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 بسم اهللا الرمحن الرحيم


 مد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وأصحابه وأتباعهاحل
 وبعد 

 جملـة الدراسـات القرآنيـة  الـصادرة عـن »تبيان«  تقدم هيئة حترير جملة
 عـددها الثالـث »تبيـان«اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكـريم وعلومـه 

 .ر املجلة وأعضاء هيئة حتري عرش وهو العدد اجلديد يف مادته، وعنوانه،
فقد تضمن هذا العدد سبع دراسـات متنوعـة املوضـوعات هتـدف إىل 

 .تعميق الدراسات وتأصيلها 
حيــث تناولــت الــدفاع عــن القــرآن الكــريم ورد شــبه الطــاعنني مــن 

ربني، وألمهية هذا اجلانب أخذت تزداد العناية به ليصبح غمسترشقني ومست
ًعلام مستقال من علوم القرآن الكريم ومباح علم «ثه املتنوعة ليحظى بعنوان ً

مداخل التفسري عند املفـرسين واشتمل العدد عىل  »نتصار للقرآن الكريمالا
وتناولــت الدراســات املوضــوعية . هلــذا املوضــوع دراســة حتليليــة تأصــيلية

ًموضوعا  مهام ومشوقا يف بابـه حيـث جـاءت العنايـة ببيـان صـفات النبـي « ًً
ومـا عرضـته مـن جوانـب  »رة األحـزابصىل اهللا عليه وسلم من خالل سو

من حياة وصفات النبي صىل اهللا عليه وسلم  لتجلو هذا املوضـوع وتبـسطه 
التـدرج يف الـدعوة يف خطـاب موسـى عليـه « كام كـان .أمام القارئ الكريم 

 ىحيـاكً ي مثـاال  حيكـ»ًالسالم مع فرعون  يف ضوء القـرآن الكـريم أنموذجـا
 . إىل اهلداية لدين اهللاسار عىل منواله يف دعوة عباد اهللاُوي

وللتحقيق نصيبه يف هـذا العـدد بدراسـة وحتقيـق أحـد كتـب التجويـد 



 

 
 

 .»خمارج احلروف وبيان أجناسها وتوصيف أجراسها«املعنية بتحديد 
حف من العناية برسم املص«راء يف فوتناول  عدد املجلة كشف جهد ال

 .برازهإو » معاين القرآنهخالل كتاب
  »موقـف املخـالفني مـن القـراءات القرآنيـة«  لبيـانًكام أفرد العدد بحثا

قــل بــني هــذه نتوللقــارئ أن ي ،يف هــذا املوضــوع الــدقيق وبيــان وجــه احلــق
وكـم .التي يقدمها له هذا العـدد مـن املجلـة وباحثيهـا املوضوعات املتنوعة 

 .نسعد بأن نر أونسمع رأيه ونقده فيها لنسعى معه ملا هو أفضل وأكمل 
نوان للمجلة ليكون أيرس وأخرص وتكون به أميـز وأكثـر وقد جتدد الع

ًتعبريا عن اجلمعية التي تصدر عنها وتعرب عن نشاطها فكان عنوان  اجلمعية 
 الـذين »بأعـضاء هيئـة التحريـر«، ونكـرر الرتحيـب »تبيـان« ًاواملجلة واحد

ــة  ــي املجل ــارهم يف رق ــد أفك ــائهم وجدي ــة ،متطلعــني لعط ــضموا للمجل ان
 . وتطورها 

 عــىل »ألعــضاء هيئــة التحريــر الــسابقني« ع تكــرار الــشكر والتقــديرمــ
مابذلوه وأضافوه للمجلة من جهد وفكـر ، والتـزال املجلـة وسـتظل تـذكر 

 .ًتواصال و منه عطاء دوتشكر جهدهم وتتطلع إىل املزي
 لتحقيـق »أسهم يف دعـم املجلـة واجلمعيـة« والشكر موصول لكل من

 .أهدافها وخدمة أعضائها 
 .ق اهللا اجلميع للحق وأعاهنم عىل اخلريوف

 

مجلة تبيان تحرير هيئة رئيس 
  للدراسات القرآنية  
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، خطاب موسى مع التدرج يف الدعوة إىل ا يف ضوء القرآن الكريم 

 فرعون أمنوذجاً 
 محسن بن حامد المطيري. د




 أبو احلسن علي بن خلف –معرفة خمارج احلروف وأجناسها وأجراسها 

 بن بليمة 
 السامل حممد حممود الشنقيطي.د



 معاني القرآن(تراث الفراء يف رسم املصحف الشريف من خالل كتابه( 
 التميمي حاتم بن عبد الرحيم آل جالل. د



االعتقاد من القراءات القرآنيةموقف املخالفني ألهل السنة واجلماعة يف . 
  .شريفة بنت أحمد الحازمي. د. نمشة بنت عبداهللا الطواله. د



 



 

 
 



 

 
 

 
 
 




 
 إعداد

 عبدالرحيم خيراهللا عمر الشريف. د
 
 
 
 
 

 رشيفعبدالرحيم خرياهللا عمر ال .د
 .أستاذ مشارك بجامعة الزرقاء  باألردن •
ــاألردن : حــصل عــىل درجــة  الــدكتوراه • جامعــة الزرقــاء ب

ــة:  بأطروحتــه : القــرآن الكــريم يف مواقــع اإلنرتنــت العربي
 .دراسة حتليلية نقدية

عـة الزرقـاء  بـاألردن جامحصل عىل درجـة املاجـستري مـن  •
لقــرآن اخلطــاب الـدعوي لألنبيــاء والـدعاة يف ا: بأطروحتـه
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 امللخص
ان ملثل هذه احلملـة الواسـعة يتعرض القرآن الكريم يف زمن من األزممل 

واملنظمة هبدف التأكيد عىل وجـود أخطـاء فيـه، والتـدليل عـىل عـدم قطعيـة 
 .ثبوته وسالمته من التحريف والتناقض

لذا جيب عىل علامء املسلمني جتميـع جهـودهم وتنظيمهـا لبيـان احلقيقـة 
 والدفاع عن القرآن الكـريم، وعـدم االقتـصار عـىل اجلهـود الفرديـة املـشتتة

فجاءت هذه الدراسة لتذكر بأمهية تأسيس علـم . للدفاع عنه، واالنتصار له
ًاالنتصار للقرآن الكريم، وإيالئه مزيدا من االهـتامم يف هـذا الـزمن؛ لكونـه 

ًعلام رئيسا من علوم القرآن الكريم ً. 
تعريـف علـم : واشتملت الدراسة عىل مقدمة ومبحثني، املبحث األول

موقع علم االنتـصار للقـرآن بـني : ه، واملبحث الثايناالنتصار للقرآن وأمهيت
ـــائج  ـــرز النت ـــان أب ـــوم القـــرآن الكـــريم، وختمـــت الدراســـة ببي ـــاقي عل ب

 .والتوصيات
 



 

 
 

Abstract 
 
The Science of Defending the Holy Quran and its 

Status among the Sciences of the Holy Quran  
 
The Holy Quran has become a target for a large and 

organised campaign that aims to provide evidence for the 
argument that it involves errors, and to demonstrate that 
authenticity and lack of alteration and contradiction is 
unsubstantiated. Therefore, Muslim scholars should combine and 
systematize their efforts to demonstrate the ultimate truth of the 
Holy Quran, and to defend it since the small number of 
individual and separate endeavours to handle this task is still 
insufficient. 

 
Accordingly, this study aims to bring to mind the importance 

of the science of defending the Holy Quran, and to draw more 
attention to it in this age.  

 
This study involves an introduction and two sections: the 

first section deals with the definition of the science of defending 
the Holy Quran and its importance. The second section deals 
with the status of the science of defending the Holy Quran 
among the other sciences of the Holy Quran.  

 
The study ends with a conclusion that highlights the most 

significant results, implications, and recommendation. 



 

 
 


احلمــد هللا رب العــاملني، والــصالة والــسالم عــىل رســول اهللا وعــىل آلــه 

 :وصحبه أمجعني، وبعد
ــ ــدة إلســالمالقرآن الكــريم معجــزة اف ــة و اخلال ــدة ورشيع أســاس عقي

 بأنــه الكتــاب الــساموي ًمتفــردا ،، ودســتور نظــام حيــاهتمستنريين بنــورهاملــ
، هـذا ته مـن التحريـف وسـالم دليـل إهليـة مـصدرهفيـهالوحيد الذي حيمل 

 .الدليل متمثل باإلعجاز القرآين بمختلف وجوهه
عقيدة املـسلمني أساس  تزييفن يريد َمومنذ نزول القرآن الكريم ظهر 

ًحماوال الطعن يف القرآن الكـريم عـن طريـق إيـراد ورشيعتهم ونظام حياهتم 
ً مــستعينا بخــربات ،ســالمة حمتــواه مــن الزلــلمــصدره، أو  حــول الــشبهات

صـدق  إلثبـات ؛تلف علامء التـاريخ واآلثـار واللغـات والعلـوم الطبيعيـةخم
 . أخطاء تارخيية وعلمية ولغويةدعوى اشتامله عىل

وذات  ًالقـرآن الكـريم منظمـةإيراد الشبهات حـول ا كانت جهود َّمللذا 
ُمؤســسات تعنــى هبــا وتــدعمها بكــل مــا مــنهج مــدروس ومــؤطر بــربامج و

 دسـتور غيور عىلكل  ضحى املطلوب منأ ،تطلب من دعم مادي ومعنوي
 .ن طعونم يه يوجه إلَّلذود عام لوضوعي بمنهج علمي مَ السريحياته

مبحـث  إبـراز مكانـةتأيت هذه الدراسة لتبني احلاجـة إىل : ًوحتقيقا لذلك
ورضورة االهــتامم بــه، وإثبــات أنــه يــستحق االنتــصار للقــرآن الكــريم، 

ٍختصيصه بعلـم مـستقل رئـيس مـن علـو ٍّ ٍ  ِم القـرآن الكـريم، هيـدف إىل النقـدِ
 مـن  القرآن الكـريم للشبهات املثارة حول - عرب منهج مؤصل - الصحيح



 

 
 

وسـالمته مـن ومن ثـم إيـراد األدلـة عـىل إهليـة مـصدره ، إثبات هتافتها جهة
 .خلوه عن اخلطأ؛ من باب التخلية قبل التحلية و،التحريف

 : أهداف الدراسة
 :يلهتدف هذه الدراسة إىل ما ي

 .توضيح املقصود بعلم االنتصار للقرآن الكريم. ١
لفت نظر املشتغلني بعلـوم القـرآن الكـريم إىل أمهيـة ختـصيص علـم . ٢

 .يعنى باالنتصار للقرآن الكريم
 .احلث عىل اجتامع املختصني لوضع قواعد وأصول هذا العلم. ٣
وعة التعريف بموقع مبحث االنتصار للقرآن الكريم يف الكتب املطب. ٤

 .التي تناولت التعريف بمباحث علوم القرآن الكريم، ونقدها
 :حمددات الدراسة

اقترصت الدراسة عىل بيان احلاجـة إىل إفـراد االنتـصار للقـرآن الكـريم 
بعلــم خيــتص بــه، وأمهيــة هــذا العلــم، وموقعــه بــني علــوم القــرآن الكــريم 

 .األخرى
 :الدراسات السابقة

ــة  ــة علمي ــد لعلــم مل جيــد الباحــث أي دراس ــت بالتأصــيل والتقعي عني
االنتصار للقرآن الكريم، أو الـدعوة إىل العنايـة بـه كـام العنايـة بـسائر علـوم 

 .القرآن الكريم
وهنالك بعض املؤلفات ـ التي سيتم ذكـر أبرزهـا يف املطلـب الثـاين مـن 
املبحث األول ـ تناولت االنتصار للقرآن الكـريم مـن جهـة التطبيـق وإيـراد 



 

 
 

 . من جهة التأصيل والتقعيداملسائل، ال
 :منهج البحث

ســيقوم الباحــث باســتخدام املــنهج الوصــفي لتوضــيح املقــصود بعلــم 
االنتصار للقرآن الكريم، واملـنهج االسـتنباطي لبيـان احلاجـة إليـه، واملـنهج 

 .االستقرائي لبيان موقعه بني كتب علوم القرآن الكريم املطبوعة
ً األول تعريفـا بعلـم االنتـصار ينـاقش: وتشتمل الدراسـة عـىل مبحثـني

ًللقرآن الكريم وبيانا ألمهيته، ويف املبحث الثاين دراسة نقدية ملوقـع مبحـث 
االنتصار للقرآن الكريم يف أبرز املؤلفات املطبوعة املختصة بمباحث علـوم 
القرآن الكـريم، وحتـت كـل مبحـث عـدد مـن املطالـب، ثـم خامتـة تـم فيهـا 

 :ياته، وبحسب التفصيل التايلعرض أبرز نتائج البحث وتوص
 



 

 
 


 

 :تعريف علم االنتصار للقرآن الكريم: املطلب األول
 

ْعون املظلوم، واالنتقام من الظاملوهو : النرصمن : ًاالنتصار لغة َ.)١(  
ُونرصه َ َ ُنجاه وخلصه: َ َ ُ  ويكـون ،ِهِن ظاملـِإذا امتنع م: وانترص الرجل )٢(،ََّّ
 )٣(.باالنتصاف منه: ن الظاملِاالنتصار م

ًأما اصطالحا فريى الباحث أن تعريف علـم االنتـصار للقـرآن الكـريم 
 الشبهات املثـارة حـول القـرآن الكـريم، معرفة العلم الذي يبحث يف ": هو
 ." ةها باحلجة الصحيحعلي ردوال
 :رشح موجز للتعريف* 

 لالنتـصار للقـرآن لكـريم، والبـد اخلطـوة األوىل:  الـشبهاتمعرفة -١
فـع َن أراد دَكـل مـ لُيقـالمنها عند الـرشوع يف اإلجابـة عـن أي شـبهة، لـذا 

 فـإن ذلـك يـرصفك عـن ؛ً ال ترد عىل أحد جوابا حتى تفهم كالمـه": شبهة
 عنـه، فـإذا فهمتـه ْ افهمِولكن. جواب كالمه إىل غريه، ويؤكد اجلهل عليك

االســتفهام، وال تــستح أن تــستفهم إذا مل  وال تعجــل بــاجلواب قبــل ،فأجبــه
ْ فإن اجلواب قبل الفهم محق ؛تفهم ُ".)٤( 

                                                
 ).نرص( ١/٦٢١ الفريوزآباديوالقاموس املحيط،). نرص (٢/٧٩٧ل اخلليالعني،  : انظر)١(
 ).نرص (١٢/٣٥٣٨ الزبيدي  تاج العروس،)٢(
 ).نرص (٥/٢٢٠ابن منظور  لسان العرب، )٣(
 .١/١٤٨ ابن عبد الرب جامع بيان العلم وفضله،) ٤(



 

 
 

ُ كالم اهللا تعاىل املعجز، املنَـزل عـىل النبـي: القرآن الكريم-٢ ُ َُّ ُ ِ  ،r  حممـدْ
املكتـوب يف املـصاحف، املنقـول بواسطة أمني الوحي جربيل عليه الـسالم، 

 )١(.بالتواتر، املتعبد بتالوته
 اهلـدف الـرئيس ببيـان احلـق والـصواب، وهـو: ىل الـشبهاتالرد ع -٣

 . علم االنتصار للقرآن الكريم وثمرتهل
ــصحيحة -٤ ــؤيت : باحلجــة ال ــصاال ي ــريم راالنت ــرآن الك ــه إال  للق ُأكل ُ

 ذيبدراسة نقدية علمية تبحث يف أساس الـشبهة، وتنقـد مـنهج البحـث الـ
ً إليها نقدا علميا، ملتزما بآداب احلوار، مىأد ً  عـىل ًا مبنيـ، باملوضـوعيةًاتصفً
صـحيح، أم مـن  مـستنبطة مـن دليـل جة احلتكانأسواء ة،  الصحيحجةاحل

 . مقبول تسوغه القرائن عقيلفهم

                                                
 .١/١٧الزرقاين مناهل العرفان، : انظر )١(



 

 
 

 إثارة الشبهات حول القرآن الكريم،: املطلب الثاين
 ملحة تارخيية/  منها االنتصار لهو

 

 إذ تـداعى ابتدأت الشبهات تثار حول القرآن الكريم منـذ بدايـة نزولـه،
ٍخــصومه فــيام بيــنهم واجتمعــوا يف دار النــدوة؛ ليجمعــوا رأهيــم عــىل قــول  ُ

إنه قول شاعر، وتـارة : يقولونه للعرب يف حقه، لكنهم اختلفوا، فتارة قالوا
 )١(..جمنون: كاهن، وقيل: ساحر، وقيل: قالوا

لقد احتار اخلصوم يف تصنيف هذا الكالم املعجز، فاختلفت وتناقضت 
ًفيام بينها اختالفـا شـديدا وتناقـضا عجيبـاأقواهلم  ً ً M          G  F : قـال تعـاىل. ً

   N   M  L  K  J  I  HL٥:  ق . 
 r القـرآن الكـريم، كانـت زمـن النبـي حـول أقدم شبهة تنصريية ولعل

 . حني قدم عليه وفد نجران
ُ ملــا قــدمت نجــران ســألوين فقــال": tقــال املغــرية بــن شــعبة  َ َ ُ َ َ ََِّ َ َ َ ْْ َ ُ ْإنكــم : واِ ُ َّ ِ

َتقــرؤون  َْ َ M  L  B  AL  َوموســى قبــل عيــسى بكــذا  ٢٨: مــريم َ ََ ِ َ َ ُِ ْ َ
َوكــذا َ ِفلــام قــدمت عــىل رســول اهللاَِّ . َ ُ َ ْ ََّ َ ُ ِ َ َ َrســألته عــن ذلــك فقــال َ َ َ َ َْ ِ ْ َُ ُ َ ُإهنــم كــانوا : َ َ ْ َُّ ِ

ُيسمون بأنبيائهم والصاحلني قبلهم  ْ َّ َ َ َُ َ ََ ِِ ِْ ُّ َِ ِ َ ِْ".)٢( 
القــرآن هبــدف إثــارة الــشبهات حــول  ني غــري املــسلمَأول مــا كتــبأمــا 

                                                
 .١٦١٧ كثري، صتفسري القرآن العظيم، ابن: انظر) ١(
 ).٢١٣(رواه مسلم يف اآلداب باب النهي عن التكني بأيب القاسم ) ٢(



 

 
 

  كتابـهيفيوحنا   وزعم،)١( ليوحنا الدمشقي)حياة حممد(الكريم، كان كتاب 
 )٢(أن اإلســالم فرقــة مــسيحية مارقــة، ظهــرت يف عهــد اإلمرباطــور هرقــل

)Hercule( بفعل متنبئ من العرب يدعى حامد ،)٣().حممد( 

 للقـرآن لبست لباس النقـد العلمـيالتي ثم ظهرت كتابات املسترشقني 
ِالكريم، وأقدم ما عرف م ِ  دراسة استرشاقية بعنوان :ن نشاطات املسترشقنيُ

 )٤(.)ماذا اقتبس حممد عن اليهودية؟(
 بحروف عربيـة  الكريمطبعة للنص الكامل للقرآنوحني صدرت أول 

 إنه من الرضوري أن نعرف ": جاء يف مقدمتها، )م١٦٩٤ /هـ١١٠٥ (سنة
 )٥(."رآن معرفة دقيقة إذا أردنا مكافحته الق

                                                
ً، ولد بدمشق، ألـف كتبـا يف )م٧٤٩ ـ ٦٧٥/هـ١٣١_٥٥(هو القديس يوحنا الدمشقي ) ١(

َّمهد بمؤلفاتـه لنـشأة تعلـيم الفلـسفة والالهـوت و ،الالهوت واخلطابة والتاريخ والشعر
 .٢/٦٢٣ علوفاملاملنجد، : انظر. بأوروبا

، إمرباطور بيزنطـي، انتـرص عـىل الفـرس )م٦٤١_٦١٠/هـ٢٠_١٢-( هو هرقل األول )٢(
واحتـــل مـــدينتهم تربيـــز، حيـــث اســـرتجع منهـــا الـــصليب املقـــدس الـــذي رسق مـــن 

 املنجد، املعلوف، :انظر. م٦٣٤القسطنطينية، هرب من سوريا بعد الفتح اإلسالمي عام 
٢/٥٩٥. 

 .٤٩صترشاق، الطهطاوي، التبشري واالس:  انظر)٣(
 /هــ٥٢٨(عـام  )AbramGeiger( املسترشق اليهودي األملاين أبراهـام جـاجيرنرشها  )٤(

 عمـر لطفـي  املسترشقون والقرآن،:انظر.  جائزة الدولة الربوسيةبسببها، ونال )م١١٣٤
 .١٧العامل، ص

 قني،موسـوعة املستـرش: انظـر. )Abram Henckelman(  قام هبـا أبراهـام هـنكلامن)٥(
= 



 

 
 

 التـي أثـارت الـشبهات حــول الدراسـات االستــرشاقيةأمـا أبـرز أوائـل 
  )١(:القرآن الكريم

: ، عـام)Theodor Noldeke ()٢(، ثيـودور نودلكـه)تاريخ القـرآن. (١
 ). م١٨٥٩/ هـ ١٢٧٥(

 Ignaz ()٣(، إجنــــاس جولدتــــسيهر)تــــاريخ الــــنص القــــرآين(. ٢

Goldtziher(عام ،:) م١٨٦٠ /هـ١٢٧٦(. 
                                                

 .٣٠٣ صعبدالرمحن بدوي،.د =
. ١/٢٣٧عمــر رضـــوان.  دآراء املستــرشقني حـــول القــرآن الكــريم وتفـــسريه،: انظــر) ١(

 . ٨٤حممد الرشقاوي، ص االسترشاق،و
، يعـد شـيخ املستـرشقني األملـان، )م١٩٣١_١٨٣٦/هـ١٣٤٩_١٢٥١(ثيودور نولدكه  )٢(

رشاف عـىل واشـرتك يف اإلآن، وكان أطروحته يف الدكتوراه أصـل كتابـه عـن تـاريخ القـر
 اللغـات الـرشقية كالعربيـة  أهـمكـان حيـسنو. طبع تـاريخ الطـربي وترمجتـه إىل االملانيـة

ً، تنقل بـني أملانيـا والنمـسا زائـرا ملتاحفهـا ومكتباهتـا ية واحلبشية وغريهامية والعربارواآل
األساس لكل ما ) نتاريخ القرآ: (ويعد كتابه. وحمارضا يف جامعاهتا، ومل يزر بالد العرب

. موسـوعة املستـرشقني، د: انظـر. جاء بعده من دراسات استرشاقية حول القرآن الكريم
 . ٥٩٧عبدالرمحن بدوي، ص

 تعلـم يف ،مسترشق جمـري) م١٩٢١ _ ١٨٥٠/هـ١٣٣٩_١٢٦٦( إجناس جولدتسيهر )٣(
، فتعـرف بالـشيخ طـاهر )م١٨٧٣/هــ١٢٨٩ ( ورحل إىل سورية سنة،بودابست وبرلني

. وانتقـل إىل فلـسطني، فمـرص، حيـث الزم بعـض علـامء االزهـر. زائري وصحبه مدةاجل
لـه تـصانيف باللغـات األملانيـة واإلنكليزيـة . ًوعني أستاذا يف جامعة بودابست وتويف هبـا

. والفرنــسية، يف اإلســالم والفقــه االســالمي واألدب العــريب، تــرجم بعــضها إىل العربيــة
 .١/١٠٨ الزركيل األعالم،: انظر



 

 
 

ـــيم مـــوير)مـــصادر اإلســـالم(. ٣  :، عـــام)William Muir ()١(، ول
 .)م١٩٠١ /هـ١٣١٨(

 )٢(، فلهـــــاوزن) مقـــــال باملجلـــــة الـــــرشقية األملانيـــــة-القـــــرآن(. ٤
)Vellhazen(عام ، :)م١٩١٣/هـ١٣٣١( . 

 ).Arthur Geoffrey ()٣(، آرثر جيفري)مصادر تاريخ القرآن(. ٥
ن ِمـِتأثرين هبم  كتابات ملواعتمدهتا )٤( البحوث االسترشاقيةتَبعثم تتا

                                                
ــيم مــوير  )١( ــاين): م١٩٠٥-١٨١٩/هـــ١٣٢٢-١٢٣٤(ول اســكتلندي . مستــرشق بريط

وعمـل يف . م١٨٣٧األصل، أمىض حياته يف خدمة احلكومة الربيطانية دخل البنغال سنة 
ًاالستخبارات وتعلم احلقوق يف جـامعتي جالسـجو وايـدنربج وكـان سـكرتريا حلكومـة 

 .٨/٢٣٤الزركيل األعالم، : انظر. اته حتى وفيدنربجإًثم عني مديرا جلامعة . اهلند
مــؤرخ، وناقــد للكتــاب ): م١٩١٨-١٨٤٤/هـــ١٣٣٦-١٢٥٩( يوليــوس فلهــاوزن )٢(

 /هـ١٢٨٨ (ً أستاذا يف جامعة جريفسلد سنةُعني، أملاين نرصاين، )العهد القديم(املقدس 
، حيــث قــام )م١٨٨٢/هـــ١٢٩٩ (ســنة) Halle(نتقــل إىل جامعــة هلــه ا، ثــم )م١٨٧٢

وتنقل بني عدة مناصب يف العديد من اجلامعـات حتـى تقاعـد . لغات الرشقيةبتدريس ال
 .٤٠٨ صعبدالرمحن بدوي،.  دموسوعة املسترشقني، : انظر).م١٩١٣/هـ١٣٣١ (عام

ًمسترشق أسـرتايل عـني أسـتاذا يف : )م١٩٥٩-١٨٩٢/هـ١٣٧٨-١٣٠٩ (  آرثر جيفري)٣( ُ
ًثـم أسـتاذا للغـات الـسامية يف ، ولومبياًثم أستاذا يف جامعة ك، بريوتباجلامعة األمريكية 

ــرشقية  ــات ال ــة اللغ ــاهرةبمدرس ــه، الق ــصاحف ال: مــن مؤلفات ــق امل ،  داودبــن أيبحتقي
عمـر . ، دآراء املستـرشقني حـول القـرآن: انظـر. وغريهـا، املفردات األجنبيـة يف القـرآنو

 .١/١٤٣ رضوان
/ هـــ١٣٦٩-١٢٢٥(مــن  بلــغ عــدد الدراســات االستــرشاقية حــول اإلســالم يف الفــرتة )٤(

حوايل ستني ألـف دراسـة، أكثرهـا يف إثـارة الـشبهات حـول اإلسـالم ) م١٩٥٠-١٨١١
= 



 

 
 

ع القرآن الكـريم للمقـاييس النقديـة اخضعملوا عىل إ، )١(العربالعلامنيني 
َذاهتا التي حتاكم هبا النصوص األدبية للبرش ُ. 

حـني أثـار ًاالنتصار للقرآن الكريم فقد كان قرآنيا بالدرجة األوىل، فأما 
لوحي القرآين برشي حتـداهم القـرآن الكـريم ـ وهـم أهـل العرب شبهة أن ا

ــا  ــأتوا بمثلــه؛ ألن م ــأن ي الفــصاحة ـ عــىل رؤوس األشــهاد يف كــل جيــل ب
 . يستطيعه آحاد الناس يستطيعه جمموعهم من باب أوىل

+  ,  -.   /  M  6  5  4  3  2  1    0 : قـــال تعـــاىل
  9   8    7L٣٤ - ٣٣:  الطور . 
ــــاىل ــــال تع  -  .  /  M  ,  5  4  3  2  1  0 : ق

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L٨٨:  اإلرساء  
 . لكنهم عجزوا عن اإلتيان بمثله

حينئذ وملا أعيتهم احليلـة فلـم يفعلـوا مـا حتـداهم بـه، أرخـى هلـم عنـان 
!   "   #$  %  &  M : قـال تعـاىلالتحدي، فتحداهم بعـرش سـور، 

                                                

ومـصادره مـن قـرآن وسـنة، وقـد أســهمت تلـك الدراسـات يف تـشكيل وترسـيخ أفكــار  =
مشوهة حول اإلسـالم يف الغـرب، وتـشكل أصـول الدراسـات االستـرشاقية املعـارصة؛ 

.  مـن بعـض، وال يرجعـون إىل املـصادر اإلسـالميةفاملستـرشقون ـ يف الغالـب ـ يأخـذون
االسترشاق الـسيايس يف النـصف األول مـن القـرن العـرشين، مـصطفى املـساليت، : انظر
 .٧٣ص

الــصادق ونــرص حامــد أبــو زيــد، وســيد القمنــي، وخليــل عبــد الكــريم، : انظــر كتابــات) ١(
 .، وحممد عابد اجلابري، وحسن حنفيحممد أركونوالنيهوم، 
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  F  EL١٤ - ١٣:  هود 
ثم أرخى هلم حبل التحدي، ووسع هلم غايـة التوسـعة فتحـداهم أن يـأتوا 

¢  £  ¤¥  M : ، قـال تعـاىل سورة ولو من قصار السورِّبسورة واحدة، أي
ª  ©      ̈   §  ¦     ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ³   Lيونس  :

ً حتى بلغ النهايـة يف التحـدي بـأن يـأتوا بـسورة تـشبه جـزءا مـن سـورة  ٣٨
M  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ :  قال تعاىلقرآنية،

  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L٢٣:  البقرة  
ن الكـريم وينتـرصون لـه، كام كان الصحابة الكرام ينافحون عـن القـرآ

واشتهر بذلك حرب األمة عبداهللا بن عباس ـ ريض اهللا عـنهام ـ بخاصـة حـني 
ً، حمتجـا )٢(نجـدة بـن عـويمر و)١(نـافع بـن األزرقأجاب عن أسئلة كل من 

                                                
 وإليه تنسب طائفـة األزارقـة، وكـان ،من رؤوس اخلوارج: افع بن األزرق احلروريهو ن) ١(

 وكان إمام سوق األهواز، ويعـرتض النـاس بـام ،قد خرج يف أواخر دولة يزيد بن معاوية
 كان يطلب العلم وله أسئلة ومنـاظرات مـع ابـن عبـاس ـ ريض اهللا ،حيري العقل يف الناس

 ).٥٠٦ (٦/١٤٤ لسان امليزان، ابن حجر:انظر.  هـ٦٥ قتل سنة  ـ،عنهام
 خـرج بالياممـة عقـب ،هو نجدة بن عامر احلروري، من رؤوس اخلوارج، زائغ عن احلـق) ٢(

َ كاتـب ابـن ،ولـه مقـاالت معروفـة، وأتبـاع انقرضـوا. موت يزيد بن معاوية، وقدم مكـة
ن خيالفونـه   يسأله عن سهم ذي القربى، وعن قتل األطفال الـذيـ ريض اهللا عنهام ـعباس 

 ٦/١٤٨لـسان امليـزان، ابـن حجـر : انظـر. وغري ذلك، واعتذر ابـن عبـاس عـن مكاتبتـه
= 



 

 
 

 )١(.بأبيات من كالم العرب
ن ألـف َيف االنتصار للقرآن الكريم فـأول مـاملسلمني بدايات تأليف أما 

 ة ثم سفيان بن عيين،)اجلوابات يف القرآن(: وله كتاب  سليامنمقاتل بن: فيه
الرد عىل امللحدين يف (:  ثم قطرب واسم كتابه،)جوابات القرآن(:  كتابيف

التـي   املطبوعـةأقدم الكتبو. وهذه الكتب الثالثة مفقودة ،)متشابه القرآن
 ثـم )٢(البـن قتيبـة،) مشكل القرآنتأويل (هو يف هذا العلم ف ناقشت مسائل

ــامء يف  ــستقلة للعل ــات امل ــرآن الكــريم،تتالــت الكتاب ــصار للق  ومــن )٣(االنت
االنتـصار ( و)٤( للطـويف،)االنتـصارات اإلسـالمية: (أشهرها عند املتقدمني

  )٥(. للباقالين)للقرآن
أما عند املتأخرين فقد أخذ الرد عـىل املستـرشقني اجلانـب األكـرب منهـا، 

للـدكتور ) دفاع عن القـرآن ضـد منتقديـه: (ومن أبرز ما كتب يف هذا الشأن
                                                

= )٥٢٠.( 
االحتجــاج عــىل غريــب القــرآن ومــشكله  (٣٢٧-٣٠١اإلتقــان، الــسيوطي، ص: انظــر) ١(

زرق ألوللتفـصيل حـول مـسائل نـافع بـن ا. ١٢٤ /٣ والدر املنثور، السيوطي ).بالشعر
عائـشة بنـت الـشاطئ، دار .  ومـسائل ابـن االزرق، د للقرآنياينعجاز الباإل: انظر كتاب

 .م١٩٧١، ١ط، القاهرةاملعارف، 
 .م١٩٧٣، ٢سيد أمحد صقر، دار الرتاث، القاهرة، ط: حتقيق) ٢(
دعـاوى الطـاعنني يف : ، انظـرموضـوع االنتـصار للقـرآن الكـريماملؤلفات يف أبرز ملعرفة ) ٣(

 .٤٩-٤٦عبد املحسن املطريي، ص.  د اهلجري،القرآن الكريم يف القرن الرابع عرش
 .م١٩٩٩، ١سامل القرين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط:  حتقيق)٤(
 .م٢٠٠١، ١طّعامن، حممد عصام القضاة، دار الفتح، . د: حتقيق )٥(



 

 
 

للـدكتور حممـد أمـني ) املسترشقون والقرآن الكريم( و)١(عبدالرمحن بدوي،
  )٢(.بني عامر

كام لفت شأن االنتصار للقرآن الكريم انتباه عـدد مـن طلبـة الدراسـات 
آراء املستــرشقني : (ًالعليــا فكتبــوا ردودا عــىل املستــرشقني والعلامنيــني مثــل

موقـف الفكـر العـريب ( و)٣(لعمـر رضـوان،) لقرآن الكريم وتفـسريهحول ا
  )٤(.محد إدريس الطعانأل، )العلامين من النص القرآين

ــف  ــصال أضــحى توصــيل األفكــار إىل خمتل ــور وســائل االت ــد تط وبع
ر اانتـشمما أسهم يف  ورسعة،ًأصناف الناس يف شتى أنحاء العامل متاحا بيرس 

، ةالفــضائيالقنـوات  شاشـات عـن طريـقم الطعونـات حـول القـرآن الكـري
الرد عىل : إزهاق الباطل: (فظهرت كتب للرد عىل ما ورد فيها، ومن أبرزها

الـردود املـسكتة ( و)٦(لصالح الدين أبو الـسعود،)  زكريا بطرس)٥(القمص
                                                

 ).ت،ط/د(كامل جاد اهللا، الدار العاملية للكتب والنرش، القاهرة، :  ترمجة)١(
 .م٢٠٠٤، ١ردن، طاأل/ دار األمل، إربد)٢(
ــإرشاف د)٣( مــصطفى مــسلم، .  نوقــشت األطروحــة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود ب

 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣(، ١وطبعته دار طيبة، الرياض، ط
ســيد رزق احلجـر، وطبعتــه دار ابــن .  نوقـشت األطروحــة يف جامعــة القـاهرة بــإرشاف د)٤(

 –نيــون والقــرآن الكــريم  العلام": بعنــوان) م٢٠٠٧/هـــ١٤٢٨(، ١حــزم، الريــاض، ط
 . "تارخيية النص 

ُّالقمص) ٥( ُ) Higoumen( :معجـم : انظـر. لقـب متنحـه الكنيـسة القبطيـة لـبعض الكهنـة
 .٣٨٣ص، صبحي محوي اإليامن املسيحي،

 .م٢٠٠٩، ١ مكتبة النافذة، القاهرة، ط)٦(



 

 
 

 )١(.إلهياب بن كامل) عىل االفرتاءات املتهافتة
 ٍشـبهاتبة عن بعـض فردية لإلجا جهود جيمع بني تلك الكتابات أهناو

 . من املنتسبني إىل اإلسالمهواءأصحاب األأهل الكتاب وامللحدين و
 

 :حكم العمل لالنتصار للقرآن الكريم: ثالثاملطلب ال
ٌّكل حسب  فرض عىل كل مسلم، أهنا: لدعوة إىل اهللا تعاىلاحلكم العام ل

 :قدرته ومسؤوليته وعلمه، ومن األدلة عىل ذلك
ـــــاىل) ١ ـــــال تع  M f      m  l   k  j  i   h  g : ق

  u  t  s  r  qp  o  nL١٠٤:  آل عمران  
)    g :(بيانية: ِمن،)جيب أن يكون منكم أنتم أهيا املؤمنون أمة : أي )٢

ن الـذي سـيدعو إىل اخلـري إن مل تكونـوا َ فمـ، ال من غريكم،يدعون إىل اخلري
 أنتم؟
.  /  M      4  3  2  1  0 : قــــــــال تعــــــــاىل) ٢
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: لـذا ،ن سـامت املجتمـع املـسلمِم Yالدعوة إىل اهللا اآلية تدل عىل أن و
                                                

 .هـ١٤٣٠، ١ دار اليرس، القاهرة، ط)١(
 الــرازيمفــاتيح الغيــب، :  تفــصيل املــسألةانظــر .تبعيــضية، وهــو رأي مرجــوح: وقيــل) ٢(

٥/١٨٣ . 



