذلــك ورود لفظــة 

 فيها وتكرارها ثالث مرات، وال ختفى داللة هـذه اللفظـة، وقـوة "القارعة"
وقعها، وشـدة زجرهـا، وقـد تـم توظيـف هـذه اخلـصائص كلهـا يف خماطبـة 

لعـــدل املـــرشكني، ودعـــوهتم إىل اهللا، وإثبـــات يـــوم القيامـــة، واحلـــساب با
 .وامليزان

ُتعد: ً  خامسا وجهـا مـن  سـورة القارعـة يف هذه اخلصائص األسلوبية ُ
وجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم الــذي متيــز بــه أســلوب القــرآن الكــريم عــن 
ًأســاليب العــرب قاطبــة، بــل البــرش مجيعــا، فقــد تعــددت هــذه اخلــصائص 

ث عنهـا ًاألسلوبية وتنوعت تنوعا يالئم طبيعة املوضوعات التي تـم احلـدي
 طبيعـة األحـوال واألجـواء التـي تنزلـت – كـذلك – يف هذه الفرتة، ويالئم

فيها هذه السورة من حيث املخاطبون هبا، والظروف التـي تعيـشها الـدعوة 
 .اإلسالمية يف ذلك الوقت

 تكاد تكون سورة القارعة كلها قائمـة عـىل الوعيـد والتهديـد :ًسادسا 
 األساليب الدالة عىل هـذا الغـرض، ومـن واإلنذار، فقد توافر فيها كثري من

ولـذا فـإن ، وحتقيقـه ًثم توظيف هذه األساليب مجيعا يف إبـراز هـذا الغـرض
عىل الوعيـد واإلنـذار والتهديـد يف ذلـك مطابقـة ألحـوال  هذه السورة قيام

ُاملخاطبني هبذه السورة، وكشف لطبيعة تلك النفـوس التـي خوطبـت هبـذه 



 

  

ــأملوا  ــسورة، فلعلهــم إن ت ــك إىل ال ــودهم ذل ــد أن يق ــد والتهدي هــذا الوعي
ًالتــصديق واإليــامن، فيكــون ذلــك ســببا يف إيامهنــم وهــدايتهم، وذلكــم هــو 
املراد، وإال فقد قامت عليهم احلجة، ولكـن حـال دون إيامهنـم وتـصديقهم 

ـــاد، وصـــدق اهللا  ـــر واإلعـــراض، والعن ¼  ½¾  ¿  M  À الكف
ÁL  ]٥:القمر[ 

 إىل مزيـد مـن الدراسـات البالغيـة التـي وأدعو يف خامتة هـذا البحـث 
تعنــى بــاملكي واملــدين يف القــرآن الكــريم، لبيــان كيــف جــاءت آيــات هــذين 
العهدين متوافقة مع طبيعة املجتمع الذي تنزلت فيه تلك اآليات، إذ يتجىل 
يف مبحث املكي واملدين مطابقـة الكـالم ملقتـىض احلـال، وهـذه هـي البالغـة 

 .بعينها
جــة إىل مزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة يف هــذا املجــال،   كــام أننــا بحا

وتوظيف ما توافر لدينا من علم علامئنا يف دراسات تطبيقية حتليلية تربز هذا 
 . بالغة القرآن الكريم– كذلك –املبحث، وتربز 

   
 .واحلمد اهللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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 ).د ـ ت (التحرير والتنوير، للشيخ حممد الطاهر بن عاشور، -
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فهد بن عبدالرمحن الرومي، مكتبـة . راسات يف علوم القرآن الكريم، دد -
 . هـ ١٤١٤:  األوىل الطبعةالتوبة،

مكتبـة غريـب : يوسف خليف، النارش. دراسات يف القرآن واحلديث، د -
 . القاهرة 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والـسبع املثـاين، تـأليف العالمـة أيب  -
د حممود اآللويس البغدادي، ضبطه وصححه الفضل شهاب الدين السي

ــريوت، الطبعــة الثانيــة : عــيل عبــدالباري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، ب
 هـ ١٤٢٦ –م ٢٠٠٥

صحيح البخاري، لإلمام أيب عبـداهللا حممـد بـن إسـامعيل البخـاري، دار  -
 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧: السالم، الرياض، الطبعة األوىل

سلم بــن احلجــاج القــشريي، دار صــحيح مــسلم، لإلمــام أيب احلــسني مــ -
 -هـــ ١٤٢٠: إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، لبنــان، الطبعــة األوىل

 م٢٠٠٠
عبداملنعم نمر، دار الكتـب اإلسـالمية، الطبعـة . علوم القرآن الكريم، د -

 . هــ١٤٠٣: الثانية 
مدخل إىل تفسري القرآن وبيـان إعجـازه، للـدكتور عـدنان : علوم القرآن -

ـــان، الطبعـــة األوىلحممـــد زرزور، امل ـــريوت، لبن : كتـــب اإلســـالمي، ب



 

  

 م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠١
بـسيوين عبـدالفتاح . علم املعاين دراسة بالغية ونقديـة ملـسائل املعـاين،د -

 هـ١٤١٩: ، ١:فيود، مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، ط
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، ملحمد بـن  -

 .هـ ١٤٠٣، دار الفكر، بريوت، عيل الشوكاين
: يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار العلم للطباعة والنرش، جـدة، الطبعـة -

 .هـ ١٤٠٦: الثانية عرشة
ــق ورشح  - ــن بحــر اجلــاحظ، حتقي ــوان، أليب عــثامن عمــرو ب ــاب احلي كت

عبدالسالم حممد هارون، دار إحياء الرتاث اإلسـالمي، بـريوت، لبنـان، 
 ).د ـ ت (

قــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، أليب الكــشاف يف ح -
ــي  ــايب احللب ــصطفى الب ــة م ــود الزخمــرشي، مطبع القاســم جــار اهللا حمم

 .هـ ١٣٩٢وأوالده، 
ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، للدكتور فضل صـالح الـسامرائي،  -

 ).د ـ ت (دار عامر، عامن، األردن، 
ــريوت، منــاع القطــان.مباحــث يف علــوم القــرآن، د - ، مؤســسة الرســالة ب

 . هـ١٤١٢: الطبعة الثامنة عرشة
دراسـة يف مفهـوم التكـرار وأرساره يف القـرآن، للـدكتور : املثاين القرآنية -

الــسيد عبداملقــصود جعفــر، دار الطباعــة والنــرش اإلســالمية، القــاهرة، 
 . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣: الطبعة األوىل

يب حممد بن عطيـة األندلـيس، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أل -



 

  

ــريوت، : حتقيــق ــشايف حممــد، دار الكتــب العلميــة، ب عبدالــسالم عبــد ال
 هـ١٤١٣: الطبعة األوىل

معــامل التنزيــل، لإلمــام أيب حممــد احلــسني بــن مــسعود البغــوي، إعــداد  -
خالد عبدالرمحن العك، ومـروان سـوار، دار املعرفـة، بـريوت، : وحتقيق

 .هـ ١٤٠٧: الطبعة الثانية
أمحــد يوســف : معـاين القــرآن، أليب زكريــا حيـي بــن زيــاد للفـراء، حتقيــق -

ــدالفتاح شــلبي، وعــىل النجــدي . نجــايت، وحممــد عــىل النجــار، ود عب
 ).د ـ ت (ناسف، دار الرسور، 

. مقدمــة يف خــصائص اخلطــاب القــرآين بــني العهــدين املكــي واملــدين، د -
ــالم ــرش اإلس ــة والن ــر، دار الطباع ــصود جعف ــسيد عبداملق ــة ال ية، الطبع

 . هـ ١٤١٣: األوىل
: حممد بن عبدالرمحن الشايع، الطبعـة األوىل. املكي واملدين يف القرآن ، د -

 .  هـ ١٤١٨
للدكتور حممد عبدالعظيم الزرقاين، دار : مناهل العرفان يف علوم القرآن -

 . م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
د ـ (وي، دار هنـضة مـرص، القـاهرة، من بالغة القرآن، للدكتور أمحد بـد -

 ).ت 
نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والــسور، لربهــان الــدين البقــاعي، دار  -

 .هـ ١٤١٣: الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية
 

 



 

  

 
 

 نبذة خمترصة عن بحث
 خصائص اخلطاب املكي يف سورة القارعة

الغية التطبيقيـة ُبدأت الدراسة بمقدمة بينت فيها أمهية الدراسات الب 
ُللقـرآن الكــريم، مــشريا إىل أن هـذا البحــث يعنــى باجلانـب التطبيقــي لعلــم  ً

  سينطلق من النص نفـسه، - كذلك –املكي واملدين يف القرآن الكريم، وأنه 
ومن هنا تـتجىل أمهيـة هـذه الدراسـة؛ يف كوهنـا دراسـة تطبيقيـة، وهـذه هـي 

يف هذا املجال، وتوظيفـه يف مثـل اإلفادة الكاملة يف نظري من جهود علامئنا 
َهذه الدراسات، ثم بينت أمهية املوضوع، وأسباب اختياره ُ. 

وقفـات تأمليـة مـع : بعنوان:   وقد جاء هذا البحث يف مبحثني، األول
ُمبحـــث املكـــي واملـــدين، ذكـــرت فيـــه مخـــس وقفـــات متعلقـــة بموضـــوع 

ــوان ــان بعن ــذي ك ــاين، ال ــة للمبحــث الث ص خــصائ: الدراســة،كانت توطئ
ُاخلطاب املكي يف سورة القارعة، الذي هـو لـب هـذه الدراسـة، ثـم ختمـت  ُّ
ُالدراسة بخامتة اشتملت عىل أبرز النتائج التي خرجت هبـا، ثـم ذيلـت هـذ ُ  اْ

 . بثبت للمصادر واملراجع التي تم الرجوع إليها، واإلفادة منهابحثال
 



 

  







 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




 نمشة بنت عبداهللا الطواله .د
ت املساعد بكلية اآلداب جامعة األمرية نورة بنت عبد أستاذ القراءا •

 .الرمحن 
حاصــلة عــىل درجــة املاجــستري مــن كليــة الرتبيــة للبنــات بالريــاض  •

نكات القرآن أليب حممد عبد الرمحن بن أمحد املقـرئ (بتحقيق كتاب 
 .)من أول سورة آل عمران إىل هناية سورة يونس

بيـة للبنــات بالريــاض حاصـلة عــىل درجــة الـدكتوراة مــن كليــة الرت •
 .)القراءات القرآنية وأثرها يف علوم القرآن(بأطروحتها 

 



 

  







 

  


 

 ثـم ذكـر ألقـوال ،حيتوي هذا البحث عىل تعريف بعلم الرسم العثامين
 وأقواهلم يف حكم ، القول بتوقيف الرسم العثامين مع أدلتهمةالعلامء يف مسأل

 .خمالفة الرسم العثامين مع أدلتهم 
 من حيـث بيـان ،لقول بإعجاز الرسم القرآينثم تناول البحث مسألة ا

ُ فـسمي بعـض املثبتـني ، وأراء العلـامء فيـه،لنشأة القـول باإلعجـاز الرسـمي
 ،إلعجاز الرسم القرآين ونص عىل مؤلفـاهتم التـي رصحـوا هبـذا القـول هبـا

وأدلتهم التي استدلوا هبا مع إيراد نامذج من التطبيقات عـىل إعجـاز الرسـم 
 مثــال لكــل قاعــدة مــن قواعــد الرســم العــثامين مــع نقــل  وقــد ذكــر،القــرآين

ُ ثـم سـمي بعـض مـن رصح بنفـي ،لتوجيهات القـائلني باإلعجـاز الرسـمي
 ويف اخلتــام ذكــر القــول ، وأدلــتهم عــىل هــذا القــول،إعجــاز الرســم القــرآين

 .  الراجح 
 










 

  




ــاهللا مــن رشور إن احلمــد هللا نحمــده ونــستعينه ونــستغفره ونعــوذ  ب

أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يـضلل فـال هـادي 
ــه إال اهللا ــه وأشــهد أن ال إل ــده  ل ــه وأشــهد أن حممــدا عب ــك ل وحــده ال رشي

ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم تـسليام كثـريا إىل يـوم الـدين 
 : أما بعد ... 

 وهو كتاب اهللا الذي ، اخلالدة وحجته البالغةفإن القرآن الكريم معجزة اهللا 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  حمكم واضح ال يدخله اخللل وال 

:  ال يشتمل عىل تناقض واختالف قال عنه تعاىل،يعرتيه نقص و ال زلل
Mi  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀  _ j m  lk   n

p  oL ]٤٢ - ٤١: فصلت[. 
 تعاىل بلسان العرب املعهود لدهيم وحتداهم بأن يأتوا بمثله أنزله اهللا 

أو بمثل عرش سور منه أو بمثل سورة منه  فعجزت قرائحهم عن 
ّ بمثله أو بسورة منه ومل ولن يستطيع أحد عىل مر العصور مهام بلغ  اإلتيان

-   ,M: من الفصاحة والبالغة أن يأيت بآية منه قال تعاىل يف كتابه العزيز 
 .6  5  4  3  2  1  0  /    :  9  8  7

;  >  =  <L ]٨٨: اإلسراء.[ 
وهــو معجــزة اهللا اخلالــدة فكلــام تقــدم العلــم وتطــاول الــزمن ظهــرت 
وجوه جديدة مـن وجـوه إعجـاز القـرآن لتكـون دلـيال عـىل صـدقه وثبـات 

 ومع ذلك ال يقترص إعجـازه ،حجته وشاهدا عىل أنه من عند العزيز احلكيم



 

  

 .ن جهة ، بل هو معجزة بمجموعه ويف جهات شتى عىل جهة دو
ومن ضمن أنـواع إعجـاز القـرآن التـي تناوهلـا العلـامء والدارسـون إعجـاز  

 وتفاوتت يف هذا النوع من اإلعجاز واختلفت مواقفهم منـه ،الرسم القرآين
 وتوسع بعض املثبتني هلذا النوع من اإلعجاز يف تكلف ،بني مؤيد ومعارض

لـذا أتـت فكـرة هـذا البحـث لدراسـة هـذه األقـوال و وجوهـه ومواضـعه و
  .حماولة تأصيل مسائل هذا النوع تأصيال علميا 

 :أمهية البحث وأسباب اختياره
 فلـيس هنـاك دراسـة ،حاجة موضوع إعجاز الرسم القرآين للدراسة .١

 .- فيام أعلم –وافية مستقصية 
 دربقـ القـرآين الرسـم إعجـاز موضـوع جوانـب مجيع استيفاء حماولة .٢

  . الطاقة
 الرســم إعجــاز مــسألة مــن والبــاحثني العلــامء موقــف عــىل االطـالع .٣

    .الباحث رأي حسب األقوال هذه من الراجح وبيان ،القرآين
 : هدف البحث

 وإلقــاء الــضوء عــىل جوانــب هــذا ،حتريــر موضــوع إعجــاز الرســم القــرآين
 .املوضوع مع تأصيل مسائله 

 :خطة البحث
مقدمــة وفــصلني وخامتــة وفهــارس وفــق تــشتمل خطــة املوضــوع عــىل 

 :التفصيل اآليت
 : وتشتمل عىل املقدمة 



 

  

  . واهلدف منه ، وخطة البحث ، وأسباب اختياره، أمهية البحث
ـــرآن: الفـــصل األول  ـــشأة القـــول بإعجـــازه،تعريـــف برســـم الق ـــه ،ون وفي

 :وثالثة مباحث،متهيد
 .يشتمل عىل تعريف بالرسم لغة واصطالحا: التمهيد 
 .القول بتوقيف الرسم القرآين :  األول املبحث 
 .حكم خمالفة الرسم العثامين : املبحث الثاين  
 .نشأة القول بإعجاز الرسم القرآين : املبحث الثالث  

 وفيـه ،مـذاهب العلـامء والدارسـني يف إعجـاز الرسـم القـرآين: الفصل الثاين
 :ثالثة مباحث

 : وفيه ثالثة مطالب،آين وأدلتهماملثبتون إلعجاز الرسم القر: املبحث األول  
 .املثبتون إلعجاز الرسم القرآين ومؤلفاهتم :  املطلب األول  
 .أدلة املثبتني إلعجاز الرسم القرآين :  املطلب الثاين  
 .  نامذج من التطبيقات عىل إعجاز الرسم القرآين :  املطلب الثالث  
 : وفيه مطلبان ،و أدلتهمالنافون إلعجاز الرسم القرآين : املبحث الثاين  
 .النافون إلعجاز الرسم القرآين :  املطلب األول  
 .أدلة النافني إلعجاز الرسم القرآين :  املطلب الثاين  
 .الرتجيح بني األقوال : املبحث الثالث  

 . وفيها أهم النتائج :اخلامتة 
 .واملراجع  ثبت املصادر 

 



 

  

















 

  


ُالرسم يف  ْ َّ أثر اليشء:اللغةَّ ُ َ ِبقية األثـر :  وقيل،َ َ َُ َّ ِورسـم الـدار . َِ َّ ْ مـا كـان : َ

َّوالثوب املرسم . ًمن آثارها الصقا باألرض ٌواجلمع أرسـم عـىل . َّاملخطط : َّ ُ ْ َ
ُأفعل(زنة  ْ ٌ ورسوم عىل زنة ،)َ ُ ُفعـول(ُ َّومهـا وزنـان مطـردان األول يف القلـة ) ُ َ ْ

 .والثاين يف الكثرة
ِورسمت َ َ اقة ترسم رسيام َ ً النَّ َ ُ ِْ ِ ِأثرت يف األرض من شدة وطئها : َ ِْ ََّ َّ ْ َ َ . 

َرسم عىل كـذا ورشـم إذا ": قال ابن منظور. َّويطلق الرسم ويراد به الكتابة  َ َ َ ََ
 هـ.أ)١("كتب

ْالرشــم :ويـرادف الرســم  ْواخلــط والزبــر والــسطر ) بالــشني املعجمــة(َّ َُّ ْ ََّ
ْوالرقم والكتب  َ ْ َّ. 

ــىوالرســم  ــه اســم  واملرســوم بمعن ــد ب واحــد ، فالرســم مــصدر أري
 .)٢(املفعول

ُالرســم يف االصــطالح ْ ــواع:َّ ــة أن الرســم : َّ الرســم يف االصــطالح عــىل ثالث
 . )٣( رسم املصاحف العثامنية، ورسم العروض،اإلمالئي القيايس

                                                
 "م.ش.ر": مادة) ١/١١٧١: (لسان العرب البن منظور) ١(
وتــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ، )٢/٣٩٨: (معجــم مقــاييس اللغــة البــن فــارس: انظــر) ٢(

 "م.س.ر": مادة) ١/١١٦٦: (ولسان العرب، )٥/١٩٣٢: (للجوهري
وابط بنوهـا أصل هذا التقسيم ظهر عندما أسس علامء الكوفة والبـرصة لفـن الكتابـة ضـ) ٣(

وبانتشار استعامل هذه القواعد التـي وضـعوها ، عىل أقيستهم النحوية وأصوهلم الرصفية
وهجـر النـاس اسـتعامل هجـاء الكلـامت القـديم يف ، ظهر علـم اهلجـاء أو اخلـط القيـايس

َّلكن نساخ املصاحف مل يستعملوا الصورة اجلديدة يف نسخ املصاحف، كتابتهم  =ّفلذا ميز ، ُ



 

  

وهو تـصوير الكلمـة بحـروف هجائهـا :  الرسم القيايس:النوع األول
 . هبا والوقف عليهابتقدير االبتداء 

ًفهو جار عىل إثبـات مـا أثبتـه اللفـظ غالبـا ُ وإسـقاط مـا تـرك يف النطـق مـع ،ٍ
 . مراعاة االبتداء والوقف

 ومل يرسم ، لثبوهتا يف النطق ابتداء،ُفأثبت هلمزة الوصل صورة يف اخلط
ــق وقفــا ــوين صــورة حلذفــه يف النط ــري والتبــديل ،ًللتن  وهــو عرضــة للتغي

  )١(.والتطوير
ٍوهــو جـار عــىل كتابــة كـل مــا ينطــق :  الرسـم العــرويض:لنـوع الثــاينا

وتــرك مــاال يلفــظ بحــسب الوصــل وإن خــالف ذلــك  قواعــد اإلمــالء 
 . )٢( فريسم للتنوين صورة وحتذف صورة مهز الوصل،القياسية

 نـسبة إىل ، وهو املعروف بـالعثامين، الرسم االصطالحي:النوع الثالث
ــن عفــان  ــثامن ب ــس،tع ــره بن ــه ألم  وإرســاهلا إىل ،خ املــصاحف يف خالفت

                                                

: خمتـرص التبيـني هلجـاء التنزيـل لـسليامن بـن نجـاح: انظـر.  هـذين األسـلوبنيالعلامء بني =
دراسـة : ورسـم املـصحف، )١/٣٧٦: (والربهان يف علوم القرآن للزركيش، )١/١٣١(

 . ١٩٨ص: لغوية تأرخيية لغانم قدوري احلمد
، شـالخمترص التبيني هلجاء التنزيل أليب داوود سليامن بـن نجـاح بتحقيـق أمحـد رش: انظر) ١(

) ٣١٥، ٣/٣١٢: (رشح شـافية ابـن احلاجـب لالسـرتباذي، )١/١٣٣: (قسم الدراسـة
، ٤٠ص: دليل احلـريان رشح مـورد الظمـآن يف رسـم وضـبط القـرآن إلبـراهيم املـارغني

 ).١/٥: (ونثر املرجان يف نظم رسم القرآن لألركايت
-١٢ص:  زيتحـارلطائف البيان رشح رسم القرآن رشح مورد الظمآن ألمحـد أبـو: انظر) ٢(

١٣ . 



 

  

َوعرب عنـه الزركـيش بخـط يتبـع بـه االقتـداء الـسلفى. األمصار اإلسالمية  ُْ َّ َ، 
 .  وهو املقصود هبذا البحث)١(كام سامه املارغني باخلط الوقفي

 : وقد تعددت تعاريف العلامء للرسم العثامين يف االصطالح
لقيــايس ببــدل أو زيــادة أو أصــله أو خمالفــة الرســم ا: َّ فعرفــه اجلعــربي بأنــه

 )٢(.فرعه أو رفع لبس ونحوه
ِّعلــم تعــرف بــه خمالفــات خــط املــصاحف العثامنيــة : وقيــده املــارغني بقولــه ُ
 .)٣(ألصول الرسم القيايس
الوضــع الــذي ارتــضاه عــثامن ومــن كــان معــه مــن : َّ وعرفــه الزرقــاين بأنــه

 )٤(. يف كتابة كلامت القرآن الكريم وحروفهyالصحابة 
 من الكلـامت القرآنيـة yما كتبه الصحابة : ّ وعرفه حممد طاهر الكردي بأنه

 .)٥(يف املصحف العثامين عىل هيئة خمصوصة ال تتفق مع قواعد الكتابة
                                                

 .٤٠ص: دليل احلريان، )١/٣٧٦: (الربهان يف علوم القرآن للزركيش: انظر) ١(
النـرش : وانظـر) ١٢١/ا: (مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد للجعربي) ٢(

إحتـاف فـضالء ، )١/١٧: (ونثـر املرجـان، )٢/١٢٨: (يف القراءات العرش البن اجلزري
 . ١٥ص: ات األربع عرش للبناالبرش بالقراء

إرشـاد القـراء والكـاتبني إىل معرفـة رسـم الكتـاب املبـني : وانظـر . ٤٠ص:دليل احلريان) ٣(
ــاليت ــضباع، )١/١١٢: (للمخل ــني لل ــاب املب ــالبني يف رســم وضــبط الكت : وســمري الط

 .١٣ص: ولطائف البيان، ٣٠ص
دخل لدراسـة القـرآن الكـريم املـ: وانظـر) . ١/٣٦٩: (مناهل العرفـان يف علـوم القـرآن) ٤(

َّوالفتح الربـاين يف عالقـة القـراءات بالرسـم العـثامين ملحمـد ، ٣٠٢ص: ملحمد أبو شهبة
 .٢٠ص: سامل حميسن

علــوم :وانظــر،٩٣ص:تـاريخ القــرآن وغرائـب رســمه وأحكامــه ملحمـد طــاهر الكـردي) ٥(
= 



 

  

ُّ فجلهـا تـشرتك يف اإلشـارة إىل عنايـة ،  واخلالف بـني هـذه التعـاريف يـسري
 ألن ،م القيـايسِّعلم الرسم العثامين بمخالفة خط املصاحف ألصـول الرسـ

ــتكلم عــىل مــا كــان خمالفــا للرســم  غالــب مــن كتــب يف علــم الرســم إنــام ي
ُ أما ما وافق فيه رسـم املـصاحف الرسـم القيـايس فـال يتعـرض لـه ،القيايس

 .غالبا
ّ  ومن عرف الرسم بأنه الوضع الذي ارتضاه عثامن ومن معه مـن الـصحابة 

y، أو بأنه ما كتبه الصحابة  yفقـد أخـذت ، علـم الرسـمنظر إىل استمداد ُ
قواعد هذا العلم واقتبست ضوابطه من املصاحف املنسوخة يف عهد عـثامن 

tوالتي وصلت إىل علامء الرسم أو روي هلم كيفية رسمها وكتابتهـا ِ  بيـنام ،ُ
َّنظر من عرف الرسم بأنه علم تعرف بـه خمالفـات خـط املـصاحف العثامنيـة 

 . )١(هإىل ماهية علم الرسم بعد تدوين مسائل

                                                

 .١٧٥ص: القرآن الكريم لنورد الدين عرت =
: وخمتـــرص التبيـــني هلجـــاء التنزيـــل، ١٦٧ص: غويـــةرســـم املـــصحف دراســـة ل: انظـــر) ١(

 .١٤ص:ولطائف البيان، )١/١٤٩(



 

  




ٍ يــدل عــىل متكــث يف يشء:الوقــف يف اللغــة  : وهــو مــصدر مــن قــول. ُّ
َّوقفت الدابة" ََّ ُ ْ ًووقفت الكلمة وقفا، َ ْ ْ َكل يشء أمسكت ": قال ابن فارس . "ََ ْ َ ْ ٍ ُّ ُ

َفإنك تقول، عنه   .هـ.أ)١("أوقفت: َّ

ًووقَف يقُف وقوفا ُ َُ َ َوأوقَف، ً قائامَدام: َِ ْ َسكت: َ َ َوأوقف عنـه، َ ْ َسـكت : َ َ َ
َوأقلـع َ ْ ْوالتوقيـُف . َ ِْ ْتفعيـل مـن وقـف : َ ِ ْ ) تــوقيفي(ُواليـاء إن أضـيفت إليـه . َ
 .  )٢(للنسبة

االقتصار عىل ما ورد به الدليل من كتاب اهللا تعـاىل : واملراد بالتوقيف 
يطلـق عـىل مـا جيـب وقـد يتوسـع يف املـراد بـالتوقيف ف، rوسنة نبيـه حممـد 

 .)٣(االلتزام به

ّواملالحــظ أن جــل مــن تنــاول هــذه املــسألة جيعــل القــول بــأن الرســم 
 مـع ،توقيفي يف مقابل القول بجواز خمالفة رسم املصاحف لكونه اصـطالح

استشهادهم عىل القول بوقفية الرسم بكالم للسلف يدل عىل حرمـة خمالفـة 
 .)٤(رسم املصاحف

                                                
 ).ف.ق.و(مادة ) ٦/١٣٥: (معجم مقاييس اللغة) ١(
 ) .ف.ق.و: ( مادة١١١٢ص: والقاموس املحيط، )٣/٩٦٩: (لسان العرب: انظر) ٢(
، ٤٣، ٢٣ ص: رشح ملعــة االعتقــاد اهلــادي إىل ســبيل الرشــاد ملحمــد بــن عثيمــني: انظـر) ٣(

 . وما بعدها-٥٢ص: واملدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية  إلبراهيم الربيكان
ص : واملـدخل، )٣٨٠ ،١/٣٧٧: (ومناهـل العرفـان، ٧ص: لطـائف البيـان: انظر مثال) ٤(

٣١٨ ، ٣٠٩. 