 

 
 

ــري " َمــدح اهللا هــذه األمــة مــا أقــاموا ذلــك، واتــصفوا بــه، فــإذا تركــوا التغي َ
 )١(."لذم ا عىل املنكر زال عنهم اسم املدح، وحلقهم اسم اووتواطؤ

ُ من رأى منْكم منْكرا فليغـريه": rقال رسول اهللا ) ٣  ُ ْْ ِّ ً ُ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ِ ْمـن( و)٢(." ..َ َ :(
 .ِمن ألفاظ العموم

ُفليغريه: (ذا احلديثالنووي هل جاء يف رشح  ُْ ِّ َ ْ أمر إجياب بإمجاع األمة، ): َ
وقد تطابق عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر الكتـاب والـسنة 

 فقـد ؛عتـد بخالفهـمُ ومل خيالف يف ذلـك إال بعـض الرافـضة وال ي،إلمجاعوا
 )٣(.أمجع عليه املؤمنون قبل أن ينبغ هؤالء

فيكون حكم الدعوة هو الوجوب العيني، عىل كل : لة تفصيلأويف املس
ٌكـل . مكلف من املسلمني واملسلامت مسؤول مسؤولية مبـارشة عـن املـدعو

ه وقدرته عىل التأثري والتغيـري، وحـدود بحسب استطاعته وحجم مسؤوليات
 القـدرة هلـم نَومـ األمـور، والة إىل بالنسبة "؛ فـ العلم الرشعي الذي يعلمه

  )٤(." أكثر الواجب من فعليهم الواسعة،
: مــن ســورة آل عمــران ـ) ١٠٤(قــال ابــن كثــري ـ بعــد تفــسريه لآليــة 

 وإن الـشأن، هلـذا يةمتصد َّاألمة من رقةِف تكون أن اآلية هذه من واملقصود"
 )٥(." بحسبه األمة من فرد كل عىل ًواجبا ذلك كان

                                                
 .٤/١١١ القرطبياجلامع ألحكام القرآن، ) ١(
 ً.مطوال) ٤٩(رواه مسلم يف كتاب اإليامن باب كون النهي عن املنكر من اإليامن برقم ) ٢(
 .٢/٢١٧رشح النووي عىل مسلم : انظر) ٣(
 .١٧از، ص وجوب الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة، ابن ب)٤(
 .٢/٩١ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )٥(



 

 
 

ن أنت مـسؤول عـنهم مبـارشة فـرض عـني، كـأمرك البنـك َِدعوتك ملف
إذا كنـت يف :  حـسب احلـال:أمـا غـريهم .بالـصالة وهنيـك لـه عـن الكـذب

 يف حقـك فـرض الـدعوةَ ال يوجد فيه من يقوى عىل الدعوة سـواك، فوقعم
 يوجد فيه مـن يقـوم بالـدعوة، فتـصبح يف حقـك وقع كنت يف مأما إذا. عني

 . ؛ لوجود من يكفيك واجب الدعوة فيهافرض كفاية
ِمـسؤولية العـامل أعظـم مـن مـسؤولية غـريه، ومما ينبغي التنبيـه عليـه أن 

، ومسؤولية القادر عىل التغيري ومسؤولية احلاكم أعظم من مسؤولية األفراد
 .وهكذا.. ةأكرب من مسؤولية األقل قدر

يـأمر بـاملعروف وينهـى عـن املنكـر،  شتغل باالنتصار للقرآن الكريموامل
واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر هـو القطـب األعظـم يف الـدين، وهـو "

ُاملهم الذي ابتعث اهللا له النبيـني أمجعـني، ولـو طـوي بـساطه وأمهـل علمـه َ َُ  ؛َ
 ، وفــشت الــضاللة،ت الفــرتةَّ وعمــ، واضــمحلت الديانــة،لتعطلــت النبــوة
إمجـاع ] أي وجوبـه[ ويدل عىل ذلـك .. واسترشى الفساد،وشاعت اجلهالة

 )١(." واآلثار ، واألخبار، واآليات، وإشارات العقول السليمة،األمة عليه
ِوليس ذلك منَّة م َ فـضل ي للقـرآن الكـريميعطجتعله  أو نافلة  الداعيةنًِ

ــه، ــةِوقت ــل هــو حــق لألم ــأثم برت، ب ــه ي ــه واجــب علي ــة؛ ك ــن تيمي ــال اب : ق
ْصدون للعلمْرفامل" ِّ فـإذا مل يبلغـوهم ،هُ الـدين، وتبليغـُ عليهم لألمـة حفـظ:ُ ُ
ا  كان ذلك من أعظم الظلم للمـسلمني، وهلـذ:َّ الدين، أو ضيعوا حفظهَلمِع

                                                
 . ٢/٣٣٣الغزايل إحياء علوم الدين، : انظر) ١(
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 الالعنـون حتـى ُمُه رضر كـتامهنم تعـدى إىل البهـائم وغريهـا، فلعـنََّفإن
  )١(."البهائم 

مل .. ن مل يناظر أهل اإلحلاد والبدع مناظرة تقطـع دابـرهمَ كل م": وقال
َيكن أعطـى اإلسـالم حقـه، وال وىف بموجـب العلـم واإليـامن، وال حـصل  َ َ َّ

ـــا ـــوس، وال أف ـــة النف ـــصدور وطمأنين ـــه شـــفاء ال ـــم بكالم ـــه العل ُد كالم
 )٢(."واليقني

ذاك كان احلكم العام للدعوة إىل اهللا تعاىل، أما االنتصار للقرآن الكريم فله 
ــهإذ ال يمكــن أن يقــوم عخــصوصيته؛  ــاهرلي ــامء امل ن يف اجلــدل عــىل و إال العل

املاهرين األكفياء من أهل العلم والقدرة، فال األخص وعليه فهو متعني عليهم 
لكـن هـذا ال ينفـي مـسؤولية .. النتصار للقرآن الكريم إال هبميناط التكليف با

ًالعوام يف إبالغ أهل العلم بام جيدون أن فيه انتقاصا من قدر القرآن الكريم فكل 
 .مسلم موكل بمهمة القيام بحراسة ثغور اإلسالم من جهته

ًحفظ الدين مسؤولية املسلمني مجيعا، وهـو أوىل األولويـات، وأهـم إن  ِ
وفهمهـا، ، ه الشبهات املثارة حولرصد: من صور هذا احلفظت، والرضورا

 .نقد العلمي؛ فام ال يتم الواجب إال به فهو واجبوالنظر إليها بعني ال

                                                
 .٢٨/١٨٧، ابن تيمية جمموع الفتاوى )١(
 .١/٣٥٧درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ) ٢(



 

 
 

 : علم االنتصار للقرآن الكريم إبراز مكانةأمهية: املطلب الرابع
 

 علــيهم األنبيــاء حرفــة  فهــواحلـق تقريــر يف اجلــدال أمــا ": قـال الــرازي
 وورثة األنبياء من أهل العلم يقتـدون هبـم يف حراسـة الثغـور، )١(،" السالم

 .واالنتصار للحق وتقريره
أمهيـة كبـرية للفـرد واملجتمـع فإن للعناية باالنتصار للقـرآن الكـريم لذا 

 Yخدمـة كتـاب اهللا :  واألهم من ذلك، احلق من غري املسلمنيُن يطلبملو
 .  له من الشبهات املثارة حولهراالنتصاب

 كتـاب  املختص بالتفسري وعلوم القرآن الكريم للـذود عـنبادروإذا مل ي
 ؟ رتك الساحةمن سيل فاهللا واالنتصار له،

 لن تكون بقوة ردود املختص الذي عايش القرآن  غري املختص ردودَّإن
عند النظر إىل جهود الناس للـرد عـىل ، بل  ودرسها ووعاهاالكريم وعلومه
ًمـن ردود غـري املختـصني زادت الـشبهة توسـعا، ًا  عدد أنالشبهات نالحظ

 !حريةً إرصارا عىل باطله، واملرتدد كِّواملشك
 :علم االنتصار للقرآن الكريمإبراز مكانة ومن فوائد 

ًن لـيس أهـال لـه، َ حتـى ال يدخلـه مـهذا العلمتقعيد قواعد وأسس . ١
َقبــل أن يُي وإذا كــان ال )٢(.فيفــسد أكثــر ممــا يــصلح القــرآن   يف علــومَبحــثَ

، فكـذا ن أهلهـاِن لـيس مـَالتفسري والقراءات والتجويد مالكريم األخرى ك
                                                

 .٢٧/٢٩مفاتيح الغيب، الرازي :  انظر)١(
ْهل: قال يل عمر ": عن زياد بن حدير، قال) ٢( َ تعرُف ما هيدم اإلسالم؟ قالَ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ ِ ْ ُقلت ال: َ ْ َقال. ُ َ :

ُهيدمه زلة العامل ، وجدال ْ ُ ََّ ِ َ َ ُِ ِ َ ُ َِ َ املنَـافق بالكتـاب، وحكـم األئمـة املـضلنيْ ِّ ُْ ْ ُِْ ِ ِ ِ َِّ َُ ِْ ُ َ ِ َ رواه الـدارمي يف . " ِ
 ).٢١٤: (يف كراهية أخذ الرأي، رقم: مقدمة سننه، باب



 

 
 

 .علم االنتصار للقرآن الكريم
 املاجـستري رسائلكي ينال هذا العلم نصيبه من البحث ـ وخاصة يف . ٢

ـ مثل غريه مـن بـاقي علـوم القـرآن الكـريم  والدكتوراه واألبحاث املحكمة
َالتــي كثــرت الدراســات واأل  وأســباب ،بحــاث حوهلــا كالناســخ واملنــسوخُ

 . ، ومجع القرآن واملحكم واملتشابه،النزول
يبني الالحـق عـىل جهـد ل ؛جتميع جهود العلامء السابقني والالحقني. ٣

؛ ليتبــادلوا األفكــار يف خمتــصة ويلتقــي العــاملون فيــه يف منتــديات ،الــسابق
 . من جتارب إخواهنما، ويفيدوختلفةعلم املشؤون ال
 بيـنام الـردود ،ه بمنهجية منسقة واضـحة املعـاملن أعداء القرآن هيامجو.٤
، بحاجـة إىل جتميـع وتنظـيم،  شبهاهتم تقـوم عـىل جهـود فرديـة متنـاثرةعىل

 براز مكانـةإال بـإلكـل ذلـك وال سـبيل وتدريب وتأهيل، وتأصيل رشعي؛ 
 .، والضابط لرشوط العاملني فيهاختص بشؤوهنا املعلمال

ذا العلـم يـسهم يف جتميـع األبحـاث املتعلقـة بـه يف بـاب التأسيس هل. ٥
 كاالنتصارات اإلسالمية للطـويف، واالنتـصار مهمةيشمل مؤلفات واحد؛ 

 .وما يشبهها من دراسات وبحوث ،للقرآن للباقالين
ِّوبدون تأسيس هذا العلم قد ال نعلم أين نصنف تلك املؤلفات ونبوهبا 

فهـي ليـست مـصنفات  الكـريم علـوم القـرآنحتت أي مبحث من مباحـث 
ــصة يف  ــسوخخمت ــثالالناســخ واملن ــ  ً ـ م ، وال يف مجــع املكــي واملــدينال يف وـ

 . وخدمته رغم أهنا تتناول دراسة موضوعات يف القرآن الكريم..القرآن



 

 
 




 
 :ضوع علم االنتصار للقرآن الكريمحمددات مو: املطلب األول

علم االنتصار للقرآن من املمكن استنتاج أن : من خالل املبحث السابق
 :بالبحث يفخيتص الكريم 
 .رصد وفهم الشبهات املثارة حول القرآن الكريم. ١
 . باحلجة والربهان املثارة حول القرآن الكريمالرد عىل الشبهات. ٢
 يف عمــليــة املطلــوب توفرهــا بمــن يالــرشوط العلماآلداب ووضــع . ٣

 .االنتصار للقرآن الكريم
 الدراسات التي حتـاكم القـرآن آخذ العلمية عىلاملاملالحظات وبيان . ٤

ًمصدرا وأسلوبا وحمتـوى(الكريم  ً وفـق أسـس منـاهج حماكمـة النـصوص ) ً
، األدبية البرشية، دون مراعاة خصوصيته اإلهليـة، وتفـرده عـن كـالم البـرش

سـات التـي أسـهمت يف تقليــل هيبـة القـرآن الكـريم عنـد بعــض تلـك الدرا
ــي األفكــار املغلوطــة حــول القــرآن  العــوام، وأســهمت يف زيــادة عــدد متبن

نـدرة الـردود العلميـة عليهـا، ونـدرة وصـول : الكريم؛ ألسباب من أبرزها
 .تلك الردود إىل الفئة املستهدفة بصورة مالئمة

سلمني الـذين بحثـوا يف الـشبهات جتميع اجلهـود الفرديـة للعلـامء املـ. ٥
 .املثارة حول القرآن الكريم، والتعريف هبا، واالستفادة منها

ًوبعد بيان أبرز حمددات علم االنتـصار للقـرآن الكـريم، يظهـر جليـا أن 



 

 
 

املوقع الطبيعي هلذا العلم هو بني أقرانه من علوم القـرآن الكـريم األخـرى، 
َرآن الكـريم املتداولـة؟ اجلـواب يف هل هذا موقعه يف كتب علوم القـ: ولكن

 : املطلب التايل
 

 يف كتب ملوقع علم االنتصار للقرآن الكريمدراسة نقدية : املطلب الثاين
 : املطبوعةعلوم القرآن الكريم

  الربـاينهـي األبحـاث التـي تتعلـق هبـذا الكتـاب: علوم القرآن الكريم
 ذلك من األبحـاث  وغري،املجيد اخلالد من حيث النزول واجلمع والتدوين

: اوالغـرض منهـ. هلـا صـلة بـهالتـي الكثرية التي تتعلق بـالقرآن العظـيم، أو 
 )١(.فهم كالم اهللا عز وجلاإلعانة عىل 

 وممـا )٢(.ٍكل علم خيدم القرآن، أو يستند إليـه: فعلوم القرآن الكريم هي
ِال شك فيـه أن االنتـصار للقـرآن الكـريم علـم خيـدم القـرآن الكـريم، ومـن 

لبدهي أن يكون موقعه بينها، لكن هل هذا هو واقع احلال يف الكتـب التـي ا
 اعتنت بتعداد علوم القرآن الكريم؟

باســتقراء أبــرز الكتــب املطبوعــة يف علــوم القــرآن الكــريم للمتقــدمني 
 :َواملتأخرين تبني ما ييل

 :موقع علم االنتصار للقرآن الكريم يف كتب املتقدمني: ًأوال

                                                
 .١٩٧صالصابوين، قرآن،  التبيان يف علوم ال)١(
 . ١/٣٨ الزرقاين  مناهل العرفان،)٢(



 

 
 

للحـارث ) فهـم القـرآن: ( يف علـوم القـرآن الكـريم أول كتاب وضع-
 .)١(املحاسبي

 : أما أشهر كتب املتقدمني املطبوعة يف علوم القرآن الكريم فثالثة
ــاب - ــرآن( كت ــوم الق ــان يف عل ــسيوطي) اإلتق ــب )٢(لل ــر كت ــد أكث ُ ويع

ًاملتقدمني املشتهرة توسعا يف ذكر مباحث علوم القـرآن الكـريم، حيـث ذكـر 
 . ً نوعامنها ثامنني

  )٣(.للزركيش) الربهان يف علوم القرآن( كتاب -
  )٤(.البن اجلوزي) فنون األفنان يف عيون القرآن( كتاب -

ٍّومن املالحظ أن تلك الكتب ليس يف أي منها ختصيص لعلم االنتـصار 
للقرآن الكريم بمبحث مستقل، وإن كان يف بعضها رد عىل ما قد يستدل بـه 

ــار حــول ا ــوهم ظاهرهــا عــىل شــبهات تث ــي ي ــات الت ــرآن الكــريم كاآلي لق
 .التعارض، وما نزل من القرآن عىل غري لغة العرب، والغريب املشكل

ٌوال ختتلف عنها كثـريا كتـب أخـرى أقـل شـهرة، حتـدث أصـحاهبا عـن  ً
َبعض علوم القرآن الكريم ومل يذكر أي منهم علم االنتصار للقرآن الكـريم 

                                                
حـازم . دعلـوم القـرآن بـني الربهـان واإلتقـان، :  يف كتـاب انظر األدلة التـي تثبـت ذلـك)١(

أما كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث املحاسبي فهو مطبوع مـع كتـاب . ٩٣ صحيدر،
 ).م١٩٧٧/هـ١٣٩٨(، ٢طت، بريوفكر، حسني القوتيل، دار ال: ، حتقيق)العقل(

  .)م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٣ (،١ط فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، بريوت،: حتقيق) ٢(
 .)م١٩٩٤ /هـ١٤١٤ (،٢ن، دار املعرفة، بريوت، طييوسف املرعشيل وآخر. د: حتقيق )٣(
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨(، ١حسن ضياء الدين عرت، دار البشائر، بريوت، ط. د:  حتقيق)٤(



 

 
 

) مجــال القــراء وكــامل اإلقــراء: ( منهــاَبــصفته أحــد علــوم القــرآن الكــريم،
أليب شامة ) املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز( و)١(للسخاوي،

الزيادة واإلحـسان ( و)٣(للطويف،) اإلكسري يف قواعد التفسري( و)٢(املقديس،
ُ الـذي مل يـرش فيـه إىل علـم االنتـصار )٤(البـن عقيلـة املكـي) يف علوم القرآن

ًم رغـم أنـه توسـع بـذكر مائـة وأربـع ومخـسني علـام مـن علـوم للقرآن الكري ِ ِ
القـــرآن الكـــريم، فأضـــحى كتابـــه أكـــرب موســـوعة يف علـــوم القـــرآن عـــىل 

    )٥(.اإلطالق
 :موقع علم االنتصار للقرآن الكريم يف كتب املتأخرين: ًثانيا

َخرين تبني ما أاملطبوعة للمت علوم القرآن الكريم رز كتباستعراض أبب َّ
 :ييل

َ أول مـن كتـب )٦()مناهـل العرفـان( أن حممد عبدالعظيم الزرقـاين يف -
ِمن املتأخرين يف علوم القرآن الكريم عىل نمط منـاهج البحـث األكـاديمي؛ 

  )٧(.ليتوافق مع مناهج األزهر، ويفهمه املثقف املدين
                                                

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨(، ١عيل البواب، مكتبة الرتاث، مكة املكرمة، ط: قيق حت)١(
  ). م١٩٧٥/هـ١٣٩٥(طيار قوالج، دار صادر، بريوت، :  حتقيق)٢(
  ). م١٩٧٦/هـ١٣٩٧(عبدالقادر حسني، مكتبة اآلداب، القاهرة، :  حتقيق)٣(
، )م٢٠٠٦/هـــ١٤٢٦(، ١ مركــز الدراســات والبحــوث بجامعــة الــشارقة، الــشارقة، ط)٤(

 .ووزع الكتاب عىل عدد من طلبة املاجستري، ووقع مع الفهارس يف عرش جملدات
 .١/٦مصطفى مسلم املرشف الرئيس عىل مرشوع حتقيق الكتاب . د. أفاد بذلك أ)٥(
 .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(، ٢فؤاد أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: حتقيق) ٦(
 .١/٨مناهل العرفان، الزرقاين :  انظر)٧(



 

 
 

ن ِن توسع مَ أكثر م فكان)١(،)مباحث يف علوم القرآن(مناع القطان يف أما  -
 . مباحث علوم القرآنتعداديف ُالذين اشتهرت كتبهم ـ   ـعارصينامل

 ختصيص علم االنتصار للقـرآن الكـريم بمبحـث املكن مل يذكر أي منه
 . مستقل

أمـري . د) دراسـات يف علـوم القـرآن( :ًومثلها كتب مطبوعة الحقا مثـل
ــز ــد العزي ــرآن(، و)٢ (عب ــوم الق ــرس يف عل ــار. د) املي ــد الرســول الغف ، )٣(عب

عبد . د) موسوعة علوم القرآن(، و)٤(عبدالفتاح أبو سنة. د) علوم القرآن(و
عبــداهللا . د) املقــدمات األساســية يف علــوم القــرآن(، و)٥(القــادر منــصور

ــديع ــرآن(، و)٦(اجل املحــرر يف علــوم (، و)٧ (عبــداهللا شــحاتة. د) علــوم الق
فى البغـا مصط. د) الواضح يف علوم القرآن(، و)٨(مساعد الطيار. د) القرآن

فـضل حـسن . د) إتقـان الربهـان يف علـوم القـرآن(، و)٩(وحميي الدين مستو

                                                
 .)م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦ (،١٩مؤسسة الرسالة، بريوت، ط )١(
 .)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ (،١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط )٢(
 .)م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، ١دار ومكتبة الرسول األكرم، بريوت، ط )٣(
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، ١ دار الرشوق، القاهرة، ط)٤(
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ دار القلم العريب، حلب، ط)٥(
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ الريان، بريوت، ط مؤسسة)٦(
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ دار غريب، القاهرة، ط)٧(
 مركـز الدراســات واملعلومـات القرآنيــة، معهــد اإلمـام الــشاطبي، جـدة، توزيــع دار ابــن )٨(

 ).م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩(، ٢اجلوزي، الرياض، ط
 ) .م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، ٢ دار الكلم الطيب، دمشق، ط)٩(



 

 
 

علـوم (، و)٢(موسـى الشـني) الآللئ احلـسان يف علـوم القـرآن(و ،)١(عباس
فهـد . د) دراسـات يف علـوم القـرآن(، و)٣(نور الدين عرت. د )القرآن الكريم

 يف علوم القـرآن ملحات(، و)٥(عدنان زرزور. د) علوم القرآن(، و)٤(الرومي
) مباحــث يف علــوم القــرآن(، و)٦(حممــد الــصباغ. د) واجتاهــات التفــسري

، )٨(غـانم قـدوري. د) حمـارضات يف علـوم القـرآن(، و)٧(صبحي الصالح.د
  )٩(.حممد أبو شهبة. د) املدخل دراسة القرآن الكريم(و

من املالحظ أن الكتب املعـارصة لـيس يف أي منهـا ختـصيص االنتـصار 
 الكريم بمبحث مستقل، وإن كان يف بعضها رد عىل شـبهات أثارهـا للقرآن

عدد من املسترشقني وتالميذهم يف ثنايا احلديث عـن الـوحي ومجـع القـرآن 
 .   والنسخ وغريها من مباحث علوم القرآن الكريم

ــه . دُ امللفــت تقــسيم ومــن ــايم لكتاب ــل غن ــوم (حممــد نبي بحــوث يف عل

                                                
 .)م١٩٩٧ /هـ١٤١٧ (،١طَّعامن، ان، دار الفرق )١(
 .)م١٩٦٨/هـ١٣٨٧ (مطبعة دار التأليف، القاهرة، )٢(
 .)م١٩٩٣ /هـ١٤١٣ (،١دار اخلري، دمشق، ط )٣(
 ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(، ١٤ طبعة حلساب املؤلف، الرياض، ط)٤(
 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١(، ١ املكتب اإلسالمي، بريوت، ط)٥(
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠(، ٣ املكتب اإلسالمي، بريوت، ط)٦(
 .)م١٩٥٨/هـ١٣٧٧( دمشق، ،مطبعة اجلامعة السورية )٧(
َّ دار عامر، عامن، ط)٨(  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(، ١َّ
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(، ٣ دار اللواء، الرياض، ط)٩(



 

 
 

 : إىل قسمني)١()القرآن
تعريفــه، ونزولــه، وكتابتــه، : ، ويــشمل)علــوم القــرآن(: عنــواناألول ب

واملحكم واملتشابه، والناسخ واملنسوخ، وإعجـاز القـرآن، وفـضائل وآداب 
 .خاصة بالقرآن

ــه ــاين فعنوان الطعــن يف القــرآن (مــن أســاليب الغــزو الفكــري : أمــا الث
ذكــر فيــه بعــض الطعــون املثــارة حــول القــرآن الكــريم، والــرد و): الكــريم

ــايم يبــني أن بعــض البــاحثني للــدكتور  التقــسيم وهــذا )٢(،ليهــاع ُحممــد غن
َاملسلمني قد فصلوا بني   وبـاقي علـوم القـرآن علم االنتصار للقـرآن الكـريمَ

بيـنام العـدل أن يكـون هـذا العلـم ، الكريم، كأنه علـم مـستقل غريـب عنهـا
َّا من مباحث علوم القرآن الكريم كام بينته هذه الرئيسًمبحثا   .دراسةً

يتبـني عـدم : ًومن خالل استقراء جهود مؤلفي الكتـب املـذكورة سـابقا
ِّعنايــة جــل العلــامء الــذين كتبــوا يف علــوم القــرآن الكــريم بــإفراد مــا يتعلــق  ُ
باالنتــصار للقــرآن الكــريم بمبحــث مــستقل، رغــم توســعهم يف ذكــر شــتى 

 . العلوم املتعلقة بالقرآن الكريم والتي ختدمه
 املعــارصة مل يتوســع أصــحاهبا يف االنتــصار للقــرآن فكثــري مــن الكتــب

الكريم، مع أهنم أخذوا عن رائد الكتب املعارصة التي عنيت بعلوم القـرآن 
ذكر أبــرز الــذي كــان يــ  ـلزرقــاينل) مناهــل العرفــان(الكــريم وهــو كتــاب 

                                                
 . )م١٩٩٣/هـ١٤١٣ (،١دار اهلداية، القاهرة، ط )١(
 .٢٢٦-١١٩ص: والقسم الثاين. ١١٨-١ص: القسم األول) ٢(



 

 
 

 يف ثنايا احلديث عن ذلـك الشبهات املثارة حول بعض علوم القرآن الكريم
َّ ـ، بـل إن الباحـث خالـد الـسبت عـد مـنهج يف الـرد عليهـا، ويتوسـع العلـم

الزرقاين يف االنتصار للقرآن من املآخذ عليـه، فـذكر يف املطلـب الثـاين عـرش 
 : ما ملخصه) مناهل العرفان(من القسم الثاين من دراسته النقدية لكتاب 

َعمــد الزرقــاين يف  َ إىل عــرض الــشبهات التــي يثريهــا ) مناهــل العرفــان(َ
 اإلسـالم، وبعـض الـشبهات التـي سـاقها املؤلـف يف هـذا الكتـاب ال أعداء

ًتستحق الذكر وال االلتفـات؛ لـسخافتها، وضـعفها املتنـاهي، وأحيانـا تـأيت 
ًالـــردود غـــري حمكمـــة، بـــل أحيانـــا تكـــون ردود املؤلـــف متـــضمنة بعـــض 

 .املخالفات
ة وكثرة الردود ـ التي زادت عن مائة ـ ختالف منهج أهل الـسنة واجلامعـ

أن يكـون صـاحب : الذين ينهون عن عرض الشبه وعن سامعها يف حـالتني
ًالشبهة منغمسا يف باطله، طالبا لنرصته، مبتغيا التشكيك يف احلـق، وهـذا ال  ً ً

أو أن ال يأمن الراد عىل الشبهة عـىل نفـسه . ُيسمع لقوله إال يف حاالت قليلة
ًعيفا، فيتغلـب ًمن االنجـراف معهـا، أو كـان علمـه قـارصا فيكـون الـرد ضـ

 .صاحب الشبهة فتحصل بذلك فتنة، فال ينبغي الرد يف احلالتني
إن كـان صـاحب : ُولكن يرخص سامع الشبهة والـرد عليهـا يف حـالتني

َالشبهة طالبا للحـق منقـادا لـه، أو أن تكـون موجـودا يف جملـس حيـرضه مـن  ً َ ً ً
 هـ. ا)١(.َّختشى عليه الفتنة إن سكت

                                                
 .١٥١-١٣٤السبت، ص خالد دراسة وتقويم، كتاب مناهل العرفان للزرقاين :رانظ) ١(



 

 
 

َيف هـذه الدراسـة مقـام تـرجيح بـني منهجـي لـيس املقـام : قال الباحـث
ــة بتأصــيل علــم  ــشيخني، ولكــن املقــصود لفــت النظــر إىل رضورة العناي ال
ــه وأصــوله  ــم بوضــع حمددات ــوم أهــل العل ــريم؛ ليق ــرآن الك ــصار للق االنت
وقواعده وضـوابطه، ورشوط العـاملني فيـه، ومـنهج تـأهيلهم، وبيـان متـى 

 .ن وكيفينبغي أن يكون ـ أو ال يكون ـ الرد ومل
َّهذا الشأن ينبغي أن تقوم من أجله جهود مجاعية من خملصني حيملـون هـم  َ
نرشه، جيتمعون يف مؤمترات علمية وورش عمل، يستفيد فيها طلبـة العلـم مـن 
حكمة العلامء الذين اشتغلوا هبذا الفن، وعرض جتارب عمليـة لـدعاة مارسـوا 

َستخلص أبرز النتائج والعربُاالنتصار للقرآن الكريم، ثم يف هناية اللقاء ت ِ َ َ . 
 

 تساؤالت بني يدي املوضوع: املطلب الثالث
ُبعد ما سبق بيانه من مسوغات إبراز مكانـة العلـم الـذي يعنـى بـشؤون 
االنتصار للقرآن الكـريم، ورضورة إشـهار موقعـه بـني سـائر علـوم القـرآن 

 :ِالكريم، تظهر تساؤالت من أبرزها
لـداعي إلبـراز موقـع علـم االنتـصار للقـرآن مـا ا: قد يقـول قائـل: ًأوال

الكــريم بمبحــث مــستقل داخــل الكتــب املعنيــة بــالتعريف بمباحــث علــوم 
ُالقرآن الكريم؟ ملاذا ال يكتفـى ببيـان الـشبهة املثـارة حـول كـل مبحـث مـن 

 ؟)مناهل العرفان(املباحث والرد عليها كام صنع الزرقاين يف 
 : فاجلواب

تص باالنتـصار للقـرآن الكـريم داخـل تلـك إن إبراز مكانة العلـم املخـ
ُّكتب علوم القرآن ال يعني ـ بالرضورة ـ  توسع املبحث بالرد عىل الشبهات، 



 

 
 

ِبل يذكر طرفـا منهـا مـن بـاب التمثيـل؛ فاملقـصود األهـم هـو تنميـة ملكـة : ً
االنتصار للقرآن الكريم عند طلبـة العلـم، بـإبراز وجـود هـذا العلـم وبيـان 

ِّوالتعريف بالكتب املندرجة حتته، فمن النقص املخـل أن ضوابطه وحمدداته 
 .َال يعرف طلبة العلم أبرز كتب علم االنتصار للقرآن الكريم

ــثال ــاب : ًم ــان األســباب(كت ــن حجــر،) العجــاب يف بي ــاب )١(الب  وكت
 كل واحد من الكتابني يبحث يف علوم ختدم )٢(للسيوطي،) معرتك األقران(

ــه كــل مــنهام، القــرآن الكــريم، وإن ســألت عــ ــذي ينــدرج حتت ن املبحــث ال
 .يف اإلعجاز: يف أسباب النزول، والثاين: األول: فسيكون اجلواب

االنتـصار (للطـويف، و) االنتـصارات اإلسـالمية(ًولكن كال مـن كتـاب 
ــرآن ــاقالين، و) للق ــع إهيــام االضــطراب(للب ــشنقيطي،) دف ــرآن ( و)٣(لل الق

ــان ــض مطــاعن الرهب ــدي،) ونق ــصالح اخلال ــرد عــىل  )٤(ل ــى كتــب ال وحت
لفهـــد ) حتريــف املـــصطلحات القرآنيـــة(العلامنيــني والعقالنيـــني ككتـــاب 

نقـد الفهـم ( وكتب الرد عىل دعاة التفسري غري املنضبط ككتـاب )٥(الرومي،
ُ كل تلـك الكتـب تعنـى بدراسـة مبحـث )٦(لعاطف أمحد،) العرصي للقرآن

                                                
 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧(، ١عبداحلكيم األنيس، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط. د:  حتقيق)١(
 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(، ١أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:  عناية)٢(
 ).ت،ط/د( دار عامل الكتب، بريوت، )٣(
 ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧(، ١دار القلم، دمشق، ط )٤(
 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(، ١ طبعة حلساب املؤلف، الرياض، ط)٥(
 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(، ٣ دار العامل اجلديد، القاهرة، ط)٦(



 

 
 

:  املــسألة هــيمهـم مــن مباحــث العلـوم التــي ختــدم القــرآن الكـريم، ولكــن
َستدرج حتت أي مبحث من مباحث علوم القـرآن الكـريم املتعـارف عليهـا  َ ُ

 ًحاليا؟
كام أن هنالك شبهات مثـارة حـول القـرآن الكـريم قـد ال يتطـرق إليهـا 
ــذكر  ــي اعتنــت ب ــى الت ــرآن الكــريم، حت ــوم الق ــر كتــب عل احلــديث يف أكث

أن القرآن الكـريم كدعوى : الشبهات املثارة حول أبرز علوم القرآن الكريم
يؤيد عقائد اليهود والنصارى، واشتامل القـرآن الكـريم عـىل أخطـاء علميـة 
ــة وجغرافيــة وحــسابية ونحويــة وبالغيــة، ووجــود تــصحيف يف  وتارخيي
خمطوطات القرآن الكريم، واشـتامل القـرآن الكـريم عـىل نـصوص مـأخوذة 

 )١(.ِمن شعر امرئ القيس وخطب قس بـن سـاعدة، وغريهـا مـن الـدعاوى
لكن إفـراد علـم مـستقل لالنتـصار للقـرآن الكـريم سـتكون نتيجتـه العنايـة 
بالرد عليها؛ فعلوم القرآن الكريم ما قامت إال خلدمة القـرآن الكـريم، وأي 

 !ُّخدمة للقرآن أجل من الذب عنه واالنتصار له
َّإن علم االنتصار للقرآن الكريم يتكامل مع سائر علوم القـرآن الكـريم 

 ،وبخاصة علوم القراءاتيستثمر ما جاء فيها خلدمة موضوعاته، األخرى و
ـــسخ ـــدوين القـــرآن الكـــريم،والنَّ ـــاريخ مجـــع وت ، ورســـم املـــصحف،  وت

 .واإلعجاز، والقصص، والتناسب بني اآليات والسور
                                                

ً ذكـر الباحــث عبــدالرحيم الــرشيف بعــضا مــن تلــك الــدعاوى ورد عليهــا يف أطروحتــه )١(
دراسـة حتليليـة : م يف مواقـع اإلنرتنـت العربيـة القرآن الكري": للدكتوراه ـ غري املطبوعة ـ

 .م٢٠٠٦نصار نصار، كلية الرشيعة، جامعة دمشق، . د: ، بإرشاف"نقدية 



 

 
 

ومن األمثلة التطبيقية عىل التكامل بـني علـم االنتـصار للقـرآن الكـريم 
 وجــود دعــوىال يمكــن الــرد عــىل  وغــريه مــن علــوم القــرآن الكــريم، أنــه

ــسوخ،  تناقــضات بــني آيــات القــرآن الكــريم دون فهــم علــم الناســخ واملن
 .تقييد املطلق واحلكمة من النسخ، والفرق بني النسخ وختصيص العام و

ملاذا كل هذا اجلهد لبيان أمهية ضم هذا العلم : قد يتساءل متسائل: ًثانيا
وأن أكثــر الــشبهات حــول القــرآن إىل بــاقي علــوم القــرآن الكــريم، خاصــة 
 ؟الكريم متهافتة، ال يقبلها العقل السليم

وجواب ذلك أنه ينبغي عدم الركون إىل ضعف شبهاهتم، والـدعوة إىل 
ً، فام يكون متهافتا عندك، هو يف حقيقته معضلة عند إماتتها بالسكوت عنها

ربة العلم َبعض العوام ـ ومن هم يف حكمهم ـ، وما أكثرهم يف زمننا، زمن غ
 !وأهله

شـبهة دعـوى اقتبـاس القـرآن ) هتافـت(فهذا حممد رشيد رضـا مل متنعـه 
 لـوال ": فقـاليف جملة املنـار، ًالكريم عن شعر امرئ القيس من نقدها علميا 

أن يف القراء بعض العوام، ملا كنت يف حاجة إىل التنبيه عىل أن هذه القـصيدة 
  )١(."يستحيل أن تكون لعريب 

َ مـع تثبـيط سـعد زغلـول مـن طالـب بية رشيد رضاإجياقارن  مواجهـة بَ
 إن مـسألة ": ً بـدعوى هتافتهـا قـائالشبهات طه حسني حول القرآن الكريم

ًكهذه ال يمكن أن تؤثر يف هذه األمة املتمسكة بدينها، هبوا أن رجـال جمنونـا  ً ُ َ

                                                
ِّ ثم أخذ يفصل يف رد،٥/١٦١السابع جلد ، املجملة املنار: انظر )١(  .  الدعوىِّ



 

 
 

 َّهيذي يف الطريق، فهل يضري العقالء يشء من ذلـك ؟ إن هـذا الـدين متـني،
ُوليس الذي شكك فيه زعيام أو إماما فليشك كام شاء  ً ً َّ". 

 طه حسني يقطع الطريق من مرحلة إىل مرحلـة،  انطلَقذ ذلك اليومومن
ـــة واألدب  ـــاهج الثقاف ـــم املدرســـية، ويف من ـــة ث ـــاهج اجلامعي ًمـــؤثرا يف املن ِّ

ً، مؤسسا ملدرسة تقوم عىل التشكيك يف ثوابت القرآن الكـريم، مـا والتاريخ ِّ
 )١(.ِّالت خترج طلبة مفسدين يف األرضز

ــد أن  ــول جت ــعد زغل ــن رشــيد رضــا وس ــل م ــوقفي ك ــني م ــة ب باملقارن
الشخصية اإلجيابية ملحمد رشيد رضا قدمت خدمة جليلة للقـرآن الكـريم، 
ًوصارت علام ينتفع به بعد موته، أما الشخصية الـسلبية لـسعد زغلـول فقـد  ِ

 .أسهمت يف اإلفساد يف األرض
اجلهـد بـذل كثـري مـن الـذي يـدعو إىل ِّسوغ املـ ما: د يتساءل آخرق: ًثالثا

ِللرد عىل الطعون املثارة حول القـرآن الكـريم مـن كتابـة مطبوعـات، وعقـد 
.. اجتامعات، وتأسيس هيئـات، ووضـع خطـط مـساقات، ورصـد شـبهات

َ مل ال الخ، َيكتفىِ  اجلهود الفردية املوجودة يف الساحة؟ بُ
ِوجوابه أخذ العربة مم  صنع اخلليفة الراشـد عمـر بـن عبـدالعزيز الـذيا ُ

ِإين أرى يف أموال مسجد دمـشق كثـرة، فقـد أنف:  اخلالفةوىلت قال حني  ْتَقـُ
دت إىل بيـت املـال، أنـزع ُ منها فرُفـي غري حقها، فأنا مستدرك ما استدركت

 ً. بدهلا حباالِّهذا الرخام والفسيفساء، وأنزع هذه السالسل وأصري

                                                
 .٢٢١، صأنور اجلنديطه حسني حياته فكره يف ميزان اإلسالم، : انظر )١(



 

 
 

 رجــال مــن ملــك الــروم إىل َ حتــى ورد،ىل أهــل دمــشقعــذلــك فاشــتد 
ِدمشق فسألوا أن يؤذن هلم يف دخول املسجد، فأذن هلم أن يـدخلوا،  َ ِّكـل ووَ

ُهبم رجال يعـرف لغـتهم ويـسمع كالمهـم وينهـي قـوهلم إل  مـن حيـث ال يـهً
يعلمــون، فمــروا يف الــصحن حتــى اســتقبلوا القبلــة فرفعــوا رؤوســهم إىل 

إنا كنا : هم رأسه واصفر لونه، فقالوا له يف ذلك، فقالَّاملسجد، فنكس رئيس
ُمعارش أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل، فلام رأيت مـا بنـوا علمـت 

إين أرى مـسجدكم هـذا : ِأن هلم مدة ال بد أن يبلغوها، فلام أخـرب عمـر قـال
َّغيظا عىل الكفار، وترك ما هم  )١(. بهً

الناس ال يـستمعون إال إىل القـوي، أن : ووجه الداللة من تلك احلكاية
ومن مظاهر قوة العـاملني يف االنتـصار للقـرآن الكـريم اسـتناد جهـدهم إىل 
علم منـضبط، واضـح األركـان، ينـدرج حتتـه عـدد مـن الكتـب واألبحـاث 
ُوالدراسات، وتعقد خلدمته املؤمترات والندوات، وخيتص به عدد مـن محلـة 

ٌكثري منها خيبط خبط عـشواء، فيفـسد ًالعلم الرشعي، بدال من جهود مفرقة 
 .أكثر مما يصلح

                                                
 .٢/٤٦٨ياقوت احلموي معجم البلدان، : انظر )١(



 

 
 


علــم االنتــصار للقــرآن الكــريم يبحــث يف تأكيــد ربانيــة مــصدر القــرآن 

 نـص إنـشاء ٍي بـرشالكريم وتثبيت ذلـك يف النفـوس، وبـام أنـه ال يمكـن أل
ًحيوي شتى العلوم ويكون يف الوقت ذاته خاليا من الزلل الناشئ عن طبيعة 

ً فـضال عــن كونـه مليئــا باإلشـارات الدالــة عـىل إعجــازه  ـلـنقص البـرشيا ً
 إثبات إحكـام القـرآن الكـريم  االنتصار للقرآن الكريملمعهمة ُ فم ـوتفرده

ِوعصمته من الزلل، كام يسهم يف إظهار شتى الوجوه الصحيحة إلعجازه ُ. 
جميـع ال سـبيل لتْلذا فإن النتيجـة األبـرز هلـذه الدراسـة هـي إثبـات أن 

، وتوجيه األنظار ملزيد مـن العنايـة االنتصار للقرآن الكريمجهود العاملني ب
إال وتصحيح زلـل بعـض القـائمني عليـه،  ، وحتقيق خمطوطاته،بموضوعاته

َّتوجيه أنظار املشتغلني بعلوم القـرآن الكـريم أن االنتـصار للقـرآن الكـريم ب
ًيستحق أن تربز مكانته بـصفته علـام مـستقال،  ً ِ وحمدداتـه قواعـده وأسـسه لـه ُ

 .الناظمة للتأليف والبحث فيهوضوابطه 
 :ومن نتائج الدراسة

العلـم الـذي يبحـث يف هـو : تعريف علم االنتـصار للقـرآن الكـريم. ١
 باحلجـــة رد عليهـــا الـــشبهات املثـــارة حـــول القـــرآن الكـــريم، والـــمعرفـــة

 .ةالصحيح
َّمل تقعـد االنتصار للقـرآن الكـريم معـروف منـذ عهـد الـسلف، وإن . ٢

 .ِقواعد علمه حتى اآلن
مل ينل علم االنتصار للقرآن الكريم االهتامم الالئق به يف أكثـر كتـب . ٣



 

 
 

 .علوم القرآن املتقدمة واملعارصة، رغم احلاجة إليه يف الزمن احلايل
االنتصار للقرآن الكريم فرض كفاية، وما ال يتم الواجب إال به فهو . ٤

َقرآن الكـريم بـصورة صـحيحة إال إذا أبـرزت واجب، ولن يتم االنتصار لل ِ
ِمكانته وقعدت قواعد علمه، ووضعت ضوابط العمل فيه ِ ِّ ُ. 

اجلهود املنظمة للقائمني عىل إثارة الـشبهات حـول القـرآن الكـريم، . ٥
ًينبغي أن تقابلها جهود أكثر تنظيام؛ حلـرصها وللـرد العلمـي عليهـا؛ خـشية 

 تقــدم الــدعوة اإلســالمية، وخــشية أن ًتأثريهــا ســلبا عــىل املــسلمني، وعــىل
ًيتصدى هلا غـري املـؤهلني علميـا، ممـا قـد يـسهم يف ضـعف الـرد واالنتـصار 

 .الظاهري للطرف اآلخر أمام العامة
العناية بتدريس هذا العلم تـسهم يف تكـوين ملكـة نقديـة عنـد طلبـة . ٦

نتـصار العلم الرشعي الذين يرغبون بالعمل يف الدعوة إىل اهللا عن طريق اال
 .للقرآن الكريم

رضورة اجـــتامع املختـــصني بعلـــوم القـــرآن الكـــريم، مـــع الـــدعاة . ٧
 .املامرسني؛ للخروج بدراسة تفصيلية للقضايا املتعلقة هبذا العلم

 :التوصيات
يف التوصيتني التاليتني آلية مقرتحة لتكامل العمـل املنهجـي األكـاديمي 

 :ًوالدعوي خدمة لالنتصار للقرآن الكريم
إنشاء هيئة عاملية تعنى بإبراز مكانة مبحث االنتصار : التوصية األوىل -

، )اهليئــة العامليــة لالنتــصار للقــرآن الكــريم: (للقــرآن الكــريم، حتمــل اســم
يرشف عليها ثلة من كبار العلامء واملختصني، يعمل القائمون عليها إلقامـة 



 

 
 

ة مؤمترات وورش عمل وحلقات بحث؛ كي تؤسـس للتـشاور عـىل احلاجـ
إىل ختصيص علم خيتص باالنتصار للقـرآن الكـريم، ومـن ثـم االتفـاق عـىل 
ــسبته،  ــضله، ون ــه، وف ــان حــده، وموضــوعه، وثمرت ــم، وبي اســم هــذا العل

 )١(.ُوحكمه، واملسائل املندرجة حتته، ومصادر استمداده
وبعد ذلك يتم رصد أبرز الشبهات املثـارة حـول القـرآن الكـريم والـرد 

ًعليها ردا علميا حم ًكام، من خـالل البحـوث العلميـة املحكمـة، واسـتكتاب ً
أهل االختصاص، ونرش الكتـب والـدوريات، وعقـد الـدورات التدريبيـة، 
واالستفادة من الفضائيات اإلسالمية، وعقد املؤمترات وامللتقيات العلمية، 
وتزويــد طلبــة الدراســات العليــا بمقرتحــات رســائل ماجــستري ودكتــوراه، 

 .حوار اإللكرتوين يرشف عليها ثلة من املختصنيوإطالق منتديات لل
يــويص الباحــث بــرضورة التفــات املــسؤولني عــن :  التوصــية الثانيــة-

وضع وحتديث منـاهج املعاهـد الـرشعية واجلامعـات إىل رضورة ختـصيص 
َمساق يعنى باالنتصار للقـرآن الكـريم، أو عـىل األقـل أن يوجـه املدرسـون  َّ ُ

اء تدريس مساق علوم القرآن الكـريم، وبخاصـة إلبراز مكانة هذا العلم أثن

                                                
ِّ اعتاد بعض أهل العلم أن يذكروا مبـادئ عـرشة يف مقدمـة الكتـب التـي تقعـد ألصـول )١(

ًعلومهم؛ فتعطي القارئ تصورا عاما عنها، واملبادئ جمموعة يف أبيات الشعر اآلتية ً: 
 م الثمــرةــــــوضـوع ثد واملـــ احلـ  ـن عشـرة   ـــل فــــادئ كــــ            إن مب
ُه ونسـبــــُ            فضـل  واالسم، االستمداد، حكم الشارع  ـع   ــــه والـواضـــَُ

 از الشـرفاــــَومن درى اجلميـع حـ             مسائل والبعض بالبعض اكتفى     
 . ٨املعامل يف أصول الفقه، الرازي، ص: انظر



 

 
 

ــا، وتوجيــه طلبــة املاجــستري  ــات أصــول الــدين والدراســات العلي يف كلي
والدكتوراه للكتابة فيه، فإذا مل ينـشغل املختـصون بالتفـسري وعلـوم القـرآن 

 !َالكريم بعلم االنتصار له، فمن ينشغل؟
ســات العليــا، ً وهـذا العلــم يــشكل جمـاال ألبحــاث جديــدة لطلبـة الدرا

َوجيدون فيه كثريا من املسائل املستجدة التي مل تبحث سابقا، وهبذا حتل أبرز  ً ًَ
إجيـاد مـسائل مـستجدة : مشكلة يعاين منهـا طالـب الدراسـات العليـا وهـي

 .يبحث فيها
 :ويقرتح الباحث مراعاة ما ييل يف املساق املقرتح

ًإجباريـا لطلبـة ينبغي أن يكون املساق ضمن مستوى الـسنة الرابعـة، * 
 .بكالوريوس أصول الدين

: جيب أن يسبق دراسة املـساق إهنـاء دراسـة متطلبـني سـابقني بنجـاح* 
 .علم أصول الفقه، وعلوم القرآن الكريم

 :يشمل املساق املقرتح املفردات اآلتية: مفردات املساق* 
 :مقدمات رضورية تتناول: ًأوال
ــذة تعريــف علــم االنتــصار للقــرآن الكــريم وأ. ١ شــهر كتبــه، وبيــان نب

تارخيية حول الطعون املثارة حول القرآن الكـريم، والتعريـف باالستـرشاق 
 .ومناهجه واملتأثرين به

 .بيان آداب حوار املخالف وضوابطه. ٢
ــزام . ٣ ــاظرات وإل ــرضورية للمن ــة ال ــض املرتكــزات املنطقي ــة بع معرف

قض، حتـصيل املقـدمات والنتـائج، األغلوطـات، التنـا: اخلصم، من أبرزها



 

 
 

 ..َّاحلاصل، الدور
 .توضيح منهج القرآن الكريم يف احلوار واجلدل. ٤

أمثلة تطبيقية تتناول شـبهات مثـارة حـول مـصدر القـرآن الكـريم : ًثانيا
 :وسالمته من التحريف ونقدها، مثل

 .دعاوى برشية مصدر القرآن الكريم ونقدها. ١
 . ونقدهادعاوى تدخل الشياطني يف مصدر القرآن الكريم. ٢
 :دعاوى حتريف القرآن الكريم ونقدها. ٣
االحتجـاج عــىل ذلــك : مثــل(دعـاوى طــروء التحريـف زمــن النبـوة ) أ

 ).بالقراءات واحتامل نسيانه
دعاوى طروء التحريـف يف مراحـل مجـع وتـدوين القـرآن الكـريم ) ب

 ).االحتجاج عىل ذلك باختالف مصاحف الصحابة: مثل(زمن الصحابة 
التغيـريات املزعومـة : مثـل(ء التحريف زمـن التـابعني دعاوى طرو) ج

 ).املنسوبة إىل احلجاج
دعاوى خمالفـة عـدد مـن املخطوطـات للقـرآن الكـريم املتـداول بـني ) د

 ..).دعوى حتريف يف خمطوطات صنعاء، سمرقند: مثل(أيدينا 
أمثلة تطبيقية تتناول شـبهات مثـارة حـول حمتـوى القـرآن الكـريم : ًثالثا
 :مثلونقدها، 
 .دعاوى تناقض آيات القرآن الكريم ونقدها. ١
دعــاوى اشـــتامل القــرآن الكـــريم عـــىل أخطــاء منطقيـــة وتارخييـــة .  ٢

 .وجغرافية ولغوية وعلمية



 

 
 

َّفـواتح الـسور، الغريـب، القـسم، املعـرب، : أساليب القرآن الكريم. ٣ َ َ
 ..تكرار القصص القرآين

كـدعوى احتــواء ( ة، دعـاوى موافقـة القـرآن الكــريم لعقائـد خاطئـ. ٤
القرآن الكريم عىل ما يؤيد التثليث، والفـداء، وتفـضيل سـيدنا عيـسى عـىل 

 ..).سيدنا حممد عليهام الصالة والسالم، ودعاوى القاديانية
دعــاوى احتكــام التفــسري إىل القــراءات احلداثيــة الرمزيــة، وتارخييــة . ٥
 ..النص

ًرابعا وختاما الفكريـة ملثـريي تلـك دراسة نقدية لألسس واملرتكـزات : ً
الــشبهات ومــنهجهم يف البحــث؛ هبــدف تكــوين ملكــة نقديــة عنــد طالــب 
العلم، لذا يكلف كل طالب بكتابة ورقة بحثية حول شبهة مـستجدة حـول 

َالقرآن الكريم ونقدها، ثم تعرض عىل الطلبة للحوار واإلثراء ُ. 
ُا ينتفـع بـه، ويف اخلتام، أسأل اهللا تعاىل أن يتقبل هذا العمل وأن جيعله مم

 .واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، واحلمد هللا رب العاملني
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 طه عابدين طه محد .د
أستاذ مشارك بكلية الـدعوة وأصـول الـدين قـسم الكتـاب والـسنة  •

 .بجامعة أم القرى
 القـرآن وعلـوم التفسري قسم من املاجستري درجة عىل حصلحصل  •

 ، الـسودان يف اإلسـالمية درمـان أم جامعـة مـن  الـدين أصول كلية
 يف خروجها وضوابط بيتها يف املرأة قرار (:بأطروحته تكمييل بحث
 .)الكريم القرآن ضوء

حصل عىل درجة الدكتوراه من قسم التفـسري وعلـوم القـرآن كليـة  •
ـــسودان  ـــان اإلســـالمية يف ال ـــة أم درم ـــن جامع ـــدين  م أصـــول ال

 .)األسس العسكرية يف القرآن الكريم (:بأطروحته
 



 

 
 



 

 
 

 ا الرمحن الرحيمبسم 
 :ةاملقدم

ِاحلمد هللا الذي خصنا بخـري كتـاب، جعلـه للحيـاة نـورا مبينـا، وللرسـالة    ً ً
ًبرهانا ودليال، وللمـؤمنني مـالذا أمينـا ، ال تنقـيض عجائبـه، وال خيلـق عـن  ً ًً
ِكثرة الرد، وال يشبع منه العلامء، من قال بـه صـدق، ومـن حكـم بـه  عـدل، 

(  *    +  M  :ًعـاىل حاكيـا عـن اجلـن قـوهلمومن عمل به رشد، قـال ت
  8     7  6  5  43  2   1       0  /  .  -   ,L )٢ –١:اجلن.(  

ِ    والصالة والسالم عىل الذي أنزل عىل قلبه الطاهر احلق املبني، والـرصاط  ِ َ ُ ُ
ــاىل ــه تع ــرشُف بقول ــستقيم ، امل M   U  T  S  R   Q     P  O :ِامل

 [Z   Y  X  W  VL )ــــدة ــــاهرين ، ) ٤٨: املائ ــــه الط ــــىل آل ِ، وع
ِوصحبه الصادقني ، ومن سار عىل درهبم إىل يوم البعث والدين ِِ ِ َ  . 

 : أمهية املوضوع وأسباب اختياره : ًأوال 
 ـــ القرآن الكريم مصدر اهلدى والرمحة للناس ، وهو يمثل عقيدة األمـة ، ١

. ا ، وقائـدها إىل اخلـري ومنهجها ، وفكرهـا ، وهـو رس قوهتـا ، وصـامم أمنهـ
ًوهو الذي بنى حضارة األمة وجمدها يـوم أن أخـذوه علـام وعمـال، ففهمـوا  ً
خطابه ، وحتولوا هلديه ، وهو الذي يبني جمدها يف حارضها ومستقبلها متـى 
ما أحسنت األمة التعامل معـه ، وقـد حظـي القـرآن بعنايـة فائقـة مـن علـامء 

تشاف حكمه وأحكامه ، ممـا يـستوجب األمة يف السعي لتلمس هداياته واك
علينا دراسـة تلـك اجلهـود دراسـة حتليليـة وفهمهـا لـيس فقـط يف مناهجهـا 



 

 
 

وطرقها ، واجتاهاهتا ، بل حتى يف املداخل التي سلكها كل مفرس يف تفـسريه 
ًلآليـات والــسور ، ألهنـا تعتــرب عنـرصا مهــام يف معرفـة قيمــة التفـسري وأثــره  ً

اخل التفـسري ومكوناتـه مـن أدق املوضـوعات العلمي ، ومن هنا كانت مـد
 .العلمية التي تستحق النظر والدراسة واملراجعة 

ً حلركة التفسري عرب العصور جيـد هنالـك تطـورا مطـردا يف كيفيـة املتتبع ـــ ٢ ً
 تناوهلا العلـامء ـــ مـن التي وعنارصه التفسري مداخل حيث مندراسة املعنى 

 مـدخلهم نظر يف القرآن الكريم مـن  ومن عرص آلخرــ فبعض،مفرس آلخر 
 أو ، إىل املفـردات واأللفـاظ الغريبـةر كمـن نظـ، التفـسري مداخلواحد من 
 مع تركيزه عىل جانـب مداخل والبعض اآلخر نظر إليه من عدة ،املناسبات 

 آليات وتطورت ، التفسري مداخل واملالحظ أنه كلام تعددت ،معني متيز فيه 
 ؛ملفــرس ؛ توســع فهمــه ملعــاين القــرآن وعلومــه الدراســة، وتوســعت ثقافــة ا

 ؛ولــذلك نجــد أن املعــاين التــي فهمهــا الــسلف الــصالح مل تتــوافر لغــريهم 
 األعمـش لتمكنهم من علوم التفسري ، وتنوع مداخلـه عنـدهم ، وقـد روى

ــل ـــاســتخلف عبــد اهللاّ بــن عبــاس : عــن أيب وائ ـــ ريض اهللا عــنهام ـــ  عــىل ــ
سـورة : أ يف خطبتـه سـورة البقـرة ـ ويف روايـةاملوسم، فخطـب النـاس، فقـر

 .)١()ًففرسها تفسريا لو سمعته الروم والرتك والديلم ألسلموا(النورـ 
 ــــ الطريقة التي سلكها العلامء يف تفسري القرآن الكريم من خالل علومه، ٣

                                                
، وتفــسري القــرآن  ) ٨١/ ١(القــرآن ، ابــن جريــر الطــربي ي آجــامع البيــان عــن تأويــل )  ١(

 ) .٥٦/ ١(العظيم ، ابن كثري 



 

 
 

ًومداخل كل مفرس للتفسري اختلفت وتنوعت بصورة كبرية علميـا وعمليـا  ً
داخل ؛ وإنام فيام يقدم ويؤخر من تلك املداخل يف خطـوات ليس فقط يف امل

الدراسة حسب املكونات الثقافية لكل مفرس ، وتعليالتـه العلميـة ، فمـنهم 
من يبدأ مدخله يف دراسة اآلية أو السورة بدراسة األلفاظ ، ومنهم من يبـدأ 
بأحوال النـزول ، ومـنهم مـن يبـدأ بـام جـاء عـن فـضائل اآليـة أو الـسورة ، 
ومنهم من يبدأ بمناسبة اآليـة ملـا قبلهـا ، حتـى أصـبح الـدارس اليـوم لعلـم 
التفــسري والناهــل مــن معينــه، حيتــار بعــد معرفتــه لعلــوم التفــسري ومناهجــه 
وطرقه ، وتزوده بأدوات املفرس، يف ما الـذي يبـدأ بـه مـن مـدخل يف دراسـة 

يـات، اآلية أو السورة للوصول للمعنى وفق خطوات عملية تراعـي األولو
فجاءت هذه الدراسة تبحث كذلك عن أولويات تلك املداخل التي حيـسن 

 من بابـه األمثـل، فهـل التفسري حتى نأيت ؛أن تتبع يف تفسري اآلية أو السورة 
 أم دراسـة ؟ الكلـامت معـاين أم بدراسة ؟يبدأ املفرس بدراسة املعنى اإلمجايل 

  فام اخلطوات العملية يف التفسري؟  ؟األحكام 
 منهجيـة تتكامـل فيهــا إىل يدرسـون التفــسري ملـن اليــوم املاسـة احلاجـةـــــ  ٤

 بـل ، أولوياهتا ، واملداخل عرفة فقط يف مليس ، اجلهود السابقة تلك كذلك
 املعنــى فهــم يف ذلــك وأثــر ، وكيفيــة توظيــف كــل مــدخل عــددهاحتــى يف 

كيفيات  ا فإن التفسري بالرأي وضع العلامء ضوابطه ومل يضعو،وحسن بنائه 
 املـداخل واخلطــوات مـن جتـد عنــد هـذا العـامل فقـد ، املعنـىحمـددة لدراسـة 

 هنا كان البد ملن يدرس التفسري اليوم ومن ليست عند غريه ؛ ما والكيفيات
 خـالل مـنًأن يكون ملام بتلك اجلهود املباركـة التـي تكاملـت عـرب التـاريخ 



 

 
 

 فـسري ؛ وهـي جهـود مل توظيفهـا اليـوم يف التوحيـسن ؛تلك اجلهود املتنوعـة 
ــق يف دراســة   ــة واحــدةجتمــع وتطب  ًءا هــذا البحــث مــستقرجــاءف . متكامل

ً، وواقفـا عـىل املتفـق حولـه واملختلـف فيـه مـن للجهود الـسابقة يف التفـسري
مداخل التفسري، وما أكد عليه العلامء من تلك املداخل وأولويتها وكيفياهتـا 

 أو الــسورة لعلهــا توصــل إىل للتوصــل إىل منهجيــة علميــة يف دراســة اآليــة
 فيـه حيـسن فاألمـة اليـوم تبحـث عـن تفـسري .هدايات القرآن بـصورة مـثىل 

 فيه خطوات الدراسة ، ويراعي فيه أولويات العلوم كمُ التفسري، وحتمدخل
 بــام خيــدم املعنــى بــصورة ، توظيــف كــل مــدخل حــسناخلادمــة للتفــسري و

 علمـي أن مـع. يـة والعمـل متكاملة، وال يشتت الذهن أو يرصفه عـن اهلدا
 ،ً واألولويـات أحيانـا متداخلـة ، وعلومـه متنوعـة ، التفـسري كثـرية مداخل

 ليس أمر متوازن منهج متكامل وانتقاء توظيف املداخل متشعبة ، وأساليب
 . رؤية نحو األمثل وليس األكمل ا ولكنه؛بالسهل 

 : مشكلة البحث  : ًثانيا 
تفـسري القـرآن : القـرآن الكـريم مـن حيـث  درس العلامء طرق تفـسري لقد   

 والقرآن بأقوال الصحابة والتابعني ــ وسمي فـيام ، ُّالسنة والقرآن ب،بالقرآن 
 التفـسري يبعد بالتفسري باملأثور ــ وتفسري القرآن باللغـة واالجتهـاد ـــ وسـم

 .بالرأي ــ وبينوا خصائص كل طريقة وضوابطها 
االجتاه الفقهـي، واللغـوي، : لرأي من حيث درسوا اجتاهات التفسري باكام  

 وحتـدثوا عـن خـصائص كـل اجتـاه ومـن ،واالجتامعي، والكالمي وغريهـا 
َّ واخلطوات التي تم من خالهلـا تفـسري املداخل لكن ؛اعتنى به من املفرسين 



 

 
 

 مـداخلاآليات والـسور مل جتـد حظهـا الكـايف مـن الدراسـة ، خاصـة وهـي 
ــة يف أ ــف كــل ، وعــددهاولوياهتــا متعــددة، وخطــوات متباين ــة توظي  وكيفي

 ألننــا مــن خــالل دراســتها ؛ عــرص آلخــر ومــن ، مفــرس آلخــر مــنمــدخل 
 التـي داخلنستطيع بناء رؤية علمية حمكمة يف التفسري، نستفيد مـن مجيـع املـ

 اختيـار مـداخل حسن ألنه بقدر ؛ العلامء، والطريقة املثىل يف تطبيقها سلكها
ــسورة  ــة وال ــسري اآلي ــاموإح ،تف ــات خطــوات الدراســة ك ــددها أولوي  وع

 ومـن هنـا ، لتفـسريه ءه ما حيسن املفرس بنـابقدر توظيف كل مدخل وحسن
كيـف يمكـن مـن خـالل :  عـن العـام ملعاجلـة الـسؤال راسـةجاءت هذه الد

 مـن حيـسن التفـسري لتنـاول منهجيـة طريقـةاستقراء اجلهود السابقة تأصيل 
ــا  ــرسخالهل ــداخل املف ــددها ، وأولوياهتــا ، امل ــف كــل ، وع  وحــسن توظي
 ؟مدخل

 :أهداف البحث : ًثالثا 
   هدف البحث هو دراسة مداخل التفـسري عنـد املفـرسين ؛ هبـدف تأصـيل 
رؤية علمية عن عنارص الدرس التفسريي تلبي حاجة اليوم ، بحيث تراعي 
حسن اختيار املداخل يف تفسري اآلية أو السورة التي أكد عليهـا العلـامء مـن 