 

  

طريقة معرفـة الرسـم القـرآين هـل كـان بتوقيـف مـن وقد اختلف العلامء يف 
  ، أم كان اصطالحا باجتهاد الصحابة رضوان اهللا عليهم مجيعا؟rالنبي 

 : أن رسم القرآن توقيفي:املذهب األول
سب هذا القول يف بعض كتب علوم القـرآن وكتـب الرسـم املتـأخرة ُ ن

وجـوب كتابـة  وهذه النسبة صـحيحة إن أريـد بـالتوقيف )١(جلمهور العلامء
 وعدم جواز كتابتها بخـالف مـا كتبـه الـصحابة ،املصاحف بالرسم العثامين

y .ويـسمى القـسم الثـاين ، وتوقيفي،الرسم قسامن قيايس": قال املارغيني 
وقد تقدم لك أنه ورد عدة  ... y نسبة الصطالح الصحابة ،باالصطالحي

ــوه ــيام فعل ــصحابة ف ــداء بال ــب االقت ــوه مرســوم  وممــا فع،أحاديــث يف طل ل
 ،ً اثنا عرش ألفـا فيجـب علينـا اتبـاعهمy وهم ، وقد أمجعوا عليه،املصاحف

 .هـ.أ)٢(".وحترم علينا خمالفتهم
ــة كتابــة املــصاحف ــالتوقيف ورود الــنص بكيفي ُوأمــا إن أريــد ب ُ  وأن ،ُ

 yمعرفة طريقة كتابتها كان بوحي فهذا القول حمدث مل يؤثر عن الـصحابة 
 بــل هــي مــسألة متــأخرة ســاعدت ،فــضلة بعــدهموال عــن أهــل القــرون امل

                                                
: واجلمع الصويت األول للقـرآن للبيـب الـسعيد، )١/٣٣٧: (مناهل العرفان: انظر مثال ) ١(

ــاريخ ، ٢٩٥ص  ــرمحن العــكوت ــد ال ــريم خلالــد عب ــرآن الك ــق نــص الق ، ٨٦ص: توثي
وادعـى حممـد حبيـب اهللا .  ٦ص: واإلعجاز القرآن يف الرسم العثامين لعبـد املـنعم شـعري

 . اإلمجاع عىل هذا القول١٣ص: الشنقيطي يف إيقاظ األعالم
رســم املــصحف بـني التحــرز والتحـرر لزيــد عمــر : وانظـر. ٤١-٤٠ص: دليـل احلــريان) ٢(

 . هـ١٤١٥العدد الثالث لعام ، ٧٧ص:صطفى بحث منشور يف جملة الدارةم



 

  

 وكتابة املصاحف برسم اإلمالء ،الدعوات التي تنادي بتغيري الرسم العثامين
 .القيايس عىل ظهورها والتوسع يف تناوهلا

 عبـد العزيـز الـدباغ ،وممن رصح بأن رسم املـصاحف تـوقيفي بـوحي
ٌن وال شـعرة ما للـصحابة وال لغـريهم يف رسـم القـرآ":ُحيث نقل عنه قوله 

بـي   ، وهـو الـذي أمـرهم أن يكتبـوه عـىل rٌواحدة ، وإنام هو توقيٌف من النَّ
َاهليئة املعروفة ، بزيادة األلف ونقصاهنا ، ألرسار ال هتتدي إليها العقـول ٍ ِ… 

ـــب  ـــائر الكت ـــز دون س ـــه العزي ـــه كتاب ـــص اهللا ب ـــن أرساره خ ٌّوهـــو رس م
 .هـ.أ)١("الساموية

 عـىل كتبـة rا إن قلنا إنه من إمالء النبـي َّ أم":وعيل الضباع حيث قال
 وهــو األصــح كــام نقلــه كثــري مــن العلــامء uالــوحي ومــن تلقــني جربيــل 

 .هـ.أ)٢(".rفالطاعن فيه طاعن فيام هو صادر من النبي 
ّملا كان خط املصحف الذي هو ": وهو ظاهر كالم املراكيش حيث قال

ال يعدو رسومه وال يتجاوز اإلمام الذي يعتمده القارئ يف الوقف والتامم و
ومل يكن ذلك . ّمرسومه قد خالف خط األنام يف كثري من احلروف واألعالم

 بحثـت عـن وجـوه ذلـك ، بـل عـىل أمـر عنـدهم قـد حتقـق،منهم كيف اتفق
بمقتــىض امليــزان ووايف الرجحــان ووقفــت منــه عــىل عجائــب ورأيــت منــه 

 .هـ.أ)٣("غرائب
                                                

اإلبريـز مـن كـالم سـيدي عبـد : نقله عنـه تلميـذه أمحـد بـن املبـارك الـسلجاميس يف كتابـه) ١(
 .٨٧ص: العزيز

 . ١٨ص : سمري الطالبني) ٢(
 نثر ونقل صاحب. ٣٠ص: ّعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل أليب العباس املراكيش) ٣(

= 



 

  

 ،)١(والزرقــاين ولبيــب الــسعيدوظــاهر كــالم املــارغني التونــيس أيــضا 
 .)٢(ورصح به  حممد احلسيني وحبيب اهللا الشنقيطي و الفرماوي وغريهم

أننا نعتقد أن الرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه ": وبالغ  أرشف قطنة فقال
 وهي الكلـامت املوقوفـة ،َّوسلم قد هجأ للكتبة بعض كلامت القرآن الكريم

 . هـ.أ)٣(".. ضنني ، مصيطر،ن املصيطرو،بصطة:  مثل كلامت،كتابتها
 : واستدلوا القائلون هبذا القول بأدلة منها

 ،]٩: احلجر[ Ml  k j  i  h  g mL:تعاىل قوله عموم  )١(
̀   M[ Z  Y  X ^]  \   b  a :تعاىل وقوله  _

ponmlkjihgfedcL ]٤١:فصلت-
 ،الكريم القرآن بحفظ تكفل قد تعاىل اهللا أن عىل اآليات فدلت. ]٤٢

                                                

يف خــط املــصحف ":عــن صــاحب اخلزانــة نقلــه عــن الكــسائي قولــه) ١/١٢: (املرجــان =
وكـام ، وعجزت عنهـا أراء الرجـال البلغـاء، َّعجائب وغرائب حتريت فيها عقول العقالء

 . هـ.أ"أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه خارج عن طوق البرش
واجلمع الـصويت ، ) وما بعدها١/٣٧٧: (ومناهل العرفان، ٤٢ص : دليل احلريان: انظر) ١(

ومناهل العرفان للزرقاين دراسة وتقويم خلالد عثامن ،  وما بعدها٢٩٥األول للقرآن ص 
 ) . ٣/٤٨٠: (السبت

وإيقاظ  ،٧٧ص: إرشاد احلريان إىل معرفة ما جيب اتباعه يف رسم القرآن للحسيني: انظر) ٢(
ــصحف اإلمــام ملحمــد الــشنق ــالم لوجــوب اتبــاع رســم امل ورســم ، ١٣ص:يطياألع

واإلعجــاز القــرآين يف الرســم العــثامين لعبــد املــنعم  ،٥٤٠، ١٠٩ص: املــصحف ونقطــه
وتـاريخ توثيـق ، ٣٦٤ص: واملدخل لدراسة علوم القـرآن أليب شـهبة، ١٧، ٦ص :شعري

 . ٥٥ص :نص القرآن خلالد العك
  .٥٩ص: رسم املصحف واإلعجاز العددي) ٣(



 

  

 كتابة كانت ولو ،الباطل يأتيه أن عن القرآن ّنزه سبحانه أنه كام
 الكلامت بعض رسم للزم ،وحي بغري للمصاحف y الصحابة
 اهللا ألن ،باطل وهذا باخلط الكتبة جلهل به نزلت ما بغري واحلروف

 قوله أيضا له ويشهد": الضباع عيل  قال. الكريم القرآن بحفظ ّتكفل
 وتعاىل سبحانه أخرب فقد M l  k j  i  h  g mL:تعاىل
) وسنت ،ونعمت ،رمحت (قراءة وتواترت ،كتابه بحفظ تكفل أنه

يف  M¾½L وقراءة ،الوقف عند بالتاء املشهورة وأخواهتا
 مل فلو ... جازم لغري الياء وحذف التاء بسكون ]١٤٦[ سورة النساء

 خربه لكان r للنبي u جربيل َّعلمه ،ًتوقيفيا العثامين الرسم يكن
 بأن ،توقيفي غري العثامين الرسم كان لو أي. حمال وهو ،ًكاذبا ىلتعا
 يكون أن لزم البعض زعمه كام ،هلم تيرس ما عىل الصحابة كتبه

 ،باهلاء وأخواهتا ) رمحت (الكلامت هذه أنزل وتعاىل سبحانه
M¾½L يومئذ باخلط جلهلهم الصحابة كتبها ثم ... بالياء 

 ًقرنا عرش ثالثة خطأ األمة تبعتهم ثم ،والواو الياء وبحذف بالتاء
 حروف إبدال عىل جممعة اليوم إىل r عهده من األمة فتكون ،ونصفا
 عديدة حروف حذف وعىل .عنده من منزلة ليست كالمه يف بأخرى

 تعاىل خربه وكذب ،ًكاذبا تعاىل خربه لكان كذلك ذلك كان وإذا. منه
 بال ونظائرها امتالكل هذه رسم كون وهو ،إليه أدى ما فبطل ،باطل

 . هـ.أ)١(".نبوي توقيف
                                                

ورسم القرآن ، ٣٤٨-٣٤٧ص :  املصحف ونقطه رسم: وانظر، ١٨ص: سمري الطالبني)١(
= 



 

  

بي  )٢( َّ كتاب الوحي عـىل مـا كـانوا يكتبـون مـن القـرآن بـني r  إقرار النَّ ُ
َ والقـرآن عـىل هـذه الكتبـة مل تتغـري ومل تتبـدلr ، وتـويف rيديه  ْ  ثـم ،َ

 فكتـب القـرآن ومجعـه مـن الـصحف التـي tأتى أبـو بكـر الـصديق 
 ،tخ هـذه الـصحف عـثامن  ثـم استنـس،rُكتبت بني يـدي الرسـول 

يقـول  حبيــب اهللا .  عـىل ذلـكrوانعقـد إمجـاع أصـحاب رســول اهللا 
 r معلــوم مــن فــن األصــول أن كــل مــا فعــل بحــرضته ":الــشنقيطي

 ألن سنته قول أو فعل أو إقـرار كـام تقـرر ،تباعإلوإقراره سنة واجبة ا
 ، وقــد اجتمــع يف رســم القــرآن القــول واإلقــرار أي التقريــر،يف حملــه

 .هـ.أ")١(.لشأن فيه كله التوقيففا
ــي  )٣( ب ــار ضــعيفة تــدل عــىل أن النَّ ــاب r  االســتدالل بآث َّ كــان يوجــه كت ُ

 :الوحي يف رسم القرآن وكتابته منها 
بي t ما روي عن معاوية  - أ ، فقال r أنه كان يكتب بني يدي النَّ

َألق الدواة، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرق السني، ":له ِّ ِّ َ ِّ َ ََّ ِ َ
َتعوال  ِّور امليم، وحسن ُ  ،)الرحيم(ِّ، وجود )الرمحن(ّ، ومد )اهللا(ِّ

 )٢(".وضع قلمك عىل أذنك اليرسى فإنه أذكر لك
                                                

 .٧-٥ص:معجز كلفظه وال يمكن تغيريه ملحمد النص =
 .٣٤٩ص : ورسم املصحف ونقطه، ١٩ص: سمري الطالبني: وانظر، ١٣ص: إيقاظ األعالم) ١(
وذكـره القـايض عيـاض يف الـشفا ١٧٠ص: رواه السمعاين يف أدب االمالء واالسـتمالء) ٢(

ــصطفى ــوق امل ــف حق ــدر املنثــورو، )١/٣٥٧ (:بتعري ــسيوطي يف ال ) ١/٣٢: (عــزاه ال
ويف سنده عمرو بن ": وقال) ١٠/٣١٢: (وذكر بعضا منه املتقي يف كنز العامل. للديلمي

ُيرمـى : وقال البخـاري، يضع احلديث: وقال عنه أمحد، مرتوك: األزهر قال عنه النسائي
 "موضـوع")٢/٢٠٥٣: (ةوقال األلباين يف سلسلة األحاديـث الـضعيف. هـ.أ".بالكذب

= 



 

  

بـسم اهللا (إذا كتب أحـدكم ":  قالrِ أن النَّبي tما روي عن أنس  - ب
  )١(".الرمحن َّ، فليمد)الرمحن الرحيم

 يف tثامن  والتابعني ومـن بعـدهم عـىل مـا رسـمه عـyمجاع الصحابة أ) ٤(
 )٢(. ومنعهم خمالفة خط املصاحف العثامنية، واستحسانه،املصاحف

االحتجاج بظواهر الرسـم العـثامين التـي أتـت خمالفـة لقواعـد الرسـم  ) ٥(
.  باإلضافة إىل خمالفة بعض الظـواهر لنظائرهـا يف املـصحف،اإلمالئي

 ،أن الكلمـة مـن القـرآن: ومن دالئل هـذه التوقيفيـة": قال  الفرماوي
 ويف موضـع آخـر برسـم مـع أهنـا ،تكتب يف بعـض املواضـع برسـمقد 

ًنظـرا . فلو كان الرسم باالصطالح ملا وقع هـذا التخـالف ... هي هي 
 ســوف يــسريون يف عملهــم - إذا كــان الرســم باصــطالحهم -ألهنــم 

 أو االصـطالح الـذي ،عند الكتابـة عـىل اخلطـة التـي قـد اتفقـوا عليهـا
ُألفوه وغالبا ما يكـون واحـ ِ ًدا يف القـوم املحـدودين املتعـارصين وهـم َ

 وال ، ولكن ألهنم ال يسريون عىل خطة من عنـد أنفـسهم،كانوا كذلك
 بــل يتبعــون إرشــادات الــوحي كانــت هــذه ،يكتبــون كــيفام اتفــق هلــم

                                                

ــتح. هـــ.أ = ــن حجــر يف الف ــيلة: وانظــر). ٧/٥٠٤: (وضــعفه اب ــامع ،٢٥ص: الوس واجل
 ).١٣/٢٣٤: (ألحكام القرآن للقرطبي

وقال عنه األلبـاين يف ). ٦/٢١٣: (ذكره القلقشندي يف صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء) ١(
 . "موضوع") ١/١٦٩: (ضعيف اجلامع

: والربهـان يف علـوم القـرآن ، ١٦٤ص:  رسم مـصاحف األمـصاراملقنع يف معرفة: انظر) ٢(
واملـدخل لدراسـة ، )١/٣٧٧: (ومناهـل العرفـان، ٤٢ص: ودليـل احلـريان، )١/٣٧٩(

 . وما بعدها٣٤٨ص : ورسم املصحف ونقطه، ٣٠٧ص: علوم القرآن



 

  

  .هـ.أ)١(".املخالفات
 :أن رسم القرآن توفيقي اجتهادي :املذهب الثاين

وا القـرآن يف املـصاحف  كتبـyيرى أصحاب هذا القول أن الصحابة 
َّ وفق ما اعتـاده الكتـاب يف زمـاهنم مـن قواعـد rكام سمعوه من رسول اهللا  ُ

الكتابة ، فكتابتهم للقـرآن الكـريم بـام لـدهيم مـن أصـول الكتابـة ال بتعلـيم 
 . وهو الراجح)٢(rالرسول 

 ، وأبـو شـامة، والعز بن عبـد الـسالم،وممن رصح هبذا القول الباقالين
 و صبحي ، ومن املعارصين  حممد طاهر كردي،)٣( والشوكاين،وابن خلدون

 وحممـد عــزة دروزة ، وإبـراهيم األبيــاري، و غـانم قــدوري احلمـد،الـصالح
 )٤(.وغريهم

                                                
 .١٩-١٨ص: سمري الطالبني: وانظر، ٢٦٠- ٣٩٥ص : رسم املصحف وضبطه) ١(
معـاين : انظـر. هر كـالم كثـري مـن العلـامء كـابن قتيبـة والفـراء وابـن تيميـة هذا القول ظا) ٢(

: وجممـع الفتـاوى، ٥٧ص: وتأويل مشكل القرآن البن قتيبة، )٢/٤٣٩: (القرآن للفراء
)٤٢١-١٣/٣٢٠.( 

والربهـان يف ، ١٧٣ص: واملرشـد الـوجيز، )٢/١٤٨: (نكت االنتـصار للبـاقالين: انظر) ٣(
: وفـتح القـدير للـشوكاين، )٢/٩٦٥: (ومقدمـة ابـن خلـدون، )١/٣٧٩: (علوم القرآن

وجـنح إىل أن كالمـه يف ، ومل يرتض أرشف قطنة نسبة هـذا القـول للبـاقالين). ١/٢٩٤(
. ْأو أن أحد تالمذته كتبه كام فهمـه ال كـام قالـه البـاقالين نفـسه، هذا األمر مدسوس عليه

 .٥٧ص: رسم املصحف واإلعجاز العددي ألرشف قطنة: انظر
: ومباحــث يف علــوم القــرآن لــصبحي الــصالح، ١١٠-١٠١ص: تــاريخ القــرآن: انظــر) ٤(

-١٩٨ص: وأبحاث يف علوم القرآن لغانم قدوري، ١٣ص: و لطائف البيان، ٢٧٧ص
ــأريخ القــرآن إلبــراهيم األبيــاري، ومــا بعــدها ورســم املــصحف إحــصاء ، ١٤٩ص: وت

= 



 

  

 :واستدلوا القائلون هبذا القول بأدلة منها
 وال يوجد دليل رصيـح صـحيح مـن ،حاجة دعوى التوقيف إىل دليل )١(

 يــدل عــىل أن yل الــصحابة  وال مــن أقــوا، وال مــن الــسنة،الكتــاب
وما روي مـن روايـات وآثـار يف هـذا البـاب ال . رسم القرآن توقيفي 

ــي  أمــا الكتابــة ، فلــم ": قــال البــاقالين . rيــصح ومل يثبــت عــن النب
ــرآن  ــاب الق ــذ عــىل كت ــا شــيئا ، إذ مل يأخ ــة فيه ــرض اهللا عــىل األم َّيف ً

ًوخطاط املصاحف رسـام بعينـه دون غـريه ، أوجبـه علـيهم  وتـرك مـا َّ
َدرك إال بالــسمع والتوقيــف، ولــيس يف عــداه ، إذ وجــوب ذلــك ال يــ ْ

نــصوص الكتــاب وال مفهومــه أن رســم القــرآن وضــبطه ال جيــوز إال 
ــص  عــىل وجــه خمــصوص ، وحــد حمــدود ال جيــوز جتــاوزه ، وال يف ن
الـسنة مـا يوجـب ذلـك ويــدل عليـه ، وال يف إمجـاع األمـة مـا يوجــب 

بل الـسنة دلـت عـىل جـواز . ات الرشعيةذلك ، وال دلت عليه القياس
 كــان يــأمر برســمه ، ومل rُرســمه بــأي وجــه ســهل ، ألن رســول اهللا 

ًيبني هلم وجها معينًـا ، وال هنـى أحـدا عـن كتابتـه ، ولـذلك اختلفـت  َ ً
خطوط املصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة عىل خمرج اللفـظ ، 

 ، وأن النـاس ٌومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصـطالح
                                                

ــة = ــد عطي ــصالح حمم ــ،٤٦ص: ودراســة ل ــد ع ــد ملحم ــرآن املجي ، ٣١ص: زة دروزةوالق
ومن أرسار وإعجاز القرآن الكـريم ، ٣٧١ص : ودراسات يف علوم القرآن  لفهد الرومي

، ٨١ص: الآللئ احلسان يف علوم القرآن ملوسى شاهني الشني، ١٢ص :ملحمد النابليس
 . ٤٩ص : والتبيان يف علوم القرآن لكامل موسى وعيل دحروج



 

  

 هـ .أ)١("ال خيفى عليهم احلال

ال ":ُ ويقــول زيــد عمــر العــيص يف رده عــىل اآلثــار التــي أســتدل هبــا
ــدليل ــث ال ــن حي ــتدالل ال م ــم هــذا االس ــسلم هل ــث ،ي ــن حي  وال م

 ولـو تنزلنـا مـع ،r ال يصح عنه )٢( فإن احلديث الذي ذكروه،املدلول
ة إشــارة إىل الرســم هــؤالء ونظرنــا إىل مدلولــه فإنــه ال يتــضمن أيــ

 .هـ.أ)٣(. وإنام يشري إىل أمور تتعلق باخلط وحتسينه،واإلمالء

ّكـان أميــا ال يقـرأ وال يكتــب فـال يـصح أن يقــال إنـه أقــر  rالنبـي أن  )٢( ُ  
 يقـول  حممـد  .)٤(َّالطريقة التي رسم هبا كتاب الوحي حروف القـرآن

ب وال  كونـه أميـا ال يكتـr إن من معجـزات النبـي ": طاهر الكردي
M  \ [ Z  Y X W V U T:يقرأ كتابا كـام قـال تعـاىل

a  ̀_ ^]L ]فكيف يمىل عليه  ]٤٨: العنكبوت
الصالة والسالم زيد بن ثابـت عـىل حـسب قواعـد الكتابـة واإلمـالء 

                                                
 .١٠٣ص : تاريخ القرآن:  وانظر).٢/١٤٨: (نكت االنتصار لنقل القرآن) ١(
 .يعني حديث معاوية ريض اهللا عنه) ٢(
ــني التحــرر والتحــرز) ٣( ــرآن للــصالح: وانظــر، ٧٩ص: الرســم ب : مباحــث يف علــوم الق

 .٢٧٨-٢٧٧ص
ٌّ أمــي ال يقــرأ وال يكتــب صــفة r هــل كــون النبــي - رمحهــم اهللا -اختلــف أهــل العلــم ) ٤(

َّ باألميـة دلـت آيـات القـرآن عليـه rووصفه . قولني مستمرة فيه أم أنه حتول عنها ؟ عىل 
: الــسرية احللبيــة: انظــر. ومل يــصح خــرب أنــه حتــول عنــه ، rوهــو صــف مــالزم لــه 

، )٧/٤٠٥: (فــتح البــاري،)١٣/٤٢٥: (واجلــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي،)٣/٢٤(
 ) . ٥ ، ٢١/٤: (وروح املعاين لأللويس، )٩/٤٥(



 

  

فهـل كـان يقـول صـىل . من نحو الزيادة والنقص والوصـل والفـصل
يف ســورة  M# Lاهللا عليــه وســلم لكاتــب الــوحي اكتــب كلمــة 

ــاء واكتــب كلمــة ال ــاء واكتبهــا يف بقيــة القــرآن بالي بقــرة كلهــا بغــري ي
MÄL واكتـــب كلمـــة . بيـــاءينMÃ Â ÁL  بزيـــادة

بزيـادة ألـف بعـد الـشني  MlLواكتـب كلمـة . ألف بعد اجليم
واكتـب كلمـة . بزيـادة يـاء قبـل النـون MN  M Lواكتب كلمة 

Mp  oL واكتـــب هـــذه . هبمـــزة فـــوق الـــواو وألـــف بعـــدها
بغـري ألـف فيهـا بعـد واو ) تبـوءو) (بـاءو) (فـاءو) (جـاءو(الكلامت  

واكتـب كلمـة . اجلامعة وفيام عدا هـذه الكلـامت أثبـت األلـف بعـدها
) سـعوا(واكتـب كلمـة . بغري ألـف) فئة(باأللف واكتب كلمة ) مائة(

. التــى بــسبأ) ســعو(واحــذفها مــن . التــي بــاحلج بــاأللف بعــد الــواو
البقــرة واحــذفها منهــا يف التــى باليــاء يف ) واخــشوين(واكتــب كلمــة 

ــة  ــة مــن كلم ــالم الثاني ــدة واحــذف ال ــل(باملائ ــة ) الي ــا يف كلم وأثبته
بـالواو واكتـب ) الربو) (الزكوة( )الصلوة(واكتب الكلامت ) اللؤلؤ(

M[  Z  Y L ــاء واكتــب ــصل  M|  { L بالت باهلــاء واف
 M¹وأوصــــلها يف  Mi  h   j kLيف ) ال(عــــن ) كــــي(
ºL فــإن كــان إمــالء النبــي . لقــرآنوهكــذا يف مجيــع اr القــرآن 

لكاتــب الــوحي هبــذه الــصفة فالرســم تــوقيفي بــال جــدال لكــن مل نــر 
 كان يمـىل كاتـب الـوحي هبـذه الـصفة والكيفيـة ، rمنقوال أن النبي 



 

  

 ومـا كـان ذلـك خافيـا عـىل أحـد ، ولـو rفلو كان كذلك لتواتر عنه 
أصـول الكتابـة كان كذلك أيضا لكان عليه الـصالة والـسالم عارفـا ب

 .هـ.أ")١(.وقواعد اإلمالء وكيف وهو النبي األمي

ّورد ما يدل عىل اختالف كتاب الوحي يف طريقـة رسـم بعـض كلـامت  )٣(
 منهـا مـا جـاء يف حـديث ،ُ ومع ذلك مل ينكر عليهم أحد،القرآن الكريم

 زيـد بـن ثابـت - t أي عـثامن -فـأمر ":  أنـه قـالtحذيفة بن اليامن 
ري وسعيد بـن العـاص وعبـد الـرمحن بـن احلـارث بـن وعبد اهللا بن الزب

ــرهط القرشــيني ،yهــشام  ــثامن لل ــال ع ــصاحف وق ــسخوها يف امل  فن
الثالثــة إذا اختلفــتم أنــتم وزيــد بــن ثابــت يف يشء مــن القــرآن فــاكتبوه 

فـاختلفوا ": قـال الزهـري. ".بلسان قريش فإنام نـزل بلـساهنم ففعلـوا
:  وقـال،)التـابوت: (ل القرشـيونفقا) . التابوة(و ) التابوت(يومئذ يف 

) التـابوت(اكتبـوه : فقـال .  فرفعوا اختالفهم إىل عـثامن ،)التابوة(زيد 
  )٢(.هـ.أ"فإنه نزل بلسان قريش

ُ أرسـل إىل أيب يـسأله عنهـا وعـن -tأي عـثامن -إنه ":قال السخاوي َ

                                                
 ).١/١٠١: (تاريخ القرآن) ١(
، بـاب مجـع القـرآن، كتاب فضائل القـرآن،٤٣٣-٤٣٢ص:أخرجه البخاري يف صحيحه)٢(

بـاب ، أبـواب تفـسري القـرآن، ١٩٦٥ص:والرتمـذي يف جامعـه، )٤٩٨٧(رقم احلـديث 
، )١/١٩٧: (وابـن أيب داوود يف املـصاحف، )٣١٠٤(رقـم احلـديث ، ومن سورة التوبـة

حـسان يف ترتيـب صـحيح ابـن ابـن حبـان يف اإل، ١٥٣ص:وأبو عبيد  يف فضائل القـرآن 
  .١٤٨ص: والداين يف املقنع، )٧/١٨: (حبان



 

  

) فأمهـل الكـافرين: ( وعـن قولـه تعـاىل،)ال تبديل للخلق: (قوله تعاىل
 وكتــب ، إحــدى الالمــنيtلك إليــه يف مكتــوب فمحــا أيب وبعــث بــذ

وأحلـق فيهـا ) يتـسنه(وكتـب ) فمهل(وكتب ) فأمهل(وحما ) خللق اهللا(
  .هـ.أ)١(".اهلاء

الشواهد واآلثار التارخيية مما عثر عليه من نقوش وكتابات لغري  )٤(
 وتثبت ،القرآن حتمل نفس ظواهر الرسم التي رسمت هبا املصاحف

 املصاحف هي التي yبة التي رسم هبا الصحابة أن قواعد الكتا
ظلت تلك الظواهر ": يقول غانم قدوري. كانت معروفة يف زماهنم 

الكتابية التي مل ختضع لقواعد اهلجاء املستحدثة حمل نقاش ومثار 
- وتناقضت مواقفهم ، فاختلفت وجهات العلامء يف تفسريها،تساؤل
 تلك الظواهر عىل خطأ  حتى إن بعض العلامء محل، منها-ًأحيانا

 وأهنا ختفي من ،وذهب آخرون إىل أهنا توقيف. الكاتب يف الكتابة 
وقد أوقعهم يف ذلك . األرسار الباطنة ماال يدرك إال بالفتح الرباين 

 أن األصل -ًمجيعا- واعتقادهم ،ًمجيعا إمهاهلم للبعد التارخيي الكتابة
 خرجوا عىل yحابة  فقالوا إن الص،يف الكتابة موافقة اخلط للفظ

 وهم يف احلقيقة إنام استخدموا ،ذلك األصل حني كتبوا املصحف
 الذي يعود بقواعده وبام حيمل من ظواهر ،اهلجاء املستعمل يف زماهنم

كتابية وردت يف رسم املصحف إىل فرتات أقدم من تاريخ نسخ 

                                                
 .٦٧-٦٦ص: الوسيلة إىل كشف العقيلة) ١(



 

  

 . هـ.أ)١(".املصاحف

عـت بـذلك يقـول  حممـد ا )٥( لـو كـان ":لكـردي ِلو كان الرسم توقيفيا لنُ
بـوى(أو ) بالرسـم التـوقيفى(الرسم توقيفيا لنعتـوه  ومـا كـانوا ) بالرسـم النَّ

نــسبة لعــثامن بـن عفــان فاســتدالهلم بــأن زيــد بــن ) بالرســم العــثامين(نعتـوه 
بالبقرة بإثبات الياء وكتبها يف املائـدة بحـذفها ) واخشوين(ثابت كتب كلمة 

ها يعلــم مــن وقــوف القــارئ عــىل يف غــري حملــه ، ألن ثبــوت اليــاء أو حــذف
 وإن ،الكلمة ، فإن وقف بالسكون عىل نـون واخـشوين كتبـت بـالنون فقـط

إن مـدار الرسـم والكتابـة معتـرب : وقف عىل الياء كتبت باليـاء قـال بعـضهم
ــي ،بــالوقف والبــداءة ــك مــن وقــف النب  عــىل r فزيــد بــن ثابــت عــرف ذل

وقيفيــا وإنــام هــو مــن الكلمــة ، فعلــم ممــا ذكرنــاه أن رســم املــصحف لــيس ت
 .هـ.أ)٢(".وضع الصحابة واصطالحهم حلكمة مل ندركها

 فالرسـم لـيس ،الـسكوت عـن هـذا األمـر ومنـع املـسألتني :املذهب الثالـث
ــــوفيقي وال اصــــطالحي  ــــث . ت ــــك  رؤوف شــــلبي حي وذهــــب إىل ذل

موضــوع ارتبــاط الرســم العــثامين باصــطالح التوقيــف أو التوفيــق ":يقــول
 وملا أشار علـيهم سـيدنا ، لو كان توقيفيا ملا وقع خالف ألنه،ليس بذي وزن

إذن مبحـث الرسـم العـثامين . عثامن اكتبوه بلـسان قـريش فقـد نـزل بلغـتهم
 ولـيس معنـى هـذا ،ًتوقيفي أو توفيقي ليس باجليد علام لوقوع هذا اخلـالف

  وأقـول، كال فأنا أمنع املسألتني معـا،أنني أميل إىل الرأي القائل بأنه توفيقي
                                                

  .٢٠٤ص: "دراسة لغوية تأرخيية"رسم املصحف ) ١(
 ).١/١٠٤: (تاريخ القرآن) ٢(



 

  

إنــه اصــطالح أمجــع عليــه كبــار الــصحابة وارتــضته األمــة اإلســالمية كلهــا 
وورثته تركة عن أكابر الصحابة وهـم األعـرف بكتـاب اهللا الـذين شـاهدوا 

 وعاشوا حياة النور واهلـدي واهللا يـصل الـسامء بـاألرض ،rالوحي والنبي 
قتـه وهـذا القـول يف حقي. هــ.أ)١(".بحبله املقدس فهو إمجـاع فريـد يف نوعـه

 .يرجع ألحد القولني السابقني

                                                
 . ٩٩٣ص: جواهر العرفان يف الدعوة وعلوم القرآن) ١(



 

  


 

خلـط بعــض البــاحثني بــني هــذه املــسألة وبــني مــسألة القــول بتوقيــف 
 إذ يلزم ، وإن كان بينهام تالزم نسبي، ومها مسألتان مفرتقتان،الرسم العثامين

وال يلـزم مـن . الفتـه من القول بأن الرسم العثامين توقيفي ، القـول بمنـع خم
 بـل ،القول بأن رسم القرآن اصطالحي احلكم بجواز خمالفة الرسم العـثامين

 .)١(األمر حمتمل للجواز واملنع
وقد كان االلتزام برسم املصاحف العثامنية حمل إمجاع عند علامء األمـة 

 حتـى ، واالقتداء بخط تلك املصاحف سنة متبعة،يف القرون الثالثة املفضلة
 فظهر الفرق ،َّالعلامء قواعد الكتابة عىل أقيسة النحو وقواعد الرصفأسس 

 ونـشأ االخـتالف بـني ،)٢( وقواعـد رسـم اإلمـالء،بني علم رسم املصاحف

                                                
: رسـم املـصحف ونقطــه، ٢٢٧ص : حي الـصالحمباحـث يف علـوم القـرآن لـصب: انظـر) ١(

 .٣٧٢-٣٧١ص : ودراسات يف علوم القرآن،  وما بعدها٣٤١ص
لتأخر ظهور اخلالف بني العلامء يف هذه املـسألة يـرى  أمحـد رششـال أنـه مـن اإلجحـاف ) ٢(

مـن اإلجحـاف وعـدم اإلنـصاف أن ":املساواة بني األقـوال يف هـذه املـسألة حيـث يقـول
وفيه إجحـاف بأحـد ،  فهذا فيه إهيام بأهنام متساويان"لعلامء عىل قولنياختلف ا":يقولوا 
ويعـد هـذا ، ألن الذين قالوا بعدم الوجـوب متـأخرون وبعـد قـرون مـن الـزمن، القولني

ألن الـذين ، القول حمدثا وطارئا وال يرقى أن يكـون مـذهبا يـساوي مـذهب علـامء األمـة
خمتـرص . هــ.أ"ئمة األمـة وعلامؤهـا وخيارهـاذهبوا إىل وجوب إتباع الرسم العثامين هم أ

دراسـة : ورسـم املـصحف، ١٦٥ص: املقنـع : وانظـر). ١/٢٠٧: (التبيني هلجاء التنزيل
ــة ــاين يف عالقــة القــراءات بالرســم العــثامين ، ١٩٨-١٩٧ص: لغويــة تأرخيي والفــتح الرب
 .٥٩ص: ملحمد حميسن 



 

  

العلامء يف حكم خمالفة رسم املـصاحف العثامنيـة عنـد كتابـة املـصاحف عـىل 
 :ثالثة أقوال
 ،نيـة وااللتـزام بـهجيب عىل األمة إتباع رسـم املـصاحف العثام: القول األول
 فمـنهم مـن ذهـب إىل ،وقد اختلفت أدلة القائلني بالوجوب.  وحترم خمالفته

 ومـنهم مـن ذهـب إىل أنـه ،)١(أن دليل الوجوب كون الرسم العثامين توقيفيا
 ،)٢( فيجـب اتباعـهy وأمجعت عليه الصحابة ،اصطالح تلقته األمة بالقبول
 : واستدلوا بأدلة منها)٣(. وهو الراجح،وهو مذهب مجهور العلامء

                                                
 .سبق مناقشة هذا القول) ١(
  عىل رسم خمـصوص إنـام هـو عـدم yًسمى إمجاعا من الصحابة يرى زيد العيص إن ما ي) ٢(

ويعكر عىل هذا الرأي ما ورد من اخـتالف الـصحابة . اعرتاض عىل يشء مألوف عندهم
yباإلضـافة إىل أن اعتبـار ،  يف رسم بعض الكلامت ثم إمجـاعهم عـىل رسـمها بعـد ذلـك

د حلاجـة الرسـم ويف الوصـل والفـصل يـشه، رسم املصاحف عند القراء يف باب الوقـف
رسـم املـصحف بـني التحـرر : انظر. واهللا أعلم. لإلمجاع كام هي حاجة القراءات لإلمجاع

 .العدد الثالث، ٨٦ص: جملة الدارة،والتحرز
 مـن املحـرم ٣٠أوىص جممع البحوث اإلسالمية بـاألزهر يف املـؤمتر الـسادس املنعقـد يف ) ٣(

ثامين للمصحف الرشيف حفظا له مـن هـ عىل رضورة االعتامد عىل الرسم الع١٣٩١سنة 
ًوكـذا أصـدرت هيئــة كبـار العلـامء باململكـة العربيــة الـسعودية قـرارا بتــاريخ ، التحريـف

 وال  هـ ينص عىل أن يبقى رسم املصحف عىل ما كـان بالرسـم العـثامين٢١/١٠/١٣٩٩
 ، ينبغــي تغيــريه ليوافــق قواعــد اإلمــالء احلديثــة ، حمافظــة عــىل كتــاب اهللا مــن التحريــف

وكـذا أصـدر ، وإتباعا ملا كان عليـه الـصحابة وأئمـة الـسلف رضـوان اهللا علـيهم أمجعـني
جممع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمـة ، قـرارا بتأييـد قـرار 
هيئة كبار العلامء باململكة بوجوب االلتزام برسم املصحف ونرش يف املجلة الـصادرة عـن 

 .٤٦٥ص،  الرابعالعدد، املجمع



 

  

َّ، ثـم إمجـاع التـابعني بعـد ذلـك وتـابعي التـابعني ،  yَّإمجاع الصحابة  ) ١( َّ
ُومل ينقـــل عـــن أحـــد مـــنهم إجازتـــه خمالفـــة الرســـم العـــثامين قـــال . ٍ

اس حـني شـقق عـثامن ": بن سعد بن أيب وقاص مصعب َّأدركـت النـَّ َ ِ ُ َ ْ َ
ــك ــأعجبهم ذل ــصاحف ف َامل َ ْ ــال،َ ْمل :  أو ق ــيَ ــك بع ــام )١(".ٌأحــد ذل  ك

. )٢(اتفقت املذاهب األربعة عىل منع خمالفة رسم املـصاحف العثامنيـة 
ِوقــد ســئل مالــك رمحــه اهللا هــل يكتــب املــصحف عــىل مــا أحدثــه ": ُ

ـــاس مـــن اهلجـــاء؟ فقـــال ـــة األوىل: الن ـــال . )٣("ال، إال عـــىل الكتب ق
والذي ذهـب إليـه مالـك هـو احلـق ، إذ فيـه بقـاء احلالـة ": السخاوي

ـــاس األوىل ـــل الن ـــك جتهي ـــالف ذل ـــر ، ويف خ ـــا اآلخ  إىل أن يعلمه
 .)٤(".بأوليتهم

 يف ذلك من علامء -أي مالك-ُوال خمالف له ": وقال أبو عمرو الداين
 )٥(".األمة

 وهـذا مـذهب األئمـة ": ًوقال اجلعربي معقبـا عـىل قـول مالـك أيـضا

                                                
 .١٦٠ص: واملقنع، ١٥٦ص: فضائل القرآن أليب عبيد: انظر) ١(
ـــان: انظـــر) ٢( ـــع، )١/٣٣٠: (جـــامع البي ـــرآن، ١٦٥ص: واملقن ـــوم الق : والربهـــان يف عل

ـــرش، )١/٣٧٩( : والفـــتح الربـــاين ،)١/٣٧٩: (ومناهـــل العرفـــان، )٢/١٢٨: (والن
 .٣٧٢ص: ودراسات يف علوم القرآن، ٥٩ص

 .٧٩ص: والوسيلة ، ١٦٤ص : قنع انظر امل) ٣(
 .١١٦ص: الوسيلة) ٤(
 ١٩: املقنع )٥(



 

  

ٍحـد لـيس أل":  وقـال الطـربي)١(". ألنه حكى فتيـاه،ً وخص مالكا،األربعة
 )٢(".خالف رسوم مصاحف املسلمني

ُمن كتب مصحفا ينبغي أن حيـافظ عـىل اهلجـاء الـذي ": وقال البيهقي ً
ِّ وال يغري ممـا كتبـوه شـيئا،ُكتبوا به املصاحف وال خيالفهم فيها  فـإهنم كـانوا ،ُ

ًأكثر علام وأصدق قلبـا ولـسانا ً  فـال ينبغـي أن نظـن بأنفـسنا ، وأعظـم أمانـة،ً
 )٣(".وال سقطا هلم ،استدركا عليهم

 : من أمهها،لاللتزام الرسم العثامين فوائد ) ٢(
 مـع ،محل الناس عىل تلقي القرآن الكريم من أفـواه املـشايخ والقـراء - أ

 ،مــا يف التلقــي مــن التوثــق مــن ألفــاظ القــرآن الكــريم وطــرق أدائــه
 الــذي هــو خصيـــصة rباإلضــافة إىل اتــصال الــسند برســول اهللا 

 . عىل سائر األمماختصت هبا األمة اإلسالمية
 ولذا كـان اشـرتاط ، احتامل الرسم العثامين لوجوه القراءات املتواترة -  ب

 .أئمة القراء لقبول موافقة الرسم العثامين
 جـواز كتابـة املـصاحف بالرسـم اإلمالئـي حـسب مـا تقتـضيه :القول الثاين

 ،قواعد أهل صناعة اخلـط ، فـال جيـب عـىل األمـة االلتـزام بالرسـم العـثامين
 وبعــض ، والـشوكاين،ن ذهـب إىل هـذا القـول البــاقالين و ابـن خلـدونوممـ

 ) ٤.( وهو ظاهر كالم ابن تيمية،املعارصين
                                                

 ).١/٢٦٥: (مجيلة أرباب املراصد) ١(
 ).١/٣٣٠: (جامع البيان) ٢(
 ).٢/٥٤٨: (شعب اإليامن للبيهقي) ٣(
وجممـــوع ، )٢/٩٦٥: (ومقدمـــة ابـــن خلـــدون، )٢/١٤٨: (االنتـــصار للقـــرآن: انظـــر) ٤(

= 



 

  

 :من أدلة هذا القول
 جيـوز عليـه ،yأن رسم املصاحف اصـطالح واجتهـاد مـن الـصحابة  ) ١(

اخلطأ والصواب ، ومل يرد دليل رشعي يوجب كتابة املصحف برسـم 
 .  هذا الرسم واالقتداء بهمعني ، فلذا ال يلزمنا إتباع

 ورفـع ،التيسري عـىل العامـة والسـيام الناشـئة يف قـراءة القـرآن الكـريم ) ٢(
ِ فالرسم العثامين قـد يوقـع النـاس يف اخللـط وااللتبـاس ،احلرج عنهم ُ

 ففي رسم املصاحف برسـم اإلمـالء ،فتشق عليهم القراءة الصحيحة
 .احلديث تسهيل عليهم 

 للمـصاحف غـري yن رسـم الـصحابة وقد بالغ ابن خلـدون فـزعم أ
 ملخالفــة كثــري مــن رســومهم مــا اقتــضته أقيــسة رســوم ،مــستحكم اإلجــادة

كـان اخلـط العـريب ألول اإلسـالم غـري بـالغ إىل ":  حيث قـال،صناعة اخلط
الغاية من اإلحكام واإلتقان واإلجادة ، وال إىل التوحش ملكان العـرب مـن 

وانظـر مـا وقـع ألجـل ذلـك يف . البداوة والتوحش وبعـدهم عـن الـصنائع 
رســمهم املــصحف حيـــث رســمه الــصحابة بخطـــوطهم ، وكانــت غـــري 
ــري مــن رســومهم مــا اقتــضته أقيــسة  مــستحكمة يف اإلجــادة، فخــالف الكث

ثـم اقتفـى التـابعون مـن الـسلف رسـمهم . رسوم صناعة اخلـط عنـد أهلهـا
فيهــا تربكــا بــام رســمه أصــحاب رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ، وخــري 
اخللــق مــن بعــده املتلقــون لوحيــه مــن كتــاب اهللا وكالمــه ، كــام يقتفــى هلــذا 

                                                

ومباحـث يف علـوم القـرآن لـصبحي ، )١/٢٩٥: (روفـتح القـدي، )١٣/٤٢١: (الفتاوى =
 . ٢٨٠ص :الصالح



 

  

وأيــن نــسبة . العهــد خــط ويل أو عــامل تربكــا ، ويتبــع رســمه خطــأ أو صــوابا
ــك وأثبــت رســام، ونبــه العلــامء  ــاتبع ذل ــك مــن الــصحابة فــيام كتبــوه ، ف ذل

مـن وال تلتفتن يف ذلك إىل ما يزعمـه بعـض املغفلـني . بالرسم عىل مواضعه
أهنـم كـانوا حمكمـني لـصناعة اخلـط ، وأن مـا يتخيـل مـن خمالفـة خطــوطهم 

ويقولـون يف مثـل زيـادة . أصول الرسـم لـيس كـام يتخيـل، بـل لكلهـا وجـه
  إنه تنبيـه عـىل أن الـذبح مل يقـع، ويف زيـادة اليـاء يف M¿Lاأللف يف 

MÄL إنه تنبيه عىل كامل القـدرة الربانيـة ، وأمثـال ذلـك ممـا ال أصـل لـه 
وما محلهم عـىل ذلـك إال اعتقـادهم أن يف ذلـك تنزهيـا . إال التحكم املحض

وحـسبوا أن اخلـط كـامل، . للصحابة عن توهم الـنقص يف قلـة إجـادة اخلـط
فنزهــوهم عــن نقــصه ، ونــسبوا إلــيهم الكــامل بإجادتــه، وطلبــوا تعليــل مــا 

واعلـم أن اخلـط لـيس . خالف اإلجادة مـن رسـمه ، وذلـك لـيس بـصحيح
 هـ.أ.)١(" حقهم، إذ اخلط من مجلة الصنائع املدنية املعاشيةبكامل يف

ــث ــول الثال ــسألة:الق ــصيل يف امل ــة هــذا ، التف ــصلون يف كيفي ــف املف  واختل

                                                
: ومناهـل العرفـان، )١/٤٦٠: (الربهان: وانظر، )٢/٩٦٦: (مقدمة تاريخ ابن خلدون) ١(

. ٢٩١ص: واجلمع الصويت، ٣١٨ص: واملدخل، ١٠١ص: وتاريخ القرآن، )١/٣٧٧(
 املتقدم yالصحابة  فيه جرأة ومغالطة فكيف يقاس خط -رمحه اهللا–وكالم ابن خلدون 

أضف إىل ذلـك أن قواعـد الرسـم اإلمالئـي التـي . عىل قواعد اخلط اإلمالئي املحدث ؟
كام أن واضعوها ، حيتكم إليها املتأخرون مل تراع فيها املوافقة التامة بني املكتوب واملنطوق

: انظــر. ّفهــي عرضــة للتغيــري والتبــديل والتطــوير وإن فــصلت وبوبــت، مل يتفقــوا عليهــا
 ).١/١٣٣: (خمترص التبيني



 

  

ــيش  ــصيل ، فــذهب الزرك ــارصين مــنهم  أمحــد ،)١(التف  وتبعــه بعــض املع
ــصالح،مــصطفى املراغــي ــصباغ إىل جــواز رســم ، و صــبحي ال ّ و حممــد ال

 ومـا يـصطلحون عليـه ،بام حيدثونه من أنـواع اهلجـاء املصحف لعامة الناس
 للتيـسري عـىل العامـة يف قـراءة القـرآن ، مـع اإلبقـاء عـىل ،من قواعد اإلمالء

 ، واملحافظــة عليــه للعلــامء واخلاصــة،الرســم العــثامين يف أمهــات املــصاحف
  . )٢(ولتكون مرجعا عند احلاجة إليها

اهر إىل جواز كتابة القـرآن  و عبد القيوم أبو ط،وذهب  حممد أبو شهبة
بالرســم اإلمالئــي يف غــري املــصاحف كــاملجالت والــصحف واألجـــزاء 

 )٣(. وكتابته بالرسم العثامين يف املصاحف الكاملة،وغريها

                                                
والظـاهر أن مذهبـه ، ُونسب هذا القول للعز بن عبد السالم). ١/٣٧٩: (الربهان: انظر) ١(

ال جتـوز كتابـة املـصحف اآلن ":حيـث قـال، لزوم كتابة املصاحف بالرسم اإلمالئي: هو
 يف  وقـد وقـع لـبس"َّعىل الرسوم األوىل باصطالح األئمة لئال يوقع يف تغيـري مـن اجلهـال

 :انظـر. َّفهم مذهبه حيث خلط بعض البـاحثني بـني كالمـه وبـني تعقيـب الزركـيش عليـه
وعلـوم القـرآن بـني الربهـان واإلتقـان ، ٢٠٠ص: رسم املصحف دراسـة لغويـة تأرخييـة

ودراســة ترجيحــات الزركــيش يف علــوم القــرآن لغــانم ، ١٤١ص: حلــازم ســعيد حيــدر
 .٣٠٠ص: الغانم

: وملحات يف علـوم القـرآن واجتاهـات التفـسري للـصباغ، )١/١٥(: تفسري املراغي: انظر) ٢(
: وتـــاريخ القـــرآن، ٢٨٠ص: ومباحـــث يف علـــوم القـــرآن لـــصبحي الـــصالح، ٩٣ص
 .١٣٩ص

ــدخل: انظــر) ٣( ــو طــاهر،، ٣٢٢ص: امل ــوم أب ــد القي ــراءات لعب ــوم الق : وصــفحات يف عل
 . ١٢٨ص



 

  


 

بـني مـسألة القـول بإعجـاز الرســم القـرآين والقـول بـأن رسـم القــرآن 
 إذ يلـزم مـن القـول بإعجـاز الرسـم ،ًن توقيفيا بوحي تالزم نسبيالكريم كا

 فـال يلـزم مـن ، وال عكـس،ُالقرآين القول بأن رسـم القـرآن تـوقيفي بـوحي
القول بأن الرسم القرآين توقيفي بـوحي القـول بإعجـازه فلـيس كـل وحـي 

 . )١(معجز
  مـسألة حمدثـة مل- أعني القول بإعجاز الرسـم القـرآين -وهذه املسألة 

 )٢( قبل الدباغ- حسب اطالعي -أجد الترصيح بنسبتها إىل عامل من العلامء 
إال ما نقل صـاحب نثـر املرجـان عـن صـاحب اخلزانـة أنـه نـسب للكـسائي 

 ،ّيف خـط املـصحف عجائـب وغرائـب حتـريت فيهـا عقـول العقـالء": قوله
وكـام أن لفـظ القـرآن معجـز فكـذلك . وعجزت عنها أراء الرجـال البلغـاء 

 .)٣("ه خارج عن طوق البرشرسم
ولعل بداية هذا األمر كانت من ابن البنا املراكيش الـذي فـرس ظـواهر 

ًالرسم القرآين املخالفة لقواعد الرسـم اإلمالئـي تفـسريا إشـاريا صـوفيا ً ً.)٤ (

لقد كانت مباحث رسم املصحف يف تـاريخ العنايـة بـه ": يقول خالد فهمي
                                                

 ).١١/٣١١: (جمموع الفتاوى البن تيمية: انظر) ١(
 .قل قول الدباغ يف مبحث القول بتوقيف الرسم العثامينسبق ن) ٢(
وإن مل . ٢٠٣ص: "دراسة لغوية تأرخية"رسم املصحف : وانظر) . ١/١٢: (نثر املرجان) ٣(

 .يكن الكسائي هو عيل بن محزة األسدي إمام أهل الكوفة فال أدري من هو
غويـــة دراســـة ل"ورســـم املـــصحف ،  ومـــا بعـــدها٣٢ص : عنـــوان الـــدليل: انظـــر) ٤(

 .٢٣١-٢٢٨ص:"تأرخيية



 

  

صاحف القديمة عىل اعتبار أن الفتـوى امل هتدف إىل نوع من حفظ ما ورد يف
العـثامين عـرب العـصور خالفـا  الثابتة املستقرة تقيض بوجـوب التـزام الرسـم

اإلمجاع كـامن يف  ولعل الرس وراء ذلك. للعز بن عبد السالم فيام روي عنه 
أن  عـىل. إغالق األبواب التي يمكـن أن تفـيض إىل حتريـف الكتـاب العزيـز

ا العلـم وتوسـع فيـه أبـو العبـاس أمحـد بـن البنـاء ثمة تطورا مهام أصاب هذ
ــــه  ــــل"املراكــــيش يف كتاب ــــدليل مــــن مرســــوم خــــط التنزي ــــوان ال  . "عن

الكتاب أنه صنع اجتاها كامال ، صارت له الغلبة واجللبـة فـيام  وخطورة هذا
الرسـم العـثامين يف الكلـامت تفـسريا يعكـس اإليـامن  بعد ، يفرس اختالفـات

املـدى لالجتـاه القائـل بتوقيـف  و تطوير واسـعبإعجاز رسم املصحف ، وه
وكـان أسـاس هـذه ... الرسم املصحفي ، ومـن لوازمـه املفرطـة يف التأويـل 

 املحاولة هـو تفـسري ظـواهر الرسـم عـىل أسـاس اخـتالف معـاين الكلـامت
 . هـ.أ)١(".حسب السياقات بأسلوب صويف باطني

تابة القرآن وفق  واملطالبة بك،وقد ساعدت اهلجمة عىل الرسم العثامين
قواعــد الرســم اإلمالئــي االصــطالحي يف ترســيخ القــول بإعجــاز الرســم 

مخـس وعـرشون (بعـد هـذه األشـواط الطويلـة ": يقـول  املطعنـي . القرآين 

                                                
مقال  خالد فهمي نرش يف جملـة الـوعي ، اإلعجاز يف رسم املصحف بني القبول والرفض) ١(

اإلسـالمي الـصادرة عـن وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية يف دولـة الكويـت العـدد 
كالزركـيش ، وقد نقل قول املراكيش كثري ممـن أتـى بعـده. م٣/٩/٢٠١٠:بتاريخ) ٥٣٢(

ــان، )١/٣٨٠: (هــانيف الرب ــسيوطي يف اإلتق ــائف ، )١/١٦٨: (وال ــسطالين يف لط والق
كام اسـتفاد ، )٢/٤٤٥: (وابن عقيلة املكي يف الزيادة واإلحسان، )١/٢٨٥: (اإلشارات

 . منه كثري من املعارصين يف توجيه خمالفات رسم املصاحف



 

  

ــة ــثامين ) مقال ــائف وأرسار خــصوصيات الرســم الع ــع لط ــي رسناهــا م الت
ة كتابـة َّأننا سددنا الطريق أمام الـدعوة بإعـاد... للمصحف الرشيف نشعر 

املصحف الرشيف عىل منهج اخلط اإلمالئي احلديث بحجة واهية ذكروهـا 
ســددنا . هــي أن هــذه اخلــصوصيات ختلــو مــن الداللــة وأهنــا ال معنــى هلــا 
  .هـ.أ)١("الطريق أمام هذه السخيفة وكشفنا ما تنطوي عليه من غفلة وجهل

                                                
مـــارس ، ه١٤٢٤العـــدد األول الـــصادر يف حمـــرم ســـنة ، ١٨ص: جملـــة منـــرب اإلســـالم) ١(

ص : اجلالل واجلامل يف رسم الكلمة يف القرآن الكـريم لـسامح القلينـي: وانظر،م٢٠٠٣
 ) . هـ(



 

  

 
 
 
 
 












 

  

 



 

  

 
 
 








 



 

  



 

  


 :متهيد

ْ العجز وفعله أعجز ، والعجز يف اللغـة الـضعفاإلعجاز مصدر من ْ َ َ ْ ْ ََّ ُ َ ْ َ ِ، 
ًعجز عـن الـيشء يعجـز عجـزا ، فهـو عـاجز ، أي ضـعيف: يقال َ َ َْ َ ْ َ ْ والعجـز ،َ َ

ِنقيض احلزم ، والتعجز هو التثبيط ْ َّ. 
ِوأعجزين فالن َ َْ ْ إذا عجـزت عـن طلبـه وإدراكـه،َ الفـوت :  واإلعجـاز،ََ

 .والسبق
ِواملعجزة  ْ  وزيدت هاء التأنيث للمبالغة كام يف ،ل من العجزاسم فاع: ُ

َنسابة" َّ َّ وسامعة،َ َ". 
ُويأيت العجز بمعنى ْ ُمـؤخر الـيشء ، واجلمـع أعجـاز ، عجـز األمـر ، : َ َ ْ َْ َ َ ِ ُ
َوأعجاز األمور أواخرها ْ َ)١(. 
 :واإلعجاز يف االصطالح 

ــى اإلعجــاز يف االصــطالح ــه ،تعــددت تعــاريف العلــامء يف معن َّ فعرف
زوال القـدرة عـن اإلتيـان بالـيشء مـن عمـل أو رأي أو : وزآبادي بأنـهالفري
 ).٢(تدبري

ما يؤدي املعنى بطريق هو أبلغ من مجيع ما عداه : َّوعرفه اجلرجاين بأنه
 .)٣(من الطرق

                                                
 "ز.ج.ع": مادة) ٢/٦٩١: (لسان العرب، )٢٣٢/ ٤: (معجم مقايسس اللغة: انظر) ١(
 ).١/٦٥: (بصائر ذوي التمييز للفريوزآبادي: انظر) ٢(
 .٤٧ص: التعريفات للجرجاين: انظر) ٣(



 

  

إثبـات :  معنـاه بحـسب أصـل اللغـة،مركب إضايف": َّوعرفه الزرقاين بقوله
 ،فهو من إضافة املصدر لفاعله، بهالقرآن عجز اخللق عن اإلتيان بام حتداهم 

إعجاز القرآن خلق : والتقدير ، واملفعول وما تعلق بالفعل حمذوف للعلم به
 .)١(.هـ.أ"اهللا عن اإلتيان بام حتداهم به

ــصطلح  ــستعمل م ــسنة "اإلعجــاز"ومل ي ــريم وال يف ال ــرآن الك  يف الق
لثـاين وأوائـل النبوية ، بل أول استخدام هلذا املصطلح كـان يف هنايـة القـرن ا

 . )٢(القرن الثالث
 :وحيسن التنبيه ألمرين مهمني

ً اإلعجاز ليس مقصودا لذاتـه بـل املقـصود الزمـه وهـو إثبـات :األول
 .ّ وأن القرآن من عند اهللا تبارك وتعاىل،rصدق حممد 

يقـول  حممـود . أن هناك من فرق بـني اإلعجـاز وأدلـة صـدق النبـوة : الثاين
بوة ، وتصديق دليـل الـوحي ، وأن القـرآن مـن عنـد  إثبات دليل الن":شاكر

ــائال  ــا يــدل عــىل أن القــرآن معجــز ، وال أظــن أن ق ًاهللا، ال يكــون يشء منه
ــاملعنى  ــور كتــب معجــزة ، ب ــوراة واإلنجيــل والزب يــستطيع أن يقــول إن الت
املعروف يف شأن إعجاز القـرآن ، مـن أجـل أهنـا كتـب منزلـة مـن عنـد اهللا ، 

ُرب قد طولبوا بأن يعرفـوا دليـل نبـوة رسـول اهللا ، ودليـل ّومن البني أن الع ِ ُ
                                                

 )٢/٣٣١: (ناهل العرفانم )١(
وتطــور دراســات إعجــاز ، ٤٥ص : مباحــث يف إعجــاز القــرآن ملــصطفى مــسلم: انظــر) ٢(

وإعجـاز القـرآن بـني ، ٢٠٢ص: القـرآن وأثرهـا يف البالغـة العربيـة  لعمـر املـال حـويش 
 .  وما بعدها٦٩ص: اإلمام السيوطي والعلامء ملحمد حسن موسى



 

  

صدق الوحي الذي يأتيه ، بمجرد سـامع القـرآن نفـسه ، ال بـام جيـادهلم بـه ؛ 
فالقرآن املعجـز هـو الربهـان القـاطع عـىل صـحة النبـوة ، أمـا صـحة النبـوة 

 .هـ.أ)١(".ًفليست برهانا عىل إعجاز القرآن 

                                                
: مد شاكر مقدمة لكتاب الظاهرة القرآنية ملالك بن نبيفصل يف إعجاز القرآن ملحمود حم) ١(

ـــان: وانظـــر. ١٨-١٧ص : واملعجـــزة الكـــربى أليب زهـــرة، )١/٣٣١: (مناهـــل العرف
 .  وما بعدها٢٤٤ص: وأبحاث يف علوم القرآن، ٩١-٩٠ص



 

  


 

 - ولعل أشهر،ًإثارة موضوع إعجاز الرسم القرآين كانت متأخرة جدا
ــــدباغ -إن مل يكــــن أول  ــــز ال ــــد العزي ــــن رصح بإعجــــاز الرســــم عب ّ م

فيام نقله عنه تلميذه أمحـد بـن املبـارك الـسجلامين مـن جوابـه ) ه١١٣١:ت(
وال لغـريهم يف رسـم مـا للـصحابة ":حني سأله عن رسـم املـصاحف فقـال

 وهو الـذي أمـرهم rالقرآن وال شعرة واحدة ، وإنام هو بتوقيف من النبي 
أن يكتبوه عىل اهليئة املعروفة بزيادة األحـرف ونقـصاهنا ، ألرسار ال هتتـدي 