راســاهتم املتنوعــة يف التفــسري، وأولويــات تنــاول عنــارص الــدرس خــالل د
التفـسريي يف أثنــاء دراسـة اآليــة أو الـسورة ، وحــسن توظيـف كــل مــدخل 

 نحقـق هـذا وحتـىللوصول هلداية القرآن الكريم بـصورة مـثىل ومتوازنـة ، 
 التفـسري عنـد املفـرسين ، دراسـة مـداخل": بعنواناهلدف جاء هذا البحث 

  ." يليةتأص حتليلية



 

 
 

 : الدراسات السابقة: ًرابعا 
    مل أقف ــــ يف حدود علمي واطالعي ــــ عىل بحـث أو كتـاب حتـدث عـن 
مداخل التفسري عند املفرسين ، أو عالج فكرة هذا املوضوع وفق هذا املنهج 
االستقرائي التأصييل الذي سلكه هـذا البحـث ، الـذي هـدف الباحـث منـه 

 التـي درس مـن خالهلـا علـامء التفـسري املعنـى ، دراسة املـداخل واخلطـوات
 .وأولويات تلك املداخل ، وحسن توظيفها 

ّ   وقد فتح اهللا تعاىل عيل بفكرة هـذا البحـث بعـد قـراءة متأنيـة يف أغلـب مـا 
كتب يف مقدمات  التفسري ، ومن دراسات عن منـاهج املفـرسين ، وممارسـة 

ًطويلة للتفسري تعلام وتعليام وقراءة واس . ًتامعا قاربت ربع قـرن مـن الزمـان ً
وهو جهد متواضع يف موضوع دقيق كبري آمل أن يسهم يف خدمة األهـداف 

.التي رسمت له ، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب 

 منهج البحث وأداته : ًخامسا : 
، اســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة املــنهج االســتقرائي واالســتنباطي    

 أداته حتليل املحتوى لألدلة ذات الصلة باملوضوع ، التـي تـم مجعهـا وكانت
 .من خالل ما كتبه العلامء يف هذا الفن بغية الوصول إىل أهداف البحث 

 : منهج الباحث : ًسادسا 
ِّ    سلكت املنهج العلمي املتفق عليه ، إال أين اكتفيت يف كل نقطة بام يوضح  ُ

َّلعلوم واملداخل التي تم التحدث عنهـا ؛ فكرهتا، وأعرضت عن التعريف با
ــام  ــسري، ك ــشتغل بالتف ــىل أي م ــى ع ــة ال ختف ــداخل معلوم ــوم وم ــا عل ألهن
أعرضت عن ترمجة األعالم؛ ألن أغلبهم من أئمة التفـسري املعـروفني حتـى 



 

 
 

أوفر مـساحة ألصـل املوضـوع الـذي هـدفت إليـه، واكتفيـت يف كـل فكـرة 
ــي توضــحها خــشية اإلطالــة  غــري املرغــوب فيهــا يف مثــل هــذه باألمثلــة الت

 .البحوث 
 : هيكل البحث : ًثامنا 

قسمت هذا البحـث إىل مقدمـة ، ومبحثـني ، وخامتـة ، جـاءت مباحثـه عـىل 
 : النحو التايل 

 .    اجتاهات مداخل التفسري عند التفسري :   املبحث األول
 . املنهج املقرتح يف تناول مداخل التفسري :   املبحث الثاين

 ختام هذه املقدمة فإين أسأل اهللا اإلخالص والتوفيـق ، وأرجـو بفـضله  ويف
الربكة والقبول ، باسمه ابتدئ ، وعليه أتوكـل ، وال حـول وال قـوة إال بـاهللا 

 .العزيز احلكيم 



 

 
 



 

 
 



رون املفـضلة التـي    املتتبع ملسرية التفسري من حيث النشأة والتطور بعد القـ

ًتكاملت عندهم آليات الفهم ، جيد تطورا ملوسا يف طرق التفسري واجتاهاته  ً
ومداخله وخطواته ، حيث بدأ العلامء يف التفسري ببيـان املفـردات والغريـب 

ضافة عليه ، إلواملعاين باملأثور عن الصحابة والتابعني ، ثم مناقشة املأثور وا
ً فـشيئا حـسب مـؤهالت كـل مفـرس وثقافتـه، ًثم توسع جانب الدراية شـيئا

ومؤثرات عرصه، فأصبح يف الغالب كل عـامل يفـرس القـرآن بحـسب العلـم 
الذي برع فيه ، حتى أخذ التفسري اجتاهات متباينة بـسبب اهـتامم كـل مفـرس 

عـراب إلوثقافته الفكرية واملذهبيـة والعقائديـة، فـالنحوي اهـتم بجوانـب ا
ال احلكامء والفالسفة ، والـشبه التـي يثريوهنـا ووجوهه ، والعقيل اهتم بأقو

حكام الفقهية من أدلتها ، والتارخيي ألوالرد عليها ، والفقيه اهتم باستنباط ا
ــار ا ــصص ، وأخب ــت االجتاهــات ألاهــتم بالق ــذا تباين ــسابقة ، وهك مــم ال

 .وتنوعت
   كام اختلفت طرق التفسري واجتاهاته من مفـرس آلخـر بحـسب اهـتامم كـل 

ــرس و ــذلك اختلفــت أســاليب التفــسري واخلطــوات مف ــه ، ك ــه وثقافت أهداف
العملية يف دراسة اآلية أو السورة من مفرس آلخر من حيث مداخل التفسري 
وأولوياتـه ، والتــوازن يف تنــاول عنــارص التفـسري، حــسب نظــرة كــل مفــرس 
ُللمداخل واألولويات التي يدرس هبا التفسري، مما جعـل كـل تفـسري يتميـز 

ّص قل ما يتطابق مع غريه، ويف الغالب جتد من كتبوا عن منـاهج بمنهج خا



 

 
 

املفـرسين يالحظـون عــىل كـل مفــرس متيـزه يف جوانـب مــن هـذه العنــارص ، 
وعدم استيعابه لبعض اجلوانب األخرى من خالل طريقته التي انتهجها يف 

فبعد االستقراء لكثري من التفاسري الـسابقة نجـد أن جهـود العلـامء . تفسريه 
 كيفيـة دراســة اآليــة أو الـسورة يف اجلملــة تنقــسم مـن حيــث املــداخل إىل يف

 : قسمني ، ومها 
علامء حاولوا تفسري القرآن الكريم مـن خـالل علـم واحـد :    القسم األول 

من علوم التفسري، وهو املدخل الذي قصد املفرس خدمـة علـم التفـسري مـن 
 . خالل دراسته 

 القـرآن مـن خـالل علـوم متنوعـة ومـداخل علـامء فـرسوا:    والقسم الثاين 
متباينة ؛ ولكن زاد اهتاممهم بعلوم دون أخرى ، وبمدخل دون آخر حسب 

فإليـك احلـديث عـن بيـان كـل قـسم بـيشء مـن  ميول كل عـامل وختصـصه ،
 .التفصيل 

 : التفسري من خالل علم واحد من علوم التفسري :   القسم األول 
لتفسري قائمـة عـىل علـم واحـد مـن علـوم جعل بعض العلامء دراستهم يف ا 

التفسري ، كان هو مـصدر اهـتاممهم، وعليـه تنبنـي دراسـتهم ومـداخلهم يف 
ًالتفــسري، كالكتــب التــي جعلــت مــدخلها يف التفــسري واهتاممهــا منــصبا يف 
دراسـة غريـب القـرآن الكـريم الـذي يعتـرب مـن أول علـوم التفـسري وأمههـا 

 أفـرده بالتـصنيف خالئـق ال «: ـ رمحه اهللا ــــًوأكثرها تأليفا، قال السيوطي ــ
 البـن قتيبـة ، وكتـاب "تفسري غريـب القـرآن :  مثل ذلك كتاب)١(»حيصون 

                                                
 ) .٢٨٤/  ١(اإلتقان يف علوم القرآن  )١(



 

 
 

 أليب القاسـم بـن احلـسني املعـروف بالراغـب "املفردات يف غريب القرآن "
 ، للـشيخ أيب " حتفة األريب بام يف القرآن من الغريب"األصفهاين ، وكتاب 

، أليب الفـرج "تذكرة األريـب يف تفـسري الغريـب" وكتاب حيان األندليس ،
 ، لـرساج الـدين أيب حفـص "تفـسري غريـب القـرآن"ابن اجلوزي ، وكتاب 

عمر بن أيب احلسني بـن أمحـد املعـروف بـابن امللـق ، وغريهـا فهـذه كتـب يف 
ــان معــاين  ــري بي ــام تتعــرض لغ ــريم قل ــردات القــرآن الك ــسري ورشح مف تف

عل دراسته يف التفسري متعلقة بفـرع مـن فـروع علـم ومنهم من ج. املفردات
األلفاظ ، وهي الكتب التي اختصت بدراسـة األلفـاظ القرآنيـة التـي تعـدد 
ذكرها يف القرآن مع اختالف معانيها بام يسمى بعلم الوجوه والنظائر، مثـل 

 ملقاتـل بـن سـليامن البلخـي ، "األشـباه والنظـائر يف القـرآن الكـريم : كتاب
 ليحيـى "تفسري القرآن مما اشبهت أسامؤها وتنوعت معانيهـا  : والتصاريف

بــن ســالم ، واألشــباه والنظــائر يف األلفــاظ القرآنيــة التــي ترادفــت مبانيهــا ا
ــالبي ، و"وتنوعــت معانيهــا   الوجــوه والنظــائر أللفــاظ كتــاب اهللا " للثع

 .  ،  أليب عبد اهللا احلسني بن حممد الدامغاين ، وغريها "العزيز
مــنهم مــن جعــل دراســته يف التفــسري خمتــرصة يف املناســبات بــني اآليــات    و

والسور ، وكشف ما يف ذلك من لطـائف وأرسار هلـا أثرهـا العظـيم يف فهـم 
املعنى والربط بني املوضوعات املتنوعة يف السورة الواحدة ، وبـني الـسور ، 

 ، لربهــان الــدين" نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والــسور ": مثــل كتــاب 
الربهــان يف تناســب ســور القــرآن أليب جعفــر أمحــد بــن : البقــاعي ، وكتــاب

تناسـق الـدرر يف تناسـب الـسور ، : إبراهيم بـن الـزبري الغرنـاطي ، وكتـاب 
 . جلالل الدين السيوطي 



 

 
 

ً  ومنهم من جعل مدخله ومهه منصبا يف دراسة املعنى العـام بـدون تعـرض 
 تيـسري الكـريم الـرمحن يف "ب للجوانب األخرى إال بصورة نادرة مثل كتـا

 لعبــد الــرمحن بــن نــارص الــسعدي ، وزبــدة التفــسري، "تفــسري كــالم املنــان 
 .  لألشقر ، وصفوة البيان ملعاين القرآن حلسنني خملوف 

ــا نحــو األســئلة  ــه وجهــده يف التفــسري متوجه ــنهم مــن جعــل مدخل ً  وم
لـرازي املـسمى واألجوبة التي تتعلق بغرائب آي التنزيل مثل كتاب تفسري ا

، ملحمد بن أيب بكـر "أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل"بـ 
الرازي حيث ذكر فيه ما يزيد عن ألف ومئتي سؤال يف التفسري مع إجابتهـا 
مرتبة حسب سور القرآن الكريم ، وكتاب فتح الرمحن رشح ما يلتـبس مـن 

وهكذا . ألنصاري وغريها القرآن ، لشيخ اإلسالم زكريا بن حممد بن أمحد ا
سار بعـض العلـامء فحـاولوا أن خيـدموا التفـسري مـن خـالل املـدخل الـذي 

 . سلكوه وأرادوا معاجلته فقط دون التعرض لألوجه واملداخل األخرى 
  :التفسري من خالل علوم متنوعة من علوم التفسري:   القسم الثاين

هتمـوا مـن خالهلـا بعلـوم    هنالك جهود للعلامء يف تفسري القـرآن الكـريم ا
متنوعــة مــن علــوم التفــسري حــاولوا توظيفهــا يف دراســة اآليــة أو الــسورة ، 
ولكن هؤالء العلامء تباينوا يف مداخلهم للتفـسري مـن خـالل تلـك العلـوم ، 
ويف حجــم العنايــة بكــل علــم ، وكيفيــة توظيفــه ، وفــيام يقــدم مــن مــداخل 

دراسة اآليـة أو الـسورة ، حـسب التفسري وعلومه وما يؤخر يف أثناء ممارسة 
ما انطبعت عليه شخصية كل مفرس وثقافتـه ، والظـروف التـي أثـرت عليـه 

ً مـع أن مدخلـه غالبـا يف التفـسري يبـدأ - رمحه اهللا -ًغالبا ، فنجد الزخمرشي 



 

 
 

ًبرشح األلفاظ وبيان معاين الكلامت ، ولكن مهه كان متوجها نحو أسـلوب 
وانــب البالغيــة والــدالالت اخلفيــة التــي الكــالم ومــا اشــتمل عليــه مــن اجل

يعرف من خالهلا عظمة الكالم، وخصائصه التي متيزه عن غريه، مع تناولـه 
 مـع أن مدخلـه - رمحه اهللا -وفخر الدين الرازي . لعلوم أخرى يف التفسري 

 ، ولكن نجد مهـه )١(ًغالبا ببيان مناسبة السورة مع غريها أو اآليات بام قبلها
حـو بيـان أصـول العقائـد ومقارعـة الـزائغني وإيـراد أسـئلتهم ًكان متجهـا ن

ــة والرياضــية  ــوم الكوني ــا ، واالســتطراد يف العل ــرد عليه وإشــكاالهتم وال
والقرطبي ـــ رمحـه اهللا ــــ مـع أن مدخلـه للتفـسري . والفلسفية وعلم الكالم 

ــزول والفــضائل كــام يقــول ــه الكــالم يف نزوهلــا «:حــول الن ــدوء ب  وأول مب
؛ ولكـن )٢(» وما جاء فيها ، وهكـذا كـل سـورة إن وجـدنا هلـا ذلـكوفضلها

كــان مهــه إبــراز األحكــام الــرشعية مــن عبــادات ومعــامالت، مــع اهتاممــه 
 عن كثري من قصص املفـرسين وأرضب «: بالعلوم األخرى، قال يف مقدمته

 وال غنى عنه للتبيني ، واعتضت من ذلك منهوأخبار املؤرخني ؛ إال ما البد 
، تضاها آي األحكام بمسائل تسفر عن معناها ، وترشد الطالب إىل مقتبيني

ًفضمنت كـل آيـة تتـضمن حكـام أو حكمـني فـام زاد ، مـسائل نبـني فيهـا مـا 
ًحتتوي عليه مـن النـزول والتفـسري الغريـب واحلكـم، فـإن مل تتـضمن حكـام 

                                                
بدايـة تفـسري لـسوريت الفلـق والنـاس ، وكـذلك يف الـربط بـني اآليـات : انظر مثال ذلك ) ١(

 .سورة البقرة 
 ) .١٥٢/  ١(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) ٢(



 

 
 

ن ، وأبـو حيـا )١(» والتأويل هكذا إىل آخر الكتابريذكرت ما فيها من التفس
 مــع أن مدخلــه يف التفــسري دراســة األلفــاظ حيــث - رمحــه اهللا -األندلــيس 

ًأين أبتدئ أوال بالكالم عىل مفردات اآلية :  وترتيبي يف هذا الكتاب «:يقول
التي أفرسها لفظة فيام حيتاج إليه مـن اللغـة واألحكـام النحويـة التـي لتلـك 

راب وبيـان وجوهـه  ؛ ولكن كان مهه جوانب اإلع)٢(»اللفظة قبل الرتكيب 
 جعـل ه يف تفـسريه املنـار مـع أنـ- رمحـه اهللا -وحممد رشـيد رضـا . املحتملة 

مدخله  ببيـان وقـت نـزول الـسورة ، وذكـر خالصـة عـن مـضموهنا ووجـه 
ً؛ ولكن كان مهه منصبا نحو معاجلة الواقع ، وبيـان سـنن )٣(اتصاهلا بام قبلها

ــدليها ، اهللا تعــاىل يف اخللــق واالجــتامع البــرشي ، وأســ ــي األمــم وت باب رق
وقوهتا وضعفها، مع التعرض للفوائد التي تلبـي حاجـة العـرص مـن خـالل 

حتقيق مسائل تشتد حاجـة املـسلمني "التفسري، ويف هذا يبني بأنه استطرد يف 
إىل حتقيقها، بام يثبتهم هبداية دينهم يف هـذا العـرص، أو يقـوي حجـتهم عـىل 

ل بعض املشكالت التي أعيا حلها بام خصومهم من الكفار واملبتدعة، أو حي
يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس، وأستحسن للقاري أن يقـرأ الفـصول 
االستطرادية الطويلة وحدها يف غري الوقت الـذي يقـرأ فيـه التفـسري، لتـدبر 

، وابـن )٤(»القرآن يف نفسه، ويف النهوض بإصالح أمته، وجتديد شباب ملتـه
                                                

 ) .٣/ ١(اجلامع ألحكام القرآن ، القرطبي ) ١(
 ).١٠٣/  ١(تفسري البحر املحيط ملحمد األندليس ) ٢(
 .مقدمة تفسريه لسورة البقرة ، وآل عمران والنساء واملائدة وغريها : انظر ) ٣(
  ) .١/٢٠(تفسري املنار ) ٤(



 

 
 

ــي تتعلــق باســم  وإن -رمحــه اهللا -عاشــور  كــان مدخلــه بعــد املقــدمات الت
السورة وفـضلها وزمـان نزوهلـا يـتكلم عـن حمتويـات الـسورة وأغراضـها ؛ 
ولكن كان مع اهتاممه بجوانب البالغة اهتاممه الكبري باملناسبات، فقـد قـال 

وقـد اهتممـت يف تفـسريي هـذا ببيـان وجـوه اإلعجـاز «: يف مقدمة تفـسريه
ساليب االستعامل، واهتممت أيضا ببيـان تناسـب ونكت البالغة العربية وأ

اتــصال اآلي بعــضها بــبعض، وهــو منــزع جليــل قــد عنــي بــه فخــر الــدين 
نظــم الــدرر يف "الــرازي، وألــف فيــه برهــان الــدين البقــاعي كتابــه املــسمى 

 إال أهنام مل يأتيا يف كثـري مـن اآلي بـام فيـه مقنـع، فلـم "تناسب اآلي والسور
، وهكـذا كـان التبـاين بيـنهم يف )١ (»فصل القول تتطلـعتزل أنظار املتأملني ل

 .وجوه التفسري 
     كام أن كيفية اختيار وتطبيق املداخل اختلفت من عامل آلخـر، فمـنهم مـن 
حدد طريقته ووصف منهجه يف مقدمته ثم حاول تطبيقه من خالل تفـسريه 

 تلتـزم قدر اإلمكان ، وهذا هو الغالب يف كتب التفسري، وهنالـك تفاسـري مل
بطريقة واحـدة يف أسـلوب التفـسري، خاصـة تلـك التـي مجعـت مـن دروس 
بعض العلامء ، ألهنا تأثرت بـأحوال املـستمعني ، واخـتالف األحـوال التـي 
فرس هبا املفـرس، ومـن هنـا تنوعـت املـداخل التفـسريية مـن موضـع آلخـر ، 

أتكلـم  وعنـد قـراءة التفـسري كنـت  «:-رمحه اهللا  -يقول الشيخ حممد عبده 
عىل حسب حالة احلارضين ؛ ألنني ال أطالع عندما أقرأ لكنني ربام أتـصفح 

                                                
 ) .١/٨(التحرير والتنوير ) ١(



 

 
 

كتـاب تفـسري إذا كـان هنالـك وجـه غريـب يف اإلعـراب أو كلمـة غريبــة يف 
ُّفــإذا حــرضين مجاعــة مــن البلــداء اخلــاملني الفكــر أحــل هلــم املعنــى . اللغــة  ُ

ّ لـه بـاال يفـتح عـىل بكلامت قليلة، وإذا كان هنالك من ينتبه ملا أقـول ويلقـي ً
 . )١ (»بكالم كثري

 مل جتتمـع كلهـا تفسري التي استقرت اليوم يف الداخل كام أن هذه العلوم وامل  
 ختوف العلامء من طرح بعضها يف فرتة من علوم بل هنالك ؛يف عرص واحد 

 يف عـرص آخـر، وأصـبح لـه مكانتـه دخلالفرتات، ثم بـرز ذلـك العلـم واملـ
 -رمحه اهللا-حب الربهان عن القايض أيب بكر بن العريب وأمهيته كام نقل صا

 يتحـدث عـن دراسـة وجـوه املناســبات يف وهـو  " املريـدينرساج"قولـه يف 
ارتبــاط آي القــرآن بعـضها بــبعض حتــى تكــون كالكلمــة «: عـرصه فيقــول 

الواحدة متسقة املعاين منتظمة املباين علم عظيم مل يتعرض له إال عامل واحـد 
 فيه فلام مل نجد له محلة ورأينا اخللـق لنا U البقرة ثم فتح اهللا عمل فيه سورة

 وقـال ،)٢(»بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبني اهللا ورددنـاه إليـه
وهـو أول مـن أظهـر ببغـداد «  : - رمحـه اهللا -الشيخ أبو احلسن الشهراباين 

ــام  ــشيخ اإلم ــن غــريه هــو ال ــبة، ومل نكــن ســمعناه م ــم املناس ــر عل ــو بك أب
ــر العلــم يف الــرشيعة واألدب، وكــان يقــول عــىل  ــسابوري، وكــان غزي الني

 إذا قرئ عليه اآلية مل جعلت هذه اآلية إىل جنب هذه؟ وما احلكمـة لكريسا

                                                
 ) .١٨/ ١(تفسري املنار ) ١(
 ) .٥٣/ ١(لربهان يف علوم القرآن ا) ٢(



 

 
 

 السورة؟ وكان يزدري عىل علامء بغـداد هذهيف جعل هذه السورة إىل جنب 
 ، يف تفـسريهفأظهره - رمحه اهللا - ثم جاء الرازي ،)١(»لعدم علمهم باملناسبة

 -رمحـه اهللا  - ثـم جـاء البقـاعي ،َّوبني أن أكثـر لطـائف القـرآن مودعـة فيـه 
ً وجعله علام بارزا من علومه ، ووجها من أوجه تفـسريه ، لتأليف بافأفرده ً ً، 

ًوما زال العلامء إىل يومنا هـذا يكتـشفون وجوهـا جديـدة يف التناسـب حتـى 
 . املوضوعي والوحدة املوضوعية للسورةوصل األمر إىل االهتامم بالتناسق

    وكذلك هذه العلوم واملداخل كام اختلف العلامء يف اهتاممهم هبا وتناوهلم 
هلا يف تفاسريهم اختلفوا وتبـاينوا فـيام يقـدم مـن علـم ومـا يـؤخر يف دراسـة 
املعنــى ، فمــنهم مــن يقــدم الفــضائل وجيعلــه املــدخل للتفــسري ومــنهم مــن 

جــرت عــادة املفــرسين ممــن ذكــر «:-رمحــه اهللا  -كــيش يؤخرهــا ، قــال الزر
فضائل القرآن أن يذكرها يف أول كل سورة ملا فيها من الرتغيب واحلث عىل 

ومـنهم مـن يبـدأ بـسبب  ،)٢(»حفظها إال الزخمرشي فإنه يذكرها يف أواخرها
: - رمحـه اهللا -النزول؛ ألن السبب مقدم عنده عىل املسبب يقول الزركـيش 

، ومنهم من يبـدأ )٣(»دة املفرسين أن يبدءوا بذكر سبب النزولقد جرت عا«
باملناسبات؛ ألهنا املـصححة لـنظم الكـالم، وهـي سـابقة عليـه، ومـنهم مـن 

جيـب عليـه «:- رمحه اهللا -يرى أن املفرس يبدأ باأللفاظ، كام يقول السيوطي 

                                                
 ) .٥٣/ ١(املصدر السابق ) ١(
 )  .٤٣٢/ ١(الربهان يف علوم القرآن ) ٢(
 ) .١/٣٤( املصدر السابق ) ٣(



 

 
 

ًفـا وتباينـا ، وهكذا فيام يليه يف الدراسة جتد اختال)١(»البداءة بالعلوم اللفظية ً
ــا مــن خطــوات  ــا يتبعه ــداخل وم ــات امل ــرس وآخــر يف أولوي ــني مف ــريا ب ًكب

 .الدراسة
  كام أن تلك الدراسات التي متت من خالل بعض العلوم واملداخل مل تكـن 
مستوفية للمطلوب أو متطابقة ، حتى من درس التفسري من خـالل علـم أو 

خل بكـل مكوناتـه ، مدخل واحد من مداخل التفسري مل يستوعب ذلك املـد
ًفضال عمن درسه من مداخل متعددة ومل يستوعب عنارص وعلوما مهمة يف  ً

كتـب املفـردات تباينـت فـيام بينهـا بـصورة كبـرية يف : الدراسة ، مثـال ذلـك 
كيفية الدراسة من حيث الرتتيب ، واملضمون ، والطريقة ، فمنهم من رتبها 

وف املعجـم ، ومـنهم عىل حسب السور، ومنهم من رتبها عـىل حـسب حـر
من يشري إىل اآلية التي وردت فيها  الكلمة ، ومنهم من مل يـرش، ومـنهم مـن 
يذكر الشواهد واختالف اآلراء ومنهم مـن مل يـذكرها ، ومـنهم مـن ينـسب 
األقــوال لقائليهــا ومــنهم مــن ال ينــسبها ، ومــنهم مــن يتعــرض الخــتالف 

ًواترة أحيانـا ، ومـنهم مـن مل القراءات املتواترة حتى أدخل القراءات غري املت
يتعرض واكتفى بقراءة واحدة ، ومنهم خمترص خمـل يف اختيـار الغريـب ، أو 
رشحه بوجه واحد من أوجه معاين اللفظة ، ومنهم مطـول حتـى أسـهب يف 
رشح املفردات ، أو يف اجلمع واالسـتيعاب واستقـصاء األقـوال ، أو أدخـل 

ومنهم من جعل دراسة الغريب فقط ًأمورا ليست متعلقة بدراسة األلفاظ ، 

                                                
 ) .٤٨/ ٣(اإلتقان يف علوم القرآن ) ١(



 

 
 

يف غريـب اللفــظ ، ومــنهم مــن تنــاول غريـب اللفــظ واملعنــى حتــى تنــاولوا 
ــري يف األســلوب  غريــب األســلوب واإلعــراب ، وهكــذا جتــد التبــاين الكب
الواحد من مصنف آلخر، والتميز يف جانب آخر يف كل كتاب ، فكل كتاب 

ً وأصـبح مرجعـا مهـام يف جمالـه ، ًمتيز يف اجلوانب التي كانت هـدفا ملؤلفهـا ، ً
ًونقص يف اجلوانب األخرى مل تكن مقصدا ملؤلفها وال موضع اهتاممـه عنـد 
تأليفه ، ولكن نجد أن هذه التفاسري بمجموعها استوعبت الكثري من علـوم 
القرآن ومداخل تفسريه ، والذي ينقصها اليوم هو حماولة مجعها يف مـرشوع 

؛ خاصـة يف جمـال  علـوم ًارش يكمل بعضها بعضيكامل بينها ، فإن جهود الب
القرآن الذي ال يمكن أن حييط هبا أحد حتى يف الوجه الواحـد ، قـال سـهل 

لو أعطي العبد بكل حرف من القـرآن  «:بن عبد اهللا التسرتي ـــ رمحه اهللا ـــا
ألف فهم مل يبلغ هناية ما أودعه اهللا يف آية من كتابه؛ ألنـه كـالم اهللا، وكالمـه 

فته، وكام أنه ليس هللا هناية فكذلك ال هناية لفهـم كالمـه، وإنـام يفهـم كـل ص
بمقدار مـا يفـتح اهللا عليـه، وكـالم اهللا غـري خملـوق وال تبلـغ إىل هنايـة فهمـه 

 . )١(»فهوم حمدثة خملوقة
    كام أن التباين بني العلامء يف كيفية تناول مداخل التفسري مع ما حققـه مـن  

 الرشعية واللغوية من جهة ؛ فقد كـان مـن جهـة أخـرى خدمة كبرية للعلوم
ًعبئــا كبــريا عــىل التفــسري ، بــسبب مــا صــحبته تلــك الدراســات مــن توســع  ً
وتفريعات يف جوانب ليس مكاهنا كتب التفسري ؛ وإنـام مكاهنـا كتـب الفقـه 

                                                
 ) .٩/ ١( الربهان يف علوم القران ) ١(



 

 
 

واللغة والعقيدة وغريها ، فقد كان نتيجة هذا التوسع مـن بعـض العلـامء يف 
م واملداخل عىل حساب التفـسري واملعنـى الـذي ينبغـي أن طرح بعض العلو

ُيستقر يف القلوب ، فتجد النحوي توسـع يف مباحـث اإلعـراب ومـا حيتملـه  ِ
َاللفــظ مــن وجــوه نحويــة حتــى كــأن القــرآن نــزل هلــذا كــام فعــل أيب حيــان  َ َ ٍُ ٍ

ــسريه  ــيس يف تف ــتنباط . "البحــر املحــيط"األندل ــه توســع يف اس وجتــد الفقي
ٍرشعية من عبادات ومعـامالت ، ودخـل يف خالفـات املـذاهب، ِاألحكام ال ٍ ِ

وإيراد الفروع الفقهية وفـق مذهبـه مـع الـرد عـىل مـن خالفـه مـن أصـحاب 
ــي ألاملــذاهب ا أحكــام " يف - رمحــه اهللا -خــرى كــام فعــل اجلــصاص احلنف

ُ حتى أخذ التفـسري "اجلامع ألحكام القرآن"، والقرطبي املالكي يف "القرآن
مـم الـسابقة ،كـام أل، وكذلك التارخيي اهتم بالقصص ، وأخبار اطابع الفقه

 حتـى أخـذ تفـسريمها طـابع الروايـات -محهـام اهللا ر-فعل الثعلبي واخلازن 
التارخيية ، حتى أصبح هنالك عدم توازن يف تناول العلـوم والعنـارص التـي 

تـه ًيتم من خالهلام دراسة التفسري ، وأصبح ملحظا حيتاج إىل دراسات ملعاجل
َ كان من سوء حظ املـسلمني أن أكثـر مـا «: ُيقول األستاذ حممد رشيد رضا.  ِ ِ

ِكتب يف التفسري يشغل قارئه عن هذه املقاصد العالية، واهلـدايات الـسامية،  ِ ِ َ ُُ ِ َ
ِفمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث اإلعراب وقواعد النحو ونكت املعـاين  ِ ِ ِ ُ

ُومصطلحات البيـان، ومنهـا مـا يـرصفه  ِعنـه بجـدل املتكلمـني، وخترجيـات ِ ِ
ِاألصوليني، واستنباطات الفقهاء املقلدين وتأويالت املتصوفني، وتعـصب  ِ ِِ
ِالفرق واملذاهب بعضها عىل بعض، وبعضها يلفته عنه بكثري الروايات، وما  ُ ُ ِ ِ
ًمزجت به مـن خرافـات اإلرسائيليـات، وقـد زاد الـرازي صـارفا آخـر عـن  ُّ َ ِ



 

 
 

ِ يف تفسريه من العلـوم الرياضـية والطبيعيـة وغريهـا مـن ِالقرآن هو ما يورده ِ ِِ
ِالعلوم احلادثة يف امللة عىل ما كانت عليه يف عهده ِ«)١( . 