 ومـا كانـت العـرب يف جاهليتهـا وال أهـل اإليـامن مـن سـائر ،إليها العقـول
دون بعقوهلم إىل يشء منه ، وهـو رس  وال هيت،األمم يف أدياهنم يعرفون ذلك

 فال يوجـد ،من األرسار خص اهللا به كتابه العزيز دون سائر الكتب الساموية
شـبه ذلـك الرســم ال يف التـوراة وال يف اإلنجيـل وال يف غريمهــا مـن الكتــب 
الساموية ، وكام أن نظم القرآن معجز فرسـمه أيـضا معجـز ، وكيـف هتتـدي 

وإىل رس زيــادة اليــاء يف » فئــة«دون » مائــة«ف يف العقــول إىل رس زيــادة األلــ
ــاىل» بأييــد« ــه تع ــذاريات[ M Ä  Ã  ÂL:يف قول ــف . ؟]٤٧:ال أم كي

ـــــف يف  ـــــادة األل ـــــعوا«تتوصـــــل إىل رس زي ـــــاىل يف » س ـــــه تع ـــــن قول م
ــــــــج ،  MWV U T SRQ POL:احل

M | { z yxw: وعدم زيادهتا يف سبأ من قوله تعاىل
¡  �  ~  } £¢L  يف قولــــــــــــــه وإىل رس زيادهتــــــــــــــا يف

وحــذفها ، ]٧٧: األعــراف [Ma  `  _ ^ b cL:تعــاىل



 

  

وإىل رس زيادهتـا يف قولـه ]٢١:الفرقان[ M 5  4 3L: من قوله تعاىل
وإسقاطها مـن ، ]٢٣٧: البقـرة [ MÁ  À  Ã  Â Å  ÄL:تعاىل

إىل غـــري  ... ]٩٩: النـــساء[ M ¢  ¡  �  ~  } £L:قولـــه تعـــاىل
هليـة ، وأغـراض نبويـة ، وإنـام ذلك مما ال يكاد ينحرص وكـل ذلـك ألرسار إ

خفيـت عــىل النــاس ألهنــا أرسار باطنيـة ال تــدرك إال بــالفتح الربــاين ، فهــي 
بمنزلــة األلفــاظ واحلــروف املقطعــة يف أوائــل الــسور ، فلهــا أرسارا عظيمــة 

وأكثر الناس ال هيتدون إىل أرسارها وال يدركون شيئا مـن ... ومعاين كثرية 
 ، إليها حتى ظن مجاعة من الناس أهنـا أسـامء للـسوراملعاين اإلهلية التي أشري

 وظنـت مجاعـة أخـرى ،وظنت مجاعة أخرى أهنا أشري هبـا إىل أعـدد معلومـة
 وكلهـم حجبـوا اإلطـالع ،أهنا من احلروف املهملة التي ليس وراءهـا معـان

 فكذا أمر الرسم الذي يف القرآن حرفا ،عىل املعاين الباهرة العجيبة التي فيها
 )١(".بحرف

من فتح اهللا عليه ونظر يف أشكال الرسـم التـي ": ونقل عنه أيضا قوله 
 وجـد ،يف ألواح القرآن ثم نظـر يف أشـكال الكتابـة التـي يف اللـوح املحفـوظ

و ) كفـروا( وعـاين زيـادة األلـف يف اللـوح املحفـوظ يف ،بينهام تشاهبا كثريا
م أن تلــك  وعلــ، وعلــم أرسارا يف ذلــك كلــه،وغــري ذلــك ممــا ســبق) آمنــوا(

وقد سمعت من شيخنا : -أي ابن املبارك-قلت. األرسار من وراء العقول 
) مائـة(و ) كفـروا(ريض اهللا عنه وهو مـن األميـني أرسارا مجيـع مـا سـبق يف 

                                                
 .٨٨-٨٧ص: َّاإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز الدباغ ألمحد السجلامين: انظر) ١(



 

  

ّونحومها وقابلناه مع ما ذكره أئمة الرسم وفحوله فوجدنا اجلد فيه واهللا فيام 
ا قط بام قاله أئمة الرسم مع أهنم وما قنعت عقولن... قال الشيخ نفعنا اهللا به 

 ومـا زلنـا نستـشكل أمـر الرسـم ،إنام تكلمـوا عـىل توجيـه النـزر القليـل منـه
 حتى طرح الشيخ رمحه اهللا عنا بكالمه ،ونسبته إىل الصحابة ريض اهللا عنهم

  .هـ.أ)١(".هذا اإلشكال فجزاه اهللا عنا أفضل اجلزاء
ّوجل من أتى بعد الدباغ ويرى إعجـاز الر سـم العـثامين ينقـل قولـه يف ّ

وممـن رصح بـالقول . ًإعجاز الرسم العـثامين وجيعلـه شـاهدا يف هـذا البـاب 
 :َّبإعجاز الرسم القرآين بعد الدباغ

ـــي .  ١ ـــايب اليوســـفي اجلكن ـــن ماي ـــن ســـيدي عبـــداهللا ب حممـــد العاقـــب ب
 :يف منظومته كشف العمى يف رسم املصحف حيث يقول) هـ١٣١٢:ت(

ِرسم القرآن  ْ ُ ْ ْسنْة متبعة َُ ٌَ َ َّ ُ احي األربعة  ُ َكام نحا أهل املنَ َ َْ ََ ِ َ ُ ْ َ َ َ 
ْألنه إما بأم ََّ ِ َِ ُ َّ َر املصطفى ــِ َ ُْ َأو باجتامع الراشدين اخللفا  ِ َ ُ َ ْ ِْ ِ َِّ َِ ِ َ 

ًوكل من بدل منْه حرفا َ ُّْ ََ ُ َ ْ َِ َّ َباء بنار أو عليه  ُ ْ ْ ََ َ َ ٍ َا أشفـــَ ْ  ى ــــَ
ِواخلط فيه معجز ل ِ ٌِ ِ ْ َُ اس ُّ ِوحائد عن مقتىض القياس  ِلنَّ َ َِ َِ ََ ٌْ ُ 

ُال هتتدي لرسه الفح ُ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ُوال حتوم حوله العقول  ُول ـــَ ُ َُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ 
زل َقد خصه اهللاُ بتلك املنْ َ ْ َِ َ ِ ِ ُ َّ َ َّدون مجيع الكتب املنزلة  ْة ــْ َِ ُ ُ ِ َ ُ 

ِليظهر اإلعجاز يف املرسوم ُ ْ ََ ُْ َْ َ َِ ِمنْه كام يف لفظه  ِ ِ ْ َ َ ِاملنْظومَ ُ َ 
 : إىل أن قال

                                                
 . ٩٠ص : اإلبريز ) ١(



 

  

َفكل ذا لعلة مق َّ ُُّ ٍ ِ ِ ْدرهـــــُ َ َوحكمة ع   َّ ٍ َِ ْن احلجا خمدرهــــْ ََ َّ َ ُ ِ ِ 
سم ُأنفاسه للنَّفس ال تنَ َّ َُ ِْ َُ ُره عــِوس  َ ُن الورى مطلسمـــُّ َ ُ َْ َ َ ِ 

ْوقد تكلَف شيوخ الكتبه َُ ََ َُ ُ حت األجوبه   َّ ْفسارعوا فيه لنَ ْ َْ ِ ِ َ َ 
َفذكروا  َ ُمن ذاك ماال يقنع َ ُِ ْ ِقلبا وال غ َ ً ْ ِل غليــــَ َ ُل ينْقعـــُّ ُِ ٍ)١(  

َّحممـد بــن عـيل بــن خلـف احلــسيني الـشهري باحلــداد .  ٢ َ يف ) هـــ١٣٥٧:ت(ُ
 .  كتابه إرشاد احلريان إىل معرفة ما جيب اتباعه يف رسم القرآن

ــشنقيطي . ٣ ظ يف كتابــه إيقــا) ١٣٦٢:ت(حممــد حبيــب اهللا بــن عبــد اهللا ال
 حيـث tاألعالم لوجوب اتبـاع رسـم املـصحف اإلمـام عـثامن بـن عفـان 

خط القرآن العظـيم معجـز لـسائر األنـس واجلـن كـنظم لفظـه البليـغ ":قال
الواصل يف بالغته الطرف األعىل من اإلعجاز كام أشار له يف طلعت األنوار 

 :جمدد زمانه سيدي عبد اهللا بن احلاج إبراهيم العلوي بقوله
ممـا بـه القـرآن ذو امتيـازالخ فـذلك اإلعجـاز  عىل مـن اإلعجـازفالطرف األ

,  - .  M:متناول لرسمه أيضا كام يعطيه عموم ظـاهر قولـه تعـاىل
; : 9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 /  <

> =L ]هـ.أ)٢("] ٨٨: اإلسراء . 
َعيل بن حممد الضباع . ٤ يف كتابـه سـمري الطـالبني يف رسـم ) هــ١٣٨٠:ت(َّ

 .وضبط الكتاب املبني

                                                
ِكشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النُّورين ملحمد العاقب: انظر) ١( ِ َ َّ  . ٤ص : َ
 .٣٦ص : إيقاظ األعالم) ٢(



 

  

خـصوصيات ":يف سلـسلة بعنـوان) هــ١٤٢٩:ت(عبد العظيم املطعني . ٥
ُ نرشت يف جملة منرب اإلسـالم الـصادرة "الرسم العثامين للمصحف الرشيف

 .عن املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بالقاهرة
عـيل مجعـة حممـد مفتـي الـديار املـرصية يف تقديمـه لكتـاب إعجـاز رسـم . ٦

أي القـرآن -وألنـه ": حمـد شـملول حيـث يقـولالقرآن وإعجاز التالوة مل
 معجزة رسالة قبل أن يكون معجزة رسول فقد ظـل يكتـشف فيـه -الكريم

 تلك الغرائب التي ال يقدر عليها ،كل جيل الغرائب والعجائب عرب القرون
َّإال عالم الغيوب الذي هو سبحانه عـىل كـل يشء قـدير  حتـى قـال الـشيخ ،َّ

ــشهري  ــديار خلــف اهللا احلــسيني ال باحلــداد وهــو شــيخ مــشايخ القــراء يف ال
إن ": املرصية يف عـرصه يف كتـاب اآليـات البينـات يف حكـم مجـع القـراءات

 وهـذه احلقيقـة تعـرض هلـا "القرآن معجز يف رسمه كـام أنـه معجـز يف لفظـه
والـذي نـرش منـذ سـنوات ) التبيـان(قديام ابن البنا املراكيش يف كنـاب املـاتع 

 ويف هذا الكتاب حاول ابن ، أطروحة الدكتوراة هلابتحقيق هند شلبي وهي
البنا إجياد عالقة بني رسم القرآن وبـني معـاين األلفـاظ واآليـات يف سـياقها 

 وكان عمله بداية هلذا الفـن العجيـب الـذي يؤكـد ،وسباقها ودالالت ذلك
 والتـي تبناهـا كثـري مـن العلـامء ،هذه املقولة التي قاهلا فيام بعد الشيخ احلداد

 . .هـ.أ)١(."بعد ذلك
عـاطف أمــني قاســم املليجــي يف كتابـه رســم القــرآن املعجــز بخصائــصه . ٧

                                                
 .٥-٤ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة ) ١(



 

  

 .وظواهره وأرساره
 عبد املنعم كامل شعري يف كتابه اإلعجاز القرآين يف الرسم العثامين . ٨
 .سامح القليني يف كتابه اجلالل واجلامل يف رسم الكلمة يف القرآن .  ٩

ــّنص يف . ١٠ كتابــه رســم القــرآن معجــز كلفظــه وال يمكــن حممــد ســامر ال
 .تغيريه
حممــد شــملول يف كتابــه إعجــاز رســم القــرآن وإعجــاز الــتالوة حيــث . ١١

 ومعجـزة يف ، ومعجزة يف ترتيلها،الكلمة القرآنية معجزة يف كتابتها": يقول
إعجاز الكتابة يظهر يف تغري مبنى بعض الكلامت القرآنيـة يف اآليـات . بياهنا 

 - نطقت هذه احلروف أو مل تنطق -سواء بزيادة حروفها أو نقصها املختلفة 
ًلتعطي آفاقا جديـدة للمعـاين مل يكـن مـن املمكـن إدراكهـا لـو مل يكـن هنـاك 

 . هـ.أ)١(".تغيري عن الشكل املعتاد للكلمة

                                                
 ٨ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة ) ١(



 

  


 

 عـىل القـول بـأن الرسـم العـثامين ينبني القول بإعجاز الرسـم العـثامين 
 ولذا استند املثبتون إلعجاز القـرآن عـىل أدلـة القـائلني بـأن الرسـم ،توقيفي

 بل بالغ بعضهم يف ذلك فرأى أن الرسم معجز وإن كان ،)١(العثامين توقيفي
وإمجاع الصحابة عىل هذا املنهج يف كتابـة القـرآن  . yباجتهاد من الصحابة 
أرى أن أقـل مـا ": يقول سامح القليني.  من اهللا تعاىل الكريم بمثابة الوحي

 وأهنـم ،y) اثني عرش ألف صحايب(يقال يف ذلك أنه توقيفي عن الصحابة 
 بمثابـة وحـي مـن - عىل أقل تقدير- ويكون ذلك ،أمجعوا عىل ذلك الرسم

اهللا هلم حلفظ أعظم كتاب يف الوجـود برسـمه وحروفـه كـام هـو حمتويـا عـىل 
 ستظل شغل العلامء إىل أن تقوم الساعة مثله مثل باقي أنواع أرسار يف رسمه

M  i  h  g: وهــذا تــصديقا لقولــه تعــاىل،ونــواحي اإلعجــاز األخــرى
j l  k  mL ] ويكون إهلـام للـصحابة أو وحـي مـن  . ]٩: احلجـر

M { zy:اهللا هلــم بــذلك كــام أوحــى للحــواريني يف قولــه تعــاىل
|L ] عىل أقل تقدير-صحابة  وهذا التوقيف من ال]١١١:املائـدة - 

 ولكنـه كـام يقـول ،ِّال يقلل من شأن هذا اإلعجاز كـام يتخيـل ذلـك الـبعض
العالمة  عبد اهللا دراز يف موقف مـشابه وقـضية مـشاهبة وهـي ترتيـب سـور 

 وقــد كــان يــرى ترتيــب الــسور كــام هــو يف ، وكــان نفــس التــساؤل،القــرآن

                                                
 .مبحث القول بتوقيف الرسم العثامين: انظر) ١(



 

  

 ،وليس توقيفي عىل الصحابةاملصحف الرشيف لدينا هو كام رتبها اهللا تعاىل 
ونعود اآلن فنفرض جـدال أن ترتيـب ": ولكنه قال بعد ذلك قاطعا للجدل
 وأنــه كــان مــن عمــل ، وال بتوقيــف نبــوي،الــسور لــو مل يكــن تــوقيفي إهلــي

ــه  ــه اســتقر علي ــه وقداســته أن ــا يف حرمت الــصحابة باجتهــاد مــنهم أال يكفين
م نردده أيـضا هلـؤالء الـذين  وهذا الكال".إمجاعهم وإمجاع املسلمني بعدهم
 والذي هو عـىل أقـل تقـدير توقيـف مـن ،ينكرون خصوصية الرسم القرآين

 .هـ.أ)١(".الصحابة وأمجع عليه مجهورهم
هـذه اخلـصوصيات وجـه جديـد مـن وجـوه إعجـاز ":ويقول املطعني

إنـه مـنهج مبتكـر يف . القرآن الكريم هو اإلعجاز اخلطي يف رسـم الكلـامت 
هدى اهللا إليه كتبة الوحي يف حياة النبي . وجود له إال فيه رسم املصحف ال 

rألن هذا الرسم مأخوذ عـن الوثـائق النبويـة التـي ، حني كان القرآن ينزل 
 وهي التي نـسخها عـثامن ،كانت حمفوظة يف بيته يوم انتقل إىل الرفيق األعىل

 .هـ.أ)٢(". وعنه صدرت كل املصاحف، يف املصحف اإلمامtبن عفان 
 : احتج القائلون بإعجاز الرسم أيضا كام

 ابــن تلميـذه عنـه نقلـه الـذي الــدباغ العزيـز لعبـد املنـسوب بـالقول  -١
 قوله ينقل معجز الرسم أن يرى من فمعظم ،اإلبريز كتابه يف املبارك

                                                
 ).ن-م: (ص: امل يف رسم الكلمة يف القرآن الكريماجلالل واجل) ١(
ُ نـرشت "خصوصيات الرسـم العـثامين للمـصحف الـرشيف":من مقال مسلسل بعنوان) ٢(

، ١٥ص: يف جملة منرب اإلسالم الصادرة عن املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بالقـاهرة
 ).هـ١٤٢٣(العدد السادس الصادر يف مجادى اآلخر سنة



 

  

 مـا r إمالئـه مـن لكونـه يـشهد": الـضباع يقول. به وحيتج ذلك يف
 العزيـز عبـد ديسـي بـاهللا العـارف شـيخه عن اإلبريز صاحب ذكره

ــدباغ ــه ال ــال أن ــرآن رســم ":ق ــشاهدة أرسار مــن رس الق  وكــامل ،امل
 اهللا ّخـص األرسار مـن رس وهو ... r النبي من صادر وهو ،الرفعة

 القــرآن نظــم أن فكـام ،الــساموية الكتــب سـائر دون العزيــز كتابــه بـه
  .هـ.أ)١("".أيضا معجز فرسمه معجز

 بدعوى االصطالحي الرسم عدلقوا املخالفة العثامين الرسم ظواهر -٢
ــأمورون َّأنــا ــدبر م ــة الكونيــة الظــواهر يف بالت  عبــد يقــول . والقرآني

 البـاحثني مـن غرينـا يتـساءل كـام نتـساءل": عـوض إبراهيم الكريم
 وبالوسـائل ،البرشية طاقتنا بقدر احلكمة عن نفتش ال ملاذا املنصفني
 مـن أمامنـا يقـع مـا لك يف والنظر بالتدبر أمرنا قد ألسنا. لنا؟ املتاحة

ــة؟ الظــواهر َأو الكوني ــسعى أن كــذلك مطــالبني لــسنا َ  يف جــادين ن
 التعلـق وأعظـم بالرسـم الصالت أوثق هلا مما العلمية املسائل حتقيق
 نجـد أن فعـسانا. العـثامين؟ الرسـم كظـاهرة وذلك تعايل اهللا بكتاب

 مـن آخـر رضب عـيل ونعثـر املجيد الكتاب هذا أرسار من رسا فيها
 إظهـــار الوســـائل أعظـــم مــن هـــو الـــذي البيـــاين إعجــازه رضبأ

 أين املـؤمن ضـالة احلكمة " :يقولون وكام القرآنية البالغة خصائص
 . هـ.أ)٢(".هبا أحق فهو وجدها

                                                
 ).١/٣٨٩: (مناهل العرفان: وانظر، ١٨ص: بنيسمري الطال) ١(
 .٨٥ص : املتحف يف رسم املصحف لعبد الكريم إبراهيم صالح ) ٢(



 

  

 كرسائل ،القرآن غري يف ُيرسم كان عام الكريم القرآن رسم اختالف -٣
 وليقــ. الــسور أســامء وكرســم ،والعظــامء امللــوك إىل r اهللا الرســول

 الكــريم القــرآن كتابــة عــىل بــه نــستدل مــا خــري إن": شــملول حممــد
ــدة كتابــة هــي ورســمه  مــا هــو وحــده الكــريم بــالقرآن خاصــة فري
 التــي والعظــامء امللــوك إىل r الرســول لرســائل قراءتنــا يف الحظنــاه

 وال العـادي الرسـم هـو الرسـائل هذه يف الكلامت رسم فإن ،بأيدينا
 وأن خاصـة ،الكـريم القـرآن كلـامت بـه اختصت الذي الرسم يشبه
 ،القــرآن فيهـا ينــزل كـان التـي الفــرتة نفـس يف كتبــت الرسـائل هـذه

 أن عـىل يـدل وهـذا ... r الرسـول مـن بـإمالء الـوحي كتبة ويكتبه
 هـي تكـن مل وكتابتـه الكريم القرآن نزول فرتة خالل املعتادة الكتابة
 الكتابـة هذه وأن ،مالكري القرآن هبا اهللا اختص التي الفريدة الكتابة

ــدة ــاين ســامية ألغــراض جــاءت الفري ــة ومع ــي بحيــث ،جليل  تعط
 وحتـى اهللا بـإذن حـني كـل ومتجـددة عميقـة معـاين القرآنية للكلمة

 . هـ.أ)١(".الساعة قيام

                                                
 . ٥٣-٥٢ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة) ١(



 

  


 

 توجيــه خمالفــة ســلك القــائلون بإعجــاز الرســم العــثامين مــسلكني يف
 :الرسم القرآين ألصول الرسم القيايس

 التوجيه القائم عىل تعليل خمالفـات الرسـم العـثامين بتعلـيالت :األول
 . ودقائق ولطائف تفيد املعنى ،بالغية

وذلك بتفـسري خمالفـات .  التوجيه القائم عىل التفسري اإلشاري :الثاين
ــدل عــىل ــة ت ــةالرســم العــثامين عــىل أهنــا رمــوز باطني ــة وغيبي  ، أمــور معنوي

لقـد ": يقـول حممـد شـملول. واإلعجاز يكمن يف داللتها عىل تلك الرمـوز 
جاء تغري مبنـى الكلمـة ليـوحي باملعـاين املتجـددة للكلمـة يف كـل عـرص بـام 
يتوافق مع معطيات هذا العرص وبام يفـيض اهللا سـبحانه وتعـاىل عـىل عبـاده 

تظـل عجائـب القـرآن الكـريم املؤمنني من فهم وعلم يف كل العصور لكـي 
 .هـ.أ)١(".ومعجزاته متجددة فال تنقيض عجائب القرآن إىل يوم الدين

 كل ألف تكـون يف كلمـة تـدل عـىل أن هـذه ":ويقول عبد املنعم شعري
الكلمة تعرب عن يشء موجود ، فإذا حذف األلف فالكلمة تـدل عـىل معنـى 

س ، وإذا ثبتـت األلـف باطن أو صفة حالية أو أمور علوية مما ال يدركـه احلـ
ـــور  ـــم وأم ـــة يف العل ـــى ظـــاهر أو صـــفة حقيقي ـــىل معن ـــدل ع ـــة ت فالكلم

 . هـ.أ)٢(".سفلية
                                                

 .٥٦ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة) ١(
 .٢٥ص: اإلعجاز القرآين يف الرسم العثامين) ٢(



 

  

بــل جتــاوز األمــر إىل وضــع بعــض مــن يقــول بإعجــاز الرســم القــرآين 
 فجعلـوا لكـل حـرف معنـى ،ًجدوال بمعـاين اسـتعامالت احلـروف اهلجائيـة

 . )١(عنىوفرسوا زيادته أو حذفه يف الرسم بناء عىل هذا امل
وسأورد بعض النامذج من التطبيقات عىل إعجاز الرسم القرآين مرتبة 

 : عىل قواعد الرسم العثامين
  :قاعدة احلذف  :ًأوال

ــال األول ــه تعــاىل :املث )  (   !  "  #  $  %  &  'M :قول
+  * .  -  , /  0 L ]٣٦: النمل[ 

 فعلـــنيحـــذفت اليـــاء الدالـــة عـــىل املـــتكلم املـــضمر املنـــصوب يف ال
M%L و M( L لغري علة نحوية أو رصفية)٢( . 

ــاء يف املوضــعني   وقــد وجــه القــائلون باإلعجــاز الرســمي حــذف الي
ــي ــة يف ": بتوجيهــات منهــا مــا قالــه ســامح القلين ــاء يف هــذه اآلي حــذف الي

ــاين ) أمتــدونن(موضــعني األول  ــان(والث ــاء يف ). ءات وظــاهر أن حــذف الي
 ، بل هو رمز ملعنى يـدل عليـه، لعلة نحويةاملوضعني مل يكن لعلة رصفية وال

واملعنى الذي .  ضمريا مفعوال به للفعل قبله "الياء"ويف كال املوضعني كان 
ــه تعــاىل ــاء يف قول ــه بحــذف الي ــة ســليامن : يرمــز إلي ) أمتــدونن: (uحكاي

                                                
ــي بــسطت يف الرســم القــرآين لعبــد املجيــد رس املقطــوع وامل: انظــر) ١( وصــول والتــاءات الت

 .٢١٦ص: العرابيل
ــع: انظــر) ٢( ــني، ٣١٠، ٣٠٩ص: املقن ــرص التبي ــريان، )٩٥٠-٤/٩٤٩: (وخمت ــل احل  :ودلي

 . ١٩١، ١٩٠ص



 

  

 من اسـتبعاد نفـسه عـن زمـرة uاإلشارة إىل ما كان يدور يف باطن سليامن 
ليل االستفهام يف اآلية إنكـاري تـوبيخي شـديد اإلنكـار من يرتيش باملال بد

 ).وكأنه استغرب منه ودهشة جتعله خيطف يف نطق الكالم: أقول (
فــإن هــذا احلــذف رمــز بــه ) ءاتـان(أمـا حــذف اليــاء يف املوضــع الثــاين 

 فالذي ، وبني ما آتاه اهللا ملكة سبأuللتفرقة بني ما أتى اهللا رسوله سليامن 
 والـذي آتـاه اهللا ملكـة سـبأ هـو ،ن هو احلكم والكتاب والنبـوةآتاه اهللا سليام

فعطاء اهللا سليامن يف الفضل يف الذروة العليا بـاق . املال والسلطان الدنيوي 
 . إىل العلو والرفعة يف درجات اآلخرة

 وعطـاء اهللا ملكـة سـبأ ،لنا أن نقول أنـه عطـاء ملكـويت علـوي: وأقول
وتبعتـه يف اآلخـرة ثقيلـة واحلـساب فيـه . ه سلطان زائل ومال نافذ ال بقاء لـ

 .هـ.أ)١(")ءاتان(َّهذا ما دل عليه نقص الياء يف ) عطاء مادي سفيل(عسري 
وذلــك  u M&  % Lجــاء قــول ســليامن ":ويقــول حممــد شــملول

ًموحيا بـأن ملكـة سـبأ ) متدونني(بحذف ياء املتكلم من الفعل األصيل وهو 
ً خوفا من بطشه حيث قالـت uيامن قد أرسعت بإرسال هدية املال إىل سل

 MÇ  Æ Å  Ä  Ã  Ë  Ê  É  È ÌL: لقومهــــــــا
ــذلك جــاء قــول ســليامن ] ٣٤: النمــل[ ــك u M'  )  (L ك  وذل

موحيــا بــرسعة عطــاء اهللا ) آتــاين(بحــذف يــاء املــتكلم مــن الفعــل األصــيل 
                                                

: اإلعجـاز القـرآين يف الرسـم العـثامين: وانظر. ١٠٩ص: اجلالل واجلامل يف رسم الكلمة) ١(
 .  وما بعدها ٥٣ص



 

  

وهنا لفتة لطيفة وهي وضع ياء ملحقـة بالفعـل . سبحانه وتعاىل له من خري 
غرض التالوة وليست بقصد رسم الكلمة دليل عىل إعجاز التالوة ل) آتاين(

بـدون يـاء عــىل ) آتـاين( حيـث يـدل رسـم كلمـة ،إىل جانـب إعجـاز الكتابـة
  .هـ.أ)١(".بالياء عىل اخلري الكثري) آتاين(ويوحي تالوة كلمة . الرسعة

 ]٤٤: املائدة[ M  l    k    j    mL: قوله تعاىل:املثال الثاين
بحــذف اليــاء الدالــة عــىل املــتكلم املــضمر ) وناخــش(رســمت كلمــة 

يقـول عبـد املـنعم شـعري يف توجيـه . )٢(املنصوب لغري علة نحوية أو رصفيـة
 M l  k  j   mL") : اخـشون(حذف الياء يف الفعـل 

 فاخلـشية ،النـاس كـل فهـم بـصفة موصوفني وال بأعياهنم أناس عىل يدل ال
 حـق فإنه بذلك أحق اهللا يكون أن فوجب احلقيقة معلوم غري ليشء كلية هنا

 تـوهم ألنـه ،غـريه نخـشى وال سـبحانه اهللا أمـر كـام - علـام به نحط مل وإن-
 {  M:فيهـا تعـاىل قـال البقـرة يف مـا حـال غـري عـىل احلـرف فهـذا .. كـاذب

 �  ~L ] ظلمـوا الـذين عـىل يعـود اجلمـع ضمري ]١٥٠: البقـرة 
 جزئيـة هنـا فاخلـشية بـالظلم امللـك يف ظهـروا ،كـل ال بعض فهو الناس من

 مـا جهـة من أيضا ذلك جيب كام ظهر ما جهة من خيشى أن سبحانه اهللا فأمر
 .هـ.أ)٣(".انتقام ذو عزيز سبحانه فإنه سرت

                                                
 .١٢٦ص:  إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة)١(
 . ١٨٧ص: ودليل احلريان، ٣٠١ص:املقنع: انظر) ٢(
 . ٦٣ص : اإلعجاز القرآين يف الرسم العثامين) ٣(



 

  

  :قاعدة الزيادة  :ًثانيا
M H  G   L  K  J  I: قوله تعاىل:املثال األول

O  N  M S  R  Q  PL ]١٣٣: األعراف[ 
آلفتة للنظر يف احلذف واإلثبات قوله تعـاىل يف من اآليات ال":يقول املطعني

MH  G   M  L  K  J  I: ســورة األعــراف
O  N S  R  Q  PL ـــــف يف ـــــت األل  فقـــــد أثبت

وجريـا ). آيـت مفـصلت(و) الـضفادع( وحـذف يف ،)اجلراد(و ) الطوفان(
عىل القواعد التي ذكرت مع تطبيقاهتا من قبل يمكن أن يدرك أن األلـف يف 

د ألهنــام كائنــان ماديــان حــسيان هلــم وجــود ظــاهر يف علــم الطوفــان واجلــرا
 ،واجلراد حرشات طائرة.  فالطوفان هو تدفق املاء مع ارتفاعه ،املحسوسات

فثبت األلف رمـز عـىل ماديتهـا . وقد تسري يف أرساب حتجب ضوء الشمس
 .وحسيتها الظاهرة

وإن كانت كائنات مادية حسية فليس ) الضفادع(أما حذف األلف يف 
 ألهنا تعيش يف املاء ففيها نوع خفاء كام ،ه ظهور حيس كالطوفان واجلرادل

:  وال يقدح يف هذا الفهم االحتجاج بقوله تعاىل يف سورة األعراف،ترى
M�  ~  }  |  {   ¥  ¤  £  ¢  ¡

±°   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §  ¦   ²
¹¸¶µ´³ »ºL، ألن األلف أثبتت يف 

 ألننا نقول ،شأهنا اخلفاء أكثر من الضفادعوهي كائنات مائية من ) حيتاهنم(



 

  

يف هذه اآلية مل تكن خافية يف ) حيتاهنم(إن : يف الرد عىل هذا االحتجاج
اإلتيان املدلول عليه :  ألن اهللا أثبت هلا صفتني قويتني يف الظهور ومها،املاء

 ألن معناه ظاهرة عىل وجه املاء ،M¬L:  ثم قوله تعاىل،)تأتيهم(بـ
 ألن التفصيل أمر معنوي يف تدبري اهللا عز ،)مفصلت(أللف يف وحذف ا... 

 فهذا التفصيل غيبي من تقدير اهللا قبل أن يروه  واقعا يف ،وجل
 .هـ.أ".حياهتم

أنه مـن العجيـب واملـدهش ":ويعقب القليني عىل كالم املطعني بقوله
مرة باأللف وبدون األلف مرة أخرى ) الضفادع واجلراد(أن هناك رسامن لـ

.  مما أثار ثائرة هؤالء املنكرين إلعجاز الرسـم العـثامين ، بعض املصاحفيف
ُ فـإذا نظـر إىل ،واحلقيقة أن توجيه هذين الرسمني ال حيتاج إىل هـذه املعـضلة

 وما تفعله يف علم املادة واملشاهدة تظهر - املادية امللموسة-هيئتها الظاهرية 
- عـىل أنـه آيـة عجيبـة -وفعلهـا  وإذا نظرنا غرابتهـا يف مكاهنـا ،فيها األلف

وهذا ما يوجهـون بمثلـه القـراءات املختلفـة . نقصت وأخفيت منها األلف 
 .  هـ.أ)٢(". وال جيدون يف ذلك أدنى حرج)١(يف علم القراءات
ــــاين ــــال الث ــــاىل: املث ــــه تع  Ml  k  j m p  o  nL:قول

 ]٢٣: الكهف[
                                                

ــه القــراءات املتعــددة) ١( ــه خــالف املــصاحف، ال خيفــى وجــود الفــارق بــني توجي ، وتوجي
 . ه القراءاتفتوجيهات الرسم دقائق ولطائف ال دليل عليها بعكس توجي

ومل أجد من أشار إىل خالف املـصاحف يف . وما بعدها- ٢٣٤ص: اجلالل واجلامل: انظر) ٢(
 ).اجلراد(و ) الضفادع(رسم كلمة 



 

  

 عموضــ يف واليــاء الـشني بــني ألــف بزيـادة M l Lكلمــة رسـمت
 املنعم عبد قاله ما منها بتوجيهات الزيادة هذه وجهة وقد ،)١(خاصة الكهف
 إال القـرآن يف كثـريا العـادي اإلمالئـي بـاخلط) يشء (كلمـة وردت": شـعري
ــف ســورة يف واحــدة كلمــة ــة وبعــده r بالرســول خاصــة وهــي ،الكه  بقي

 يف عوقـ قـد الـذي مثلـه تصور من علمناه وإنام ،معدوم هنا اليشء . املؤمنني
 يف موجـود فهـو - موجود غري احلقيقة يف وهو ،منه االسم له فنُقل ،الوجود
) عمـر(فــ ،)ًغـدا عمـر سأقابل (مثل - حقا األعيان يف معدوم حقا األذهان

 فالـيشء) األعيـان (الوجـود معـدوم احلايل الوقت يف ولكنه ،ذهننا يف نعرفه
 عـــىل وهـــذا.  Ml  k  j m p  o  nL قـــسامن انقـــسم
¾    «  ¼  ½ ¸  M¶ º  ¹  النحـل يف التـي الكلمة الح خالف
¿   Á  ÀL، كيـف نعلم ال) كن (له اهللا قول جهة من هنا اليشء ألن 

 اهللا ولكن ،بعلمنا ال بوجودها األشياء نعلم إنام ونحن ،عنا خمفي فهو ،ذلك
 وال نـشبه فـال ،)٢(تنقـسم ال فهـي بوجودهـا ال بعلمـه األشياء يعلم سبحانه

                                                
زيادة األلف باتفاق الـشيخني أيب عمـرو الـداين و أيب داود سـليامن بـن نجـاح يف موضـع ) ١(

وخمتـرص ، ٣٥٣ص:  املقنـع:انظـر. وقيل بل هي زائدة يف كـل القـرآن، الكهف دون غريه
 . ٥٤-٥٣ص: وسمري الطالبني، ٢٤٢ص: ودليل احلريان، )٣/٨٠٥: (التبيني

حيـث يـرون أن اهللا ، لعله يشري إىل مذهب األشاعرة يف علم اهللا تعـاىل وتعلقـه باملـستقبل) ٢(
تعاىل يعلم املستقبالت بعلم قديم الزم لذاته ، وال يتجدد له عند وجود املعلومات نعـت 

وهـذا بنـاء عـىل نفـيهم حللـول ، صفة ، وإنام يتجدد جمرد التعلـق بـني العلـم واملعلـوموال 
ومذهب أهل الـسنة واجلامعـة . ألنه يلزم من ذلك التغري يف ذات اهللا كام يرون ، احلوادث

= 



 

  

 .هـ.أ)١("M¶ ¸½  ¼  » º  ¹   ¿  ¾  ÀL نعطل
 يف مرة ٢٠١ العادي بشكلها) يشء (كلمة ورد":شملول حممد ويقول

 زائدة بألف العادي غري بشكلها) لشائ (كلمة ووردت. كله الكريم القرآن
 أول بـصفته r للرسـول خاصـة آيـة كلـه الكـريم القرآن يف فقط واحدة مرة

 مشيئة أن العظيم األمر هلذا تنبيه وفيها ... املسلمني بقية بعده ومن املسلمني
: اإلنـــــــسان[ MML K  J  I  HL مـــــــشيئة كـــــــل فـــــــوق اهللا
  .هـ.أ)٢("]٣٠
 :قاعدة اهلمزة  :ًثالثا

 M ~  }  | ¢  ¡  � ¤  £ ¥L: قوله تعاىل:املثال األول
M ©  ̈§ ¦   ª:تعاىل وقوله ،]١٩٧: الشعراء[

µ́   ³  ²  ±  °   ̄  ®¬  « ¹   ̧  ¶ ºL 
 ]٢٨: فاطر[

 فـاطر سـورة يف) العلـامء(و،الـشعراء سـورة يف) علـامء (كلمـة رسمت
 ،)العلمؤا (و) علمؤا (بعدها وألف ،املضمومة للهمزة صورة امليم بعد بواو
 هبـذه فـاطر موضـع رسـم عـىل املـصاحف اتفقـت وقـد. قبلهـا ألف غري من

                                                

هو أن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم األشياء قبل حدوثها ، ويعلمها بعلم آخـر حـني وجودهـا  =
ودرء تعـارض النقـل والعقـل ، )١/١٧٧: ( الرسائل البن تيميـةجامع: انظر. ّجل وعال
 ).  ١٠/١٧: (البن تيمية

 . ١٩٦ص: اجلالل واجلامل: وانظر، ٨٢-٨١ص: اإلعجاز القرآين يف الرسم العثامين) ١(
 .١٣٨ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة ) ٢(



 

  

 صـورة الواو رسم عىل والعمل ،الشعراء موضع يف اخلالف وجاء ،الصورة
 .  )١(زللهم

ــي يقــول ــشعراء ســورة يف":الــصورة هبــذه رســمها توجيــه يف القلين  ال
M~  }  | ¢  ¡  � ¤  £ ¥L إرسائيــل بنــي علــامء مــن املــراد 
 فـيام احلق من عرفوه ملا سالم بن اهللا كعبد ،اهلجرة بعد منهم آمنوا الذين هم

 قريش وثيملبع باحلق جهروا ألهنم ،عليهم اهللا من ثناء وهذا ،إليهم اهللا أنزله
 لكـن ،مـضمومة هبمـزة) علـامء (واألصـل ،)علـامؤا (يف الواو وزيادة. إليهم
 هـؤالء وتكـريم وتـرشيف تفخـيم هـو لطيـف معنـى إىل رامزة الواو زيدت
 مـن اآلخـرون فعـل كام يكتموه ومل ،علموه الذي احلق أعلنوا ألهنم ،العلامء

 كلمة يف الواو زيدت) ٢٨ (آية فاطر سورة يف تعاىل قوله وكذلك ،أحبارهم
 املوضـعني يف الزيـادة وسـبب) ارسائيـل بني علامؤا (يف زيدت كام)العلامؤا(

) علامؤا (يف التفخيم جهة عرفنا وقد ،والتكريم والتفخيم التعظيم هو واحد
 فـيهم خـشيته حرص وجل عز اهللا أن فهي هنا) العلامؤا (يف التفخيم جهة أما

 ورشف وخـشية حقيقيـا قـرصا موصـوف عـىل صـفة قـرص عليهم وقرصها
 .فضل فوقه ليس وفضل هبا يتصف ملن عظيم

 املقـام مـن مـستفاد املوضـعني يف والتفخـيم التعظيم إن: قائل قال فإن
 قويـا لفتـا الـواو زيـادة يف إن: قلنـا ،الـواو زيادة من وليس األحوال وقرائن

                                                
، ٢٢٣ص: ل احلـريانودليـ، )٤/٩٣٩,١٠١٧: (وخمترص التبيـني، ٤١٣ص: املقنع: انظر) ١(

 .٦٠ص: وسمري الطالبني



 

  

 باعثـا كـان األصـل خـالف عـىل جاء إذا اليشء ألن ،املعنى هذا إىل لألذهان
 مثـل فهـي اخلـصوصية أو املخالفـة هـذه وراء الرس عن والبحث التأمل ىلع

 عـىل يـرد املخالفـة الـصورة هبـذه الرسـم هـذا إن ونقـول ... الكـالم يف النرب
 |  {  ~M  قـرآنكم يف تقولون أنكم: وهو األذهان يف يثار ربام آخر سؤال

¤  £  ¢  ¡  � ¥M L´  ³  ²  ±  °  ¯ L ونحن 
 اهللا خيـشون ال وغـريهم األوربيني نجد أعيننا أمام املشاهد العميل الواقع يف

 .؟ به يؤمنون وال القرآن صدق يعلمون ال وأيضا
 هبـذه هـذه) علـامؤا (كلمـة رسـم إىل الرجوع: هو هذا عىل الرد فيكون

 دنيـا علـامء ،ثقـال علامء فهم ،املقصودون العلامء هم َمن ترسم التي الصورة
 هـم وليسوا،الدنيا شهوات عن ارتفعوا الذين وغريه سالم ابن مثل ،وآخرة
 لدينا املألوفة بالصورة صفتهم تكتب والتي ،لدينا املألوفني فقط الدنيا علامء

ـــامء( ـــى هـــذا وألجـــل ،)عل ـــان املعن ـــثامين الرســـم هـــذا ك  هـــذه عـــىل الع
 .هـ.أ)١(".الصورة

فإن كان األلف قبل اهلمـز مثـل  M £ L":شعري املنعم عبد ويقول
 MC  B H  G  F  E  D   J  IL) اء وجفـــــ،هبـــــاء(
|  {  M  مثـل يقوهيا ما املعنى يف يكون أن إال تقوى ال فإهنا  ]٢٣: الفرقان[

~ ¢  ¡  � ¤  £  ¥L ]ــشعراء ــا ] ١٩٧: ال قويــت اهلمــزة تنبيه

                                                
 ١٥٧ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة: وانظر. ٣٤-٣٣ص: اجلالل واجلامل) ١(



 

  

عىل علو درجـتهم يف العلـم وظهـورهم يف الوجـود يف أرفـع طبقـة املرجـوع 
وقد وردت كلمـة . ك جعلهم اهللا آية  ولذل،إليهم يف جزئيات العلم وكلياته

M´L وأهنـم بعلمهـم ،يف القرآن مرتان فقط لتدل عىل مكانـة العلـامء 
  .هـ.أ")١(.يعرفون اهللا حق املعرفة وخيشون عذابه

M^  ]  \   e d  c  b  a:  قولــه تعــاىل:املثــال الثــاين  ̀ _
h  g  fL ]٥: األنعام[  

 وألـف ،املـضمومة للهمـزة صـورة الباء بعد بواو) أنباء (كلمة رسمت
 . )٢(قبلها ألف غري من ،)أنبـؤا (بعدها

زيـدت الـواو يف كلمـة ": الصورة هبذه رسمها توجيه يف القليني يقول
 وكـان األصـل أن ترسـم ،يف الرسـم العـثامين للمـصحف الـرشيف) أنبــؤا(

 وقـد اجتلبـت هـذه الزيـادة إلفـادة التهويـل ،هبمـزة مـضمومة) ُأنباء(هكذا 
 ألن الكالم ، ومقتىض هذا التهويل املبالغة يف التهديد والتخويف،عوالتفظي

مـسوق يف احلــديث عــن الكــالم وأعرضــوا عـن احلــق الــذي جــاء بــه حممــد 
 فقد وصفهم القرآن يف بدايات سورة األنعام بـأهنم يـساوون ،rرسول اهللا 

 ، وأهنم ممرتون شاكون يف صـدق الرسـالة والرسـول،بني اهللا وبني رشكائهم
MT  S  R  Q  P X  W  V  U   Y: قال يف سورة األنعامثم 

[  ZL ــاىل ــه تع ــم جــاء قول M]  \  ^   b  a: ث  ̀ _

                                                
 .٣٢ص: اجلالل واجلامل: وانظر، ٩٩ص : اإلعجاز القرآين يف الرسم العثامين) ١(
 .٦٠ص: وسمري الطالبني، )٣/٤٦٩: (وخمترص التبيني، ٤١٢املقنع ص: انظر) ٢(



 

  

f  e  d  c i  h  gL  هتديدا ووعيدا هلـم إذا مل يرعـووا عـن
 ومعلــوم أن التهديــد باملــصري الفظيــع أبلــغ يف التــأثري مــن ،غــيهم وضــالهلم
 .الوعيد اليسري

وجــاءت هــذه الزيــادة الفتــة ) أنبــاء(مــن أجــل هــذه زيــدت الــواو يف 
األذهــان لفتــا قويــا إىل فظاعــة وهــول مــا تتــضمنه هــذه األنبــاء مــن معــان 

: وســدت هـذه الزيــادة مـسد أن يقــال. وأحـداث يــوم جيعـل الولــدان شـيبا 
  .هـ.أ)١(".األنباء الفظيعة آثارها املهولة أحداثها

  :قاعدة البدل  :ًرابعا
 M -1  0  /  .  4 3  2L: قوله تعاىل:املثال األول

  ]٣: البقرة[
ــف يف كلمــة   واوا حيــث وقعــت إذا كانــت MÒ Lرســمت األل

 أو ،]٧٢: األنعـام [ M® ¬ « ªL: الكلمة معرفة بـأل نحـو
 باتفــاق ] ٥٨: النــور[ M¬  ® °  ¯L: مــضافة إىل اســم ظــاهر نحــو

ــصاحف  ــف . امل ــم أل ــصالة(وورد اخلــالف يف رس واوا إن أضــيف إىل ) ال
 عـــىل والعمـــل ،]٤١: النـــور[ M±   ² µ  ´  ³L: ضـــمري نحـــو

 وورد ،اتفاقا بالواو رسمت كلامت أربع ذلك من واستثني . باأللف رسمها
: التوبـة  [Mt  w  v  u L: تعـاىل قولـه: وهـي ، القراء اختالف فيها

                                                
 .١٥٦ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة: وانظر، ٢٧-٣٦ص:  اجلالل واجلامل)١(



 

  

ـــــــــــه ،]١٠٣ ــة[ M¾  ½  L: وقول ـــــــــــه ،]٩٩: التوبـــــــــ : وقول
MwvutL ] وقوله ،] ٨٧: هـود:M   U  T

W  V XL ]١(]٩: نوناملؤم(. 
:  حممـد شـملولقالـه ما منها بتوجيهات واوا األلف تصوير وجه وقد

 ٦٧هبذا الشكل يف مجيع آيات القرآن الكريم وعددها MÒ Lوردت "
 ويـوحي رسـم هـذه الكلمـة بأمهيـة الـصالة ،مرة خمتلفة عن الكتابـة العاديـة

ك جـاء  لـذل، وأهنـا الـصلة بـني العبـد وخالقـه، وبأهنا عـامد الـدين،الرشعية
ًرسمها ملفتا للنظر مثل ما أنك وضعت حوهلا دائرة أو حتتها خطـا لتميزهـا 
عن باقي الكلامت كذلك فإنه حني تنسب الصالة إىل األنبياء يف جـدهلم مـع 
أهل الباطل أو يف دعائهم للمـؤمنني فإهنـا تـأيت أيـضا بـصورهتا اخلاصـة كـام 

 :ييل
Msr  q  t w  v  u L ]١٠٣: التوبـــــــــــة[ M   u  t

x  w  v  |  {  z  yL ]أمــا مــن حيــث ] ٨٧: هــود
 : مرات كام ييل٦تكون بشكل عام فتأيت بصورهتا العادية حيث وردت 

 M ±   ²  µ   ́ ³L ]٤١: النور[M   l  k  j  i  h 
 mL] ١١٠: اإلسراء[ M j  i  h  gL ]٩٢: األنعام[M   8

:9 ?>=<;L ]٣٥: األنفال [M  %

                                                
 .  ٢٨٣ص: ودليل احلريان، )٢/٧٠: (وخمترص التبيني، ٣٩٨ص:املقنع: انظر) ١(



 

  

 )  (  '  &L ]٢: املؤمنون[M a   ̀  _   ̂  ]L 
 ¥ ¤M ]٥ :املاعون[MI J K L M L ]٢٣ :املعارج[

¦ «  ª©¨§L ]هـ.أ)١("]١٦٢: األنعام  . 
  Mx  w  v  u  t  s  r  q {  z  y:  قوله تعـاىل:املثال الثاين

¡  �~  }  | ¤  £  ¢L ]٣٥: آل عمران[ 
ــرأة(األصــل يف كلمــة  ــاىل،أن ترســم هبــاء تأنيــث) ام ــه تع :  نحــو قول

M¥ ¦L ] إال ســـبعة مواضـــع يف القـــرآن الكـــريم ]٥٠: األحــزاب 
 أن كــل امــرأة أضــيفت إىل ،رســمت بالتــاء املفتوحــة ضــابط هــذه املواضــع

  .)٢( وما عدا ذلك فبهاء تأنيث،زوجها فهي مرسومة بالتاء املفتوحة
إن النظـر ":بقولـه) امـرأة(وقد وجه  املطعني رسـم اهلـاء تـاء يف كلمـة 

مفتوحـة ) امـرأت(ت السبعة التي وردت فيهـا كلمـة الدقيق يف هذه السياقا
 :التاء يسفر عن احلقائق اآلتية

 .أهنا يف املواضع السبعة جاءت مضافة: أوال
 ،أن هذه اإلضافة إىل غري الضامئر بل هي إضافة إىل أسامء ظـاهرة: ثانيا

 . ولوط مرة وعمران مرة ، ونوح مرة، والعزيز مرتان،فرعون مرتان
يف املواضـع الـسبعة تـدل عـىل ذات معينـة ال ) امـرأت (إن كلمـة: ثالثا

                                                
وانظر اإلعجاز القرآين يف الرسـم . ١٦٦-١٦٥ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة) ١(

 ١١٤ص : العثامين
 . ٣١٠ص: ودليل احلريان، )٢/٢٧٤: (وخمترص التبيني، ٤٩٠ص: املقنع: انظر) ٢(



 

  

 .يشرتك معها غريها فهي داللة خاصة ال عامة
ــا ــضاف : رابع ــرأت(أن امل ــنهام ) ام ــل موضــع بي ــه يف ك ــضاف إلي وامل

 . عالقات وروابط زوجية قائمة
أن هـــذه العالقـــات والـــروابط الزوجيـــة هـــي األســـاس يف : خامــسا

 .اإلنجاب والتوالد من حيث اجلملة
وينتج عن هذه االعتبارات اخلمسة أن فتح تاء التأنيث فيها جاء رمـزا 

ــف األصــل يف رســم  ومل تكتــب بالتــاء ) امــرأت(إىل هــذه املعــاين فقــد خول
ّ فلله در القرآن الكريم ما أعظمه وما أعظم إعجـازه مـن أي جهـة ،املربوطة

نظـــرت إليـــه حتـــى رســـم كلامتـــه وحروفـــه معجـــز كنظمـــه وبالغتـــه 
 .هـ.أ)١(".ومعانيه

كـل امـرأة ": بالتـاء املفتوحـة) امـرأة(ويقول عبد املجيد العرابيل رسم 
...  وكـل امـرأة نكـرة تكتـب بالتـاء املقبوضـة ،معرفة تكتب بالتاء املبـسوطة

َمرأ(واملرأة جاء اسمها من مادة   واملـروءة أن يكـون فعـل ،التي هي من املروءة) َ
ً أجـرا وال شـكورا ال يريـد ممـن فعـل لـه الفعـل،املرء من نفـسه  وذكـر املـرأة يف ،ً

 ، فاسـتقلت بـه عـن زوجهـا،القرآن كان يف املواضع التي كان فعلها مـن نفـسها
 بنفـسها منهـا  ثـم ذكـر أمثلـة السـتقالل املـرأة"وانفصلت هبذا االستقالل عنـه

ُ ومثاله نذر امرأت عمران ،أن تستقل يف رغبتها يف أمر ما عن زوجها":قوله ْ
                                                

ُ نـرشت "خصوصيات الرسـم العـثامين للمـصحف الـرشيف":من مقال مسلسل بعنوان) ١(
العـدد ، يف جملة منرب اإلسالم الصادرة عن املجلس األعـىل للـشؤون اإلسـالمية بالقـاهرة

 ).هـ١٤٢٣(الصادر يف رجب سنة، ١٥-١٤ص ، السابع



 

  

M  w  v  u  t  s  r  q:  قـال تعـاىل، زوجهـاما يف بطنهـا دون
x {  z  y ¡  �~  }  | ¤  £  ¢L ]٣٥: عمــــــــــــــــــران  آل[ 

 وقيـل إن ، ومل تقل تقبل منـا، وقالت تقبل مني، ومل تقل نذرنا،فقالت نذرت
أن يكون بـني : وحالة سابعة.  أو قبل تنفيذ نذرها ،عمران مات قبل والدهتا

#  $  %  &  '   !  "M :  ومثاله قولـه تعـاىل،الزوجني خالف
*  )  ( 2  1  0/  .  -  ,  +L ]النــــــــــــساء :

  .هـ.أ)١(". ألهنا نكرة غري معروفة، وهنا رسمت تاؤها مقبوضة]١٢٨

  :قاعدة الفصل والوصل  :ًخامسا
ــــــال األول ــــــاىل: املث ــــــه تع Mh  g  f  e   l  k  j  i : قول

mL ]١٧٨: آل عمران[ 
َّأن(اتفقــت املــصاحف عــىل رســم  ــون ا) َ ــشددة الن ملفتوحــة اهلمــزة امل

 واسـتثني مـن ذلـك ثالثـة مواضـع رسـمت بقطـع ،يف اخلط) ما(موصولة بـ
َّأن( ــن ) َ MB  A  @ C   D:  موضــع باتفــاق هــو قولــه تعــاىل،)مــا(ع

EL ]وموضــعان ورد فــيهام اخلــالف مهــا قولــه تعــاىل،] ٣٠: لقمــان  :
M$  #  "L ]وقوله تعاىل، ]٤١: األنفال :M  �  ~  }
¡  ¢L ]ــال . ] ٦٢: احلــج ــىل الوصــل يف موضــع األنف ــل ع  ،والعم

                                                
ــو) ١( ــسطت يف الرســم القــرآينرس املقط ــاءات التــي ب . ١٥١-١٤٧ص:ع واملوصــول والت

 .١٧٣ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة: وانظر



 

  

 . )١(والقطع يف موضع احلج
َأنام(":بقوله) أنام(وقد وجه شعري فصل  َّ بفتح اهلمـزة كلهـا موصـول ) َ

 ]٦٢: احلــــــج[ M¡  �  ~  }  ¤  £  ¢ Lإال كلمتــــــان 
MB  A  @ C  E  DL ]التوكيـد حـرف أن نـرى وكام] ٣٠: لقمان 

َيدعون ( الكلمة نع فصله تم) َّأن( ُ ْ  غـري لـدعوى لـيس ألنـه ،)َما (بحرف) َ
َأنـام (فتوصل الوجود يف فعل اهللا َّ  عـن تعـاىل قولـه عليـه ويـدلك ،النفـي يف) َ

ـــؤمن  M=  <  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >L:امل
 .هـ.أ)٢(".احلق دعوة عن النفصاله اإلثبات يف تفصل وهي ]٤٣: غافر[

 اهللا مـن تقريـر -ولقامن احلج موضع أي- يتنياآل يف":العرابيل ويقول
 حقيقـة ال باطـل هو تعاىل اهللا دون من يدعونه الذي بأن ،النص بنفس تعاىل

 وصـل يكـون فكيـف . عقوهلم وفساد اختالقهم من وهو ،له وجود وال ،له
 عـىل ًتأكيـدا ولـيس ،باطـل أنه عىل ًتأكيدا جاءت) َّأن(فـ ،له وجود ال من مع

 والرشك الكفر أهل انقطاع واقع عليه ملا صورة القطع اءفج . وجوده صحة
  . وجل عز اهللا دون من يدعونه باطل عن

َّأنام (وصل أما  ومـا الوصـف أو األمر لزوم إىل فعائد املواضع بقية يف) َ

                                                
ـــع: انظـــر) ١( ـــني، ٤٧٥: املقن ـــرص التبي ـــريان، )٤/٩٩٣(و ) ٣/٦٠٠: (وخمت ـــل احل : ودلي

 .٢٩١ص
ز وانظــر إعجــاز رســم القــرآن وإعجــا . ١٣٨ص: اإلعجــاز القــرآين يف الرســم العــثامين) ٢(

 .١٩٠-١٨٩ص: التالوة



 

  

 .هـ.أ)١(".ووحدانيته تعاىل اهللا كألوهية ،نقضه يمكن ال
 ]٣: القيامة[ Md h  g  f  e   iL : تعاىل قوله: الثاين املثال

َّأن(اتفقت املصاحف عىل رسـم  املفتوحـة اهلمـزة الـساكنة النـون مقطوعـة ) َ
: يف مجيع املواضع عدا موضعني اتفقت املصاحف عىل قطعهام مها) لن(عن 

ــة ــاىل،موضــع ســورة القيام ــه تع : الكهــف[ ML  K  J  I L:  وقول

ــف ،]٤٨ ــه هــو واحــد موضــع يف واختل  M;  :  9  8  7: تعــاىل قول

<L ]٢(قطعه عىل والعمل ]٢٠: املزمل(. 
) ألـن) (لـن-أن(": ووصـلها) أن لـن(يقول املطعني يف توجيه فـصل 

 لذلك فـإن كـل مـا يف القـرآن مـن هـذا النـوع ،الفصل واإلظهار هو األصل
 فجـاءت ،إال موضـعان خولـف فـيهام هـذا األصـل) أن لن( مفصول هكذا 

 :ملوضعني ونذكر أوال هذين ا،خمفية ال ظاهرة) أن(نون 
 ]٣: القيامة[ M d h  g  f  e   iL :األول
  ]٤٨: الكهف[ M H  G  L  K  J  IL:الثاين

¢  £  ¤¥   ¡ ~  �M:أما أمثلة اإلظهار والفصل فمنها قوله تعاىل
¦ ¨  § ª  ©  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «L ]ــابن ـــــه] ٧: التغـــ  وقول

                                                
  .٦٠ص: رس املقطوع واملوصول) ١(
وسـمري ، ٣٠٢ص: ودليل احلـريان، )٣/٨١٠: (وخمترص التبيني، ٤٦٦ص: املقنع: انظر) ٢(

 .٦٦ص: الطالبني



 

  

 بــــني قــــارن ]٧: اجلـــن [ M i  h  g  f e  d  c k  jL:تعــــاىل
 الثالثـة يف وجتدها ،اخلط يف هلا وجود ال األولني يف النون جتد األربع آلياتا

 ولـه سـبب فـيهام واإلخفـاء اإلظهـار من ولكل ،اخلط يف صورة هلا والرابعة
 :البيان وإليك ،عليه دل معنى

 هـم ادعـوه فعـال جتـد الكفـار قاله ما حتكيان اللتني األوليني اآليتني يف
 .ّوجل عز اهللا إىل ونسبوه

 قـدرة مـستبعدين اهللا إىل منفيا العظام مجع نسبوا منها األوىل اآلية ففي
 .كبريا علوا يقولون عام وتعاىل سبحانه عليه اهللا

 البعـث هـو واملوعد ،اهللا إىل كذلك منفيا املوعد نسبوا منهام الثانية ويف
. للحـــساب األمـــوات فيـــه يبعـــث يومـــا جيعـــل مل زعمهـــم عـــىل اهللا أن أي