   فهذا التباين الكبري يف مـداخل التفـسري وأولوياهتـا فـيام يقـدم ويـؤخر مـن 
مداخل ، ويف حجم العناية بكل مدخل ، ويف كيفية توظيفـه جعـل الـدارس 

ل من علم التفسري يبحث عن رؤية علمية مؤصـلة يـسري عليهـا اليوم والناه
يف التفـسري تراعـى فيـه الـصورة املـثىل ملـداخل التفـسري مـن خـالل علومـه ، 
وأولويات تلك املداخل والعلوم يف ما يقدم وما يؤخر منها يف دراسـة اآليـة 
ــة  ــدأ بدراس ــرس أن يب ــا عــىل املف ــسورة للوصــول إىل اهلــدايات، كقولن أو ال

ردات، ثم يتكلم عن املعنى العام، ثم يبني األحكام وفـق منهجيـة مرتبـة املف
حسب األولويات، ومتوازنة بحيث ال يطغى فيها جانب عىل جانب ، فهذا 

 .هو الذي هدفنا إىل معاجلته من خالل املبحث القادم بإذن اهللا تعاىل 
 
 

                                                
  ) .١/١٣(تفسري املنار ، حممد رشيد رضا ) ١(



 

 
 




 

ستقراء جلهود العلامء التي بـذلت عـرب التـاريخ يف كيفيـة تنـاول بعد اال
تفسري القرآن الكريم عرب مداخلهم املختلفة ، وكيف تطورت تلـك اجلهـود 
وتكاملت ، وتنوعت ، توصل الباحث إىل عرشة عنارص إمجالية متثل املـنهج 
ــا وتسلــسلها ،  ــث املــداخل يف أولويته ــن حي ــاول التفــسري م ــل يف تن األمث

ًملهــا ، وتوازهنــا ، حتــى يكــون املفــرس مــستوعبا لكــل عنــرص الــدرس وتكا
التفــسريي ، وتعــني عــىل فهــم متجــدد ملعــاين القــرآن الكــريم الــذي أمــر اهللا 
ٍالعاملني بتدبره ، ملا فيها من معان ال تنضب وحكم ال تنقيض، فـإن هـدايات 

شـفاءه ، القرآن كلام تدبرها العبد بدقة وشمول جيد العقل بغيتـه ، والـسقيم 
 . والضال هديه 

   وقــد بينــت باختــصار كــل عنــرص ينبغــي أن يتبــع يف الدراســة ، وأمهيتــه ، 
وكيفية تطبيقـه ، مـع ذكـر نـامذج تطبيقيـة لـه، مرتبـة حـسب األولويـات، يف 

ــرب إىل ا ــة إلصــورة أق ــي صــورة كلي ــى نعط ــة حت ــب التالي ــال يف املطال مج
ة خاصـة تـستوعبه مـن للموضوع ، مع أن كل عنرص حيتاج أن يفـرد بدراسـ

 .كل األوجه 



 

 
 

 :دراسة أسامء السورة وفضائلها وأحوال نزوهلا : املطلب األول 
 

هنالك مقدمات ثالث درج العلامء عىل دراستها قبل احلـديث عـن مـا 
ًورد يف الــسورة مــن معــان وأحكــام ، وهــي دائــام تأخــذ أولويــة متقدمــة يف 

 مل يقدمها ويبدأ هبـا يف تفـسري ّالدراسات التفسريية للسورة ، وقل ما جتد من
 : السورة ، وهي تتلخص يف ثالثة أمور 

لقـد اختـصت كـل سـورة مـن القـرآن : احلديث عـن أسـامء الـسورة:    أوهلا
 ، أو بعدد من األسامء ، متيزها عن غريها ، وقد تـشرتك عـدد )١(باسم خاص

ــسميان  ــسور يف اســم واحــد كــالبقرة وآل عمــران ت  ، "الزهــراوين"مــن ال
 ، وهي أسامء توقيفية ليس لالجتهاد يف "املعوذتني"الفلق والناس تسميان و

وقد ثبت أن مجيـع أسـامء الـسور  « :- رمحه اهللا -ذلك جمال ، قال السيوطي 
 . )٢ (»بالتوقيف من األحاديث واآلثار ولوال خشية اإلطالة لبينت ذلك

وتـه مـن معـان   وهي أسامء هلا ارتباط وثيق بـام دلـت عليـه الـسورة أو مـا ح
وهدايات، وهـي تـرتجم يف الغالـب عـن مـضموهنا ؛ ولـذلك كانـت أسـامء 
السور موضع اهتامم العلامء يف دراستهم للسورة؛ بل تعـددت أسـامء الـسور 
بحسب رشفها، فالفاحتة تعددت يف أسامئها لرشفها وفـضلها ، وقـد جـاءت 

                                                
 ، حيـث جعـل eعلامء يرون أن أسامء سـور القـرآن الكـريم توقيفيـة عـن النبـي مجهور ال) ١(

ً لكل سورة اسام خاصا هبـا ، والروايـات الكثـرية تـشري بـذلك eالنبي  أسـامء : انظـر . ً
  ) .٧٣:ص (منرية حممد نارص الدورسي . سور القرآن وفضائلها ، د 

 ) .١٦٦/ ١(اإلتقان يف علوم القرآن ) ٢(



 

 
 

 بـني معـاين أسامؤها مرتبط بمعانيها وأحكامها ، وقـد حـاول العلـامء الـربط
  كـام جـاء "أم القـرآن"السورة وأسامئها، مثال ذلك من أسامء سورة الفاحتـة 

ْعن ِ عبادة بن الصامت َ ِ َّ ْ َ َِ َ ُt َقال ُقال رسـول اهللاَِّ : َ َ َُ َr): ْال صـالة ملـن مل يقـَرتئ ِ ْ َ ََ ْ َْ ِ َ َ َ
ِبأم القرآن ْ ُِّ ْ ُ دمها  لتق"أم القرآن"ّوسميت  «  :- رمحه اهللا -  قال الطربي، )١()ِ
ُّ سور القرآن غريها ، وتأخر ما سواها خلفها يف القـراءة والكتابـة، رعىل سائ

 -بكوهنا كذلك-ٌوذلك من معناها شبيه بمعنى فاحتة الكتاب ، وإنام قيل هلا 
ًأم القرآن، لتسمية العرب كل جامع أمرا  ُأو مقدم ألمر إذا كانت له توابـع -َّ ٍ ِّ

  :- رمحــه اهللا -  البيــضاويوقــال. )٢(»" أمــا" -تتبعــه، هــو هلــا إمــام جــامع
 أصـله ومنـشؤه؛ ولـذلك فكأهنـا أم القـرآن ألهنـا مفتتحـه ومبـدؤه وتسمى«

 ،أو ألهنا تشتمل عىل ما فيه من الثناء عىل اهللا سبحانه وتعاىل . تسمى أساسا
 وعـده ووعيـده أو عـىل مجلـة معانيـه مـن احلكـم وبيان ، بأمره وهنيه والتعبد

العملية التي هي سلوك الطريق املـستقيم واالطـالع عـىل النظرية واألحكام 
 . )٣(»مراتب السعداء ومنازل األشقياء 

بـي أيب جـاء عـن كام "القرآن العظيم"    ومن أسامئها  َّ هريـرة أن النَّ َ َِ َّ َ َ ْ ُr َقـال َ: 
َوالذي نفيس بيده ما أنزل يف التـوراة وال يف اإلنجيـل وال( ْ ََ َ ْ َ َِ ِ ْ َّ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َِّ ُ ِ يف الزبـور وال يف ِ ِ َِ َ ُ َّ

ُالفرقان مثلها ، إهنا السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أعطيـت  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ُ ُْ ْ َّ َّ َْ َ ُ ْ َِ َ قولـه .   )٤()ِ
                                                

  . ٩٠١وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة ح رقم : لم يف كتاب الصالة ، باب أخرجه مس) ١(
 ). ١٠٧ / ١(جامع البيان يف تأويل أي القرآن ) ٢(
 ) . ٢ / ١(أنوار التنزيل وأرسار التأويل ، البيضاوي  ) ٣(
 ، ٤٣١٦ ، والنـسائي يف الــسنن الكـربى ح رقــم ٨٦٦٧أخرجـه أمحــد يف مـسنده ح رقــم ) ٤(

= 



 

 
 

r ُاحلمـد هللاَِِّ رب العـاملني هـي الـسبع املثـاين والقـرآن العظـيم :(  الفاحتةعن ْ َّ َ َ ْ َِ َِ َ ُ ْ َ ِّْ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ ِْ ِ َ ُ
ِالـذي أوتي ُِ ُتـه َّ  أعظــم ألهنـا :"ن العظـيمآالقــر"وسـميت : قــال العلـامء.  )١()ُ

سـميت  «:سورة فيه ، والشـتامهلا عـىل مقاصـده األساسـية ، قـال القرطبـي 
 Uبذلك لتضمنها مجيع علوم القرآن ؛ وذلك أهنا تشتمل عىل الثناء عىل اهللا 

ـــادات واإلخـــالص فيهـــا بأوصـــاف ـــه، وعـــىل األمـــر بالعب ـــه وجالل  كامل
اف بالعجز عن القيام بيشء منها إال بإعانتـه تعـاىل، وعـىل االبتهـال واالعرت

إليه يف اهلداية إىل الرصاط املستقيم وكفاية أحوال الناكثني وعىل بيانه عاقبـة 
وسـميت بـذلك الشـتامهلا  «:- رمحـه اهللا -  الـسيوطيقال و ،)٢(»اجلاحدين

ربط بني أسامء الـسور وهكذا حياول العلامء ال. )٣(»عىل املعاين التي يف القرآن
 وهو موضوع حيتاج أن يفرد بالدراسـة والبحـث لبيـان جهـود ،ومضامينها 

 .العلامء يف حماولة الربط بني أسامء السور ومضامينها

 هنالـك آيـات وسـور ورد فيهـا :ما صح يف فضل اآليـة أو الـسورة :    ثانيها
دة منها يف بعض الفضائل يف أحاديث صحيحة ، عىل املفرس ذكرها واالستفا

بيان معنى اآلية أو السورة يف  موضعها ، فمن عرف فضل سورة الفاحتـة أو 
                                                

 ، واحلـاكم يف ٤١٢٤ ، والبيهقـي يف الـسنن الكـربى ح رقـم ٢٨٧٥ح رقـم والرتمذي  =
هـذا حـديث صـحيح عـىل رشط  مـسلم ومل خيرجـاه ، :  ، وقال ٢٥٨املستدرك ح رقم 

 . هذا حديث حسن صحيح  : وقال الرتمذي 
 . ٤٤٧٤فاحتة الكتاب ح رقم : باب ، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن ) ١(
  ) . ٤١٣ / ٤( ملسري يف علم التفسري، عبد الرمحن اجلوزي زاد ا) ٢(
 ) . ١/١٣٤(اإلتقان يف علوم القرآن ) ٣(



 

 
 

اإلخالص جد يف حفظهام وفهمهام ملا نالتاه من خـصوصية ، قـال الزركـيش 
 قد جرت عادة املفرسين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها يف أول كل سورة «: ـ

ًلامء دائام حيـاولون الـربط ، والع )١( »ملا فيها من الرتغيب واحلث عىل حفظها
بني ما ورد من فضائل ومعاين السورة، مثال ذلك ما ورد عـن فـضل سـورة 

َّ أيب سعيد بن املعىل الفاحتة كام جاء يف حديث َ ُْْ ِ ِِ ِ َ َt َقال ِكنْت أصيل يف املسجد : َ ِ ْ َْ ِ ِّ َُ ُ ُ
ُفدعاين رسول اهللاَِّ  َُ َ ِ َ َr ْفلم َ ُ أجبه فقلتَ ْ ُ َ ُ ْ ِ َيا رسول اهللاَِّ: ُ ُ َ َ إين كنْت أصـيل، فقـالَ َ َ ِّ َُ ُ ُ ِّ ِ: 

ْأمل يقل اهللاَُّ ( ََ ْ َ Mµ   ´  ³   ²  ±  °  ¯Lثم قال يل ِ َ َ َُّ :
َّألعلمنَّك سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج من  املسجد ، ثم ( ْ ُ ْ ُّ ُ َ َ ُ َُ َْ ْ َ َ ُ ْ َ ِِّ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ْ َِ ً َ ُ َ

ُأخذ بيدي فلام أراد أن ْخير َ ََّ ْ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ُج قلت له َ ََ ْ َأمل تقـل ألعلمنـَّ: ُُ ِّ ْ ُ ََ ُ َ َ ْ ُ سـورة هـي أعظـم َكَ َ َ َُ ْ َ ِ ً
ِسورة يف القرآن  ٍْ َ ُُ ْ َ قال ؟ِ ُاحلمد:  ( َ ْ َ ُ هللاَِِّ رب العاملني هي الـسبع املثـاين والقـرآن ْ ُ ْ َ َْ َ ْْ َّ َ ََ ُ ْ َ ِِّ ِ َ ِ

ُالعظيم الذي أوتيته َُ ِ ِ ُِ َّ واملـراد " :ـــــــ رمحـه اهللا ـ ابن حجر العسقالين قال. )٢()ُْ
َبالعظم عظم القدر بالثواب املرتتـب عـىل قراءهتـا   كـان غريهـا أطـول وإن ؛ِ

ــا  ــذلك؛منه ــاين املناســبة ل ــه مــن املع ــا اشــتملت علي ــك مل ــال ،)٣(" وذل  وق
 والتفضيل إنام هو باملعاين العجيبة وكثرهتا ال مـن حيـث الـصفة  «:القرطبي

M        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï : ، وأن ما تضمنه قوله تعاىل "وهذا هو احلق
Ø  ×    ÖL)وآيــة الكــريس، وآخــر ســورة احلــرش، )١٦٣:البقــرة ،

                                                
 ) .٤٣٢/ ١(الربهان يف علوم القرآن ) ١(
 . ٤٤٧٤فاحتة الكتاب  ح رقم : باب ، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن) ٢(
 ). ٥٤ / ٩(فتح الباري ) ٣(



 

 
 

ًوسورة اإلخالص من الدالالت عىل وحدانيته وصفاته ليس موجودا مـثال  ً
 .)١ (» كان مثلهاوما ) ١:املسد( M  \  [  Z  Y  XL يف

  :أحوال نزول السورة  : ثالثها
اهللا يف حاجة مستمرة إىل استصحاب األحوال والقرائن التي املفرس لكالم 

ً خاصة وقد كـان نزولـه متوافقـا مـع ،نزل فيها القرآن، ومعايشة تلك األحوال 
ظروف وحاجات الدعوة والوقائع واألحوال التـي مـرت هبـا، وبـذلك حيـسن 

ْ فمعايشة أحوال نزول القـرآن الكـريم مـن،فهم اآلية وإنزاهلا يف الواقع  ِ ِِ ِ أعظـم ُ
ِالسبل إىل فهمه وإدراك معانيه وحكمه  ِ َِ ِ ُ  يمتنـع« : - اهللا  رمحه- قال الواحدي. ُّ

. )٢(»معرفة تفسري اآلية وقصد سبيلها دون الوقوف عىل قصتها وبيان نزوهلا
وقــال . وهــو مــن األســباب التــي هبــا تقــدم فهــم الــصحابة للقــرآن الكــريم

 أنه يرجـع إىل سريغ الصحابة يف التف بيان سبب نبويف - رمحه اهللا -ُّالشاطبي
معـرفتهم باللـسان العـريب فـإهنم عـرب فـصحاء مل تتغـري : أحدمها«: ِأمرين 

مبارشهتم للوقـائع : والثاين...ألسنتهم ومل تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم 
ِ فهم أقعد يف فهم القرائن احلالية ،والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة  َّ ِ ِ ُ

ــك، ِأســباببوأعــرُف  ِ التنزيــل، ويــدركون مــا ال يدركــه غــريهم بــسبب ذل
ُوالشاهد يرى ما ال يرى الغائب  ويقـول الـشيخ حممـد رشـيد رضـا.  )٣(»...ُ

                                                
 ) . ١١٠ /١(قرآن  اجلامع ألحكام ال) ١(
  ) .٢: ص ( أسباب النزول، الواحدي ) ٢(
  ) .٣٣٨ / ٣( املوافقات ، الشاطبي ) ٣(



 

 
 

أن يعلـم مـا كـان عليـه النـاس يف عـرص : فيجب عىل املفـرس«: - رمحه اهللا -
النبوة من العرب وغـريهم ؛ ألن القـرآن ينـادي بـأن النـاس كلهـم كـانوا يف 

وكيـف يفهـم .  بعث بـه هلـدايتهم وإسـعادهم eوضالل ، وأن النبي شقاء 
املفرس ما قبحته اآليات من عوائدهم عىل وجه احلقيقـة ، أو مـا يقـرب منهـا 

 .)١ (»ًإذا مل يكن عارفا بأحواهلم وما كانوا عليه 
ولفهـم أحـوال النـزول أكـد العلـامء عـىل دراسـة وقـت نـزول الــسورة    

ها؛ ألن لكل فرتة خصائصها املوضوعية، وأكـدوا خاصة قبل اهلجرة أم بعد
 عىل معرفة أسباب النزول ألن بعض اآليات متوقـف معرفتهـا يف كثـري مـن

األحيــان عــىل معرفــة مقتــضيات األحــوال ، وحــال املخاطــب واخلطــاب، 
ًواجلهل بأسباب النزول يوقع املفرس يف اإلشكاالت، سأل بكري نافعـا مـوىل  ُ

يـراهم رشار خلـق «: ن عمر يف احلروريـة ؟ قـالكيف كان رأي اب: ابن عمر
ــؤمنني اهللا، إهنــم ، )٢(»انطلقــوا إىل آيــات أنزلــت يف الكفــار فجعلوهــا يف امل

الــصحيح ، ويــدفع مــا يقــع مــن  فمعرفـة ســبب النــزول يــدلك عــىل املعنــى
 يف أحوالـه املختلفـة يف rكام أكدوا عـىل أمهيـة دراسـة سـرية النبـي  .إشكال

رمحـه  - للمفرس ملعايشة أحوال النزول، قـال الـسعدي السلم واحلرب وغريها
ــات مــع العلــم «  :-اهللا ــالنظر لــسياق اآلي ــأحوال الرســول وســريته مــع ف ب

                                                
  ) .٢٥/ ١( تفسري املنار ) ١(
اسـتتابة املرتــدين ، بــاب قتــل اخلــوارج : ًأخرجـه البخــاري يف صــحيحه تعليقــا يف كتــاب) ٢(

انظـر الفـتح . حيحوسـنده صـ: وامللحدين بعد إقامة احلجـة علـيهم، وقـال ابـن حجـر
)٨/٣. (  



 

 
 

 ،أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعني عىل معرفته وفهم املراد منه
. )١(»خصوصا إذا انضم إىل ذلك معرفة علوم العربية عىل اختالف أنواعهـا 

 أن سـرية اعلـم« :سري اللطيف املنان يف خالصـة تفـسري األحكـاموقال يف تي
 أعظم عون عىل معرفة تفسري كتاب اهللا، والقرآن إنام كان ينـزل rنبينا حممد

تبعا ملناسبات سريته، وما يقوله للخلق، وجواب ما يقال له ، وما حيصل بـه 
ا مـن حتقيق احلق الذي جاء بـه، وإبطـال املـذاهب التـي جـاء إلبطاهلـا، وهـذ

M  Ä    Ã  Â  Á :ًحكمة إنزاله مفرقا، كام ذكر اهللا هـذا املعنـى بقولـه
   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì   Ë  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å

  (  '  &  %     $   #  "  !L )ـــان ). ٣٣ ـ٣٢:الفرق
?  @    M  J  IH  G  F  E  D  C  B  A : وقــال تعــاىل

P  O  N  M   L  KL )فلنرش من سريته ). ١٢٠:هودr 
عىل األحوال املناسبة لنزول اآليـات املعينـات ، أو جلـنس النـوع مـن علـوم 

 .)٢(»القرآن ليكون عونا يف هذا املقام

                                                
 ) .١/٣٠( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ) ١(
)٢/١) (٢. ( 



 

 
 

 الكشف عن مقاصد السورة: املطلب الثاين 
 :)١(وأغراضها وموضوعاهتا

مقاصد السورة وأغراضها واملوضوعات التي تتناوهلـا ، مـن  الكشف عن   
ح األساسية يف فهم السورة القرآنية ؛ فعـىل املفـرس أن املداخل املهمة واملفاتي

يــستجمع معــاين الــسورة للوصــول إىل مقاصــدها وأهــدافها، وموضــوعها 
مهــام تعــددت قــضاياها فهــي كــالم «البــارز، وحماورهــا املتعــددة ، فالــسورة 

واحد يتعلق آخره بأوله، وأوله بآخره، ويرتامى بجملتـه إىل غـرض واحـد، 
فدراسـة نظـم الـسورة ، . )٢(»بعض يف القـضية الواحـدة كام تتعلق اجلمـل بـ

ُّفكـل مـن  «ووحدهتا املوضوعية من أعظم األسباب املعينة عىل دقيق الفهم 
ًغفل عن نظام اآليات أو تناوهلـا تنـاوال قـارصا عـابرا ال يمكنـه أن يـستمتع  ً ً
بجامل القرآن، وال يمكنه أن يـدرك ميزتـه التـي ختـصه مـن بـني سـائر أنـواع 

 ومل أغادر سورة إال بينت «: - رمحه اهللا -، ولذا قال ابن عاشور  )٣(»المالك
ما أحيط به من أغراضها لئال يكون النـاظر يف تفـسري القـرآن مقـصورا عـىل 
بيـان مفرداتـه ومعـاين مجلـه كأهنـا فقـر متفرقـة تـرصفه عـن روعـة انـسجامه 

                                                
استيفاء معـاين الـسورة كـام نـصوا عـىل  هذا املحور من حيث الدراسة يؤخره العلامء حلني) ١(

ذلك ، ومن حيـث الكتابـة والتـأليف يقدمـه العلـامء بعـد احلـديث عـن أسـامء الـسورة 
 .وأحوال نزوهلا وفضائلها 

 .١٩٩النبأ العظيم ، الدكتور حممد عبد اهللا دراز ص ) ٢(
 .٢٢الربهان يف نظم القرآن ، حممد عناية اهللا أسد سبحاين ص) ٣(



 

 
 

 . )١( »وحتجب عنه روائع مجاله 
 ؛ الـسورة آيـات التـي تـدور عليهـا املوضـوعات :  يراد بهالسور ومقاصد    

 سورة يف القرآن الكريم هلـا موضـوعها البـارز الـذي يف الغالـب تـدور فكل
ــسورة  ــي يف ال ــاين الت ــات واملع ــه اآلي ــسورة ،حول ــم موضــوع ال ــإذا عل  ،ُ ف

وحماورها التي تـشمل موضـوعات الـسورة األخـرى ؛ سـهل فهـم الـسورة 
ن املعاين ال يمكـن الوصـول إليهـا إذا وتفسريها، وظهرت دالالت أخرى م

وهـو . درست اآليات جمردة عن مقاصـد الـسورة وأغراضـها وموضـوعاهتا
ّ قـدر مقاصـد كـل فعـىل ؛من العلوم التي يعرف هبا عظمة السورة ومكانتها 

 مقــصدها ألنســورة تكــون عظمتهــا ، فالفاحتــة أعظــم ســورة يف القــرآن ؛ 
د ، ومـن فهـم حماورهـا سـهل عليـه  وهو أعظم مقصو"حتقيق العبودية هللا "

 يف التعريف بـاملعبود احلـق األول: فهم معانيها ، حيث تدور يف ثالثة حماور 
U قولـــه تعـــاىل يف :  M   *  )  (  '  &   %  $  #  "       !

  0    /  .  -  ,  +L ، معرفـة كيفيـة عبادتـه :  واملحـور الثـاين
 ،يم الذي هبـام يكـون القبـول من اإلخالص واالستقامة عىل الرصاط املستق

M  3  2  : يف قولـه تعـاىل وذلـكواالستعانة باهللا التي هبا يكون التوفيق ، 

  9  8   7  6  5  4L ، املحــور األخــري جــاء يف وأن 
عاقبة من عبده ومن عصاه ممن أنعم اهللا عليهم وممن غضب عليهم يف قولـه 

 . M  C  B   A  @  ?  >   =  <  ; L  :تعاىل
                                                

 )  .٨/ ١(التحرير والتنوير ) ١(



 

 
 

علم ال يمكـن التوصـل إليـه إال بعـد اسـتيفاء دراسـة آيـات الـسورة،  وهو   
 :- رمحــه اهللا -ومعرفــة مناســباهتا، وموضــوعاهتا ، يقــول اإلمــام الــشاطبي 

اعتبار جهة النظم يف السورة ال يتم به فائدة إال بعد استيفاء مجيعها بالنظر؛ «
القتصار عىل بعض فاالقتصار عىل بعضها غري مفيد للمقصود منها، كام أن ا

فالـسورة . )١(»اآلية يف استفادة حكم ما ال يفيد إال بعد كامل النظر يف مجيعها
ًأحيانـا تكـون عــدة صـفحات يف قــصة معينـة حتمــل دالالت متنوعـة لكنهــا 

وقد أفرد برهان الدين أبو احلسن إبـراهيم . ختلص يف هنايتها إىل هدف حمدد
ِ مصاعد النَّظـر "بالدارسة يف كتابه بن عمر البقاعي الشافعي هذا املوضوع ا َ ُ ِ َ َ

ِلإلرشاف عىل مقاصد السور َ ِّ َِ ِِ َ َ َ َ ْ  . ، يمكن الرجوع إليه"ِ
 

 :دراسة مفردات القرآن الكريم وغريبه : املطلب الثالث 
 

   علم مفردات القرآن وغريبه، هو العلـم الـذي يعتنـى فيـه فـيام يـشكل مـن 
، وهـو العلـم الـذي يبـدأ بـه املفـرس القرآن وحيتاج فهمه إىل يشء من العنـاء 

فهم كالم اهللا ، وال يمكن فهم املعاين األولية يف اآليـة بـدون معرفتـه ، فمـن 
M   Ø  ×     Ö  Õ  Ô   Ó  Ò          Ñ    Ð  Ï : قــرأ قولــه تعــاىل

  ÙL ) فال يمكن أن يفهم معنى هـاتني اآلتـني مـا مل ) ٣٧ - ٣٦:املعارج
، وألمهيتـه وأثـره كثـرت فيـه مـصنفات "نعـزي" و"مهطعـني"يعرف معنى 

                                                
 ) .٤١٥/ ٣( املوافقات ، الشاطبي ) ١(



 

 
 

 إن أول ما حيتاج أن «: - رمحه اهللا -قال الراغب األصفهاين . فحول العلامء 
يشتغل به مـن علـوم القـرآن العلـوم اللفظيـة ، ومـن العلـوم اللفظيـة حتقيـق 
األلفاظ املفردة ، فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونـه مـن أوائـل 

د أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبن يف كونـه مـن أول املعـاون املعاون ملن يري
- رمحـه اهللا -، ويف هذا يقول أبو حيان األندليس )١(»يف بناء ما يريد أن يبني 

ــدئ أوال «: يف رشحــه ملنهجــه يف تفــسريه  ــاب أين أبت ــي يف هــذا الكت ً وترتيب
ه مـن اللغـة بالكالم عىل مفردات اآلية التي أفرسها لفظة لفظة فيام حيتاج إلي

واألحكــام النحويــة التــي لتلــك اللفظــة قبــل الرتكيــب، وإذا كــان للكلمــة 
معنيــان أو معــان ذكــرت ذلــك يف أول موضــع فيــه تلــك الكلمــة لينظــر مــا 
يناسب هلا من تلك املعاين يف كل موضع تقع فيه فيحمـل عليـه ثـم أرشع يف 

عـن العلـم  وهـو يتحـدث - رمحـه اهللا - ، وقـال الـسيوطي )٢(»تفسري اآلية 
 وجيـب عليـه البـداءة بـالعلوم اللفظيـة، وأول مـا «:الذي يبدأ به املفرس فقال

جيب البداءة به منها حتقيق األلفاظ املفردة فيتكلم عليها مـن جهـة اللغـة ثـم 
 .)٣(»الترصيف ثم االشتقاق

 أمهية هـذا العلـم للمفـرس، وأن مـن عرفـه - رمحه اهللا -   وقد بني أبو حيان 
ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها «: ب التفسري فقالفتح عليه با

قبل الرتكيب، وعلم كيفية تركيبهـا يف تلـك اللغـة، وارتقـى إىل متييـز حـسن 
                                                

 ) .١/١٠( املفردات يف غريب القرآن ) ١(
 )  .٥ /١(البحر املحيط  ) ٢(
 ).٤٧/ ٣(اإلتقان يف علوم القرآن ) ٣(



 

 
 

تركيبها وقبحه فلن حيتاج يف فهم ما تركب من تلـك األلفـاظ إىل مفهـم وال 
معلــم ،وإنــام تفــاوت النــاس يف إدراك هــذا الــذي ذكرنــاه فلــذلك اختلفــت 

 .  )١(»هم وتباينت أقواهلم أفهام
واملفرس يف دراسته لعلم املفـردات ينبغـي أن يـسري عـىل املـنهج القـويم الـذي     

أو الـصحابة rرسمه العلامء لكل مفرس ، فـإذا جـاء يف معنـى لفظـة عـن النبـي 
ــر الطــربي  معنــى ال يعــدل إىل غــريه مــن أقــوال أهــل اللغــة ، فنجــد ابــن جري

ًروا تفسريا للفظة يستشهد عىل ذلك بام يرويـه عـن  إذا ذك وغريه-رمحه اهللا -
الصحابة والتابعني ، وإذا رجع إىل أهل اللغة البد أن يالحظ املعنى املشهور 
واألظهـر واألفـصح يف اللغـة وأسـاليب العـرب يف اخلطـاب ، ولـذلك جتــد 
املفرسين يستشهدون بالشعر العريب ليثبتوا اسـتعامل اللفـظ يف املعنـى الـذي 

ه ، مع مراعاة موافقـة املعنـى املختـار للـسياق الـذي ورد فيـه ، ألن محله علي
ــه ، وإذا  ــذي ورد في ــزه الــسياق ال ــظ قــد يــستعمل يف معــان خمتلفــة يمي ٍاللف
ًاختلف املعنى الرشعي واملعنى اللغوي فيقدم املعنـى الـرشعي أوال وحيمـل 

 :- رمحـه اهللا-عليه ما مل تقم قرينة حتمله عىل املعنى اللغوي ، قال ابن تيميـة 
 ومما ينبغـي أن يعلـم أن األلفـاظ املوجـودة يف القـرآن واحلـديث إذا عـرف «

مل حيــتج يف ذلــك إىل االســتدالل rتفــسريها ومــا أريــد هبــا مــن جهــة النبــي 
نوع : األسامء ثالثة أنواع : بأقوال أهل اللغة وال غريهم ، وهلذا قال الفقهاء 

ع يعرف حـده باللغـة كالـشمس يعرف حده بالرشع كالصالة والزكاة ، ونو

                                                
 )  .٦ /١(البحر املحيط  ) ١(



 

 
 

والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفـظ القـبض ولفـظ املعـروف يف قولـه 
M  µ´  ³L)ــك ) ١٩:النــساء فاســم الــصالة ... ونحــو ذل

ما يـراد هبـا يف كـالم rوالزكاة والصيام واحلج ونحو ذلك قد بني الرسول  
ا ، فلـو اهللا ورسوله، وكذلك لفظ اخلمر وغريها ، ومن هناك يعـرف معناهـ

  مل يقبــل منــه ، وأمــا الكــالم يف rأراد أحــد أن يفــرسها بغــري مــا بينــه النبــي
اشتقاقها ووجه داللتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل األحكام ، وهـو 
زيادة يف العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن لكـن معرفـة املـراد هبـا ال يتوقـف 

 . )١(»عىل هذا
 

 :ناسب بني اآليات دراسة وجه الت: املطلب الرابع 
 

 من العلوم املهمة املقدمة يف دراسة التفسري التي تكشف للدارس الكثري من 
معاين القرآن ولطائفه وروائعه النظر يف وجه التناسـب بـني اآليـات سـابقها 
والحقها ، بل بني فقرات اآلية الواحدة ، فهو خري معني يف فهم املعنى وفق 

ــه اســتنباطا ــذي ورد في ــسياق ال ــال ًال ــذلك ق ــارا، أو ترجيحــا؛ ول ً، أو اختي ً
والـذي ينبغــي يف كـل آيــة أن يبحـث أول كــل يشء عـن كوهنــا «: الزركـيش 

مكملة ملا قبلها أو مستقلة ، ثم املستقلة ما وجه مناسبتها ملا قبلها، ففي ذلك 
 ، )٢(»علم جم ، وهكذا يف السور يطلب وجه اتصاهلا بام قبلها وما سيقت له

                                                
 ) .٢٨٧/  ٧(جمموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ١(
 ) .٣٧ / ١( الربهان يف علوم القرآن  ) ٢(



 

 
 

الـسياق  «:يف بيان أمهية السياق يف فهم املعنـى  -رمحه اهللا  - وقال ابن القيم
يرشد إىل بيان املجمل ، وتعيني املحتمل ، والقطع بعدم احتامل غـري املـراد ، 
وختصيص العام ، وتقييد املطلق ، وتنوع الداللة ، وهـو مـن أعظـم القـرائن 

 مناظرتـه، الدالـة عـىل مـراد املـتكلم ، فمـن أمهلـه غلـط يف نظـره، وغـالط يف
كيــف جتــد ســياقه  M  ]    \  [        Z  YL  :فــانظر إىل قولــه

 .)١(»يدل عىل أنه الذليل احلقري 
   فالنظر يف سياق اآلية ومناسـباهتا ملـا قبلهـا ومـا بعـدها مـن األمـور املهمـة 

فمن خاللـه يـستعني عـىل فهـم املعنـى ، أو الرتجـيح بـني اآلراء يف «للمفرس 
الة لبس أو إشـكال ، أو دفـع إهيـام ، أو معرفـة احلكمـة ضوء السياق ، أو إز

، فهو خطـوة مهمـة )٢(»من إيراد القصص القرآين ، أو غري ذلك من  الفوائد
ــؤدي إىل دراســة تفــسريية  للوصــول إىل معــاين اآليــة أو الــسورة ، وإمهالــه ي
يشوهبا النقص واخللل ، كام جاء عن عكرمة أن نـافع بـن األزرق اخلـارجي 

ًيا أعمى البرص أعمى القلب تزعم أن قومـا خيرجـون مـن :  عباسقال البن
: فقال) ٣٧:املائدةM)    (  '  & L ) : النار، وقد قال اهللا تعاىل

  .  )٣()هذا للكفار . وحيك ، اقرأ ما فوقها
  وهــو علــم يف الدراســة يقــدم يف األصــل حتــى عــىل ســبب النــزول ، قــال 

                                                
 ) .١١/ ٥(بدائع الفوائد ) ١(
 ) .١٥ /١( موقف الشوكاين يف تفسريه من املناسبات ) ٢(
 ) .٢٩٤/ ١٠(  آي القرآن جامع البيان يف تأويل) ٣(



 

 
 

أن يبدءوا بذكر سبب النزول ، ووقـع ِّقد جرت عادة املفرسين  «: الزركيش 
ُأهيـام أوىل بالبـداءة؟ أيبـدأ بـذكر الـسبب ، أو باملناسـبة ألهنـا : البحث يف أنه 

ــال ــزول ؟ ق ــابقة عــىل الن ــنظم الكــالم ، وهــى س ــصححة ل ــق : ِّامل والتحقي
©    M  ª ًالتفصيل بني أن يكون وجه املناسبة متوقفا عىل سبب النزول كآية 

   °  ¯  ®  ¬  «  ±L )فهـذا ينبغـي فيـه تقـديم ) ٥٨: النساء
ذكر الـسبب ، ألنـه حينئـذ مـن بـاب تقـديم الوسـائل عـىل املقاصـد ، وإن مل 

ْيتوقف عىل ذلك ، فاألوىل تقديم وجه املناسبة َ«)١( . 
   ودراســة علــم املناســبات بــاب واســع بعــضه متعلــق بموضــوع الــسورة ، 

ا ، أو فاحتــة الــسورة وبعــضه بــني اســم الــسورة وموضــوعها أو موضــوعاهت
خلامتتها ونحو ذلك مـن الوجـوه الكثـرية التـي تكلـم عنهـا العلـامء ؛ ولكـن 
نحن هنا نتكلم عن احلد الذي البد من دراسته يف أثناء دراسـة اآليـة ، وهـو 
ــاين  ــاظ واملع ــضبط فهــم األلف ــن خالهلــا ي ــذي م ــات ال ــني اآلي التناســب ب