 وهـذا ،أنفـسهم عـن ال اهللا عـن يتحـدثون هـاتني يف املرشكني نأ واخلالصة
 الثقيلـة مـن املخففـة) أن(بــ أكـدوه هـذا كذبـه ومـع ترى كام كاذب احلديث

 ملـا هـدما اخلـط يف فأضـاف الكـاذب التوكيد حرف إىل القرآين الرسم فعمد
 .التوكيد منه أرادوه

 تكـذيبهم هـو لطيـف معنـى إىل بـه رمز اخلفاء هذا يف السبب هو وهذا
 .ادعوا فيام

 كاذبـة فيـه دعـواهم مـع رأيت كام النون فظهر األخريني اآليتني يف أما
ــد ــذب إىل القــرآن أشــار وق ــة يف دعــواهم ك ــه التغــابن آي  §  ¨ ¦ M:بقول

©L بقولــه القيامــة آيــة يف إليــه أشــار كــام :Mo  n  m  l  k  j  



 

  

p L عظام اعقد من مجع ال"نقش األصابع والكف" وتسوية البنان. 
أما إظهار النون مع كـذب الـدعوى يف اآليتـني فألهنـم يتحـدثون عـن 
ّأنفسهم ال عن اهللا عز وجل فهم الذين زعموا أهنـم مل يبعثـوا والظـن يف آيـة 

 فـاعلوه  هـو ظنـهم هـم وهـم     Me  d  c i  h  g  f k  jLاجلن 
 ألهنـم ،إخفائهـا إىل احلاجة تدع ومل النون أظهرت ولذا ،وجل عز اهللا وليس

ــد ــشيطان ّســول ق ــا صــدق ال ــون م ــدون وهــم ويتومهــون يقول  أهنــم يعتق
 .  هـ.أ)١(".صادقون
  :قاعدة ما فيه قراءتان  :ًسادسا

´  M   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ :قولــه تعــاىل: املثــال األول
¾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿L ]٢٤٥: البقرة[ 

ــت  البقــرة موضــع إال بالــسني) يبــسط (رســم عــىل املــصاحف اتفق
 .  )٢(قراءته يف القراء خالف فيه وورد ،بالصاد فرسم) ويبسط(

 عىل يعود ًصادا السني حرف كتابة يف الرس":العرابيل املجيد عبد يقول
 االســتعامل يف فالــسني ،العــريب االســتعامل يف والــصاد الــسني حــرف معنــى
 يف والـصاد . فيـه ًمـستمرا كان أمر عن خروج والتفلت ،للتفلت هي العريب

                                                
ُ نـرشت "خصوصيات الرسـم العـثامين للمـصحف الـرشيف":من مقال مسلسل بعنوان) ١(

العـدد ، ىل للـشؤون اإلسـالمية بالقـاهرةيف جملة منرب اإلسالم الصادرة عن املجلس األعـ
: رس املقطـوع واملوصـول: وانظـر. ١٨-١٧ص ) هــ١٤٢٤(األول الصادر يف حمـرم سـنة

  .١١٩ص
 .٧٠ص : وسمري الطالبني، )٢/٢٩٤: (وخمترص التبيني، ٥٠٩ص: املقنع: انظر) ٢(



 

  

 اليشء إىل يشء دخول رفض يفيد واالمتناع ،لالمتناع هي العريب االستعامل
 ،عليـه مقفـل فيهـا بـاطن صورة الصاد رسم يف جاء ولذلك ،منه اخلروج أو
 اإلطبـاق حـروف وهـي ،العربيـة اللغة حروف من حروف سبعة ضمن من

 ،والواو والقاف الفاء إىل باإلضافة ،والظاء ،والطاء ،والضاد ،الصاد ،األربع
 . العريب االستعامل يف معانيها إىل الصورة هبذه رسمها يف العلة عوترج

ــبض جــاء وقــد ــة يف والبــسط الق ــرة آي  MÃ  Â  Á L: البق
 فـبعض . يعلـم ال ومـا يعلـم مـا ليـشمل بالتخصيص وليس العموم بصيغة
 ،رسه خلفـاء املعرفـة عـن ممتنـع أي ،أكثر جيهله وما ،اإلنسان عرفه قد البسط
 عــرف ،كثــرية عوامــل فــيهام تتــداخل ،مــثال النبــات نبــاتوإ ،املطــر فــإنزال
 ولـن ،بالـه عـىل خيطـر ال ممـا وبعـضها ،منهـا كثـريا وجيهـل ،بعـضها اإلنسان
 صورة فكانت . ملعرفته تعاىل اهللا من سبيل له فتح إذا عليه يقف حتى يدركه
 والقـبض البـسط حـدود عـىل الوقـوف أن لبيان املوضع هذا يف ًصادا السني
 .  هـ.أ)١(".هبا اإلحاطة عىل البرش قدرة فوق

                                                
 .١٩٨ص: رس املقطوع واملوصول) ١(



 

  

 
 
 
 
 











 

  



 

  

 


 

يلزم من القول بعدم توقيف الرسم العثامين نفي اإلعجاز عـن الرسـم 
 :العثامين وممن رصح بنفي وقوع اإلعجاز الرسمي

 .صبحي الصالح يف كتابه مباحث يف علوم القرآن .  ١
 .غانم قدوري احلمد يف كتابه رسم املصحف دراسة تأرخيية لغوية .  ٢
ل يف تعليقه عـىل كتـاب رشـف حممد بن سيد حممد بن موالي حيث يقو.  ٣

 إذا أمعنا النظر يف كالم ":اللمى بعد نقله قول الدباغ بإعجاز الرسم القرآين
الشيخ عبد العزيز الدباغ ، مل نجد فيه ما يدل عىل أن الرسول علم الصحابة 
كتابة القرآن، فلم يأت بأسانيد تثبت ذلك ومل يعتمد عىل العزو، بل إنه يشري 

وهو ال يفيد حكام رشعيا، ألنه غري معـصوم ويتطـرق . هلامإىل ما يعرف باإل
إليه االحتامل، وذلك مانع من القبول، قال سيدي عبد اهللا بن احلاج إبراهيم 

 :هـ يف مراقي السعود١٢٣٣العلوي ت 
 أعــني به إهلام األولياء   وينبـذ اإلهلام بالعراء

رخص يف ذكـره، وقد نص العلامء رمحهم اهللا عىل أن علم املشاهدة ال ي
وال يعتمد عليه من باب أوىل ، فأمور الرشع مبنيـة عـىل األدلـة الواضـحة ال 

 إذا rعىل املرائي واإلهلامات ونحو ذلك ، فاحلجة إنـام هـي يف عمـل النبـي 
صح ، أو يف اجتامع الصحابة فمن بعدهم عىل هـذا الرسـم كـام قـال الـشيخ 

 :حممد العاقب
  أهل املناحـي األربعهكام نحا رسـم القرآن سنة متبعه



 

  

 أو باجتامع الراشدين اخللفا ألنـه إما بأمر املصطفى 
إن للرســم مــن األرسار مـــا : وال شــك أن قــول الــبعض كـــام تقــدم
، مـــن املبالغـــات )ق، ص، ن: (للحــروف املقطعـــة يف أوائــل الـــسور مثــل

 .  هـ.أ)١(".الواضحة
 التحــرز رســم املــصحف بــني"زيــد عمــر مــصطفى يف بحثــه املعنــون بـــ .  ٤

 )٢(."والتحرر
ــول.  ٥ ــرآن حيــث يق ــاريخ الق ــردي يف ت ــيس الرســم ": حممــد طــاهر ك ول

املصحفي من اإلعجاز يف يشء وإنـام هـو خيـضع ملـدى مـا حيـسن الكاتـب ، 
وأين التحدي من السامء باإلعجاز إىل الصنعة األرضية التي تتفاوت جـودة 

 .هـ.أ)٣(".وضعفا وإتقانا
حكــم االلتــزام بقواعــد رســم "ه املعنــون بـــ محــد خالــد شــكري يف بحثــ.  ٦

 . "املصحف وضبطه

                                                
 .٢٢ص:  كشف العمىحتقيقه وتعليقه عىل رشف اللمى عىل: انظر) ١(
 . وما بعدها٨١ص : انظر) ٢(
  . ١٣٥ص: تاريخ القرآن) ٣(



 

  


 

يستدل النافون إلعجـاز الرسـم القـرآين عـىل نفـي اإلعجـاز الرسـمي 
 r أو أنـه ،بعدم ثبوت دليل يدل رصاحة عىل أن الرسم العثامين كان بـوحي

ــة كتا ــة إىل كيفي ــار وجــه الكتب ــة املــصاحف ســوى مــا ورد مــن بعــض اآلث ب
إضافة إىل عدم تـسليمهم بـإقرار النبـي . الضعيفة التي ال تقوم بمثلها حجة 

rفكـان ، للكتابة وإنام يرون أن اإلقرار كان للمكتـوب ال الكتابـة r يمـيل 
 للكتبـة rويعضد عـدم ثبـوت إقـرار النبـي . ويستوثق من اللفظ ال الرسم 

 مـع مـا روي مـن ،ٌّ أمي ال يعرف القراءة والكتابةrونه عىل كيفية كتابتهم ك
 . )١( ونسخهاt يف كتابة املصاحف يف عهد عثامن yطريقة الصحابة 

ــف rمل يثبــت عــن الرســول ": يقــول غــازي عنايــة  يشء يفيــد التوقي
 وإنـام الثابـت أن هـذا الرسـم اصـطالح ارتـضاه ،للرسم العثامين للمصحف
 حيــث وضـع ضــابط الرســم ،اع مــن األمـة وبإمجـ،اخلليفـة عــثامن بـن عفــان

:  وهذا الضابط هـو،للقرشني الثالثة الذين كتبوا املصحف مع زيد بن ثابت
 ، فاكتبوه بلسان قـريش،إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء من القرآن(

 .  هـ.أ)٢(").فإنه نزل بلساهنم
قـرآين ًويقول محد شكري رادا عىل استدالل القائلني بإعجاز الرسـم ال

أمـا أن الرسـم كـان بتوقيـف مـن ":بظواهر الرسم العثامين املخالفة للقياس 
                                                

 .مبحث القول بتوقيف الرسم العثامين: انظر) ١(
  .١٣٣ص : تاريخ القرآن:وانظر. ٢٨١ص: هدى الفرقان يف علوم القرآن) ٢(



 

  

 ولعدم ثبوته حصل اخلـالف بـني العلـامء يف حكـم ، فلم يثبت ذلكrالنبي 
 وأما االختالف احلاصل بني األلفاظ املتشاهبة واملتامثلة فله أكثر مـن ،الرسم
العلـامء يف اســتنباط وقـد اعتنـى بعــض ...  مـا ذكــره الـدباغ أحــدها ،توجيـه

 وكلهـا أمـور اجتهاديـة ذوقيـة ،أرسار وحكم من هذا االخـتالف يف الرسـم
 وهـي ممـا ختتلـف فيـه اآلراء ،ليست من متني العلم وإنام من ملحـه ولطائفـه

 وكـام قــال الــدباغ وغـريه إن هــذا االخــتالف كــان ،وتتعـدد وجهــات النظــر
 فكتـب لفـظ ،يف الكتابـة قال آخرون إنه إنام كان لوجـود مدرسـتني ،ألرسار

 أو كتب اللفـظ يف موضـع عـىل إحـداها ويف ،عىل إحدامها وغريه عىل غريها
 ويف مجيع األحوال فإن القـول باإلعجـاز يف الرسـم حيتـاج ،غريه عىل غريها

 وإذا كان األمر ،إىل جتلية وتوضيح وتدليل وهو ما مل يفعله الدباغ ومن تبعه
ــاس ــل يتحــدى الن ــتح ُرسا مــن األرسار فه ــه إال أصــحاب الف ــام ال يعلم  ب

أما قوله إن العرب مل تكن تعرف هذه الطريقة يف الرسم فينقضه ... الرباين؟
 وثبـوت ،ما سبق من مقارنة بني رسم املصحف والنقـوش العربيـة القديمـة

  .هـ.أ)١(".وجود تشابه يف كيفية الكتابة
ف موازنة بـني رسـم املـصح(وقد أثبت غانم قدوري من خالل بحثه 

مشاركة النقوش العربية القديمة الرسم العـثامين ) والنقوش العربية القديمة
 .)٢(يف كثري من الظواهر اإلمالئية 

                                                
بحـث منـشور بمجلـة ، حكم االلتزام بقواعد رسم املصحف وضبطه محد خالد شـكري) ١(

 . م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٨عام، ٤٢٥ص: يعة والقانون العدد الثالث والثالثونالرش
 .   وما بعدها- ١٦١ص: أبحاث يف علوم القرآن: انظر) ٢(



 

  


 

 ، وبالتـايل إعجـازه حيتـاج إىل دليـل،إن القول بتوقيف الرسـم القـرآين 
لــصحابة يــدل عــىل وال دليــل مــن الكتــاب وال مــن الــسنة وال مــن أقــوال ا

 ،وكــل مــا يــستدل بــه القــائلون باإلعجــاز ال يــصلح أن يكــون دلــيال. ذلــك
 ،ُ ملــا رســم يف املـصاحف ال يــسلم بــهrوذلـك أن االســتدالل بــإقرار النبـي 

 ، كان أميـا ال يعـرف القـراءة وال الكتابـةrألنه ال يصح خصوصا أن النبي 
 عـىل اجلـواز واإلباحـة ُولو سلم بصحة إقراره للكتبة مل يكن ذلـك إال دلـيال

 r تقريـره ":  يقـول ابـن عثيمـني،ال عىل أن الرسم كـان بـوحي أو أنـه سـنة
ًعىل اليشء فهو دليل عىل جوازه عىل الوجه الـذي أقـره قـوال كـان أم فعـال ً .

يف :  قالـت"أيـن اهللا؟": إقراره اجلاريـة التـي سـأهلا: مثال إقراراه عىل القول
َّإقـراره صـاحب الـرسية الـذي كـان يقـرأ : فعلومثال إقراراه عىل ال. السامء

: r، فقال النبي ]١: اإلخـالص [ M$  #  "  !Lألصحابه ، فيختم بـ
ألهنا صفة الـرمحن وأنـا :  فقال،، فسألوه"سلوه ألي يشء كان يصنع ذلك"

إقـراره : ومثال آخـر. "أخربوه أن اهللا حيبه": r فقال النبي ،أحب أن أقرأها
وبـام . هــ.أ)١(". مـن أجـل التـأليف عـىل اإلسـالم،داحلبشة يلعبون يف املسج

. أنــه مل تثبــت قدســية الرســم العــثامين فمــن بــاب أوىل عــدم ثبــوت إعجــازه 
ُ فال حيكم عىل هذا الرسـم أنـه ،ُوحتى لو سلم جدال بتوقيف الرسم العثامين

 فاملقـصود منـه ، ألن اإلعجاز ينبغـي أن يكـون ظـاهرا جليـا ال خفيـا،معجز
                                                

 .٤٦ص: األصول من علم األصول ملحمد بن عثيمن) ١(



 

  

.  فالبـد مـن ظهـور أوجـه إعجـازه ،القرآن من عنـد اهللا تعـاىلإثبات أن هذا 
 بـل ألقـروا ورصحـوا بإعجـاز رسـم القـرآن كـام yوملا غفل عنه الصحابة 

 .كان اإلعجاز ثابت ملنطوقه
 مل يكونوا يشتغلون بمثل هـذه األمـور التـي yكام أن السلف الصالح 

 القـرآن  وليـست هـي مـن طـرائقهم يف تـدبر آيـات،ال مستند رشعـي عليهـا
 .الكريم

 



 

  




القول الراجح يف حكم االلتزام بالرسم العثامين يف كتابة املصاحف هو  -١
 . وال يلزم منه كون الرسم توقيفيا أو معجزا ،الوجوب

 كان أشهر وأقدم من ،مسألة القول بإعجاز الرسم القرآين مسألة حمدثة -٢
 .لميذه ابن املباركرصح هبا عبد العزيز الدباغ فيام نقله عنه ت

 . مل تثبت قدسية الرسم العثامين فمن باب أوىل عدم ثبوت إعجازه  -٣
ُتوجيهات خمالفات الرسم العـثامين لقواعـد القيـايس ممـا زعـم أنـه مـن  -٤

ــااإلعجــاز الرســمي  ــور كله ــة أم ــل ال ولطــائف اجتهادي ــا دلي  ،عليه
  .اإلشارية التوجيهات بعضها يف ويدخل



 

  


ــدباغ - ــز ال ــد العزي ــيدي عب ــالم س ــن ك ــز م ــارك ،َّاإلبري ــن املب  ألمحــد ب

ــــــريوت، دار الكتــــــب العلميــــــة،الــــــسجلاميس املــــــالكي  ،٣ ط، ب
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٣٢

دار ، جلــالل الــدين عبــد الــرمحن الــسيوطي، اإلتقــان يف علــوم القــرآن -
 .٢٠٠٦ ، ٢ط، الكتب العلمية

للـشيح حممـد ، لقرآنإرشاد احلريان إىل معرفة ما جيب اتباعه يف رسم ا -
دار ، مجال الدين حممد رشف: حتقيق ، بن عيل احلسيني الشهري باحلداد

 .١ط، الصحابة بطنطا
إعجاز رسم القرآن وإعجـاز الـتالوة ، ملحمـد شـملول ، دار الـسالم،  -

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧القاهرة ، الطبعة األوىل
ــاقالين  - ، ) ٤٠٣:ت(إعجــاز القــرآن ، أليب بكــر حممــد بــن الطيــب الب

 .م١٩٩٧، ٥السيد أمحد صقر ، دار املعارف مرص ، ط: حتقيق
بـدون ،لعبـد املـنعم كامـل شـعري، اإلعجاز القـرآين يف الرسـم العـثامين -

 .تاريخ ورقم طباعة ودار
ملحمد حبيب اهللا ، إيقاظ األعالم لوجوب اتباع رسم املصحف اإلمام -

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، ٢ط، سورية، مكتبة املعرفة، الشنقيطي
، عمر حسن القيـام: حتقيق، أليب بكر حممد الباقالين، ر للقرآناالنتصا -

 . هـ ١٤٢٥، ١ط، بريوت، مؤسسة الرسالة
حممد أبـو : حتقيق، لبدر الدين حممد الزركيش، الربهان يف علوم القرآن -



 

  

 .هـ ١٣٩١، ٢ط، دار املعرفة، الفضل إبراهيم
ــرآن - ــأريخ الق ــاري، ت ــراهيم األبي ــاين، إلب ــاب اللبن ــري،دار الكت ، وتب

٢ط  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢,
رشكـة ، ملحمد طاهر الكردي، تاريخ القرآن وغرائب رسمه وأحكامه -

ـــي وأوالده ـــايب احللب ـــصطفى الب ـــة م ـــة ومطبع ـــرص، ومكتب ، ٢ط، م
 .م١٩٥٣

دار بـريوت ، و عـيل دحـروج، لكامـل موسـى، التبيان يف علوم القرآن -
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، بريوت، املحروسة للطباعة والنرش

، لعبد العزيز عبد الفتاح قارئ، ي ملصحف املدينة املنورةالتقرير العلم -
اململكــة العربيــة ، نــرش جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــرشيف

 .   هـ ١٤٠٦، السعودية
، دار املعــــارف، للبيــــب الــــسعيد، اجلمــــع الــــصويت األول للقــــرآن -

 ت.ب،٢ط
 نـرش ضـمن، لعيل بن سليامن العبيـد، ًمجع القرآن الكريم حفظا وكتابة -

، بحوث ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومـه
 . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف

، عامل الفكـر، لرؤوف شلبي، جواهر العرفان يف الدعوة وعلوم القرآن -
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ٢ط

يـه تنب(دليل احلريان عىل مورد الظمآن يف فنـي الرسـم والـضبط ويليـه  -
ــارغني) اخلــالن عــىل اإلعــالن ــن أمحــد امل ــراهيم ب ــب ، ، إلب دار الكت



 

  

 .١٩٩٤، ١ط، العلمية
، الرحيق املختوم يف رشح نظم اللؤلؤ املنظوم يف ذكر مجلة من املرسـوم -

دار الـصحابة ، للعالمة حسن بن خلف احلسيني عىل أرجـوزة  املتـويل
 .١ط، للرتاث بطنطا

دار ، ملحمد سـامر الـنص، غيريهرسم القرآن معجز كلفظه وال يمكن ت -
 م ٢٠٠٧ ، ١ط، التوفيق

لـشعبان حممـد ، رسم املصحف بني التوقيف واالصطالحات احلديثـة -
 .هـ ١٤١٩، ١ط، دار السالم، إسامعيل

نــرش ، لغــانم قــدوري احلمــد، رســم املــصحف دراســة لغويــة تارخييــة -
 .  هـ ١٤٠٢، ١ط، اللجنة الوطنية ببغداد

منـار ، ألرشف عبـد الـرزاق قطنـة، ديرسم املصحف واإلعجاز العد -
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١ط ، دمشق، للنرش والتوزيع

جامعــة ، البــن عقيلــة املكــي، الزيــادة واإلحــسان يف علــوم القــرآن -
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١ط، اإلمارات العربية املتحدة، الشارقة

ــرآين - ــاءات يف الرســم الق ــد ، رس املقطــوع واملوصــول والت ــد املجي لعب
ـــــــرابيل ـــــــعدار ، الع ـــــــرش والتوزي ـــــــة للن ـــــــا العلمي ، األردن، ياف

١ط  . م٢٠١٠/هـ١٤٣١,
رشح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سـبيل الرشـاد ملوفـق الـدين عبـد اهللا بـن  -

: حققـه وخـرج أحاديثـه، ملحمد بن صالح بن عثيمني، قدامة املقديس
ـــــــصود ـــــــد املق ـــــــة، أرشف عب ـــــــة طربي ـــــــاض، مكتب ، ١ط، الري



 

  

 . م١٩٩٢/هـ١٣١٢
حلـازم سـعيد ، "دراسـة مقارنـة"هـان واإلتقـان علـوم القـرآن بـني الرب -

 .  هـ١٤٢٠، ١ط، املدينة املنورة، دار الزمان، حيدر
ــريم - ــرآن الك ــوم الق ــرت، عل ــدين ع ــور ال ــشق، دار اخلــري، لن ، ١ط، دم

 . م١٩٩٣
أليب العبــاس أمحــد البنــاء ، عنــوان الــدليل مــن مرســوم خــط التنزيــل -

،  املغـرب اإلسـالميدار، هند شلبي: حتقيق ، ) هـ ٧٢١:ت(املراكيش 
 .م١٩٩٠، ١ط 

وهو تقديم لكتاب الظاهرة القرآنية ملالك بـن (فصل يف إعجاز القرآن  -
 .ت.ب. سوريا ، دار الفكر، ملحمود حممد شاكر، )نبي

، أليب الفرج عبد الرمحن اجلـوزي، فنون األفنان يف عيون علوم القرآن -
 .م ٢٠٠١دار الكتب العلمية ، ، حممد حسن إسامعيل: حتقيق

هلنـد ، القراءات بأفريقية من الفتح إىل منتصف القرن اخلامس اهلجري -
 .م١٩٨٣، الدار العربية للكتاب، شلبي

دار ، ملحمد حممد عبد اللطيف املعـروف بـابن اخلطيـب، القرآن املجيد -
 .ت.ب، بريوت، الكتب العلمية

ألمحـد حممـد أبـو ، لطائف البيان يف رسـم القـرآن رشح مـورد الظمـآن -
  . ٢ط، مرص، مطبعة عيل صبيح وأوالده، زيتحار

مطبعـة الفجـر ، ملوسى شاهني الشـني، الآللئ احلسان يف علوم القرآن -
 .ت.مرص ب، اجلديد



 

  

 ، ٢مباحـــث يف إعجـــاز القـــرآن ، ملـــصطفى مـــسلم ، دار املـــسلم ، ط -
 .هـ١٤١٦

أليب عمرو عثامن بـن ، املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار -
، دار التدمريــة، نــورة حــسن احلميــد: ودراســة حتقيــق ، ســعيد الــداين

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١، ١ط، الرياض
دراســة ، أليب داود ســليامن بــن نجــاح، خمتــرص التبيــني هلجــاء التنزيــل -

جممـع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف ، أمحد بن معمر رششال: وحتقيق
 .هـ١٤٢١، الرشيف

، عـةاملدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية عىل مـذهب أهـل الـسنة واجلام -
، ٢ط، اخلــرب، دار الــسنة للنــرش والتوزيــع، إلبــراهيم حممــد الربيكــان

 . م١٩٩٣هـم١٤١٤
، أليب شـامة املقـديس، املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتـاب العزيـز -

 .م ٢٠٠٣، ١ط، دار الكتب العلمية، إبراهيم شمس الدين: حتقيق
، راهيمإهياب حممـد إبـ: حتقيق، إلمام ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون -

 . م٢٠٠٩، ١ط، دار ابن سينا
، أليب عمـرو الـداين، املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهـل األمـصار -

 . هـ ١٤٠٣، دار الفكر، حممد أمحد دمهان: حتقيق
دار إحياء ،عبد السالم هارون: حتقيق، ألمحد بن فارس، مقاييس اللغة -

 . هـ ١٤٢٢، ١الرتاث العريب ، ط
عىل عبد الواحـد : حتقيق، ن بن خلدونلعبد الرمح، مقدمة ابن خلدون -



 

  

  .٣ط، القاهرة، دار هنضة مرص، وايف
، ملحمــــد أديـــب النابلــــيس، مـــن أرسار وإعجـــاز القــــرآن الكـــريم -

١ط  .م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠,
، "تـأمالت علميـة وأدبيـة يف كتـاب اهللا عـز وجـل"من روائـع القـرآن  -

٣ط، مكتبــة الفــارايب، ملحمــد ســعيد رمــضان البــوطي -هـــ١٣٩٢,
 .م١٩٧٢

 .لغانم قدوري احلمد، عجاز القرآنمناهج العلامء يف دراسة إ -
مناهل العرفان يف علوم القرآن ، ملحمد عبد العظيم الزرقاين ، راجعـه  -

ــه ــق علي ــة : وضــبطه وعل ــد ، املكتب ــف  حمم ــيل قطــب ويوس ــد ع حمم
 .هـ ١٤٢٢العرصية، ط

بإرشاف ومراجعة صالح عبـد العزيـز آل ، موسوعة احلديث الرشيف -
، ١ط، الريـــــــاض، ار الـــــــسالم للنـــــــرش والتوزيـــــــعد، الـــــــشيخ
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

ملحمــد غــوث بــن نــارص الــدين ، نثــر املرجــان يف رســم نظــم املرجــان -
 .هـ١٣٣٩، حيدر آباد، مطبعة عثامن يونس، النائطي األركايت

ــة، هــدي الفرقــان يف علــوم القــرآن - ، ١ط، عــامل الكتــب، لغــازي عناي
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

دار ، نـرص سـعيد: حتقيق، لعلم الدين السخاوي، ةالوسيلة إىل كشف العقيل
 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ،١ ط،طنطا، الصحابة للرتاث

 
 



 

  





 

  










 
 

 
 
 
 
 

 أمحد سعد حممد اخلطيب .د. أ
 املاجــستري يف التفـسري وعلــوم القـرآن مــن كليــة درجـةحـصل عــىل   •

 قـضية " بأطروحتـهأصول الدين والدعوة  بجامعة األزهر بأسيوط 
 ." دراسة يف ضوء الكتاب والسنة–التبني 

 الـدكتوراه   يف التفـسري وعلـوم القـرآن مـن كليـة ةدرجحصل عىل   •
   تنظـيم بأطروحتـهأصول الدين والدعوة  بجامعة األزهـر بأسـيوط 

 ."اإلسالم للمجتمع يف ضوء سورة النساء
عضو اللجنة العلمية  باجلمعيـة العلميـة الـسعودية للقـرآن الكـريم  •

 .وعلومه
•. 



 

  



 

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 من أساليب القرآن الكريم يف كرس أفق التوقع

 :ئةافتتاحية وتوط
  إن احلمد هللا نحمده ونـستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا 

، ومـن يـضلل فـال هـادي لـه، مـن هيـده اهللا فـال مـضل لـه، وسيئات أعاملنـا
ــه إال اهللا ــه، وأشــهد أن ال إل ــك ل ــده ال رشي ــده ، وح ــدا عب ًوأشــهد أن حمم

 :ورسوله 
ُ﴿ يــا أهيــا الــذين آمنُــوا اتقــوا اهللاََّ ََّّ َ َُّ َ َِ َ ْ حــقَّ تقاتــه وال متــوتن إال وأنــتم َ ُُ ْ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ َِ ِ

َمسلمون﴾  ُ ْ  )١٠٢:آل عمران(ُِ
اس اتقوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـَق  َ﴿ يا أهيا النَّ ْ َ َ َّ َُ ََ َ ْ َّ ُ ٍَ ِ ِ َِ َ ٍَّ َْ ُ َ ُُّ ُ َ

هام رجـاال كثـريا ونـساء واتقـوا اهللاََّ ها زوجها وبث مـنْ ُمنْ ََّّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ًَ َ َِ ِ ِ ًِ َ ً ِ ِ الـذي تـساءلون بـه َ ِِ َ ُ ََّ َ َ
ًواألرحام إن اهللاََّ كان عليكم رقيبا ﴾  ْ َ َِ َ ْ َ ُْ َ َ ََّ َ ِ َ  )١:النساء(ْ

وا اتقوا اهللاََّ وقولوا قوال سديدا  ً﴿ يا أهيا الذين آمنُ َِّ َِ َ ًُّ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ ََّ َ ْيـصلح لكـم ) ٧٠(َ ُ َ ْ ْ ُِ
ِأعاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاََّ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُُ ُ َ َْ ْ ً ورسوله فقـد فـاز فـوزا عظـيام ﴾ َ ُ َِ َ ً َْ ُ ََ َ َ َ َْ

  )٧١-٧٠:األحزاب(
 أما بعد،

فإن كثريا من املصطلحات األدبية املحدثـة جتفـل نفـيس عنهـا ، فـأنزه 
ًالقرآن عن أجعل صلة ما بينه وبينها ، ولربام كان من أسباب ذلك هو كوهنا 

ة والفكـر ، مـومهني تدور عىل ألسنة من يتعـالون عـىل النـاس بادعـاء احلداثـ
إياهم بأهنم وحـدهم أولـو األلبـاب والعقـول املـستنرية ، يف إيـامءة إىل اهتـام 



 

  

 .غريهم بأهنم ظالميون متخلفون رجعيون
ًلكن مصطلحا منها قفز إىل نفيس قفزا ، فرأيت تطبيقاته كائنة يف متامها 

 ."كرس أفق التوقع"يف القرآن الكريم ، وهو مصطلح 
تباق النتــائج وتوقــع مــا ســيؤول إليــه الــنص يف وذلــك أن عمليــة اســ

األدبيات احلديثة إحدى ثامر تفاعل القارئ مع النص عندهم ، لكـن بعـض 
ُّالنصوص تضن أحيانا عىل القارئ بنتائجها ومستقبل أحداثها ، فتفاجئه بام  ِ
ًال يتوقعه، لتحدث فيه نوعا من الدهشة واالستغراب وربام النـشوة أيـضا ، 

 ."كرس أفق التوقع" ويعرف هذا بـ
إن خمالفــة املتوقــع يف النــصوص األدبيــة إذا كانــت تــصيب القــارئ 
بالدهشة أحيانا والنشوة أحيانا أخرى ، تبعا لتفـاوت النـصوص وقائليهـا ، 

، أو عىل خالف التوقـع  )١(فإن ما جاء عىل خالف األصل يف القرآن الكريم 
 ونكـات ، مـا كـان هلـا أن يثري الدهشة واإلعجاب دائام ملـا حيملـه مـن فوائـد

 . توجد لو كان التعبري مالئام ملا هو متوقع
إن النظم القرآين يف حالتيه املتوقعة وغري املتوقعة ليفـيض هبـاء وعطـاء 
بحيث إنك ال جتد عوضا قط عـن أي مـسلك سـلكه ، أو أي طريـق اختطـه 

                                                
 هـو "خـروج الكـالم عـىل خـالف مقتـىض الظـاهر"  أو " ما جـاء عـىل خـالف األصـل" )١(

كرس ( الذي يقرتب كل االقرتاب من مصطلح املعارصين -امئنا  عند عل-التعبري الرتاثي 
بيد أن هذا األخري صار أثريا عنـدي لكونـه ألـصق بموضـوع الدراسـة التـي ) أفق التوقع

أعنى هبا هنا ،  وأكثر داللة عن مقصودها ، دونام غضاضة للتعبري الذي جرى عىل ألسنة 
 الربهان  يف علوم القرآن، واإلتقـان يف علامئنا كالزركيش والسيوطي يف كتابيهام العظيمني

 .علوم القرآن



 

  

لنفسه ، يف غري ما سـلكه القـرآن ومـىض عليـه ، وهـذا رس عظـيم مـن أرسار 
 .عجاز القرآن الكريمإ

وكان اإلمام عبد القاهر اجلرجاين فارس امليدان يف هذا عنـدما قـرر يف 
غري تردد أن إعجاز القـرآن إنـام هـو كـائن يف نظمـه ، وصـاغ يف تقريـر ذلـك 

 " نظرية النظم "نظرية عظيمة باتت تعرف بـ 
وهي نظرية حسم هبا عبد القاهر اخلالف حول قضية اللفظ واملعنـى ، 

ن اخلالف حمتدما قبل عبد القاهر حول الصلة بني اللفظ واملعنى ، وبأي وكا
 منهام يقاس الكالم ؟

واشتهر عن اجلاحظ أنه من أولئك الذين تعصبوا للفـظ عـىل حـساب 
 مـن كـالم صـارت لـه شـهرة األمثـال ، "احليـوان"املعنى ، ملا قاله يف كتابـه  

 : نصه
ي والعريب،والبــدوي املعــاين مطروحــة يف الطريــق يعرفهــا العجمــ"

 الــوزن،ومتييز اللفــظ وســهولته ، إقامــة يف الــشأن  واملــدين وإنــاموالقــروي ،
 )١(".......وسهولة املخرج ،ويف صحة الطبع ، وجودة السبك 

األلفـاظ خـدم للمعـاين وهـي تاليـة هلـا يف "فجاء عبد القاهر ليقرر أن 
ًيقيم النص بالغة أي عىل أساس املعنى وتعبري األلفاظ عنه )٢ ("الرتتيب  ََّ ُ. 

هل هو :  تظهر يف حتديد وجه إعجاز القرآن الكريموثمرة هذا اخلالف
باللفظ فقط أي بالبالغة فقط ؟ وهو ما قد يوحي إليه كالم اجلاحظ سـالف 

                                                
 ١٣٢ / ٣ احليوان للجاحظ )١(
 ٥٩/ ١ دالئل اإلعجاز )٢(



 

  

 .الذكر
أو باللفظ واملعنـى ؟ ليـدخل يف اإلعجـاز سـائر الوجـوه التـي عـددها 

إلـخ  وجـوه ...ووعده ووعيـده العلامء من اإلخبار بالغيب وعظمة ترشيعه 
اإلعجاز التي يذكرها العلامء ، حال كوهنا معربا عنها أبلـغ تعبـري وأدل عـىل 

وهو ما يؤكده عبـد القـاهر يف نظريـة الـنظم ، التـي يقـرر . أحواهلا ومعانيها 
فيها أن رس البالغـة وقـوة الكـالم كـائن يف العالقـة املتمخـضة عـن ارتبـاط 

تـوخي معـاين النحـو وأحكامـه "يسميه عبد القـاهر اللفظ باملعنى ، وهو ما 
 . وبالتايل هي دالئل إعجاز القرآن الكريم "عند املتكلم 

 فامذا تقول هذه النظرية ؟
 :نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين

لقد أوجز عبد القاهر يف الدالئل نظريته يف النظم التي تكمن يف توخي 
 :وقال يف هذامعاين النحو وأحكامه عند املتكلم 

واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم "
 وتعرف مناهجه التي هنجت فال تزيـغ ، وتعمل عىل قوانينه وأصوله،النحو
 وذلـك أنـا ال ، وحتفظ الرسوم التي رسمت لك فـال ختـل بـيشء منهـا،عنها

 ،اب وفروقـهغـري أن ينظـر يف وجـوه كـل بـ، نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه 
 ، و زيـد ينطلـق، زيد منطلـق:فينظر يف اخلرب إىل الوجوه التي تراها يف قولك

و زيــد هــو ،  و املنطلــق زيــد ، و زيــد املنطلــق، و منطلــق زيــد،وينطلــق زيــد
 . و زيد هو منطلق،املنطلق

 ، إن خترج أخرج: ويف الرشط واجلزاء إىل الوجوه التي تراها يف قولك



 

  

 وأنـا ، وأنا خـارج إن خرجـت،رج فأنا خارج وإن خت،وإن خرجت خرجت
 .إن خرجت خارج

ــك ــي تراهــا يف قول ــرسعا:ويف احلــال إىل الوجــوه الت ــد م ــاءين زي  ، ج
 ، وجــاءين قــد أرسع، أو هــو يــرسع، وجــاءين وهــو مــرسع،وجــاءين يــرسع

 فيعرف لكل من ذلك موضعه وجيـيء بـه حيـث ينبغـي .وجاءين وقد أرسع
 .له

 ثـم ينفـرد كـل واحـد منهـا ،ك يف معنـىوينظر يف احلـروف التـي تـشرت
 أن : فيضع كال مـن ذلـك يف خـاص معنـاه نحـو،بخصوصية يف ذلك املعنى

 فـيام "إن" ـ وبـ، إذا أراد نفي االسـتقبال"ال" ـ وب، يف نفي احلال"ما" ـجييء ب
 . فيام علم أنه كائن"إذا" ـ وأن ال يكون وب،يرتجح بني أن يكون

ف موضـع الفـصل فيهـا مـن موضـع وينظر يف اجلمل التي ترسد فيعـر
 "الفـاء" مـن موضـع "الـواو" ثم يعرف فيام حقـه الوصـل موضـع ،الوصل

 وموضـع "أم" مـن موضـع "ْوموضع أو "ثم" من موضع "الفاء"وموضع 
 ."بل" من موضع "لكن"

 ، والتقـديم والتـأخري يف الكـالم كلـه،ويترصف يف التعريـف والتنكـري
 فيـضع كــال مــن ذلــك مكانــه ،ظهــار واإلضــامر واإل،ويف احلـذف والتكــرار

 .ويستعمله عىل الصحة وعىل ما ينبغي له
 ، فلـست بواجـد شـيئا يرجـع صـوابه إن كـان صـوابا.هذا هو الـسبيل

 إال وهـو معنـى ، ويدخل حتـت هـذا االسـم،وخطؤه إن كان خطأ إىل النظم
 ووضـع يف حقـه أو عومـل بخـالف ،من معاين النحو قد أصيب به موضـعه



 

  

 واسـتعمل يف غـري مـا ينبغـي لـه فـال تـرى ،أزيل عـن موضـعههذه املعاملة ف
 إال ،كالما قد وصـف بـصحة نظـم أو فـساده أو وصـف بمزيـة وفـضل فيـه

وأنت جتد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك املزية وذلك الفـضل إىل 
 )١( "معاين النحو وأحكامه

 :التوقع واالستباق يف أسلوب القرآن الكريم
 القرآن الكريم وتأنق ألفاظها ودقة تعبريها عنها ، إن انسجام املعاين يف

ليقــودك يف انــسياب إىل اســتباق بعــض املعــاين التاليــة وربــام بــنفس ألفاظهــا 
 .وتعابريها

وهلذا وقع لبعض الصحابة النطق بخامتة آيات من القرآن حني 
ما أخرجه ابن أيب حاتم :ّسامعهم هلا للوهلة األوىل إبان نزوهلا، ومن ذلك

ّأمىل عيل رسول اهللا صىل اهللا عليه : ريق الشعبي عن زيد بن ثابت قالمن ط
Mh  g  f  e   n  m  l  k  j  i:وسلم هذه اآلية
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 )١٤ – ١٢: املؤمنون(
فضحك رسول اهللا ª  ©  ¨  § : فقال معاذ بن جبل

هبـا : مم ضـحكت يـا رسـول اهللا ؟ قـال: يه وسلم، فقال له معاذصىل اهللا عل
 .ختمت

                                                
 .٧٨ ، ٧٧دالئل اإلعجاز ص ) ١(



 

  

وورد يف بعض الروايات أن ذلـك مـن موافقـات عمـر ريض اهللا عنـه، 
وذكـره ) ١(أخرج ذلك ابن أيب حاتم وغريه كام نقل السيوطي يف الدر املنثـور

 )٢(الواحدي يف أسباب النزول 

م اتفــق وجــوده يف وعـىل ذلــك فــام ورد عــىل ألــسنة الــصحابة مــن كــال
القرآن هو راجع إىل هذا الرقي العايل يف البالغة القرآنية التي يتسلـسل فيهـا 
الكالم وينساب انسيابا ، يمهد فيه سابق لالحق ، ويبنى فيه ثان عـىل أول ، 

 ) ٣(.وتتوثق فيه عالقة النتائج بمقدماهتا ، عىل نحو منقطع النظري
كان الكالم عن أرباب الصفاء وهو أمر يدركه أهل الذوق، فكيف إذا 

الـذهني والــذوق البالغــي ، الــذي فطـروا عليــه ، وهــم الــصحابة ريض اهللا 
 !عنهم ؟

َوال يفهم من األمر أكثر من هذا، وبذا يـرد عـىل زعـم العلامنيـني أن يف  ُ
 .القرآن بعض أقوال الصحابة

فهذه أمثلة صادقة عىل التوقـع واالنـسجام التـام بـني فقـرات وأجـزاء 
 القرآنية من بدايتها لنهايتها ، بام قد يؤول إىل استباق املعـاين القرآنيـة ، اآلي

ويف بعض األحيان إىل استباق األلفاظ القرآنية كذلك ، وأكثـر مـا قـع ذلـك 
                                                

 ٥٦٤ / ١٠الدر املنثور ) ١(
 ٢١٠اسباب النزول للواحدي ص )  ٢(
َّ أن يمهـد قبـل :وسـامه بعـضهم التمكـني وعرفـه بقولـه.  يعرف هذا بـ ائـتالف الفاصـلة  )٣( َُ

َّالفاصلة متهيد تأيت به الفاصلة ممكنة يف مكاهنا، مستقرة يف قرارها، مطمئنـة يف موضـعها،  َ ُ
غري نافرة وال قلقـة، متعلقـا معناهـا بمعنـى الكـالم كلـه تعلقـا تامـا، بحيـث لـو طرحـت 

 ١٨/ ١مفاتيح التفسري ألمحد سعد اخلطيب : ينظر. الختل املعنى، واضطرب الفهم 



 

  

ولــذلك أقــدم علامؤنــا عــىل التــأليف يف هــذا الفــن ، . يف الفواصــل القرآنيــة
نظـم الـدرر يف (يم مطمئنني إىل عملهم هذا ، كـام يـدل لـه هـذا الـسفر العظـ

 .  لـ برهان الدين البقاعي) تناسب اآليات والسور
 : كرس أفق التوقع يف أسلوب القرآن

إن الكالم البليغ إذا كانت املعـاين تنـساب فيـه انـسيابا يف حالـة التوقـع ، بـام 
يعني عىل استباقها ، أو استباقها بألفاظها ، كام حلظنا فيام مىض ، فإنه كـذلك 

ّكرس أفق التوقع ، فرتى الفوائـد الغزيـرة ، واملعـاين الفياضـة ، أيضا عندما ي
مرتتبة عىل هذا التغاير يف األسلوب ، الذي يسميه الرتاثيون خمالفة األصل ، 

 . كرس أفق التوقع: ويسميه املحدثون
 :مظاهر وجماالت كرس أفق التوقع يف الكتاب العزيز

عزيز كثـرية متـوافرة ، باديـة يف الواقع إن مظاهر وجتليات ذلك يف الكتاب ال
أمام كل مـن جييـد تـدبر كـالم اهللا ، والغـوص يف معانيـه ، السـتخراج درره 
ّوفرائده ، وسأذكر منها هنا ما يالئم املقام ، وجييل الفكرة ، وأما االستقـصاء 

 .واالستقراء ، فله مقام آخر ، وجمال غري هذا
 :وقد اخرتت من هذه املظاهر ما ييل

 االلتفات -١
 حتباكاال -٢
 التضمني -٣
 .املغايرة يف اإلعراب والتوجيه النحوي -٤
 التشبيه -٥



 

  

 .التهكم -٦
 الفاصلة -٧
 األسلوب احلكيم -٨
 القول باملوجب -٩

 :وهاك تفصيل القول عنها
 


مـن الـتكلم أو : هو نقل الكالم من أسـلوب إىل آخـر، يعنـى:االلتفات

 .)١(اخلطاب أو الغيبة إىل آخر منها، بعد التعبري باألول
وأضـاف الــسكاكي إىل ذلــك التعبــري بأحــد هــذه األســاليب فــيام حقــه 

 .)٢( التعبري بغريه
وااللتفات فن رفيع من فنون البالغة سـمي بـذلك أخـذا مـن التفـات 
االنسان يمينا وشامال فتارة يقبـل بوجهـه وتـارة يلتفـت يمينـه وتـارة يلتفـت 

ىل إ فيـه مـن خطـاب فان املتكلم يلتفـت. وهكذا االلتفات يف الكالم . يرسة 
ىل غيبـة أو إىل خطـاب أو العكـس ومـن تكلـم إومن تكلم . غيبة أو العكس 

العكــس ويلقــب االلتفــات بــشجاعة العربيــة ، ووجــه هــذه التـــسمية أن 
                                                

 ١٦٧ / ١ مفاتيح التفسري )١(
 ألمحـد سـعد اخلطيـب "إزالة اإللباس عـن كـالم رب النـاس"إيضاح هذا جاء يف كتاب ) ٢(

وقد اصطلح بعض العلامء عىل أن االلتفات ينضوي حتته كل كـالم نقـل مـن : فقدقال فيه
ومـن ثـم أدخلــوا فيـه التعبـري عـن املـضارع باملـايض وعكــسه ، . حالـة اىل أخـرى مطلقـا 

 ١٣٩ص .... تقال من خطاب الواحد واالثنني واجلمع اىل غريه واالن



 

  

ويتـورد . الشجاعة هي اإلقدام والرجل الشجاع يركب ما ال يستطيعه غريه 
 .)١(ماال يتورد سواه وكذلك االلتفات يف الكالم 

 فوائد االلتفـات اإلمجاليـة تطريـة الكـالم وصـيانة الـسمع عـن ومن* 
. الضجر واملالل، ملا جبلت عليه النفوس من حب التغيري، هـذه فائـدة عامـة

 .ًوإال، فإن لاللتفات يف كل موضع لطائف وحكام
وهم يسأمون االستمرار عىل ضمري متكلم "جاء يف الربهان للزركيش 

 يتالعـب أيـضا وكـذلك  ،اب إىل الغيبـةأو ضمري خماطب فينتقلون من اخلط
املتكلم بضمريه فتارة جيعله تاء عىل جهة اإلخبار عن نفسه وتارة جيعله كافـا 

فلـذلك كـان . فيجعل نفسه خماطبا وتارة جيعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب
الكالم املتوايل فيه ضمري املتكلم واملخاطب ال يستطاب وإنام حيسن االنتقال 

 .)٢(" .... ىل بعضمن بعضها إ
ًوأيا ما كان االنتقال من حالـة إىل أخـرى عـىل طريقـة االلتفـات ، فهـو 

 .كرس ألفق التوقع ، وخروج عىل مقتىض الظاهر
 : أنواعه وأمثلته

 .ىل الغيبة إاالنتقال بالكالم من اخلطاب : األول 
أن ختاطب الشاهد بيشء ثم جتعل اخلطـاب : وعرب عنه ابن قتيبة بقوله 

  .)٣(عىل لفظ الغائب له و
                                                

  .٢٦:ص : هاشم حممد هاشم / االلتفات يف حاشية الشهاب اخلفاجي د)  ١(
  ٣١٤ / ٣ الربهان يف علوم القرآن )٢(
  .٢٨٩تأويل مشكل القرآن ص )  ٣(



 

  

ــاىل  ــه تع ــه قول MC  B  A E  D   I  H  G  F : ومثال
K  J  . .  L  ٢٢: يونسسورة ( اآلية. (  

 هــو M G  FL وهــو للخطــاب اىل M  CLفقــد التفــت عــن  
 .للغيبة

لكنـه كـرس أفـق التوقـع ) وجرين بكـم(وكان مقتىض الظاهر أن يقول 
 M G  FLهبذا االلتفات إىل الغيبة 

ال إدة هذا االلتفات استهجان فعـل هـؤالء الـذين ال يعرفـون اهللا وفائ
ىل نكـراهنم فـضل رهبـم إوقت الشدة والكرب فاذا فرج عنهم كرهبم عـادوا 

عليهم ، وألجل فعلهم هذا فهم ليسوا أهال ألن خياطبهم اهللا ومن ثم التفت 
 .عن خطاهبم إىل الغيبة

 
 طاباالنتقال من الغيبة إىل اخل: النوع الثاين 

وكـذلك أيـضا أن جتعـل خطـاب : وقد ذكره ابن قتيبة وعرب عنه بقوله 
  .)١(الغائب للشاهد 

¥  ¦   ~  �  ¡  ¢  £  ¤M : ومثاله قوله تعـاىل 
§L   )٨٩ – ٨٨: سورة مريم (   

ويف النص الكريم كرس ألفق التوقع حيـث التفـت مـن الغيبـة يف قولـه 
M~L اىل اخلطاب يف M¥ Lد كل مـن يـدعي أن  ليعم هبذا الوعي

                                                
  .٢٩٠تأويل املشكل )  ١(



 

  

للرمحن ولدا ، من ادعوا ذلك بالفعل ومـن سـيقعون يف هـذا االدعـاء بعـد ، 
 .حتى لكأن اجلميع حارضون 

 :النوع الثالث االلتفات من التكلم اىل الغيبة 
  MV \  [  Z  Y  X  WL ومنه قوله تعاىل 

   )٢ – ١: الكوثرسورة (
ـــتكلم يف  ـــن ال ـــت م ـــث التف   يف اىل اخلطـــابMV   WL حي

M[L  حثا عىل إقامة الصالة  حلـق الربوبيـة ، فتتحقـق )) لنا ((  ومل يقل
 .بذلك العبودية

 :االلتفات من الغيبة إىل التكلم : النوع الرابع 
ــاىل  ــه تع ــه قول £   �  ¡  ¢ M|  {  z ~  }  :ومن
¨  §  ¦  ¥  ¤ «  ª©   ¬L  )٩: سورة فاطر(  . 

 اىل الـتكلم M {  z|    }L حيث التفت من الغيبة يف قولـه 
 والسبب أنه ملـا كـان سـوق الـسحاب إىل M  ¥L وM ¡ Lيف قوله

البلد امليت إحياء لألرض بعد موهتا بـام حيملـه هـذا الـسحاب مـن مطـر فيـه 
داللة عىل قدرة اهللا الباهرة ، وعظمته الفائقة عدل عن لفظ الغيبة إىل التكلم 

 .ألنه أدخل يف االختصاص 
 :تفات من التكلم إىل اخلطاب االل: النوع اخلامس 

 "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,   !M : ومثاله قوله تعـاىل 

-   /  .L  ) ٢ – ١: الفتحسورة( 



 

  

 M)  (  'L  إىل الغيبة يف M!   " L حيث التفت من التكلم يف 
  .))لنغفر لك (( ومل يقل 

وذلـك كــي تتعلــق هـذه املغفــرة باســمه الــذي هـو علــم عــىل الــذات ، 
 لـيعلم أهنـا M    )Lاملهيمن عىل سائر األسامء احلسنى وهـو االسـم اجلليـل

 .مغفرة تامة 
 :ىل التكلم إااللتفات من اخلطاب : النوع السادس 

ــريم : ومــن أمثلتــه قولــه تعــاىل. هــذا النــوع عزيــز وجــوده يف القــرآن الك
M?  >=  <  ;  :  9 @   B  AL ) ٩٠: هودسورة(. 

M  9 طـــاب يف قولـــه تعـــاىل حيـــث عـــرب أوال بطريـــق اخل
:L ثم التفت فعـرب ثانيــا بطــريق الـتكلم M ? @   B  AL 

  .)١( )) إن ربكم ((: وكان مقتىض السياق أن يقال 


االحتباك مأخوذ يف اللغة من احلبك وهو شـدة اإلحكـام وحتـسني أثـر 
 )٢(الصنعة يف الثوب، فحبك الثوب سد ما بني خيوطه من الفرج

أن جيتمع يف الكالم متقابالن فيحذف من كل واحـد : يف االصطالحو
 )٣(.منهام مقابله لداللة اآلخر عليه

                                                
 . ١٩٥  االلتفات يف حاشية الشهاب اخلفاجي  )١(
 لسان العرب مادة حبك:  ينظر)٢(
 ٤٨ / ١ينظر مفاتيح التفسري  )٣(



 

  

هو أن حيذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين : وعرفه بعضهم بقوله
 )١(ومن الثاين ما أثبت نظريه يف األول 

واالحتبــاك أحــد أنــواع احلــذف ، و يعــرف هبــذا االســم عنــد مجهــور 
 )٢("احلذف املقابىل"ء، غري أن الزركيش يف الربهان سامه  العلام

ويعترب االحتباك وسيلة من وسـائل كـرس أفـق التوقـع ، إذ األصـل أن 
ُيذكر كال املتقابلني كل بام خيصه بال حذف ، فيأيت هذا األسلوب ليكتفى فيه 
بذكر ما خيص أحد املتقابلني يف الرتكيب ، وحيـذف اآلخـر ، لكـون املـذكور 

 .ل عليه يد
 :ومن أمثلته يف القرآن الكريم

 ) ١٢:النمــــل ( MÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  L : قولــــه تعــــاىل
التقدير تدخل غري بيضاء وأخرجها ختـرج بيـضاء فحـذف مـن األول غـري ف

 .ومن الثاين وأخرجهابيضاء 

                                                
 املرجع السابق )١(
 ١٢٩ / ٣ الربهان )٢(



 

  

 :ويمكن توضيحه باملخطط التايل
 

 الصفة املتقابالن

 مذكور وأدخل يدك اجلملة األوىل

 حمذوف وأخرجها لة الثانيةاجلم

 حمذوف تدخل غري بيضاء اجلملة األوىل

 مذكور خترج بيضاء اجلملة الثانية
 

\   M[  Z  Y  X  W : ومنـــه كـــذلك قولـــه تعـــاىل
] L  )أي فئة مؤمنة تقاتـل يف سـبيل اهللا، وأخـرى  ) ١٣: آل عمران

 .كافرة تقاتل يف سبيل الطاغوت
ــضا   ــه أي ــاىلومن ــه تع  ¿  M  ¹  ¸»º  ½  ¼ ¾ À :قول

Å  Ä  Ã  Â  Á L  ) إن افرتيته:واألصل) ٣٥: هود : 
   .إجرامي وأنتم برآء منه فعىل -١

  ٠وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما جترمون -٢
وبذا يظهر مجال التعرب القـرآين يف حـذف املقابـل مـن كلتـا اجلملتـني لداللـة 

 .املذكور عليه ، وهو من إجياز القرآن الذي يبلغ حد اإلعجاز



 

  


 )١(.التضمني الذي هو بمعنى إعطاء الشئ معنى الشئ

!  "  M : حريص يف قوله تعـاىل:  معنى" حقيق"كام ضمن لفظ 
  *)  (  '  &  %  $  #L )ـــراف ـــظ ) ١٠٥:األع ـــام ضـــمن لف ك

 M%  $  #  "  ! L : يــــروى يف قولــــه تعــــاىل:  معنــــى"يــــرشب"
 )٦:اإلنسان(

َويعرف التضمني يف الفع ِّل أو االسم بحرف اجلـر الـذي عـدي بـه كـام ُ
 التـي مـن "من" لتعديته بالباء دون "يروى" معنى " يرشب "عرفنا تضمن 

 ."عىل" معنى حرص لتعديته بـ "حقيق"ِّعادته التعدي هبا ، وتضمن 
واألصل أن الفعل إذا مل يتعـد إىل مفعولـه بنفـسه ، واحتـاج إىل حـرف 

 هذا احلـرف مالئـام ملعنـى هـذا الفعـل ، جر يصله بمفعوله ، أن يكون معنى
                                                

 ٢٩٨ / ١ مفاتيح التفرس )١(
والتضمني يكون يف األسامء بأن يضمن اسم معنى اسم آخر، ليفيد معنى االسمني مجيعا، 

 خالف، فبعضهم قال به، وهـم ويكون يف األفعال أيضا ، وأما التضمني يف احلروف ففيه
الذين يرون أن حروف اجلر تتناوب، وهم أكثرالكـوفيني ومـن وافقهـم فيقولـون يف مثـل 

، ويـرى أكثـر البـرصيني أن "مـن"إن البـاء بمعنـى : اآليـة التـي معنـا مـن سـورة اإلنـسان
 ٠ّالتجوز يف مثل ذلك يف الفعل، ال يف احلرف
يني ألن معنـى امللفـوظ  عـىل كالمهـم يكـون والرأي عندي يف هذا املقام هـو رأي البـرص

باقيا لكن أضيف إليـه معنـى زاده قـوة يف بابـه بخـالف القـول بالتـضمني يف احلـرف فإنـه 
يلغي معنى احلرف امللفوظ وحيل حمله معنى حرف آخـر، تأمـل املثـال الـسابق فـإن معنـى 

و مــذهب الـرشب بـاق يف الـري وهـو رأي البـرصيني، لكـن معنـى البـاء غـري بـاق كـام هـ
 ."من"الكوفيني حيث جزموا بأن الباء بمعنى 



 

  

  يفيد انتهاء  الغايـة وهـو "إىل"كأن تقول ذهبت إىل املسجد فإن حرف اجلر 
مالئـم للفعـل ذهـب يف حـال ارتباطــه بغايـة ، أو تقـول جلـست يف البيــت ، 

 مالئمة للفعـل جلـس يف حـال "يف"فتكون الظرفية الكائنة يف معنى احلرف 
 .ارتباطه بظرف املكان

ذا كرس هذا التوقع فتعدى الفعل إىل مفعوله بحرف لـيس مـن شـأنه فإ
أن يتعـدى بـه ، ولكنـه مـن خـصائص فعـل آخـر ، فـإن احلـل هنـا يكمـن يف 
اللجوء إىل القول بالتضمني ، بـأن يكـون الفعـل املـذكور قـد تـضمن معنـى 

 .الفعل اآلخر املختص بحرف اجلر
ر يتـــسع معنـــاه ومـــن الفوائـــد املرتتبـــة عـــىل ذلـــك أن الفعـــل املـــذكو

 . بالتضمني، ليشمل معنى الفعلني معا ، مع االحتفاظ بإجياز العبارة
 :ومن األمثلة عىل التضمني يف الكتاب العزيز

ــــــــاىل ــــــــه تع   M&  %  $  #  "  ! (' L : قول
إىل معمولـه بحـرف "الرفـث "حيث األصل أن يتعدى لفظ ) ١٨٧:البقرة(

 ، "إىل" حينام تعدى  بحرف اجلر  ، لكن هذا التوقع قد انكرس ،"الباء"اجلر 
 )١(.  تضمن معنى اإلفضاء"الرفث"وذلك ألن  