ن يكون بني اآلية والحقتهـا األصل يف آي القرآن أ«واألحكام ، وذلك ألن 
تناسب يف الغرض ، أو يف االنتقـال منـه أو نحـو ذلـك مـن أسـاليب الكـالم 

 .)٢(»املنتظم املتصل
 

                                                
 ) .١/٣٤( الربهان يف علوم القرآن ) ١(
 ) .٧٩/ ١(التحرير والتنوير ) ٢(



 

 
 

 :دراسة املعنى العام لآلية أو السورة : املطلب اخلامس 
ِّإذا درس املفرس األلفاظ وفق السياق الـذي وردت فيـه ، فإنـه ينطلـق إىل    

ًمجـايل ، ملتزمـا للمعنـى إلية ، وهو ما يسمى بالتفسري افهم املعنى العام   لآل
املختار يف داللة األلفـاظ ، ويكـون هـدف املفـرس الوصـول للمعـاين الكليـة 
لآلية بدون تفصيالت فـيام يتعلـق باألحكـام ، أو مـا يـستنبط مـن اآليـة مـن 

هـو التفـسري الـذي « :مجـايل بقـوهلمإلفوائد ، وهلـذا عـرف العلـامء التفـسري ا
ًفي املفرس فيه بعرض املعنى لآلية أو اآليات عرضـا إمجاليـا مـوجزا دون يكت ً ً

 . )١(»توسع أو تفصيل 
   واملعنى العام لآلية هو وجه من وجوه التفسري املهمة الذي مارسه العلـامء 

مجـايل إلًيف تفاسريهم ، كابن جرير وابن كثـري ، فكثـريا مـا يـذكرون املعنـى ا
القول : أ ابن جرير تفسريه بذكر املعنى العام فيقول ًلآلية، فنجد غالبا ما يبد

يف تأويل قوله جل ثناؤه كذا وكذا ثم يذكر ما يؤيـده ممـا ورد عـن الـصحابة 
ًوالتــابعني ، ومــنهم مــن جعلــه وجهــا لتفــسريه ، فبنــى تفــسريه عــىل املعنــى 

كتاب تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الـرمحن : مجايل مثلإلا
والتفسري امليرس ملجمع امللـك ، بن نارص السعدي ، وزبدة التفسري، لألشقرا

فهد لطباعة املصحف باملدينة النبوية ، وصفوة البيان ملعـاين القـرآن حلـسنني 
ًومنهم من جعله وجها بارزا ضمن األوجه التي سلكها يف تفـسريه . خملوف ً

ملعنـى العـام قبـل وأفرده بعنوان خاص ، حيث اتبع دراسة املفـردات ببيـان ا

                                                
 ).١٣:ص( صالح عبد الفتاح اخلالدي . التفسري والتأويل يف القرآن الكريم ، د : انظر ) ١(



 

 
 

 ، ومثــل التفــسري "أيـرس التفاســري"دراسـة األحكــام كــاجلزائري يف تفــسريه 
املوضوعي لسور القرآن الكريم الذي نفذتـه جامعـة الـشارقة حتـت إرشاف 

 .مصطفى مسلم ، والطنطاوي يف تفسريه الوسيط 
أنـه :   وأمهية هذا النوع من وجوه التفسري تكمن يف عدة جوانب مـن ذلـك 

 معاين القرآن الكريم يف متناول اجلميع ، وهو يربز املعنى األول الـذي جيعل
االعتنـاء باملعـاين « : صيغت األلفاظ من أجله، قال الشاطبي ـــ رمحـه اهللا ــــ

ًاملبثوثة يف اخلطاب هو املقصود األعظم ؛ بناء عىل أن العرب كانـت عنايتهـا 
ذا األصل معلـوم عنـد أهـل َّباملعاين ، وإنام أصلحت األلفاظ من أجلها، وه

َّالعربية، فاللفظ إنام هو وسيلة إىل حتصيل املعنى املراد، واملعنى هو املقصود، 
ًوال أيـضا كـل املعـاين ، فـإن املعنـى اإلفـرادي قـد ال يعبـأ بـه إذا كـان املعنــى 

كام هـو يمثـل احلـد األدنـى املطلـوب فهمـه مـن . )١(»ًالرتكيبي مفهوما دونه 
ً جعلـه اهللا للنـاس مجيعـا، يقـول األسـتاذ حممـد رشـيد خطاب القـرآن الـذي

أن يبني باإلمجال مـا يـرشب القلـب عظمـة : فالتفسري مراتب أدناها«: رضا 
وهـذه التـي قلنـا . اهللا وتنزهيه ، ويرصف النفس عن الرش وجيذهبا إىل اخلـري 

 ، وهـو يمهـد ملـا يـستتبع مـن دراسـات تفـصيلية )٢(("إهنا متيرسة لكل أحـد
و السورة للتـدرج بـالفهم حتـى لطـالب العلـم ، يقـول الـشيخ سـيد لآلية أ

ِهذا هـو املعنـى اإلمجـايل لآليـات الكريمـة سـقناه قبـل "طنطاوي يف تفسريه 

                                                
 ) .٣٩٦/ ٢(املوافقات ) ١(
  ) .٢٣/ ١( تفسري املنار ) ٢(



 

 
 

، كـام أنـه )١("تفصيل القول يف تفسريها حتى يتهيـأ الـذهن لفهمهـا بوضـوح
يعطــي خالصــة اآلراء واألفكــار وفــق الــراجح واملختــار بــدون تطويــل أو 

 تفاصــيل وفرعيــات، وهــو مــن أنــسب أوجــه التفــسري للرتمجــة ، دخــول يف
 .وعامة الناس 

  فيكفي املسلم وهو يقرأ يف مقدمة سورة البقـرة أن يعلـم أهنـا حـوت مخـسة 
نفـاق ، إلأوصاف للمتقني تتلخص يف اإليامن بالغيب ، وإقامـة الـصالة ، وا

بـاآلخرة ، وأن واإليامن بالقرآن وما أنزلـه اهللا مـن كتـب سـابقة، مـع اليقـني 
َّالذين اجتمعت فيهم تلك الصفات هم املتقون الذين من اهللا عليهم باهلداية 

 .والفالح يف الدنيا واآلخرة 
   وفهم املعنـى العـام يـسهل فهـم القـرآن للنـاس، ويـسهل عـىل كـل مـسلم 
معرفته إذا كان له علم باللسان الذي نـزل عليـه القـرآن الكـريم ، ومـن هنـا 

ًامء وجعلـوه وجهـا مهـام مـن وجـوه التفـسري التـي هلـا دورهـا اعتنى بـه العلـ ً
 . وأثرها يف فهم القرآن الكريم 

 

                                                
 ) .١٣٩٨/ ١(نطاوي التفسري الوسيط ، سيد ط) ١(



 

 
 

  الرشعية)١(دراسة األحكام: املطلب السادس 
 :التي دلت عليها اآلية

 
القرآن الكريم هو مصدر الترشيع األول وأسـاس اهلـدى والرمحـة ، ومـن    

اب اهللا تعـاىل تعلـم أحكـام أهم ما جيب عىل كل مسلم تعلمه وفهمه من كتـ
دينه التي يتعبد اهللا تبارك وتعاىل من   خالهلا ، ومن هنا كانت دراسة وإبـراز 
ًاألحكام الرشعية التي وردت يف اآلية دائام يف أولويات املفـرس فـيام يقـصده 

ُ ليعبدوا رهبم باعتقاد احلق ، وبالعمـل بـام رشع دون «لنفسه ويقدمه للناس 
ّما ابتدع ، مزك ُ ني نفوسهم بذلك مكملني آداهبم مهذبني أخالقهـم بـام أودع ُ

ــة واآلداب  ــة واألخالقي ــة الروحي ــاهج الرتبي ــه مــن من ــه كتاب اهللا جــل جالل
 وهو وجه من أوجه التفسري التي مل خيتلـف العلـامء يف أمهيتـه ، ، )٢(»النفسية 

يـر،  عناية خاصة يف تفاسريهم ابتداء من جامع البيـان البـن جربل اعتنوا به
إىل أضواء البيان للشنقيطي ، ومنهم من جعله الوجه البارز يف تفسريه ، كـام 
فعل القرطبي يف كتابه اجلامع ألحكام القرآن ، ومنهم من أفرده بالتـصنيف 
يف مؤلفات خاصة جاءت حتمل مـسمى أحكـام القـرآن ، اهـتم مـن خالهلـا 

 ،كــأيب احلــسن العلــامء بآيــات األحكــام الــرشعية املتعلقــة بأحكــام املكلفــني
ــشافعي ، وأيب بكــر الــرازي املعــروف  ــا اهلــرايس ال الطــربي املعــروف بالكي

                                                
 األحكـام االعتقاديـة والفقهيـة والـسلوكية "يقصد الباحث باألحكـام عمـوم األحكـام ) ١(

  ."واألخالقية
 ) .٥/ ١( أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري ، أبو بكر اجلزائري ) ٢(



 

 
 

ــأثرت  ــالكي ، وهــي كتــب ت ــن العــريب امل ــي ، وأيب بكــر ب باجلــصاص احلنف
بمذاهب مؤلفيها ، وهنالك كتب حديثـة  كتبـت يف دراسـة آيـات األحكـام 

سري آيـات تفـ: ًعموما دون االلتزام بمـذهب معـني يف تقريـر األحكـام مثـل 
األحكام، للشيخ حممد عىل السايس ، وروائع البيان بتفسري آيات األحكـام 
للــشيخ حممــد عــيل الــصابوين ، وآيــات األحكــام للــشيخ حممــد بــن صــالح 

ًوقد توسع هذا النوع من الدراسة حتى مثـل اجتاهـا يف التفـسري ، . العثيمني 
 .عرف بالتفسري الفقهي 

يف امتداده التارخيي بحركـة الفقـه وأصـوله ، فلـم   وهذا الوجه من التفسري تأثر 
ينفك عن طريقة  الفقهاء يف تقريـر واسـتنباط األحكـام ، ومل خيـل مـن شـوائب 
التعصبات املذهبية التي شابت تلك الفرتات ، كام فيـه اسـتطرادات وتفريعـات 
حرفت التفسري عن مساره ، وذلك بدراسة مسائل ليس هلا تعلق وارتباط باآلية 

ة مبارشة ، وكثرت من خالله األقوال واخلالفات املذهبية ؛ حتـى سـمي بصور
بالتفسري املقارن ، ألن الدارس حيتاج إىل معرفة كيفية التعامل مع هذا النوع من 

 .اخلالفات التي ال بد أن يراعي فيها ضوابط الرتجيح 
    واملفرس وهو يدرس يف علم األحكام البد أن تكون له قدرة عىل الرتجـيح
بني األقوال املتعارضة ، واملوازنة بني اآلراء املختلفـة ، ألنـه ال جيـوز تفـسري 

كام عىل املفـرس أن يعـرف كيـف جيمـع . اآلية بالقول املرجوح وترك الراجح
بني األدلة ، وكيف يميز بني اختالف التنوع والتضاد وفـق مـا قـرره العلـامء 

 كتبهم ؛ للتوصـل للحـق من منهجية يف الدراسات املقارنة وساروا عليها يف
والــصواب بأقــرص الطــرق بــدون تعــصب ملــذهب أو شــيخ أو طريقــة وفــق 



 

 
 

. قواعد الرتجيح أو االختيار؛ ألنـه جانـب تـأثر بـاختالف مـذاهب العلـامء 
قال الزركيش وهو يبني املنهجية التي تـدرس هبـا األقـوال املختلفـة فيهـا مـا 

الــذي ال جيــوز لغــري ًوكــل لفــظ احتمــل معنيــني فــصاعدا فهــو  «: ملخــصه 
العلامء االجتهاد فيه ، وعليهم اعتامد الشواهد والـدالئل دون جمـرد الـرأي ، 
فإن كان أحد املعنيـني أظهـر وجـب احلمـل عليـه إال أن يقـوم دليـل عـىل أن 
املراد هـو اخلفـي ، وإن اسـتويا واالسـتعامل فـيهام حقيقـة ؛ لكـن يف أحـدمها 

عية فاحلمل عىل الـرشعية أوىل إال أن حقيقة لغوية أو عرفية ، ويف اآلخر رش
M  u      t   sr  q يـدل دليــل عــىل إرادة اللغويــة ،كــام يف قولــه تعــاىل 

w  vL )ــة ــة ) ١٠٣:التوب ــة واآلخــر لغوي ــان يف أحــدمها عرفي ــو ك ، ول
فاحلمل عىل العرفية أوىل ؛ ألن الرشع ألزم ، فإن تنـاىف اجـتامعهام ومل يمكـن 

 للحـيض والطهـر اجتهـد يف املـراد مـنهام "القـرء"ـإرادهتام باللفظ الواحد كـ
باألمارات الدالة عليه ، فام ظنه فهو مراد اهللا تعاىل يف حقه ، وإن مل يظهـر لـه 
يشء فهو يتخري يف احلمل عىل أهيام شاء، وإن مل يتنافيا وجب احلمـل علـيهام 
عند املحققـني، ويكـون ذلـك أبلـغ يف اإلعجـاز والفـصاحة إال إن دل دليـل 

 .)١(» إرادة أحدمهاعىل
  ومن هنا ظهر علم يف الدراسـات القرآنيـة يـدرس ترجيحـات واختيـارات 
واستدراكات العلامء وحيكم من خالهلا عـىل املفـرس وقوتـه العلميـة وجتـرده 

وعىل املفرس عدم التوسع يف املـسائل الفقهيـة التـي لـيس هلـا ارتبـاط . للحق
                                                

 .، هذا ملخص قوله ) ١٦٨ـ  ٢/١٦٦(الربهان يف علوم القرآن : انظر  )١(



 

 
 

خـراج الدراسـة عـن روح  إين وباآلية حتى ال نبعد عن دالالت النص القـرآ
التفسري، وإنام يقرر املفرس الرأي الراجح بأقرص الطرق وأيرسها كام هو هنج 

 .القرآن الكريم 
 

 :استنباط الفوائد واللطائف: املطلب السابع 
    عىل املفرس بعد معرفة األحكام الظاهرة أن هيـتم باسـتنباط املعـاين اخلفيـة 

قد ختفى عىل غري مـستنبطها ، مـع معرفـة أنـواع التي حتتاج إىل نظر واجتهاد 
فعلـم االسـتنباط هـو علـم . الداللـة مـن نـص ، وإشـارة ، وإيـامء ، وغريهـا 

باط ؛ إذ « ــيس طريقــة االســتنْ ــإن ذلــك ل ــرد فهــم اللفــظ ، ف ــد عــىل جم ْزائ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َّ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َِّ َ ِ َ ُ َ ََ ٌ
ب ــال باالســتنْ ــاظ ال تنَ َموضــوعات األلف ِْ ِ ِْ َِ َُ َ ُْ َُ ْ َ ــاين ُ ــل واملع ــه العل ــال ب ــام تنَ ِاط وإن َ َ ََْ ُ َ ْ ُِ ِ ِِ ُ ََّ ِ

ِواألشباه والنَّظائر ومقاصد املتكلم  ِّ ُْ َ ََ َ ُ ِ َ َُ َ ُ َ َِ ْ َ َومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد عـىل ... ْ َ ٌَ ِْ ٌ َ ٌ ََ َ ْ َ َّ ُْ ْ ََ َ
ُمعرفة موضو ْ َْ َِ َ ْع اللفـظ وعمومـه أو خـِ ََ ِ ِ ُِ ُ ْ َّ َصوصه ، فـإن هـذا قـدر مـشَرتِ ُ ٌْ ْ َ َ َّ ََ ِ ِ ِ َك بـني ُ ْ َ ٌ

ِسائر من يعرُف لغة العرب، وإنـام هـذا فهـم لـوازم املعنَـى ونظـائره، ومـراد  ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ َْ َ َ َ ْ َ َُ َِّ َِ َ ِ ِ
َاملتكلم بكالمه، ومعرفة حدود كالمه، بحيث ال يدخل فيها غري املـراد، وال  ََ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُْ ُ ُ َ َ َ ِ ِّ ُُْ َ ُ ْ ُ َِ َِ ِ َ َ

ها يش ْْخيرج منْ َ َ ُِ ُ ِء من املـرادَ َِ ٌُْ  ، وهـو علـم مهـم ؛ ألننـا متعبـدون إىل اهللا بـام )١(»ْ
فكـام ال جيـوز جتـاوز ألفـاظ القـرآن ، دلت عليه اآلية بمنطوقها أو مفهومهـا 

وهـو علـم . ٌومعانيه ، كذلك ال جيوز قرصها بـل جيـب أن يعطـى كـل حقـه 
 ال يزيــد مــن وجــوه املعنــى ، ويكــشف املزيــد مــن أرسار هــذا الكتــاب التــي

ــي هلــا تعلــق  ــد الت ــي ال تنتهــي ، خاصــة الفوائ ــه الت ــيض ، ويظهــر مجاليت تنق
                                                

 ) .٣٠٧ /  ١( قعني عن رب العاملني ، ابن قيم اجلوزية  إعالم املو) ١(



 

 
 

بــاحلكم، أو تعمــق فهــم املــسلم يف عقيدتــه وعبادتــه وأخالقــه ، فــإن آيــات 
القرآن ذات أفـانني عميقـة مرتاميـة األطـراف ، تنقطـع فيهـا الطاقـات ، وال 

هـذا الكتـاب تبلغ غورها األفهـام ، فلـيس يف املقـدور اسـتيفاء مجيـع أرسار 
املصون، الذي حوى من احلكم املكنونة اليشء العظيم؛ ولـذا جعلـه العلـامء 
ًآخر الكالم الذي ينتهي عنـده حـديثهم ، وال ينتهـي نظـرهم فيـه ، بـل دائـام 

وجيـب عليـه البـداءة «: يقول السيوطي ـــ رمحه اهللا ــــ. يسألون اهللا املزيد فيه
ءة بــه منهــا حتقيــق األلفــاظ املفــردة، بــالعلوم اللفظيــة، وأول مــا جيــب البــدا

فيتكلم عليها من جهة اللغة، ثم   الترصيف، ثم االشتقاق ، ثم يتكلم عليها 
بحسب الرتكيب فيبـدأ بـاإلعراب، ثـم بـام يتعلـق باملعـاين ، ثـم البيـان ، ثـم 

 . )١(»البديع ، ثم يبني املعنى املراد ، ثم االستنباط ، ثم اإلشارات
يف املعنى املستنبط عدم معارضته ألدلة الرشع ، أو اللغة،   وينبغي أن يراعى 

ويكون له ارتباط بالنص القـرآين ، فـال يكـون هنالـك تكلـف فـيام لـيس لـه 
ًارتباط بالنص ولو كان املعنـى املـذكور صـحيحا فإنـه يرفـضه ألن يف ذلـك 

، وكذلك يكون فيام للرأي فيه جمـال، لـيس ممـا اسـتأثر )٢(خطأ يف االستدالل
 بعلمه ، وأن ال يكون مما يشتت الذهن أو يرصف عن العمل إىل اجلدل ، اهللا

ــسري األول هــو  ــصد التف ــا، ألن مق ــتنباطات األوىل تركه ــل هــذه االس فمث
 .اهلداية

                                                
 )  .٤٧/ ٣(اإلتقان يف علوم القرآن ) ١(
ملزيـد  ) ٢٦٨: ص( فهـد الـوهبي . منهج االستنباط من القرآن الكـريم ،الـشيخ د: انظر ) ٢(

 .الفائدة  



 

 
 

 
 :دراسة خصائص األسلوب وأوجه اإلعجاز : املطلب الثامن 

: نزالـه إ  القرآن أنزلـه اهللا تعـاىل للهدايـة واإلعجـاز قـال تعـاىل عـن مقـصد 
Ms  r  q  p   o  nL)فهـــو )١٨٥:البقــرة ،

اآليــة واملعجــزة الكــربى اخلالــدة الدالــة عــىل صــدق الرســالة مــدى الــدهر 
M  ´  ³ : املسجل من خالله عجز اخللق يف اإلتيان بمثله، قال تعاىل

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç            Æ  Å   Ä  Ñ  Ð  

  Ö  Õ  ÔÓ  ÒL )٢٤ - ٢٣:البقرة .( 
ً  وهو معجز من حيث ألفاظه ومعانيه معا، فأوجه إعجازه كثرية منه مـا هـو 
متمثل يف كامل بالغته، وروعة بيانه، وسعة دالالته ، وتفنن أسلوبه ، ووفاء 
معانيه حلاجات البرشية ، ومنها ما هو متعلق بـصدق إخبـاره عـن املغيبـات 

 ومستقبل ، ومنـه مـا هـو متمثـل يف عدالـة وشـمولية وكـامل مايض وحارض
ترشيعاته ، ومنه ما هو متعلق بمنهجه وعظم أثره يف تربية وتزكية النفوس ، 

 حتـى يف ًالعجـاز مـاثإلوقوة حجته يف إقناع العقـول وهـدايتها ، بـل نجـد ا
ـــات  نظمـــه وترتيبـــه ، ومـــا فيـــه مـــن تناســـق وتناســـب يف األلفـــاظ واآلي

M  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K :  ، قــال تعــاىل واملوضــوعات
  X  W  V   UL )قــال فخــر الــدين الــرازي يف ). ٨٢: النــساء
 ومن تأمل يف لطائف نظـم هـذه الـسورة ، ويف «: ختام تفسريه لسورة البقرة



 

 
 

بدائع ترتيبها علم أن القرآن كام أنه معجـز بحـسب فـصاحة ألفاظـه ورشف 
إنـه : ّ معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا ًمعانيه ، فهو أيضا

معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إال أين رأيت مجهـور املفـرسين معرضـني 
وغــري ذلــك مــن أوجــه . )١( »عــن هــذه اللطــائف غــري متنبهــني هلــذه األمــور

اإلعجاز األخرى التـي تفـيض يف كـل جوانبهـا بـاجلالل واجلـامل ، وتـشهد 
 . ن اإلتيان بمثله أبدابعجز اإلنسان م

   واملفـرس وهـو يفــرس يف كـالم اهللا تعــاىل ينبغـي لـه أن ال يغفــل عـن دراســة 
َوجـوه إعجـازه، الحتوائهـا عـىل حكـم وأرسار بديعـة ؛ ف  خاللـه تظهــر مـنِ

 ويرتقـي املـسلم يف مـدارج ،براهني الرسالة، وينفـي عـن كتـاب اهللا الريـب 
كـريم ، وكيـف أحكمـت آياتـه ، اليقني درجـات ؛ ويتعمـق نظـره للقـرآن ال

واستقامت معانيه ، وتوافقـت هدايتـه ، وتوسـعت علومـه بدرجـة عجـزت 
حاطة هبا ، وكيـف سـام يف ألفاظـه وأسـلوبه وتفـنن يف روعـة إلن اعالعقول 

خطابه ، وتناسب وتناسق يف نظمه وترتيبه ، وصدق بعـضه بعـضا بـام لـيس 
لـامء هبـذا الوجـه يف التفـسري ومن هنا اهـتم الع. هو معتاد يف كل كالم البرش

ــيش ــال الزرك ــه، ق ــدوا عــىل أمهيت ــصناعة  «: وأك ــة هــذه ال ــم أن معرف واعل
  .)٢(» اهللاكالم عمدة التفسري املطلع عىل عجائب هيبأوضاعها 

   وقـد جعلـه بعـض العلـامء مـن الدراسـات املتـأخرة ؛ ألن أوجـه اإلعجـاز 

                                                
 ).٤/٦٧( مفاتيح الغيب ، أبو عبد اهللا الرازي  ) ١(
 ) .٣٢٩/ ١(آن  الربهان يف علوم القر) ٢(



 

 
 

 مـا يـستطيعونه عنـد كثرية يصعب اإلحاطة هبا ، وهم يريدون الوقوَف عـىل
 ثم أختتم الكالم يف مجلة من «: دراسة اآليات ، قال أبو حيان ـــ رمحه اهللا ـــ 

ًاآليات التي فرسهتا إفرادا وتركيبا بـام ذكـروا فيهـا مـن علـم البيـان والبـديع  ً
عجاز ال تظهر إال من خالل اسـتيفاء إلً، كام هنالك أوجها من ا )١(»ًملخصا

 فاالقتصار عىل بعضها فيه غري مفيـد غايـة املقـصود ، «، مجيع السورة بالنظر
َّكام أن االقتصار عىل بعض اآلية يف استفادة حكـم مـا ال يفيـد إال بعـد كـامل  َّ

  .٢((»النَّظر يف مجيعها 
 واستصحابه ضمن التفسري أضعف ن إغفال هذا اجلانب وعدم إدخالهإ   و

 ، وقلـل مـن درجـات من مكانة وجاللة القـرآن يف نفـوس بعـض املـسلمني
ًاليقني ، وهو وجه مهم حاول العلامء قديام وحـديثا  دخالـه ضـمن التفـسري إً

 .أمثال الزخمرشي والرازي وأيب السعود وابن عاشور وغريهم
 

 :ربط الواقع هبدايات القرآن الكريم : املطلب التاسع 
  القرآن جـاء هلدايـة النـاس للتـي هـي أقـوم ، وإخـراجهم مـن الظلـامت إىل 

أكثر الناس ال يشعرون بدخول الواقـع "النور، يف كل زمان ومكان ؛ ولكن 
حتته وتـضمنه لـه ، ويظنونـه يف نـوع ويف قـوم قـد خلـوا مـن قبـل ومل يعقبـوا 

ولـذلك كـان . )٣("ًوارثا، وهذا هو الذي حيول بني القلب وبني فهـم القـرآن
                                                

 ) .٦ ، ١/٥(البحر املحيط  ) ١(
 ) .٤١٥/ ٣(املوافقات للشاطبي  )٢(
 ) .١/٣٤٣(مدارج السالكني ) ٣(



 

 
 

مل عـىل تنزيـل من أعظم ما يقوم به املفرس ربط معاين القرآن بالواقع ، والع
قيمه عىل احلياة من خالل تفسريه ، بام حيقق لألمـة صـالحها ويعيـد جمـدها، 
ويكــشف خمططــات عــدوها، وذلــك مــن خــالل الــدعوة للعمــل هبــدايات 
القــرآن الكــريم ، وتــصحيح مــا يف الواقــع مــن مفــاهيم ونظريــات خاطئــة ، 

ة التـي وبيان ضالل الدعوات املنحرفة ، ويعالج الصفات والعادات الذميم
عاجلها القـرآن ، ويؤكـد عـىل طـرق النهـوض باألمـة التـي أبرزهـا القـرآن ، 
ويكشف عن أسباب الضعف واخللـل ، وسـنن التمكـني والتخلـف، ويـرد 
عــىل الــشبه املثــارة حــول تعــاليم القــرآن الكــريم وأحكامــه، ويــربز العــالج 

 إليـه، ملشكالت الواقع املتنوعة، وهو مما يسهل فهم القرآن للنـاس وحيبـبهم
ًفإن أمتنا اليوم تعيش فتنا متالحقة، ومشكالت معقـدة أصـبح احللـيم فيهـا 
حريان بسبب بعدها عن كتاب اهللا، مصدر اهلدى ومورد الشفاء، فالواجب 
عىل علامء التفسري فحص قضايا أمتهم وفق هدايات القرآن، فهو كتاب نزل 

ًمعايــشا ومعاجلــا لقــضايا األمــة يف كــل فرتاهتــا، وهــو رس  مــن أرسار نزولــه ً
ًمــنجام، حيــث عــايش األمــة يف ســلمها وحرهبــا، ويف مــشاكلها الفرديــة 
ٍواجلامعية ، فليس التفـسري جمـرد معـان جتمـع ، أو كلـامت توضـح ، أو مجـل 
تعرب ؛ وإنام هو حكم وهـدايات تـستجمع لتـستنري هبـا األمـة يف مـسريهتا، 

، ويعـالج الكثـري فالبد أن يواكـب التفـسري روح عـرصه. وتعالج به واقعها 
ــول  ــدا عــن احلل ــصادية وغريهــا ، بعي ــة واالقت ًمــن قــضايا األمــة االجتامعي
املــستوردة التــي ال تتوافــق مــع هــدي الكتــاب املجيــد ، وهكــذا كــان اجليــل 
األول يتعامل مع القرآن وفهمه ، بل ينبغي توظيف هدايات القرآن الكريم 



 

 
 

جــتامع ، والــنفس وغريهــا ، يف تزكيـة العلــوم اإلنــسانية كعلــم الرتبيــة ، واال
فنحن ندرس التفسري ليلبي حاجـة عـرصنا، ويـسهم يف إصـالح واقعنـا، ال 
ًتفسريا ال يضيف حلياتنا جديدا ، وهذه تعترب ميزة خاصـة يتميـز هبـا املفـرس  ً

 .املصلح عن غريه
    فمهمة املفرس أن يصنع من خالل تفسريه آليات العالج ، وينزهلـا قوالـب 

ًاين يف واقــع احليــاة ، فــنحن ال نريــد قرآنــا يــتىل يف افتتــاح عمــل تــرتجم املعــ
ًاملجالس تربكا فحسب ؛ وإنام نريد قرآنا يفتتح املجالس واملحافل واملصانع  ً
واملــدارس هبديــه ونــوره وتعاليمــه ، ولتحقــق مقاصــده ومبادئــه وقيمــه 

 .األخالقية 
 ممارســته    إن انفــصال املفــرس عــن واقعــه وقــضايا أمتــه ومتطلباهتــا خــالل

ًللتفسري جيعل مهمته تنحرص يف استنباط احلكـم ، وجتعلـه مقـرصا يف جعـل 
ًالقرآن واقعا معاشا، أو شفاء لواقع عليل ، فالقرآن عندما حيكي واقعا ألمة  ً ً
ــرص ونتجنــب ســنن اهلــالك  ــسنن الن ــرب وأن نأخــذ ب ــا أن نعت ــد من ــإنام يري ف

M¼  »  º ¹L)ــــراف ــــاىل)١٧٦:األع ــــال تع  :، وق
M   ¾  ½È  Ç      Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿   É

  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  ÊL 
  ).١١١: يوسف(

ً  فبعد التتبع واالستقراء لكثري مـن كتـب التفـسري وجـدت كثـريا مـن علـامء 
ًالتفسري قديام وحديثا قد بذلوا جهودا كبـرية لـربط معـاين القـرآن بـالواقع ،  ً ً

ًصائح وتوجهـــات وحلـــوال مـــن خـــالل وحـــاولوا أن يقـــدموا ألمـــتهم نـــ



 

 
 

تفاسريهم ، وحذروا من خمـاطر مهلكـة ؛ وفـتن قادمـة ؛ ولكـن حجـم هـذا 
االهتامم خيتلف من عـامل آلخـر، كـام اختلفـت طريقـة كـل عـامل يف حمـاوالت 
الربط وطريقة التعبري يف التأصيل أو الرد والتصدي لالنحرافـات املوجـودة 

نترش التعصب املذهبي ، واستحكم الغزو عندما ا: والشبه املثارة، مثال ذلك
ــا اإلســالمي ، وصــعد مــن وســائله ، وحكمــت القــوانني  الفكــري يف عاملن
ــشأت منــاهج احليــاة يف بــالد  ًالوضــعية بــدال عــن الــرشيعة اإلســالمية ، ون
املسلمني عىل أسس غري إسالمية ، حاول بعـض علـامء التفـسري تنـاول هـذا 

أفكــارهم الــضالة ، ومــواجهتهم ، املوضــوع مــن خــالل تفاســريهم وتفنيــد 
اعلـم يـا «: ووقاية املسلمني من رشورهم ، يقـول الـشنقيطي ـــ رمحـه اهللا ــــ

، واعتقـاد االسـتغناء eأخي أن هذا اإلعراض عن كتاب اهللا وسنة رسـوله 
ُعنهام باملـذاهب املدونـة الـذي عـم جـل مـن يف ا ملعمـورة مـن املـسلمني مـن َّ

اهي التـي دهـت املـسلمني مـن مـدة قـرون يس واملـصائب، والـدوآأعظم املـ
وال شك أن النتائج الوخيمة الناشـئة عـن اإلعـراض عـن الكتـاب . عديدة 

والسنة من مجلتها مـا عليـه املـسلمون يف واقعهـم اآلن مـن حتكـيم القـوانني 
ألن الكفار إنـام اجتـاحوهم بفـصلهم عـن ، الوضعية املنافية ألصل اإلسالم
 الثقافـة وإدخـال الـشبه والـشكوك يف ديـن دينهم بالغزو الفكري عن طـرق

 ويعملـون eولو كان املسلمون يتعلمون كتاب اهللا وسنة رسوله . اإلسالم
بام فيهام لكان ذلك حصنا منيعـا هلـم مـن تـأثري الغـزو الفكـري يف عقائـدهم 
ودينهم ولكن ملا تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهـورهم واسـتبدلوا بـه أقـوال 

قوال الرجال ومذاهب األئمة رمحهم اهللا مقام كالم اهللا مل تقم هلم أ، الرجال 



 

 
 

ولذلك وجد الغزو .  والتحصن بسنتهeواالعتصام بالقرآن ، وكالم النبي 
ولـو كـان سـالحهم املـضاد ، الفكري طريقا إىل قلوب الناشئة من املسلمني 

وباجلملة فمام ال شك فيه أن هذا الغـزو ...القرآن والسنة مل جيد إليهم سبيال
لفكري الذي قىض عىل كيان املسلمني ، ووحدهتم وفصلهم عن دينهم ، لو ا

صــادفهم وهــم متمــسكون بكتــاب اهللا وســنة رســوله لرجــع مــدحورا يف غايــة 
الفشل لوضوح أدلة الكتاب والسنة، وكون الغزو الفكري املذكور مل يـستند إال 

M  É: ىل، ويقول كذلك يف قوله تعا)١(»عىل الباطل والتمويه كام هو معلوم
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL ) ٦٧ :الفرقان(، 