) ٥٩: الفرقان MU  T  S  R   W  VL : ومنه قوله تعاىل
 إىل مفعولـه بحـرف اجلـر البـاء ، واألصــل أن "اسـأل"حيـث تعـدى الفعـل 
 تضمن معنى االعتناء "اسأل" وذلك ألن الفعل "عن"يتعدى بحرف اجلر  

                                                
 ٨٠/ ١ ينظر املحرر الوجيز )١(



 

  

 .  به خبريا أو اشتغل به خبريافاعتن: أي
فاسأل معتنيا به خبريا عظيم الشأن حميطا بظواهر : أو كام قال اآللويس

 )١( ..األمور وبواطنها وهو اهللا عز و جل


الداللـة عـىل مـشاركة أمـر آلخـر يف معنـى أوصـفة : هو يف علم البيـان
ومـا جـرى ] ثـل، وشـبه الكـاف، وكـأن، وم[ بأداة من أدوات التشبيه وهي 

 .) ٢( جمراها مما يشتق من املائلة واملشاهبة
أن يكونــا معلــومني، ) املــشبه واملــشبه بــه(واألصــل يف طــريف التــشبيه 

 .ووجه الشبه بينهام جامع لوصف مشرتك فيهام ، غري أنه يف املشبه به أقوى
فـإذا قلــت زيـد كاألســد ، كــان وجـه الــشبه اجلــامع بيـنهام هــو الــشجاعة يف 

 .كليهام، لكن الشجاعة يف األسد وهو املشبه به أقوى بال ريب
لكن هذا التوقع قد ينكرس عندما يكون طرفا التشبيه أو أحـدمها  غـري 
معروف املعامل  ، وليس له من إدراك معامله، إال صورة يف الذهن تنطبع فيهـا 

 .أوصافه ال عىل وجه التحديد
ٌأذلـك خـري{: ومثال ذلك قولـه تعـاىل ْ َ َ ِ َ ِ نـزال أم شـجرة الزقـوم َ ُّ َّ ُُ َُّ َْ َ َ َّ إنـا ٦٢ً ِ

اها فتنَة للظاملني  َجعلنَ ِِ َِّ ِّ ً ْْ َ َ ِ إهنا شجرة خترج يف أصل اجلحيم ٦٣َ ِْ َ ُ َ َِّ ْ ُ ََ ِ ْ ََ ٌ َ ُ طلعها كأنه ٦٤ِ َ َُّ َ َ ْ َ
ِرؤوس الشياطني  ِ َ َُّ ُ  )٦٥ – ٦٢: الصافات (}٦٥ُ

فهام فـإن طــريف التــشبيه هنــا غــري معـروفني مــن جهــة احلــس ، وأوصــا
                                                

  ٣٨/ ١٩ روح املعاين )١(
 ٢٨٦ / ١ ينظر مفاتيح التفسري )٢(



 

  

صــورة ذهنيــة ، فهــو عــىل هــذا مــن تــشبيه املعقــول بــاملعقول ، وهــو عكــس 
 .التوقع

لكن إذا وقفنا عىل رس هذا التشبيه عرفنا أن الصورة الذهنية هنـا أبلـغ 
من احلس فيام لـو كـان طرفـا التـشبيه حمـسوسني ، أو كـان أحـدمها حمـسوسا 

 .واآلخر معقوال
الطعـم وقـبح املنظـر ، حيث شبه أقبح ما يمكـن أن يتـصور مـن سـوء 

اشـتهر يف النفـوس مـن كراهـة رؤوس  "برؤوس الشياطني ، اعتامدا عىل ما 
الشياطني وقبحها ، وإن كانت غـري مرئيـة ، ولـذلك يـصورون الـشيطان يف 

كأنـه وجـه شـيطان ، : إذا رأوا أشعث منـتفش الـشعر قـالوا ف. أقبح الصور 
 )١(" ...وكأن رأسه رأس شيطان
ٌأنه رش حمض " الناس للشيطان أيضا اعتقادهم يف ومن دواعي كراهية ّ َّ

ٌال خيلطه خري َّ كام أهنم اعتقدوا يف امللك أنه خري حمض ال رش فيـه، فـشبهوا ..ِ ّ ٌٌ َّ ِ َ َ
َبه الصورة احلسنة ٌقال اهللاُ تعاىل ﴿ما هــٰذا بـرشا إن هــٰذا إال ملـك كـريم﴾ . َ َ َِ َ ٌ َ َ ْ َ ََّ ِ َِ ًَ َ َ

ٌّوهذا تشبيه ختيييل) ٣١: يوسف( ِ ٌ" )٢( 


يدرك كل من له صلة بالقرآن الكريم وتفسريه أمهية التوجيه النحـوي 
ولـذا .يف بيان معنى اآلية ، وترجيح بعض الوجـوه يف تفـسريها عـىل بعـض 

 .اإلعراب فرع املعنى: قالوا
                                                

 ٣٤٨ / ٧  البحر املحيط )١(
 ٢١٣ / ٥الكشاف للزخمرشي :  ينظر)٢(



 

  

م اخلــواص وألن النــاس ختتلــف مــداركهم وتتبــاين ثقافــاهتم ، إذ فــيه
الذين تستهوهيم اإلشارة ، وتروي ظمأهم الدقة ، فقد لبى القـرآن رغبـتهم 
ّفــأملح وأشــار ، ونــوه وعــرض ، ونــوع يف أوجــه اإلعــراب ، فاشــتمل عــىل  ّّ

 .الدقائق التي ال يطلع عليها إال بصري حصيف 
ويف الناس أيضا العوام الذين ال يالئمهم  إال رصيح العبارة ووضوح 

راعى القرآن الكريم أحواهلم وأشبع رغباهتم ، فـرتاه يف مـواطن املعنى وقد 
ّأخرى أفصح وأبان ، وأرهب ورغب وعلل ووجـه  ّ فاشـتمل القـرآن عـىل . ّ

 .صنوف من القول وفنون من البالغة
ولذا فإن بعض أوجه اإلعراب التي سـلكها القـرآن الكـريم يف بعـض 

حو واإلعراب ، خصوصا املواضع مل تكن مستوعبة من قلييل البضاعة يف الن
عندما يكرس القرآن الكريم التوقع ، بنقلة يف نسق اآليـة ، يغـاير مـن خالهلـا 
ــدما يقــرع الــسمع مرفــوع بعــد منــصوب ، أو منــصوب بعــد  ٌجرســها ، عن ٌ َ
مرفوع، له ما يربره يف قواعد النحو ، ويف علم املعاين ، كـام سـنرى اآلن مـن 

 .خالل بعض األمثلة
MU   [  Z  Y  X  W  V :  تعاىلقال: املثال األول

]  \ d  c  b  a  `  _  ^ e g  f   h
  ml  k  j  iL )٥٤: األعراف(  

 حيـث جـاء M   ml  k  j  iL: والشاهد هنا قولـه
 .منصوبا لعطفه عىل منصوب ، وهذا هو املتوقع) النجوم(لفظ 

غري أن هذا التوقع قـد انكـرس يف آيـة أخـرى منـاظرة ، وذلـك يف قولـه 
Mp  on  m  l  k  j  i   q : حانهسب



 

  

y  x  w  v  u  t  sr   zL ) ١٢: النحل(. 
، لينكـرس ) ١( بالرفع بعـد منـصوباتMp    qL: فقد جاء قوله

 .التوقع
ـــه ذلــك مــن جهــة النحــو ُالنجــوم (أن الــواو اســــتئنافية  و: وتوجي

 .مبتدأ وخرب ) مسخرات
ونكتـة : املغايرة بقولـهوأما من جهة املعنى ، فقد علل ابن عاشور هذه 

اخــتالف األســلوب الفــرق بــني التــسخريين مــن حيــث إن األول واضــح 
 )٢( .واآلخر خفي لقلة من يرقب حركات النجوم

! " # $%&  M  :قال تعاىل: املثال الثاين
' ,  +  *  )  ( 0  /  .  -   1

3  2   9  8  7  6  5  4L )٦٢: البقرة(. 
ــه  ــا قول ــشاهد هن ــث جــاء) '(وال ــه عــىل حي ــصوبا لعطف  من
 .منصوب ، وهذا هو املتوقع

 :لكن هذا التوقع ينكرس يف آية أخرى مناظرة ، وذلك يف قوله سبحانه
 M¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   ³  ²  ±  °

´ ¹  ¸  ¶  µ   ¾  ½  ¼  »  ºL  )٦٩: املائدة( 
                                                

ــص)١( ــه يف الن ــا قبل ــع م ــسقا م ــظ مت ــاء اللف ــسبعية ج ــراءات ال ــض الق M   jب   يف بع
kL     فیكون  قولھM k  L  حاال من النجوم . 

 ١١٦ / ١٤  التحرير والتنوير )٢(



 

  

 بـني منـصوبات ، فقـد سـبقه منـصوب وحلقـه )الصابئون ( حيث رفع لفظ 
 .، لينكرس بذلك التوقعأيضا منصوب 

 من مل يفقهوا إال أنـه ولئن كان كرس التوقع هنا مثريا لالندهاش ، فإن 
كـان ينبغـى أن يـأتى عدوه من اخلطأ ، فعىل رأهيـم   "إن"معطوف عىل اسم 

 . ًمنصوبا ليواكب ما عطف عليهاللفظ 
اللفــظ ال حلــن فيــه كــام ادعــوا، ولكــنهم عجــزوا عــن توجيــه : ونقــول
 :جيهه سهل إذ له عدة أوجه هىالرفع، وتو

ًمرفوعا باالبتداء، والواو قبله لالسـتئناف، ) الصابئون (  أن يكون قوله -١
ّواخلرب حمذوفا، والنية به التأخري عام يف حيز   .من اسمها وخربها) إن(ً

ــه قيــل ــذا : كأن ــصارى حكهــم ك ــذين هــادوا والن ــوا وال ــذين آمن إن ال
 :ًه وأنشد له شاهداوقد رجح ذلك سيبوي. والصابئون كذلك

  ما بقينا عىل شقاق         بغاة أال فاعلموا أنا وأنتم
 .فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك: أى

 .وهذا هو التوجيه النحوي
النيـة بـه إذا كـان ) الـصابئون (وأما التوجيه من جهة املعنى ، فإن لفظ 

بيـه إىل أن التأخري، فالبد من حكمة تعلل تقديمـه يف الـذكر، والعلـة هنـا التن
ًالصابئني أشد إيغـاال يف الـضاللة، وعمقـا يف الغوايـة، حيـث ال عقيـدة هلـم  ً

ــوا وكأهــل الكتــاب، ولكــنهم  ــذين آمن ــذكر ابــن القــيم -ثابتــة كال  - كــام ي
يتخــريون مــن ســائر ديانــات العــامل بعــض شــعائرها، ويرتكــون الــبعض ومل 

 )١( وتفصيلهيقيدوا أنفسهم بجملة دين معني 
                                                

  .٢/١٩٨اغاثة اللهفان )  ١(



 

  

 )١(.أقوى الوجوه، وأرجح ما حتمل عليه اآلية الرشيفةوهذا الوجه 
 .النصب عىل املدح: املثال الثالث

ويدخل يف كرس التوقع أيضا من جهة املغايرة اإلعرابية ، النصب عـىل 
 MÂ Å  Ä  Ã É  È  Ç  Æ : املدح كام يف قولـه تعـاىل

Ë  Ê Ì Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ö
Ø  × Ù Ü  Û  Ú Þ  Ý L )١٦٢: النساء(. 

ًحيـث جـاء منـصوبا ) واملقيمني الـصالة: (والشاهد يف هذه اآلية قوله
وهـو كـرس ) واملؤتـون الزكـاة(وقولـه ) واملؤمنـون(بني مرفـوعني مهـا قولـه 

 .للتوقع
 :التوجيه النحوي واملعنوي

بتوجيهات عـدة مـن أمههـا أن ) املقيمني الصالة(ّوقد وجه النصب يف 
فعـل مـضمر تقـديره أمـدح، أو أخـص النصب فيـه عـىل املـدح، والناصـب 

 النصب عـىل  وذلك أن.والعلة بيان فضل الصالة ومزيتها. املقيمني الصالة
 يف الكالم البليغ إال لنكتـة، والنكتـة هنـا هـي  إظهـار املدح أو العناية ال يأيت

                                                
  وهنالك توجيهات نحوية أخرى )١(
) إن(ألنـه قبـل دخـول ) إن(إن الواو عاطفة والصابئون معطوف عىل موضع اسم :  فقيل)١(

 .  اءكان يف موضع رفع وهذا مذهب الكسائى والفر
ً وروى عن الكسائى أيضا أنه مرفوع عطفا عىل الضمري املرفوع يف قوله )٢(  ). هادوا(ً
ــه ) إن: (وقيــل) ٣( ــداء، وعلي ــا بمعنــى نعــم، أى حــرف جــواب ومــا بعــده مرفــوع باالبت هن

 . فالصابئون معطوف عىل ما قبله



 

  

مزية الـصالة، كـام أن تغيـري اإلعـراب يف كلمـة بـني أمثاهلـا، ينبـه الـذهن إىل 
ا وهيدى إىل التفكري السـتخراج مزيتهـا وهـو مـن أركـان وجوب التأمل فيه

 ونظريه يف النطق أن يغري املتكلم جرس صوته، وكيفية أدائـه ……البالغة 
 )١(أو مده هبا  للكلمة التى يريد تنبيه املخاطب هلا كرفع الصوت أو خفضه 




 )٢(.هو يف اللغة االستهزاء مطلقا

، تيـان بلفـظ البـشارة يف موضـع اإلنـذارهو عبارة عن اإل:واصطالحا
 )٣(.  ، ونحو ذلكواملدح يف معرض االستهزاء، والوعد يف مكان الوعيد 

بلفظ البـشارة وأسلوب التهكم هبذا املعنى ، هو كرس للتوقع ، إذ كيف يعرب 
واملـــدح يف معـــرض ، والوعـــد يف مكـــان الوعيـــد ،  نـــذارةيف موضـــع ال
 ؟االستهزاء

الف األصـل ، لكـن إذا عـرف أن الغـرض مـن ال شك أن هذا كله خـ
 .وراء ذلك هو التهكم زالت الدهشة وانعدم االستغراب

 قوله نذارة ، للتهكم البشارة يف موضع الومن استعامل القرآن الكريم 
وقولـــه ) ١٣٨:النـــساء( M   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L :تعـــاىل
ـــاىل MÍ  Ì  Ë  Ê  É  È Ñ  Ð  Ï  Î   Ó  Ò : تع

                                                
  .٦/٥٣تفسري املنار  . ٢/٣٧٨حميي الدين الدرويش .   إعراب القرآن وبيانه )١(
 .لسان العرب مادة هكم:  ينظر)٢(
 .٤٠٣/ ١ ينظر مفاتيح التفسري )٣(



 

  

Ô   ×  Ö  ÕL )٢٣، ٢٢:الصافات. ( 
يف املوضع الثـاين ، ) فاهدوهم(يف املوضع األول ، وقوله ) ّبرش(فقوله 

 .مراد هبام التهكم
 MZ  Y : املدح يف معرض االستهزاء بلفظ املدح قوله تعاىلمن و

\  [   ^  ]L  )٤٩:الدخان(  
خرب  MZ   \  [   ^  ]L: وقوله : قال ابن عاشور

واملقـصود عكـس مدلولـه ، أي أنـت . ّة الـضدية مستعمل يف التهكم بعالقـ
 )١(....الذليل املهان 




ــستقرة يف قرارهــا،  ــا، م ــأيت ممكنــة يف مكاهن َّاألصــل يف الفاصــلة أن ت َ ُ
مطمئنة يف موضعها، غري نافرة وال قلقة، متعلقا معناها بمعنـى الكـالم كلـه 

 .ختل املعنى، واضطرب الفهمتعلقا تاما، بحيث لو طرحت ال
 وهـو وصـف الزم للفاصـلة ) ٢(ويعرف هذا بالتمكني أو ائـتالف الفاصـلة 

 :القرآنية  وهو
M  vut:  قد يكون ظاهرا ، كام يف قوله تعاىل -١
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 .٣١٦ / ٢٥ التحرير والتنوير )١(
 .١٨/ ١ ينظر مفاتيح التفسري )٢(



 

  

¨§ ª©L )فإنه ملا تقدم يف اآلية ذكر )  ٨٧: هود
ذلك ذكر احللم والرشد  يف األموال، اقتىض العبادة، وتاله ذكر الترصف

عىل الرتتيب ألن احللم العقل الذي يصح به تكليف العبادات وحيض 
 .العليها، والرشد حسن الترصف يف األمو

 إن تعذهبم فإهنم عبـادك وإن تغفـر {: وقد يكون خفيا  كام يف قوله تعاىل -٢
  للتوقـع فـإن وهو كرس ) ١١٨: املائدة( }هلم فإنك أنت العزيز احلكيم 

، } الغفـور الـرحيم { يـوهم أن الفاصـلة } وإن تغفر هلم {: قوله تعاىل
 ألنـه ال يغفـر } العزيـز احلكـيم {لكن بعد التأمل يظهر أن املناسب هو 

ُّملـن يــستحق العـذاب إال مــن لــيس فوقـه أحــد، يــرد عليـه حكمــه، فهــو  ُ
حرتاس الغالب، ثم وجب أن يوصف باحلكيم عىل سبيل اال: العزيز أي

 .لئال يتوهم أنه خارج عن احلكمة ألن احلكيم من يضع الشىء موضعه

 وقد يكون مومها فال تتبادر إىل معرفته بعض العقول حتى تراجع ،  كام 
:أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ  قوله تعاىل: جاء يف كتب التفسري من 

M³  ²  ±  °   »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´
¼ ½L )فإن زللتم من { :طئة هكذا قراءة خا) ٢٠٩: البقرة 

}بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهللا غفور رحيم 
ومل يكن هذا األعرايب قارئا للقرآن، لكنه أدرك اخلطأ بسليقته العربية 

إن كان هذا كالم اهللا، فال يقول كذا احلكيم، فإن ذكر الغفران عند : وقال
°  M:ة كام أنزهلا اهللا وقد صدق األعرايب ألن اآلي.الزلل إغراء عليه
³  ²  ±  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´L 



 

  

كعب "عن النقاش ) ٢(، وذكر القرطبي ) ١(هكذا ذكر السيوطي يف اإلتقان 
 . بدل األعرايب"األحبار




تلقي املخاطب بغري مـا يرتقـب بحمـل كـال مـه عـىل غـري مـراده : وهو
صد، وكذلك أيضا تلقي السائل بغري ما يتطلب تنبيها عىل انه هو األوىل بالق

تنبيهــا عــىل مــا هــو األوىل بحالــه وبالــسؤال عنــه وهــو مــن خــالف مقتــىض 
 )٣(.الظاهر

اس  {: ومثاله قوله تعاىل ِيـسألونك عـن األهلـة قـل هـي مواقيـت للنـَّ ِ ِ ُِ ََ ََ َ ِْ ِْ ُ َّ ُِ َ َ َ
ِّواحلج  ََ الف شكل فقد سأل السائلون عن السبب يف اخت ) ١٨٩: البقرة ( }ْ

 )٤(.القمر، حيث يبدو دقيقا أحيانا، وأحيانا يبدو كبريا، ونحو ذلك
                                                

 ٦١٧/ ٢  اإلتقان يف علوم القرآن )١(
 ٢٤/ ٣ تفسري القرطبي )٢(
 ١٣٢ / ١ مفاتيح التفسري  )٣(

األسـلوب احلكـيم "القول باملوجب : مويوقد سمى بعض علامء البالغة كابن حجة احل
 ، لكــنهام وإن تقاربــا باشــرتاكهام يف كــون كــل مــنهام إخراجــا للكــالم عــىل غــري مقتــىض "

الظـاهر، إال أهنــام يفرتقـان يف الغايــة، فــالقول باملوجـب غايتــه رد كـالم املــتكلم وعكــس 
 ١٣٢ / ١مفاتيح التفسري : ينظر٠معناه، واألسلوب احلكيم هو ما قد عرفت

ُذكـر أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم سـئل عـن : ٥٥٣ / ٣:  قال الطربي يف تفسريه )٤(
ُزيادة األهلة ونقصاهنا واختالف أحواهلا، فأنزل اهللا تعاىل ذكره هذه اآلية، جوابا هلم فـيام  ً

 .سألوا عنه
 .٥٦: ويف أسباب النزول للواحدي حتقيق كامل بسيوين  زغلول ص

قال الكلبي َ ُّ ِ ْ ْ َ َنزلت يف معاذ بن جبل وثعلبة بن عنْمة ومها رجالن مـن األنـصار، قـاال: ََ َْ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ َ ُُ َ ْ َِ َيـا : ٍِ
= 



 

  

 .واألصل يف اجلواب أن يكون مطابقا للسؤال
غري أن القرآن الكريم كرس أفق التوقع ، فعدل عن اجلواب املبارش عام 
سألوا ، وأجاهبم بام هو أهم، وهـو فائـدة هـذه األهلـة، وفائـدهتا هـي كوهنـا 

ُمواقيت { ِ َ اس واحلج َ ِّللنَّ ََ ْ ِ َ تنبيها هلم عىل أن األوىل واألحُق بالـسؤال ، هـو }ِ ْ َ
 ٠السؤال عن فائدهتا وليس ما سألوا عنه




  )١(.هو أحد األنواع املصطلح عليها يف علم اجلدل 

رد : وحقيقتــه . الــصفة املوجبــة للحكــم : ِواملوجــب بكــرس اجلــيم أي 
 ) ٢(.حوى كالمهكالم اخلصم من ف

وهو بذلك كرس ألفق التوقع ، ألن اخلـصم يتوقـع إفحـام خـصمه بـام 
يرميه به مـن هتـم ، ومـا يقيمـه عليهـا مـن أدلـة ، فـريد القـرآن الكـريم كـالم 

 .اخلصم من فحوى كالمه ، تبكيتا له
 : وهو قسامن : قال السيوطي 

                                                

َرسول اهللاَِّ ما بال اهلالل يبـدو فيطلـع دقيقـا مثـل اخلـيط، ثـم يزيـد حتـى يعظـم ويـستوي  = َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ َ َّ ُ ُْ َ َّ َ ُ َُ ُ ْ َ ْ ً ُ ْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ
ُويستدير، ث َ ِْ َ َ َم ال يـزال ينـتقص ويـدق حتـى يكـون كـام كـانَ َ َُّ َ َُ ََّ َ َ ََّ ٍال يكـون عـىل حـال واحـدة : ِ َِ َ َ ٍَ َ َ ُ ُ َ

ُفنَزلت هذه اآلية َ ََ ْ ِ ِ َ ْ َ. 
 وذكره السيوطي يف لبـاب النقـول وعـزاه أليب نعـيم وابـن -الكلبي ضعيف: قال املحقق

 .عساكر يف تاريخ دمشق من طريق الكلبي عن أيب صالح عن ابن عباس
َويــسمى بالتــسليم اجلــديل يف علــم آداب : ٢٤٩ / ٢٨ قــال صــاحب التحريــر والتنــوير  )١( ّ

 .البحث
 .٦٨١ / ٢ مفاتيح التفسري )٢(



 

  

حكم، أن تقع صفة يف كالم الغري كناية عن شىء أثبت له  –أحدمها 
^   M]\[Z: فيثبتها لغري ذلك الشىء كقوله تعاىل

hgfedcba`_ j   k
  lL)  ٨: املنافقون ( . 

فاألعز وقعت يف كالم املنافقني كناية عن فريقهم ، واألذل كنايـة عـن 
وأثبت املنافقون لفريقهم إخراج املؤمنني من املدينـة، فأثبـت . فريق املؤمنني

غـري فـريقهم وهـو اهللا ورسـوله واملؤمنـون، اهللا يف الرد علـيهم صـفة العـزة ل
ــك ليخــرجن األعــز منهــا األذل، لكــن هــم األذل : وكأنــه قيــل صــحيح ذل

ِاملخرج، واهللا ورسوله األعز املخرج ُ َُ. 
 محل لفظ واقع يف كالم الغري عىل خالف مراده مما حيتملـه، بـذكر – والثاين  

قد ظفرت بآية منـه وهـي ومل أر من أورد له مثاال من القرآن و: قال. َمتعلقه 
¬  ®  ¯  °  ±   » M :ومثاله قوله تعاىل: قوله تعاىل

¶  µ  ´  ³²   ¸L  ) ١( ) ٦١: التوبة(

                                                
 جعـل ٢٤٢ / ١٠  ، لكن صـاحب التحريـر والتنـوير  ٦٨١/ ٢اإلتقان يف علوم القرآن ) ١(

) مجلـة ( قـل أذن خـري لكـم : ( ومجلة : ذلك من النوع السابق وهو أسلوب احلكيم وقال
ًمـستأنفة اسـتينافا ابتـدائيا ، عـىل طريقـة املقاولـة واملحـاورة ، إلبطـال قـوهلم بقلــب ( قـل  ً

ِمقصدهم إغاظة هلم ، وكمدا ملقاصدهم ، وهو مـن األسـلوب احلكـيم الـذي حيمـل فيـه  َ ً ً
ّاملخاطب كالم املتكلم عىل غري ما يريده ، تنبيها له عىل أنه األوىل بأن يراد ً ّ ََ ُ. 



 

  


 نسأل اهللا حسنها

 
وبعد هذه اجلولة حول أساليب القرآن الكـريم يف كـرس أفـق التوقـع ، 

اخـرتت ننتهي إىل القول بأن أساليب القرآن يف ذلـك متنوعـة وكثـرية ، ومـا 
دراسته منها هنا ، هي أمثلة فقط ، ألن طبيعة املقام ال تناسـب االستقـصاء ، 
فــيمكن أن تقــوم عــىل هــذا دراســة أكاديميــة شــاملة ، ولعــل بعــض طــالب 

 . أن ينهض للقيام هبذه املهمة"مرحلة الدكتوراه"الدراسات العليا 
رسه وقد بان لنا من خالل هذه الرحلة أن للقرآن الكريم  من خالل كـ

ألفــق التوقــع يف بعــض أســاليبه ،  أغراضــا وأهــدافا ، التقــت عــىل حتقيقهــا 
ــذي هــو رس اإلعجــاز  ــنظم ال ــة ال ــذلك عملي ــه ، لتكتمــل ب ألفاظــه ومعاني

 .البالغي للقرآن الكريم
وهذا هـو شـأن القـرآن الكـريم يف كـل أسـاليبه ، سـواء منهـا مـا يتفـق 

 .واألصل ، أو ما يأيت منها عىل خالف األصل
 ذلك أيضا فـيام يتفـق والظـاهر ، أو مـا يـأيت عـىل خـالف مقتـىض وقل

 .الظاهر
وقد مرت بنا األمثلة عىل هـذا ووقفنـا عـىل يشء مـن أغـراض القـرآن 
 .الكريم يف معاجلته بعض موضوعاته من خالل هذا املنحى أو ذلك االجتاه

 .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
 



 

  


 

 . جل من أنزله وصدق من بلغه– القرآن الكريم -

ــه – جــالل الــدين الــسيوطي –اإلتقــان يف علــوم القــرآن  - ّ خــرج أحاديث
 .  مؤسسة الرسالة–شعيب األرناؤوط 

 -حتقيـق أبو احلسنالواحدي، النيـسابوري، الـشافعي  - أسباب النزول  -
 . بريوت– دار الكتب العلمية - كامل بسيوين زغلول

 . دار ابن كثري–الدين الدرويش  حمي -إعراب القرآن وبيانه  -
 .دار الرتاث العريب .  ابن القيم -إغاثة اللهفان من مصائد الشطان  -
ــشهاب للخفــاجي  -  –هاشــم حممــد هاشــم .  د–االلتفــات يف حاشــية ال

 .األمانة :ط

ــرآنا - ــوم الق ــن هبــادر  - لربهــان يف عل ــد اهللا ب ــن عب ــدين حممــد ب ــدر ال ب
دار إحياء الكتـب  - )هـ٧٩٤هيم  حممد أبو الفضل إبرا:حتقيقالزركيش 

 العربية 
 . دار الرتاث – ابن قتيبة –تأويل مشكل القرآن  -

 – حممـد رشـيد رضـا –تفسري القرآن احلكيم ، املعـروف بــ تفـسري املنـار  -
 .اهليئة املرصية العامة للكتاب

 ،  أبـو جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي - جامع البيـان يف تأويـل القـرآن -
 . مؤسسة الرسالة - اكرأمحد حممد شحتقيق 

 –اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا القرطبـي حتقيـق هـشام البخـاري  -
 .دار عامل املكتب  الرياض



 

  

حتقيـق عبـد الـسالم حممـد  - عثامن عمرو بن بحر اجلـاحظ أليب احليوان -
 . دار اجليل - هارون

 . دار هجر– جالل الدين السيوطي –الدر املنثور يف التفسري باملأثور  -
 بكر عبدالقاهر بن عبـدالرمحن بـن حممـد اجلرجـاين  أليبدالئل اإلعجاز -

  بريوت –نرش دار الكتاب العريب  - حممد التنجي.د: حتقيق 
 شــهاب الــدين – روح املعــاين يف تفــسري القــرآن العظــيم والــسبع املثــاين -

  بريوت-دار إحياء الرتاث العريب  -اآللويس 
 مكتبــة – حممــود الزخــرشي الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل جــار اهللا -

 .العبيكان

 أبو حممد عبد احلق بـن غالـب - يف تفسري الكتاب العزيزاملحرر الوجيز  -
 دار الكتـب -عبد السالم عبـد الـشايف حممـد: حتقيق  بن عطية األندليس

 .العلمية

 معجم شامل ملا هيم املفرس معرفته من أصول التفـسري –مفاتيح التفسري  -
 دار التدمريـة يف – أمحد سعد اخلطيـب –هامته وقواعده ومصطلحاته وم

 .الرياض
 