 أقطـار الـدنيا التعـاون ّوال شك أنه يلـزم املـسلمني يف « :بعد كالم طويل مجيل
، ويكون eعىل اقتصاد جييزه خالق الساموات واألرض، عىل لسان رسوله 

ًكفيال بمعرفـة طـرق حتـصيل املـال باألوجـه الـرشعية، ورصفـه يف مـصارفه 
ًملنتجة اجلائزة رشعا؛ ألن االقتصاد املوجود اآلن يف أقطـار الـدنيا ال يبيحـه ا

الرشع الكريم ألن الذين نظموا طرقه ليسوا بمسلمني، فمعـامالت البنـوك 
ًوالرشكات ال جتد شـيئا منهـا جيـوز رشعـا، ألهنـا إمـا مـشتملة عـىل زيـادات  ً

مني املتعارفــة عنــد ربويــة، أو عــىل غــرر، ال جتــوز معــه املعاملــة كــأنواع التــأ
ًالرشكات اليوم يف أقطار الدنيا، فإنك ال تكاد جتد شيئا منها ساملا من الغرر،  ً

ّ، ومن املعلوم أن من يدعي إباحة أنواع eّوحتريم بيع الغرر ثابت عن النبي 
التأمني املعروفة عند الرشكات من املعارصين أنـه خمطـئ يف ذلـك، وألنـه ال 
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حيحة عــىل خــالف مــا يقــول، والعلــم عنــد اهللاَّ ّدليــل معــه بــل األدلــة الــص
طالـة ، وقــد إل ، وقـد مجعــت عـرشات األمثلــة ثـم تركتهـا خــشية ا)١(»تعـاىل

رأيت أنه موضوع حيتاج أن يفرد بعدد من الدراسـات يـربز مـن خـالل كـل 
 .)٢(دراسة جهود كل مفرس يف هذا املجال ما متيز به 

 
 :سريية األسئلة واإلشكاالت التف: املطلب العارش 

وهـي طريقـة مـن طـرق البيــان املـشوقة اسـتخدمها القـرآن الكـريم ، قــال    
) ٣٣:الفرقانM  (  '  &  %     $   #  "  !L) : تعاىل

 بحجـة وشـبهة:  أي M   #  "  !L  «: قال ابن كثـري ــــ رمحـه اهللا ــــ 
 M  (  '  &  %     $Lوال يقولــون قــوال يعارضــون بــه :  أي

ُاهم  بام هو احلق يف نفس األمر، وأبني وأوضح وأفـصح مـن احلق ، إال أجبن
، فمنهج القرآن رد الشبه التي يثريها أعداء اإلسالم ، واإلجابـة )٣(»مقالتهم

 .عىل ما يطرأ من أسئلة وإشكاالت 

                                                
 ).١٩٩/ ٦(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ) ١(
السـتفادة منهـا ، فـازت بجـائزة ديب ًوقد وقفـت أخـريا عـىل رسـالة علميـة قيمـة يمكـن ا) ٢(

 تنزيـل اآليـات عـىل الواقـع عنـد املفـرسين ، دراسـة "الدولية للقرآن الكريم ، بعنـوان 
 للشيخ عبد العزيز بن عبد الرمحن الضامر ؛ وهي رسـالة ماجـستري نوقـشت "وتطبيق 

 .يف قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى 
 ) .١٠٩/ ٦(تفسري القرآن العظيم ابن كثري ) ٣(



 

 
 

: ً  وهـــي طريقـــة اســـتخدمها علـــامء التفـــسري كثـــريا يف تفاســـريهم مـــنهم 
رطبي ، وابن تيمية ، وابـن القـيم ، الزخمرشي، وابن العريب ، والرازي ، والق

وابن كثري، والـسمني احللبـي ، واأللـويس والـشنقيطي وغـريهم ، وفائـدهتا 
تــسهم يف ترســيخ املعــاين ، وإزالــة اإلشــكاالت التــي قــد تطــرأ بعــد دراســة 

 .املعنى
  واملفرس يوفق من خالله مـا يطـرح مـن تـساؤالت وإشـكاالت بـني معـاين 

 مـن أسـئلة وإشـكاالت هلـا أسـباب كثـرية ، فقـد اآلية أو الـسورة ومـا يطـرأ
يكون سـبب اإلشـكال متعلـق بالـسياق، مثـال ذلـك قـول ابـن العـريب بعـد 

ـــــــه تعـــــــاىل  MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼L  :تفـــــــسريه لقول
ــل«) ٤:الطــالق( ــإن قي ــاىل: ف ــه تع ــراد بقول ¼  ½  ¾  ¿  M : امل

Á  ÀL قلنـا.  املطلقات؛ ألنه فـيهن ورد، وعـىل ذكـرهن انعطـف :
 عىل املطلقة ال يسقط عمومه ، ويشهد له ما بيناه من احلكمة يف إجياب عطفه

 . )١(»العدة من براءة الرحم ، وأهنا قد وجدت قطعا 
   وقد يكون سبب اإلشكال ما دل عليه معنى اآلية ، يقول القرطبي يف قوله 

يريد اليهود والنصارى «) ١٤٤:البقرة(M¨  §   ¦  ¥L  :تعاىل
M®  ¬  «  ª  ©L  فـإن . يعني حتويل القبلة مـن بيـت املقـدس
: كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم وال يف كتاهبم؟ قيل عنه جوابان : قيل

 نبي علمـوا أنـه ال يقـول إال eأهنم ملا علموا من كتاهبم أن حممدا : أحدمها 
                                                

 ).٤١٣/  ١(أحكام القرآن ، ابن العريب ) ١(



 

 
 

أهنــم علمــوا مــن ديــنهم جــواز النــسخ وإن : الثــاين . احلــق وال يــأمر إال بــه 
، وكقـول ابـن القـيم يف  )١(»صاروا عـاملني بجـواز القبلـة جحده بعضهم ، ف

فـإن قيـل كيـف يطلـب «) ٦:الفاحتة( M 9  8   7L :قوله تعاىل 
التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك اإلهلام والتوفيق؟ قلنا لقد أجيـب 

، وكقول ابن اجلـوزي ـــــ رمحـه اهللا  )٢(»عنها بأن املراد التثبيت ودوام اهلداية
فإن قيـل مل خـص «) ١:الناس(MS  R   Q  PL :  قوله تعاىلـــ  يف

ألهنـم : أحـدمها: الناس هاهنا بأنه رهبم وهـو رب كـل يشء؟ فعنـه جوابـان
ألنه ملا أمر باالستعاذة مـن رشهـم : والثاين. معظمون متميزون عىل غريهم 

 . )٣(»أعلم أنه رهبم ليعلم أنه هو الذي يعيذ من رشهم 
كال بام يظهر من خمالفة بـني املعنـى والواقـع، يقـول    وقد يكون سبب اإلش

M  Å  Ä  Ã  Â : فإن قيل فام وجـه قولـه تعـاىل«: البغوي ـــ رمحه اهللا ـــ 
ÆL)١٨٦:البقــرة( ، M   21  0  /  .  -L )٦٠:غــافر (

معنى الدعاء : اختلفوا يف معنى اآليتني قيل:  فال جييب؟ قلناوقد يدعى كثريا
معنـى اآليتـني خـاص وإن :  اإلجابـة الثـواب ، وقيـل ههنا الطاعة ، ومعنى

: إن شــئت، كــام قــال MÄ  Ã  ÂL : ًكــان لفظهــام عامــا، تقــديرمها
M ¨  §     ¦  ¥   ¤  £L )أو أجيب دعوة الداعي إن  )٤١:األنعام

                                                
 ) .٢/١٦١(اجلامع ألحكام القرآن ، القرطبي ) ١(
 ) .١٣٣/ ١(التفسري القيم ، ابن القيم ) ٢(
 ) .٢٧٨/ ٩(زاد املسري يف علم التفسري ،عبدالرمحن اجلوزي ) ٣(



 

 
 

أجيبــه إن كانــت اإلجابــة خــريا لــه أو أجيبــه إن مل يــسأل : وافــق القــضاء أو
M  ì       ë  ê  é     è  ç  æ :  قولـه تعـاىل، وكقـول أيب حيـان يف)١(»حماال

 õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  íL)وأورد «: ، قـال)٢٧:األنعام
ّفـإن قيـل كيـف يتمنـون الـرد مـع علمهـم بتعـذر : ًبعضهم هنا سـؤاال فقـال
أن : والثاين. قلنا لعلهم مل يعلموا أن الرد ال حيصل: حصوله؟ وأجاب بقوله

!  "  #  $  %   M : ن اإلرادة كقولهالعلم بعدم الرد ال يمنع م
  -  ,   +   *)    (  '  &L )٢(»)٣٧:املائدة(  .  

  وقد يكون سبب اإلشكال ما يظن من تعارض مع آية أخرى أو حديث كقوله 
!  "  #  $  %  &  '  )   M : تعاىل عن يـوم بـدر

+  *  )L)مع قوله تعاىل) ٩:األنفال: M  >    =  <  ;
  B  A  @  ?G      F  E  D  CL )آل عمــــــــــران :

عـىل -فام اجلمع بني هـذه اآليـة : فإن قيل«: - رمحه اهللا -، قال ابن كثري )١٢٤
!  "  #  $  M :وبـني قولـه تعـاىل يف قـصة بـدر-هذا القول

   1     0  /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %
@  ?   >  =  <;  :  9  8  7  6  54   3  2 L

أن التنصيص عىل األلف هاهنا ال ينايف الثالثـة : فاجلواب) ١٠-٩:األنفال(

                                                
 ) .١/٢٠٥(معامل التنزيل ، البغوي ) ١(
 ) .٤/٨٣(حيان األندليس البحر املحيط ، أبو ) ٢(



 

 
 

ــه ــبعهم M+ L:اآلالف فــام فوقهــا لقول ــردفهم غــريهم ويت َ بمعنــى ي َ َ َْ ُ ُ ْ
، وهذا املوضوع وجد عناية كبـرية عنـد علـامء التفـسري )١(»ألوف أخر مثلهم

 .حيتاج أن يفرد برسائل علمية 

                                                
 ) .١١٢/ ٢(تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري )   ١(



 

 
 

 :اخلامتة 
ــ ــة الــسابقة للموض ــن خــالل الدراس وع توصــل الباحــث إىل النتــائج     م

 :والتوصيات التالية
 : نتائج البحث / أ
 : من أبرز النتائج التي خرج هبا هذا البحث ما ييل   

القرآن الكريم هـو الـذي بنـى حـضارة األمـة وجمـدها يـوم أن أحـسنت  .١
ــدها يف حارضهــا  ــيبني جم ــذي س ــال، وهــو ال ــام وعم ــه فه ــل مع ًالتعام ً

 .مة التعامل معهومستقبلها متى ما أحسنت األ
املــداخل التــي درس مــن خالهلــا العلــامء معــاين اآليــة أو الــسورة كثــرية  .٢

ومتنوعة، والوقـوف عليهـا وتطبيقهـا مطلـب مهـم للمفـرس؛ ألنـه كلـام 
أحسن املفـرس مـداخل التفـسري ، وحـسن تطبيقـه خلطواتـه ، وتوسـعت 

 .ثقافته زاد فهمه للقرآن الكريم وعلومه

ري التـي اسـتقرت اليـوم مـع تنوعهـا تطـورت َّإن مداخل وعنارص التفس .٣
بصورة مطـردة ، فلـم جتتمـع كلهـا يف عـرص واحـد ، بـل كانـت هنالـك 
ُعنــارص ومــداخل منكــرة يف بعــض الفــرتات، وكــان هنالــك ختــوف يف 
ًطرحها، ثم أصبحت عنرصا مهام يف التفسري له مكانته وأمهيته يف عـرص  ً

 .آخر مثل علم املناسبات

ــوم بحاجــة .٤ ــسري الي ــرق التف ــط يف الط ــيس فق  إىل دراســات تأصــيلية، ل
واالجتاهات بل يف املداخل واخلطوات التفسريية ، وأولوياهتـا ، وطـرق 

 .توظيفها فهي مل حتظ بدراسات كافية 



 

 
 

تفــسري القــرآن مــن خــالل : تنــاول العلــامء للتفــسري انقــسم يف مجلتــه إىل .٥
ل تفـسري القـرآن مـن خـال: ٍمدخل واحد من مـداخل التفـسري، واآلخـر

مــداخل متنوعــة مــن علــوم التفــسري ، وبقــدر تعــدد املــداخل تنوعــت 
 .وتعددت اخلطوات

العلامء الذين فرسوا القرآن من خالل مداخل متعددة، تباينوا فيام بينهم  .٦
بصورة كبرية يف حجم العناية بمدخل دون آخر، وفيام يقدم ويؤخر من 

 أراد أن مداخل حسب ثقافة كل مفرس وميولـه واهتاممـه وأهدافـه التـي
 .خيدمها من خالل تفسريه 

العلامء الذين درسوا التفـسري مـن خـالل مـدخل واحـد تبـاينوا بـصورة  .٧
كبرية من حيث استيعاب املدخل بكل مكوناته ، فتجد عنـد كـل واحـد 

 وعدم استيعاب لبعض األوجه من جهـة أخـرى ، ًا من جهة ونقصًامتيز
 .وذلك الختالف مقاصدهم من التأليف 

لتـي تناولـت مـداخل متعـددة يف التفـسري صـحبها نقـص يف املصنفات ا .٨
مكونات تلك املداخل، وكفايتها، وأولوياهتا ، كام أن التوسع والتفريـع 

سهاب يف تناول بعض املداخل مع ما أفاده من ثـروة علميـة أصـبح إلوا
ًبعضها عبئا عىل التفسري وصارفا عن هدايات القرآن الكريم ً. 

ُالقرآن ينبغي أن تـسبق بمـدخل عـن اسـم الدراسة ألي سورة من سور  .٩
ــاح عــام لفهــم  ــا ورد يف فــضلها وأحــوال نزوهلــا فإهنــا مفت ــسورة وم ال

 .السورة

 عنــرص ،دراسـة مقاصــد الـسورة وأهــدافها، وحماورهـا وموضــوعاهتا  .١٠



 

 
 

 فهـم؛ وهـو يعـني عـىل  املفـرسين بعـض عنـد التفـسري مـداخل من مهم
 .السورة ويوصل لدالالت دقيقة يف املعاين

املفـــردات " أوائـــل املـــداخل لتفـــسري اآليـــة أو الـــسورة دراســـة مـــن .١١
؛ ألنه ال يمكن فهم املعنـى العـام ، أو دراسـة األحكـام التـي "والغريب

 .وردت يف اآلية ، أو استنباط ما فيها من فوائد بدون معرفته

دراســة التناســب بــني اآليــات مــن العلــوم املهمــة املقدمــة يف مــدخل  .١٢
ــد ــه التفــسري؛ ألهنــا تكــشف لل ــاين القــرآن ولطائف ــري مــن مع ارس الكث

وروائعه، وإمهاهلا بصورة عامة يؤدي إىل دراسة تفسريية يشوهبا النقص 
 .واخللل ، وهو يقدم يف األصل حتى عىل معرفة سبب النزول 

بيـان املعنــى العــام لآليـة أو الــسورة مــن عنـارص التفــسري املهمــة التــي  .١٣
 القـرآن الكـريم يف متنـاول اعتنى بـه العلـامء ؛ وذلـك ألنـه جيعـل معـاين

اجلميع ، ويمثل احلد األدنى املطلوب فهمه من القرآن ، وهـو يمهـد ملـا 
يستتبع من دراسات تفصيلية لآلية أو السورة ؛ كـام أنـه يعطـي خالصـة 
اآلراء واألفكار وفق الـراجح واملختـار، وهـو أنـسب أسـاليب التفـسري 

 .للرتمجة ، وعامة الناس

ة مـن أحكـام عنـرص مهـم مـن مـداخل التفـسري دراسة مـا ورد يف اآليـ .١٤
ًاعتنى به عامة املفرسين ، وتوسعت فيه الدراسات حتى مثلت اجتاها يف 

 .التفسري عرف باالجتاه الفقهي 

استنباط املعاين اخلفية التي حتتاج إىل نظر واجتهاد من املـداخل املهمـة  .١٥
ن التي وجدت حظها عند عامة املفرسين ؛ وهـو علـم يكـشف املزيـد مـ



 

 
 

 . أرسار هذا الكتاب التي ال تنقيض ، ويظهر مجاليته التي ال تنتهي 
  إظهار أوجه إعجاز القرآن الكريم وأساليبه البيانية التي حوهتا اآليـة  .١٦

ــي اعتنــى هبــا بعــض علــامء  أو الــسورة مــن مــداخل التفــسري املهمــة الت
 ، ألهنــا تظهــر بـراهني الرســالة، وتنفــي عـن كتــاب اهللا الريــب ؛التفـسري

وترقي املسلم يف مدارج اليقني درجات ؛ وتعمق بصرية املؤمن بـالقرآن 
 .الكريم

ربــط الواقــع بمعــاين القــرآن ، وجعــل التفــسري يقــدم العــالج الــشايف  .١٧
ملشكالت األمة االجتامعيـة واالقتـصادية وغريهـا مـن األمهيـة بمكـان، 
 ألننا يف حاجة إىل تفسري يلبي حاجة العرص، ويسهم يف إصالح واقعنـا،

ًال تفسريا ال يضيف حلياتنا جديدا  ً. 

طرح األسئلة واإلشكاالت التفسريية ثم الـرد عليهـا بـصورة شـافية ؛  .١٨
من عنارص التفسري املهمة التي اعتنى هبا العلامء ، ألهنـا ترسـخ املعـاين ، 

 .وتسهم يف إزالة اإلشكاالت التي قد تطرأ بعد دراسة املعنى 

يم ينبغـي أن يــتم وفـق اخلطــوات أن تفــسري القـرآن الكــر: واخلالصـة  .١٩
أن يبدأ مدخله للتفسري بدراسة أسـامء الـسورة وفـضائلها : العرش التالية

ــم  ــم يبــني مقاصــدها وأغراضــها وموضــوعاهتا ، ث وأحــوال نزوهلــا ، ث
يدرس املفردات ومعاين الكلامت، ثم يبني املعنى العام ، ثم يدرس وجه 

ــم ــم يــدرس األحكــام ، ث  يــستنبط الفوائــد التناســب بــني اآليــات، ث
واهلدايات ،  ثم يبني أوجه اإلعجاز، ثم يربط املعاين بواقع حياة الناس، 

 .  ثم يدفع ما يظهر له من أسئلة أو استشكال له تعلق باآلية أو السورة 



 

 
 

 :توصيات البحث / ب 

 :  من خالل تلك النتائج السابقة يويص الباحث بام ييل
ــ .١ ــة وال ــه مؤســسات التعلــيم والرتبي دعوة ووســائل اإلعــالم عــىل توجي

تصميم وتنفيذ الربامج املكثفة التي تسهم يف ربط األمة بالقرآن الكريم؛ 
ًحتى يكون حاكام وموجها للحياة كلها ً . 

إنـشاء مؤســسة علميـة عامليــة للقـرآن الكــريم تعمـل عــىل إعـداد تفــسري  .٢
للقـرآن وفــق اخلطـوات الــسابقة التـي تــم التأصـيل هلــا مـن خــالل هــذا 

ع مراعاة أصـح الطـرق ،حتـى نـستطيع بنـاء تفـسري فيـه الدقـة البحث م
 .والشمول والتوازن ، ويستفيد من كل اجلهود السابقة

إقامة دراسات وبحوث متعمقة عن كل عنرص من مداخل التفسري التي  .٣
ذكرناهــا خــالل هــذا البحــث ، يوضــح مــن خالهلــا مفهومــه ، وطــرق 

جيابيـات وسـلبيات، إه مـن تناوله، ودراسة تطبيقات العلامء له ، ومـا فيـ
 .مع طرح صورة مثىل لتطبيق كل عنرص 

ُإعادة النظر يف كثري من األساليب التي يدرس هبا تفسري القـرآن الكـريم  .٤
اليوم يف مؤسساتنا التعليمية ــ خاصة املعاهد واجلامعات ــ لتكـون عـىل 
أفضل طريقة تليق بمكانة القرآن ومنزلته وأمهيتـه يف حياتنـا، فـال يقـف 

 .املفرس عند حدود األدوات أو يبعد الدارس عن هداية القرآن

إقامة مراكز تدريب لألساتذة والدعاة وطالب العلم ليحسنوا التعامـل  .٥
مع طرق وخطوات التفسري، وكيف نحبب ونسهل تعلم القرآن للناس 

 . ًمجيعا 



 

 
 

ر    ويف اخلتام نسأل اهللا الكريم أن جيعـل القـرآن الكـريم ربيـع قلوبنـا ، ونـو
أبصارنا ، وقائدنا إىل اخلـري ،وأن يرزقنـا فهمـه والعمـل بـه ، وأن ينفـع هبـذا 

 .اجلهد كاتبه وقارئه يف الدنيا واآلخرة 
 
 

 تم هذا البحث بفضله اهللا الكريم
 واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 فهرس املراجع
بكر السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب ، اإلتقان يف علوم القرآن -

مكتبـة :حتقيق مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز، ط
 .م١٩٩٦ هـ ـ ١/١٤١٧نزار مصطفى الباز، مكة، ط

، أبـو بكـر حممـد بـن عبـد اهللا ابـن العـريب ، أحكام القرآن ، البن العـريب  -
 .بدون، بريوت ، دار الفكر للطباعة : ط، حتقيق حممد عبد القادر عطا 

دار الكتـب :زول القرآن أليب احلسن عىل بن أمحد الواحدي، طأسباب ن -
 .م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢العلمية، بريوت، طبعة 

أسامء سور القرآن وفضائلها، للـدكتورة منـرية حممـد نـارص الـدورسي ،  -
 .هـ ١٤٢٦ ١دار ابن اجلوزي ، الدمام  ط: ط

املختار أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد بن  -
 . هـ ١٤١٥، بريوت ، دار الفكر للطباعة : ط، اجلكني الشنقيطي 

إعالم املوقعني عن رب العاملني ، حممـد بـن أيب بكـر أيـوب الزرعـي أبـو  -
دار اجليــل ، بــريوت ، : طــه عبــد الــرءوف ســعد ، ط: عبــد اهللا ، حتقيــق 

 . م ١٩٧٣
ــوار التنزيــل - ــأن ــدين أب ــارص ال ــن  ســعيد عبــدو وأرسار التأويــل ، ن  اهللا ب

 .م ١/٢٠٠١دار صادر ، بريوت ، ط: بن حممد البيضاوي ، ط عمر
:  بكر جابر اجلزائـري ، ط أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري ، للشيخ أيب -

  .٣م ،ط١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨مكتبة العلوم احلكم ، املدينة املنورة ، طبعة 
طبعـة ، حممد بن يوسـف أبـو حيـان األندلـيس، البحر املحيط يف التفسري -



 

 
 

 .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢بريوت ، دار الفكر : ط، جديدة بعناية زهري جعيد 
، بريوت ، مكتبة املعارف: ط، إسامعيل بن عمر بن كثري،البداية والنهاية  -

 . بدون تاريخ 
بدائع الفوائد ، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بـن أيب بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم  -

 عـامل الفوائـد ، مكـة ، دار: ط اجلوزية ، حتقيق عيل بـن حممـد العمـران ، 
 .ـه١٤٢٥/ ١ط

: حتقيـق ، الربهان يف علوم القرآن ، حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركـيش  -
 .م ١٣٩١/ دار املعرفة ، بريوت ، ط : حممد أبو الفضل إبراهيم ، ط 

الربهان يف نظام القرآن يف الفاحتـة والبقـرة وآل عمـران، للـدكتور حممـد  -
 .م٢٠٠٥ ـ ـه١٤٢٦ /١دار عامر ، عامن ، ط: اين، طأسد سح عناية اهللا

دار سـحنون ، : عاشـور، ط بـن التحرير والتنوير لإلمـام حممـد الطـاهر  -
 .تونس ، بدون 

، دار الفكــر : ط، تفــسري القــرآن العظــيم إلســامعيل بــن كثــري الدمــشقي -
 . هـ ١٤٠١، بريوت 

ا ، تعليـق تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري املنار ملحمـد رشـيد رضـ -
بـريوت ، دار إحياء الرتاث العريب : وتصحيح سمري مصطفى رباب، ط 

 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣/ ١ط
صـالح عبـد الفتـاح اخلالـدي ، . التفسري والتأويل يف القرآن الكريم ، د  -

 .م ١٩٩٦هـ ـــ ١٤١٦دار النفائس ، األردن ، طبعة : ط
عزيـز عبـد الـرمحن عبـد ال. تنزيل اآليات عىل الواقـع عنـد املفـرسين ، د  -



 

 
 

ــة للقــرآن الكــريم ، ط: الــضامر ، ط ـــ ١٤٢٨، ١جــائزة ديب الدولي هـــ ــ
 .م ٢٠٠٧

تيسري الكريم الرمحن يف تفـسري كـالم املنـان لعبـد الـرمحن بـن نـارص بـن  -
مؤسـسة : عبـد الـرمحن بـن معـال اللوحيـق ، النـارش : السعدي، املحقـق 

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١الرسالة ، ط
نان يف خالصة تفسري القرآن لعبد الرمحن بن نـارص بـن تيسري اللطيف امل -

 .هـ ١٤٠٩ ، ٢إدارة املطبوعات القصيم ، ط: السعدي، ط 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفـر حممـد بـن جريـر بـن يزيـد  -

 .هـ ١٤٠٥بريوت ، دار الفكر : ط ، الطربي 
حتقيق حممد ي ، اجلامع ألحكام القرآن ملحمد بن أمحد األنصاري القرطب -

دار احلــديث ، القــاهرة ، : امــد عـثامن ، طح وحممـود فنــاويإبـراهيم احل
 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣: طبعة 

املكتـــب : ط، زاد املـــسري لعبـــد الـــرمحن بـــن عـــيل بـــن حممـــد اجلـــوزي -
 .هـ ١٤٠٤ / ٣ط، بريوت،اإلسالمي

دار الكتــب : حممــد بـن عيـسى أبــو عيـسى الرتمـذي ط، سـنن الرتمـذي  -
 .بدون   ، العلمية ، بريوت

أبــو بكــر أمحــد بــن : الــسنن الكــربى ويف ذيلــه اجلــوهر النقــي ، املؤلــف  -
عـالء الـدين عـيل بـن : احلسني بن عيل البيهقـي ، مؤلـف اجلـوهر النقـي
جملـس دائـرة املعـارف : عثامن املارديني الـشهري بـابن الـرتكامين ، النـارش 

 .هـ  ١٣٤٤ / ١النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد ، ط



 

 
 

دار البـشائر : أمحد بن شعيب أبو عبد الـرمحن النـسائي،ط،سنن النسائي -
 .م١٩٨٦:اإلسالمية ، ط

صحيح البخاري ملحمد بن إسامعيل البخاري ، حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد  -
رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد : ط، الباقي 

 .هـ ١٤٠٠ـ الرياض 
جـاج القـشريي ، حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد صحيح مسلم ، مـسلم بـن احل -

رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد ـ :الباقي ط
 .هـ ١٤٠٠الرياض 

فتح الباري رشح صحيح البخاري ألمحد بن عيل بن حجـر العـسقالين،  -
حتقيق عيل بن عبد العزيز الشبل، ورقم كتبها وأبواهبا وأحاديثها األستاذ 

هــ ـ ١٤٢١، ١دار الـسالم ، الريـاض ، ط:  البـاقي ، ط حممد فـؤاد عبـد
 .م ٢٠٠٠

ّجمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ألمحد بن عبد احلليم بن عبـد  -
: مجع وترتيب عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم ، ط ، ّالسالم ابن تيمية 

جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــرشيف ، املدينــة املنــورة ، طبعــة 
 .م ١٩٩٥ هـ ـ١٤١٦

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ملحمـد بـن أيب بكـر  -
دار الكتـاب : حممد حامد الفقـي، ط: أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، حتقيق 

 م١٩٧٣ – ه١٣٩٣ ، ٢العريب ، بريوت ، ط
املـستدرك عــىل الـصحيحني، احلــافظ أبـو عبــد اهللا احلـاكم النيــسابوري،  -



 

 
 

 .ت، بدون تاريخ دار املعرفة، بريو:ط
مسند اإلمام أمحد ، اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبـل الـشيباين،  -

 .م ١٩٨٥/املكتب اإلسالمي ـ بريوت ، ط: ط 
مفاتيح الغيب لإلمام العـامل العالمـة واحلـرب البحـر الفهامـة فخـر الـدين  -

دار الكتــب العلميــة ، : حممــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الــشافعي ، ط
 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ١ت ، طبريو

ــن حممــد الراغــب  - ــرآن ، أيب القاســم احلــسني ب املفــردات يف غريــب الق
دار املعرفـة، بـريوت، : األصفهاين حتقيق وضبط حممد خليـل عيتـاين، ط

 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الطبعة الثالثة 
معامل التنزيل لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حققه وخـرج  -

دار : عـثامن مجعـة، وسـليامن مـسلم، ط. مد عبد اهللا نمر، ودحم: أحاديثه 
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣/ ١طيبة، الرياض ، ط

 منهج االستنباط من القرآن الكريم ، للشيخ فهد بن مبارك بـن عبـد اهللا  -
مركز الدراسات واملعلومـات القرآنيـة بمعهـد اإلمـام : الوهبي ، النارش 

  .م٢٠٠٧هـ ـــ ١٤٢٨/ ١الشاطبي ، جدة ، ط
املوافقــات، إبــراهيم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي الــشاطبي ، دراســة  -

دار ابـن عفـان ، : أبو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلامن ، ط : وحتقيق
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ / ١ط

الـرشقاوي ،   موقف الشوكاين يف تفسريه من املناسبات ، أمحد بن حممـد -
موقع شبكة  :در صدر هذا الكتاب آليا بواسطة املوسوعة الشاملة ، املص



 

 
 

 .مشكاة اإلسالمية 
النبأ العظيم للدكتور حممد عبد اهللا دراز ،اعتنى به وخرج أحاديـث عبـد  -

ــاض ، ط: احلميــد الــدخاخني ، ط ــة للنــرش والتوزيــع ، الري  ، ١دار طيب
  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧



 

 
 



^ 

 
 

 
 
 

^ 
 إعداد

 ليوسف بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشب. د
 

 
 
 
  

                                                                                                                                                
 

                                

 يوسف بن عبدالعزيز بن عبداهللا الشبل .د
املشارك بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الـدين بجامعـة األستاذ  •

 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
حصل عىل درجة الدكتوراه  من كلية أصـول الـدين جامعـة اإلمـام  •

غايـة األمـاين يف (يـاض بأطروحتـه حممد بـن سـعود اإلسـالمية بالر
تفسري الكالم الرباين ألمحـد بـن إسـامعيل الكـوراين مـن أول سـورة 

 .)النساء إىل آخر سورة األعراف دراسة وحتقيق 
من كليـة أصـول الـدين جامعـة اإلمـام  عىل درجة املاجستري حصل •

األمـر يف القـرآن (حممد بـن سـعود اإلسـالمية بالريـاض بأطروحتـه 
 ).مه وجماالته وثمراته الكريم مفهو

 



 

 
 



^ 

 
 

 




 املني ،احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحـة للعـ
 الــصادق حممــد نبينــا واآلخــرين، األولــني ســيد واملرســلني، األنبيــاء خــاتم

 مـن وعـىل امليـامني، الغـر وصـحابته الطـاهرين، الطيبـني آلـه وعـىل األمـني،
 .أما بعد .  الدين يوم إىلبإحسان واهتدى هبداهم  تبعهم

ًفإن نبينا حممدا  َّr  اهللا أرسلهU وداعيـا،ً ونذيراًبني يدي الساعة بشريا ً  
 بــه مـن العمــى، َّ، فهـدى بــه مـن الــضاللة، وبـرصً منــرياًبإذنــه ورساجـا هيـإل

ى األمانة، ونصح األمة، وجاهـد يف َّوأد،  الرسالة غَّوأرشد به من الغي، فبل
وصـحبه عليه وعىل آله اهللا  صىل ،اهللا حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقني

  .ً كثريا  إىل يوم الدين ًم تسليامّوسل
ً عىل قلب سيد املرسلني هاديا للناس Uَّوإن كتاب اهللا الكريم قد أنزله 

ِّومنـريا هلـم طريـق الـسعادة ، فكـان لعلـامء اإلسـالم عـىل مـر القـرون عنايـة  ً
متميزة ، واهتامم عظـيم هبـذا الكتـاب الكـريم ، يتأملونـه و يتـدبرون آيــاته، 

 قـد خيفـى مـن ويستخرجون حكـمه، ويستنبطون أحكــامه، ويكـشـفون مـا
ألفاظه ومعانيه ، ويظهرون أرساره الكامنة وكنوزه املغمورة ، وكـأهنم أمـام 
ــأرساره  ــه،وال حيــاط ب ــدرك غــوره ،وال يتوصــل إىل أعامق ُبحــر مــواج ،ال ي ُ ّ

 .وعجائبه
َّهــذا وإن مــن وســائل تــدبره واســتخراج حكـــمه واســتنباط أحكـــامه 

سواء كـان ذلـك مـن خـالل َوكشـف  أرساره الكتابة يف التفسري املوضوعي 



 

 
 

ًموضوع يف القرآن الكريم ، أو يف سـورة معينـة منـه، وهـو ممـا ظهـر مـؤخرا 
ً وإبرازا هلداياته، وقد جـاءت هـذه الدراسـة التـي بـني Yخدمة لكتاب اهللا 

 بام أشادت به سورة األحزاب مـن بيـان صـفاته rأيدينا إلبراز مكانة النبي 
r، ي صـفات النبـ[ :والتي وسـمتها بعنـوانr يف سـورة األحـزاب دراسـة 

 .]موضوعية 
 :أسباب الكتابة يف املوضوع

 وبيـان r كان من أسباب اختياري هذا املوضوع هو جتليـة مقـام النبـي
ًمكانتــه وفــضله وذلــك ليــزداد املــؤمن حمبــة لنبيــه، وتعظــيام لــه، وتأســيا بــه،  ً

ه وأنه ولتكون وسيلة لدعوة غري املسلمني إىل اإلسالم ليعلموا حقيقة رسالت
 .     جاء رمحة للعاملني

 أمام rًكام أن هذه الدراسة جاءت إسهاما يف الدفاع عن شخص النبي 
 .تلك اإلساءات واملامرسات اآلثمة التي نالت من شخصه 

التي أشادت هبا سـورة  r نا حممدنبيفي هذه الدراسة تعريٌف بصفات ف
 ه لـً وتعظـيامةبـحم وًنـازيدها إيامتبرصها وت القلوب و لنانرياألحزاب والتي ت

r. 
ــه و ــا هــذا التعــرف ل ــه يف شــحذ اهلمــم ودفعه ــوقريهلثمرت  تعظيمــه وت
 .قتداء به والسري عىل هنجه والتمسك بسنته واقتفاء أثرهواال

يف سـورة األحـزاب دون وإنام وقع االختيار عىل دراسـة هـذا املوضـوع 
ريهـا مـن َّألن سورة األحـزاب متيـزت عـن غغريها من سور القرآن الكريم 

 بــصفاته اجلليلــة، فأحببــت أن rســور القــرآن باإلشــادة بــذكر نبينــا حممــد 
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ً ووقوفـا عـىل Yأشارك يف إبراز هـذه اجلوانـب املتميـزة خدمـة لكتـاب اهللا 
 .  ً ، وإبرازا ليشء من حقوقهrًهداياته، وتوقريا لنبينا حممد 

 :الكتابات السابقة
تابـات عديـدة وخمتلفـة اجلوانـب إال  كr ُ        لقد كتبت يف نرصة نبينا حممد

 مـن خـالل مـا جـاء يف سـورة rأنني مل أقف عىل مـن كتـب يف بيـان صـفاته 
األحزاب،وآياهتا الكريمة التي تضمنت ذلك ، ودراسـتها دراســة تفـسريية 

 .   وإبراز هداياهتا القرآنية 
 :ومن هذه الكتابات املتعلقة بالقرآن الكريم  

عبـد الـرمحن  . كام يصورها القرآن الكـريم ، د عند ربهr  مكانة النبي-
 .هوساوي 

إيـامن :  يف القرآن الكريم ، رسالة ماجـستري، للطالبـةr صفات النبي -
العمودي، وقد تقدمت هبا  إىل قسم القرآن وعلومه بكلية أصـول الـدين يف 

   هـ٢٨/٢/١٤٣٢جامعة اإلمام ونوقشت يف  
 . م ،حممد عيل اهلاشمي  شخصية الرسول ودعوته يف القرآن الكري-

 :خطة البحث
 .  ًيتكون البحث من مقدمة ومتهيد واثني عرش مبحثا وخامتة وفهارس

ــا ــه، والدراســات :  املقدمــة وفيه ــة في ــة البحــث وســبب الكتاب أمهي
 .السابقة،وخطته، ومنهج البحث

 .التعريف بسورة األحزاب: التمهيد وفيه  
 .صفة النبوة: املبحث األول



 

 
 

 . صفة الرسالة: يناملبحث الثا
 . صفة التبليغ: املبحث الثالث
 .صفة اخلشية: املبحث الرابع

 . صفة احلياء: املبحث اخلامس
 . صفة الوالية: املبحث السادس
 .صفة الصدق: املبحث السابع
 . صفة الشهادة:  املبحث الثامن
 . صفة البشارة: املبحث التاسع
 . صفة النذارة: املبحث العارش

 . صفة الدعوة إىل اهللا: دي عرشاملبحث احلا
 . صفة الرساج املنري: املبحث الثاين عرش

 .اخلامتة، وفيها أهم نتائج البحث
 . الفهارس    

 :منهج البحث
 :خيضع البحث ملنهجني

ومن خاللـه تـم تتبـع اآليـات املتـصلة بـصفات :  املنهج االستقرائي-١
 . والواردة يف سورة األحزاب وحرصهاrالنبي 
ومتثل يف دراسـة اآليـة أو اآليـات املتعلقـة بـصفات : ج التحلييلاملنه-٢
 والواردة يف كل مبحث ،وبيان معناها ووجه الداللـة منهـا، وإبـراز rالنبي 

 .  ما فيها من األرسار البالغية واهلدايات القرآنية مما يذكره أهل التفسري
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 :طريقة الدراسة يف هذا البحث تتمثل يف النقاط التالية
اآليات القرآنية بالرسم العـثامين، مـع عزوهـا إىل سـورها بأرقـام كتابة  -١

 .آياهتا

ختــريج األحاديــث مــن مظاهنــا، فــإن كــان احلــديث يف الــصحيحني أو  -٢
ــذلك ــأكتفى ب ــه، . أحــدمها ف ــن مظان ــان يف غريمهــا أخرجــه م وإن ك

 .ًوأحكم عليه مستعينا بحكم العلامء

ــنص املنقــول بــني -٣ ــصوص بوضــع ال ــه مــن ن ــا أنقل ــي  توثيــق م  عالمت
فـإن تـرصفت فيـه . ، مع اإلحالة إىل مصادره يف احلاشـية»  «تنصيص 

 .نبهت عىل ذلك يف احلاشية

 عـدا – عنـد ورود ذكـرهم ألول مـرة - ترمجة األعـالم ترمجـة مـوجزة -٤
 .ًكان حيا من العرصيني إن ذكروااملشهورين ، ومن 

 .ُوضع ثبت للمصادر واملراجع يف ختام البحث -٥
  

وفقــت يف اإلسـهام يف خدمــة كتـاب اهللا،ويف إبــراز آمـل أن أكــون قـد 
 يشء من هداياته،

واهللا املوفـق واهلـادي إىل . وأن أكون مجعت فيه ما تفرق وقربت منه ما بعـد 
 .سواء السبيل

               وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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 :السورةاسم ً:أوال
حزاب،وقــد وردت هــذه التــسمية يف األ بــسـورة تــسمىهــذه الــسـورة 

ِّزر عنبعض اآلثار،  ف  تقـرأ كـأين:t كعـب بـن ُأيب يل قـال:قـالبن حبيش  ِ
: فقـال: آيـة وسـبعني ثالثـا: قلـت: قـال ؟ تعدها كأين أو األحزاب؟ سورة

 والشيخة يخالش«:فيها قرأنا ولقد ،البقرة سورة لتعادل وإهنا رأيتها لقد! َقط
  )١(.»حكيمعزيز  اهللا،واهللا منً نكاال البتة، فارمجومها زنيا إذا

 نأ« :t اخلطــاب بــن عمــر لينــاإ كتــب:قــال بِّمــرض بــن حارثــة عــنو
   )٢(. »ر والنو حزابواأل النساء سورة تعلموا

                                                
اب الرجم، بـاب ت،والنسائي يف السنن الكربى،ك)٣٥/١٣٤( رواه اإلمام أمحد يف املسند )١(

 )٢/٤٥٠(،واحلـاكم يف املــستدرك )٧١٥٠(، بـرقم )٤/٢٧١(نـسخ اجللـد عـن الثيـب 
 ،خيرجـاه ومل اإلسـناد صحيح حديث هذا: لوقا كتاب التفسري،تفسري سورة األحزاب،

 بـن حبـيش، وزر بـن )٦/٣٧٥(يف تفـسريه  كثـري ابـن إسـنادهوحـسن . الـذهبي ووافقه
ـــابعي: ســـدياأل حباشـــة ـــي يـــر ســـالم،وملواإل اجلاهليـــة أدرك،ت ـــا كـــان، r النب  ًعامل

، هتـذيب التهـذيب )٧/١٨٢(سري أعـالم النـبالء للـذهبي :،ينظر)هـ٨٢(بالقرآن،تويف 
قـراء  السيدو،مـن أجـالء الـصحابةيب بـن كعـب األنـصاري، ُ،وأ)٣/٣٢١(جر البن ح

 ، اإلصـابة)١/٢٧( البـن عبـد الـرب االستيعاب:نظر،ي)هـ٢٠(شهد املشاهد كلها، تويف 
 .)١/٣١(البن حجر

 أدركإنـه قيـل ، وحارثة بن مـرضب العبـدي الكـويف، )٢/٤٤( فضائله يف عبيد أبو رواه )٢(
أسـد الغابـة يف معرفــة الـصحابة البـن األثــري : ،ينظــرريهوغ عمـر عـن ىرو،  r النبـي

= 



 

 
 

وهذه التسمية هي املثبتة يف املـصاحف وكتـب التفـسري، وال يعـرف هلـا 
 بذلك ذكر غـزوة األحـزاب فيهـا، فـإن املـرشكني اسم آخر، ووجه تسميتها

حتزبوا عىل املـسلمني مـن كـل جهـة، فـاجتمع كفـار مكـة مـع غطفـان وبنـي 
ــرب  ــاش الع ــسلمني، ولكــن اهللا  )١(قريظــة وأوب َّ ردهــم Uعــىل حــرب امل

    )٢(.مدحورين وكفى املؤمنني القتال
 :نوع السورة:ًثانيا

 )٣(.لـك مجـع مـن املفـرسينَسورة األحزاب مدنية، حكى اإلمجاع عىل ذ
ــك مــا جــاء عــن ابــن عبــاس   ســورة نزلــت« :قــال أنــه tوقــد دل عــىل ذل

   )٤(. »باملدينة األحزاب
ومن تأمل آياهتا جزم بأن السورة مدنية ، ملا فيها مـن خـصائص الـسور 

وقـد وقعـت ) اخلنـدق( املدنية حيث جاء فيها احلديث عن غزوة األحزاب 
ن اهلجرة، ثم حصار بني قريظة الذين ظاهروا يف شوال من السنة اخلامسة م

                                                

 ).٢/١٦٦(، هتذيب التهذيب )١/٦٥٥( =
بطن متسع كثري الشعوب والبطـون، منـازهلم ممـا يـيل  يالنغغطفان بن سعد بن قيس بن  )١(

ــل ط ـــيءوادي القــرى وجب ــن حــزممجهــرة أنــساب العــرب:نظري،ي ــو ، ٢٤٨ ص الب وبن
للقزويني أسامء القبائل وأنساهبا : نظري. العرب خلوا يفوقد د،قبيلة من هيود خيرب:قريظة
 ).                  ٦/٣٦٧(لسان العرب :مجوعها، ينظر: ، وأوباش العرب٢٣٠ص

 ،         )٢١/٢٢٥(وهبة الزحييل .،التفسري املنري د)٢/٥١٠(صفوة التفاسري للصابوين :  ينظر)٢(
ــة : ينظــر)٣( ــرازي ، )٤/٣٦٧(املحــرر الــوجيز البــن عطي ــري لل ، )٢٥/١٨٩(التفــسري الكب

 ).          ١٤/٧٦(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 
         ٢١٢الناسخ واملنسوخ  للنحاس ص: ينظر)٤(
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املرشكني ثم قتاهلم، وقد وقع بعد وقعة األحـزاب، وذكـر يشء مـن أحـوال 
، وذكر بعض وغريها مناكحته ويف فيه وطعنهم ،rاملنافقني وإيذائهم النبي 

 كإحاللـه الـزواج بـأكثر مـن أربـع واملوهوبـة، rالترشيعات املتعلقة بالنبي 
َّ نسائه،وإبطال التبني، وإبطال حتريم مطلقة االبن الـدعي وجواز القسم بني

      )١(. عىل من تبناه
  :مناسبة السورة ملا قبلها:ًثالثا

 مطلـع تـشابهوجه اتصال هذه السورة بـام قبلهـا وهـي سـورة الـسجدة  
 النبي بأمر ختمت سورة السجدة فإنسورة السجدة ،  ومقطعهذه السورة  

r قـال تعـاىلعذاهبم نتظاراو الكافرين عن باإلعراض، : [ Á Â 
Ã  Ä Å Z ،)ــأمره بــدئت الــسورة وهــذه )٢  بــالتقوى r ب

 !] :تهم، قـال تعـاىلطـاع عـدموواملنـافقني  الكـافريناإلعراض عـن و
" # $ % & ' ( Z.)٣( 

 :مقصد السورة :ًرابعا
 U وتأييده باألمر بالثبات عىل تقـوى اهللا r نرصة النبي  السورةمقصد

، مـع احلـذر  وجـه أكمـل عـىل Uة ربه رسال واجباتوتأدية    ولزوم طاعته
                                                

، )٢/٥٠٩(صـفوة التفاسـري :،وينظـر)١١٨-٩٤/ ٤(البداية والنهاية البن كثـري :  ينظر)١(
 )٢١/٢٢٦(التفسري املنري  

 .             )٣٠( سورة السجدة، اآلية )٢(
، تناسـق الــدرر )١٥/٢٧٣(نظــم الـدرر للبقــاعي : ،وينظـر)١( سـورة األحـزاب، اآليــة )٣(

       ١١٢للسيوطي ص



 

 
 

ؤه مـن الكـافرين واملنـافقني دعوتـه ، وهـذا النـرص أعـدا عليـه يفـسد أنمن 
 :والتأييد يتمثل يف النقاط التالية

 عىل قوى البغي والرش الذين حتزبوا حـول املدينـة لقتالـه rُنرصته ) ١ 
ُوتأييده بجنود من اهللا  ُU .  

 بدفع أذى أعدائه من اليهود واملنافقني وخذالهنم rتأييده نرصته و) ٢
 . عىل اليهود بإخراجهم من املدينةrوكشف عوار املنافقني ، وتسليطه 

 بام ورد يف السورة من أوصاف محيـدة وصـف هبـا rتأييده وإعزازه ) ٣
r وخصائص جليلة مل تكن لغـريه ، وأمـر األمـة بالقيـام بحقوقـه ووجباتـه 
r.)١(      
 : أبرز موضوعات السورة:ًامساخ

اشـــتملت هـــذه الـــسورة عـــىل موضـــوعات عديـــدة ، ففيهـــا أحكـــام 
 :ترشيعية،وآداب إسالمية، ودروس وعرب، يمكن إمجاهلا يف النقاط التالية

 مثــل التــرشيعية األحكــام بعــضتعرضــت الــسورة الكريمــة إىل  ً:أوال
النبـي  زوجـات وتعدد ،، والطالق والعدة واإلرث ، والتبني الظهار، حكم
r عـىل نـساء املـؤمنني وبيـان  احلجـاب فرضـيةو،  منـه واحلكمة الطاهرات

 .احلكمة منه ، وغري ذلك
من تـوقري  االجتامعية اآلداب ضبعتعرضت السورة الكريمة إىل : ًثانيا

 وتبجيلــه واحلــذر مــن إيذائــه أو إيــذاء املــؤمنني، واحــرتام أمهــات rالنبــي 

                                                
 .٣تفسري سورة األحزاب للغزايل خليل عيد ص:  ينظر)١(
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 وآداب rدخول بيـوت النبـي  كآدابو،ناملؤمنني وتوقريهن وعدم نكاحه
 وزواجـه مـن r،وإبطال التبني بـالقول والفعـل بـإيراد قـصة النبـي الوليمة

 . tزينب بنت جحش ريض اهللا عنها بعد طالقها من زيد بن حارثة 
) اخلنـدق غـزوة( األحـزاب غـزوة عـن بالتفصيل السورة تثحتد :ًثالثا

 البغـي قـوىتكالبـت علـيهم ،فبدأت بتذكري املؤمنني بنعمـة النـرص، حيـث 
والرش من كفار مكة وغطفـان وبنـي قريظـة وأوبـاش العـرب مـن اخلـارج، 
ًومتاأل علـيهم املنـافقون مـن الـداخل ، فكـان ذلـك امتحانـا شـديدا مـن اهللا  ً

مــن اخليانــة  ،وطــويتهم  املنــافقني خفايـا عــن الغطــاء كــشفللمـؤمنني ، فان
عـن اليهـود ونقـضهم العهـد ، ، و واملكر والتخذيل والكيد لإلسالم وأهلـه

 واملؤمنني عىل أعدائهم بإرسال الريح واجلنود ، rفكان النرص من اهللا لنبيه 
 .  فكانت تلك معركة مليئة بالدروس والعرب والتوجيهات

ختمت السورة الكريمة ببيان عظم أمانة التكليف وثقلها، وأهنـا : ًرابعا
لها هذا اإلنـسان بـضعفه ناءت بحملها السموات واألرض واجلبال ، ثم مح

    )١(.  سيجازي كل عامل بعملهUوجهله، وأن اهللا 
  

                                                
                     ٧،تفسري سورة األحزاب للغزايل خليل عيد ص)٢/٥٠٩(صفوة التفاسري : ينظر)١(
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ً موصوفا بصفة النبـوة r سورة األحزاب بنداء نبينا حممد Uافتتح اهللا 
 أنوذلـك إشـارة إىل .  وأكملها، وأرفع مقاماتـهrالتي هي من أجل صفاته 

 .r النبي بأحوال يتعلق السورة هذه قياس من دفاهل
 وهو النبي أو،بمعنى الرفعة والعلو ةَوْبالنَّ أو،اخلرب هوومن النبأ والنبوة 

   )٢(.U إىل اهللاموصلة طريق ألهنا  ،الطريق
  مـن عبـاده فيميـزه عـنًخرب خاص يكرم اهللا به أحدا « والنبوة الرشعية

ائــه إليــه ويوقفــه بــه عــىل رشيعتــه بــام فيهــا مــن أمــر وهنــي ووعــد بإحيغــريه 
      )٣(.»ووعيد

 بالنبوة يف القرآن الكـريم ثـامن وعـرشين rوقد ورد وصف نبينا حممد 
 بوصف النبوة فقد rمنها ثنتا عرشة يف سورة األحزاب، وأما نداؤه  )٤(مرة،

                                                
   ).١(ة األحزاب، اآلية  سور)١(
 -١/١٦٢(لـسان العـرب ، )٣٨٥ ، ٣٨٤/ ٥(البـن فـارس معجم مقاييس اللغة :نظر ي)٢(

 ). نبأ( مادة)١٦٣
                ). ١/١٤٩ (شعب اإليامن للبيهقي )٣(
،ويف )١٥٨، ١٥٧ ):، ويف األعراف،اآليتــان)٦٨( وذلــك يف ســورة آل عمــران، اآليــة )٤(

، ويف األحـزاب، )١١٧،٧٣،٦١: (، ويف التوبة، اآليات)٧٠،٦٥،٦٤: (األنفال، اآليات
، ويف احلجـــرات، ) ٥٩، ٥٦، ٥٣، ٥٠، ٤٥، ٣٨، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ١٣، ٦، ١:  (اآليـــات

= 
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ورة األحـزاب، ٌ،مخس منهـا يف سـ)١(ورد يف القرآن الكريم ثالث عرشة مرة 
بعـضها و ، r بـه خـاصبعـضها  التـرشيعتنوعة تتعلـق بم غراضأل جاءت

 الـواردة يف هـذه الــسورة r،ولعيل أقـف مـع نداءاتـه بغـريهبـه و يتعلـقعـام 
 :ونتأملها

 ربـه نحـو rة نبينـا حممـد رسـال واجبـات مـا ورد يف بيـان :األول النداء
Yقـــــال تعــــــاىل ،: [! " # $ % & ' )( * +  

, - . Z.)٢(     
 أن النبـوة إشـارة إىل بوصـف وندائـه r النبـي بخطاب السورة حاافتتو
 ، وأن اهلدف األسـاس r النبي بأحوال يتعلق السورة هذه قياس من األهم
، مـع احلـذر  وجـه أكمل عىل وتأديتها rة النبي رسال واجبات  بيانهومنها 
 مـا يـسمى ؤه من الكافرين واملنـافقني دعوتـه، وهـذاأعدا عليه يفسد أنمن 

   )٣ (.برباعة االستهالل
ُوأمره  ُr بتقوى اهللا U التي حقيقتهـا امتثـال أوامـره واجتنـاب نواهيـه 

                                                

: ، ويف التحـريم اآليـات)١: (، ويف الطـالق، اآليـة)١٢:(، ويف املمتحنة، اآليـة)٢:(اآلية =
)٩،٨،٣،١. ( 

ـــك يف ســـورة األنفـــال، اآليـــات)١( ، ويف )٧٣:(، ويف التوبـــة، اآليـــة)٧٠،٦٥،٦٤:( وذل
 ، ويف الطــالق،)١٢: (، ويف املمتحنــة، اآليــة)٥٩،٥٠،٤٥،٢٨،١: (األحــزاب، اآليــات

    ).٩،١(، ويف التحريم اآلية)١( :اآلية
   ).١( سورة األحزاب، اآلية )٢(
 ).     ٢١/٢٤٩(التحرير والتنوير :  ينظر)٣(



 

 
 

   )١ (.يقصد به املداومة والثبات عليها، وهو أمر له وألمته بطريق األوىل
 فإنـه األدنـى، عـىل بـاألعىل تنبيه  هذا «: قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه

 بطريـق بـذلك دونـه مـن يـأمتر َفـألن هبـذا، ورسوله عبده يأمر كان إذا تعاىل
   )٢(.» واألحرى األوىل

إىل أعدائـه مـن الكـافرين  االلتفات عن النهيب أتبعه تقواهب Iأمره  وملا
ــال ــافقني فق ــق هــذا  ،Z ) ' & %] واملن ــك ألن حتقي وذل

ــي عــن طاعــة  ــالتقوى والنه ــاجتامع األمــر ب النهــي مــن صــميم التقــوى، ف
 ًعظـيام ًتـرشيعا َّأنملنـافقني ، واسـتهالل الـسورة بـذلك يـشعر بـالكافرين وا

 الكـافرين مـن َمطـاعن لقىَسـي  وأنـه،فيه عليه حرج خيلو من ال إليه لقىُسي
   )٣ (.واملنافقني
 . r أزواجه بمقام التنويه  ما جاء بقصد:الثاين النداء

 ¥ ¤ £  ¢           ¡  � ~ { | } ] :قال تعاىل
¦ § ¨  © ª « ¬ ®               ¯ ° ±  
²  ³     ́µ ¶ ̧    ¹ º  » Z )٤(.  

 بـني ملـك الـدنيا ونعـيم rهذه اآلية تسمى بآية التخيـري، ختيـري نـسائه 
                                                

 ).  ٣/٥١٩(الكشاف : ينظر)١(
 ).   ٦/٣٧٥(ري القرآن العظيم  تفس)٢(
ـــري:  ينظـــر)٣( ـــسري الكب ـــدرر )٢٥/١٩٠(التف ـــوير )١٥/٢٧٥(، نظـــم ال ـــر والتن ، التحري
)٢١/٢٥٠ .( 
      ).٢٩،٢٨( سورة األحزاب، اآليتان )٤(
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َاآلخرة، ولقد اخرتن ريض اهللا عنهن مجيعا اهللاَ ورسوله والدار اآلخرة  َ ً   . 
 النبـوة تـرشيف لـه وتكـريم، وهـذا بوصـف r وافتتاح اآليـات بندائـه

ُداء الثاين يف هذه السورة، ووجه ارتباطه بالنداء األول الذي افتتحـت بـه الن
 اهللا ألمـر التعظـيم :شـيئني يفتكاد تنحـرص  األخالق فضائل أن هوالسورة 
U ،فيــه  بــدأ، وقــد لــقاخل عــىل والــشفقة وهــو املتمثــل يف النــداء األول

 سـريةيـد  فجـاءت اآليـة مبينـة حتد)١(،بالشفقة الناس أوىل فإهنن بالزوجات
 U اهللا هأمر فـ« النبـوة مرتبـةمـع  تناسبي بام r معهريض اهللا عنهن  أزواجه

 احليـاة عنـده هلن حيصل ممن غريه إىل فيذهبن يفارقهن أن بني نساءه ّريُخي بأن
 يف اهللا عنـد وهلـن احلـال ضـيق مـن عنـده مـا عىل الصرب وبني وزينتها، الدنيا
ــك ــواب ذل ــل، الث ــاخرتن اجلزي  ورســوله اهللا وأرضــاهن هنعــن اهللا ريض ف
 )٢(.»اآلخرة وسعادة الدنيا خري بني ذلك بعد هلن اهللا فجمع اآلخرة، والدار

ً إظهـارا لفـضلهن، rِّوإنام وجه اخلطاب يف هذه اآليات ألزواج النبـي 
 وألهنـن rًوعظيم قدرهن عند اهللا تعاىل،ورفعة ملرتبتهن لقرهبن مـن النبـي 

      )٣(. ن رسول اهللا يكون القرب من اهللاأزواجه يف اجلنة، فبقدر القرب م
 :رسالته شؤونما يتعلق ب: الثالث النداء

  3 2 1 0 / .   -  ,  + ] :قــال تعــاىل
                                                

 ).         ٢٥/٢٠٥( التفسري الكبري:  ينظر)١(
 ).        ٦/٤٠١( تفسري القرآن العظيم البن كثري )٢(
، تفسري سورة األحزاب للغزايل خليـل ٦٦٢يسري الكريم الرمحن البن سعدي صت: ينظر)٣(

        ٦٤عيد ص
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 يف هـذه الـسورة ، وذلـك بعـد أن rهذا هو النداء الثالـث لنبينـا حممـد 

كون عليه مـع نـسائه  يف النداء األول بام يكون عليه مع ربه، ثم بام يYأمره 
 r وافتتاح اآلية بندائـه )٢ (.أمره هنا بام ينبغي أن يكون عليه مع عامة اخللق

بوصف النبوة  ترشيف له وتكريم ،  وإشارة إىل بيان مهمته يف رسـالته التـي 
َّبعثه اهللا هبا  إىل اخللق ، ثم وصف بالشهادة بأنه شاهد ملن صدقه، وعىل مـن  ُ

، بأنــه يبــرش مــن آمــن بــه  بــام يــرسهم يف الــدارين ، ثــم َّكذبــه ، ثــم بالبــشارة 
بالنذارة، بأنه ينذر من كفر وعىص بالوعيد الـشديد والعـذاب يف النـار ، ثـم 
بالدعوة ، بأنه يدعو اخللق إىل عبادة رهبم بأمره وقدرته ، ثـم بالـرساج املنـري 

، اهللا عنـد مـنجـاء هـم بـه   الـذيبـالنور ئونيستـضي خلـقللَّالوقاد املضـيء 
  )٣ (. واالقتداء بسنتهrِّوباتباعه 
 :r جهِّتزو أحكامما يتعلق ب: الرابع النداء

 i j   k     l m n o p q ] :قال تعاىل
r s  t u v w x y z { |  } ~ 
� ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª     « ¬ ®  

¯ °   ± ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º »  ¼ ½ 

                                                
    ).٤٦،٤٥( سورة األحزاب، اآليتان )١(
 ).    ٢٢/٤٧(التفسري املنري :  ينظر)٢(
        ٦٦٧تيسري الكريم الرمحن ص: ينظر)٣(
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  يف هـذه r الرابع من النـداءات التـي نـودي هبـا نبينـا حممـد  هذا النداء
ُالسورة بوصف النبوة  ترشيفا له وتكـريام ، حيـث افتتحـت اآليـة بندائـه  ً ًr 

ًبوصف النبوة لريتب عليه ما أبيح له من النساء توسعة عليـه وتيـسريا لـه يف  ُ
يت أزواجــه الــال: أربعــة أصــناف:تبليــغ الرســالة ، وهــن عــىل وجــه اإلمجــال

أعطاهن مهورهن، وما أحل له من اإلماء من السبي مما فتح اهللا عليه، ثم ما 
أحل من األقـارب مـن بنـات العـم والعـامت وبنـات اخلـال واخلـاالت ممـن 
هاجرن معه، وهو قيد، دون مـن مل هتـاجر ألن اهلجـرة رشف عظـيم ومنقبـة 

ؤمنني ُكربى، ثم ما أحل له من نكاح اهلبة الذي خـص بـه دون غـريه مـن املـ
     )٢ (.ًتوسعة عليه وتيسريا له

 ومـن بيتـه أهـل مـن النـساء آدابr  تبليغـه يفمـا ورد : اخلامس النداء 
 : املؤمنات

 m n o p q r s t   u ] :قال تعـاىل
v xw y z { | } �~ ¡  ¢ £ ¤ Z )٣( 

 بوصـف rهذا النداء اخلامس من النداءات التي نودي هبـا نبينـا حممـد 

                                                
 ).      ٥٠( سورة األحزاب، اآلية )١(
 ) .    ٤/٤٢٥(،إرشاد العقل السليم )٦/٤٤١( العظيم تفسري القرآن: ينظر)٢(
 ).   ٥٩( سورة األحزاب، اآلية )٣(



 

 
 

ُ لـه وإجـالال لقـدره،حيث افتتحـت اآليـة بندائـه ًالنبوة  تـرشيفا ًr بوصـف 
َّالنبوة وذلك ليشعر أن ما بعده أمر عظيم من أمور الـرشيعة ينبغـي االهـتامم 
به وتبليغه لألمة، وهو ما فرضه اهللا مـن احلجـاب  عـىل النـساء بـأن يـسدلن 
عليهن ما يسرتهن من اللبـاس الـرشعي الـساتر جلميـع اجلـسد، ملـا فيـه مـن 

         )١(. ُّعد عن مواطن الريب ومظان التهم وأذى الفساق الب
فبدأ بأزواجـه بـأمرهن باحلجـاب ألن الغـرية علـيهن أشـد، ومـسؤولية 
الزوج عنهن أعظـم، ثـم بناتـه ألن مـسؤولية الوالـد عـن أوالده أعظـم ،ثـم 

       )٢ (.عامة نساء املؤمنني
أن ذلـك تـرشيف لـه  بالنبوة وrفعلم مما تقدم عظيم وصف نبينا حممد 

 واحرتامـه وتـوقري rوإجالل لقدره، فعلينا نحن املسلمني توقريه وإجالله 
ًسنته قوال وفعال وامتثاهلا يف حياتنا ً  . 

                                                
 ). ١٤/١٥٦(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )٢٥/٢٣٠(التفسري الكبري : ينظر)١(
  ٦٧١تيسري الكريم الرمحن ص:  ينظر)٢(
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لرسـالة وأنـه  يف هذه اآليـة ونحوهـا بوصـف اrًوصف اهللا نبينا حممدا 
     . رسول اهللا وأن رسالته خامتة جلميع الرساالت

ِّوالرسالة من أجل صفاته، وهي مشتقة من الرسل، وهو االنبعاث عىل 
َناقـة رسـلة ،أي: تؤدة ، يقـال ْ ْسـهلة الـسري،ويقال عـىل رسـلك ،أي:ِ ًرفقـا، :ِ

 ِّفلفظ الرسل يتضمن االنبعاث والرفق،وكالمها متحقق يف معنى الرسـول،
 وأن رسـالته جـاءت U  من قبـل اهللاهو املبعوثيدل عليهام فالرسول وهو 

    )٢ (.ًإلنقاذ اخللق رفقا هبم
 بصفة النبوة وناداه هبا كذلك وصـفه rً نبينا حممدا Uوكام وصف اهللا 

بصفة الرسالة وناداه هبا، فالنبوة والرسالة صفتان مجع اهللا تعاىل بيـنهام لنبينـا 
  .rحممد 

رسالة بينهام خصوص وعموم فكل رسول نبي وال عكـس، والنبوة وال
 أن :تعـاىل اهللا رمحـه اإلسـالم شيخ هختاروأحسن ما قيل يف الفرق بينهام ما ا

        )٣ (.جديد برشع يأيت الذي هو والرسوليعمل برشيعة من قبله  من النبي
                                                

    ).٤٠( سورة األحزاب، اآلية )١(
    ).رسل (١٩٥لراغب األصفهاين صلآن املفردات يف غريب القر: ينظر )٢(
         ٦٦ النبوات البن تيمية ص:نظري )٣(



 

 
 

 بالرسـالة ونـودي هبـا يف مواضـع عديـدة مـن rُوقد وصف نبينا حممد 
 بالرسالة يف القرآن الكـريم يف أكثـر مـن r، حيث ورد وصفه U كتاب اهللا

ًمائتي موضع، معرفا ومنكرا ومضافا وجمردا عن اإلضافة  ً ً ، ممـا يـدل عـىل )١(ً
 .)٢(عظم هذا الوصف وأمهيته،أربع عرشة منها يف سورة األحزاب

 بوصف الرسالة فقد ورد يف القـرآن الكـريم يف موضـعني rوأما نداؤه 
، ومل يرد نداؤه بوصف الرسالة يف سورة األحـزاب البتـة، )٣(ائدةيف سورة امل

  بالرســـالة يف ســـورة األحـــزاب يف مواضـــع متعـــددة rبـــل جـــاء وصـــفه 
 : تنوعة عىل النحو التايلم غراضوأل

 بالرسالة يف األمـر بالتـأيس بـه واالقتـداء بـشامئله،قال r جاء وصفه ً:أوال
ــــــاىل                 Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î ]: تع
Ï Ð Ñ         Z) ٤(.  
واآلية جاءت يف سياق ما جرى يف غزوة األحزاب ، ويف ثنايـا عـرض   

 ، واملؤمنني الصادقني، rمواقف كل من املنافقني ومؤيدهيم من رسول اهللا 
 يف أقوالـه وأفعالـه وأخالقـه rحيث أرشـدت اآليـة إىل رضورة التـأيس بـه 

ىل وجــه العمــوم، ويف صــربه وجهــاده وبــذل نفــسه وشــجاعته وأحوالــه عــ
 .وثباته ومقاساته الشدائد عىل وجه اخلصوص

                                                
    ٣١٨-٣١٤املعجم املفهرس ص : ينظر )١(
    ).٧١،٦٦،٥٧،٥٣،٤٠،٣٦،٣٦،٣٣،٣١،٢٩،٢٢،٢٢،٢١،١٢: (وذلك يف اآليات )٢(
 ).   ٦٧،٤١:(  وذلك يف اآليتني)٣(
    ).٢١( سورة األحزاب، اآلية )٤(



^ 

 
 

ً يف هذا املقام بصفة الرسالة تذكريا للمؤمنني بمسارعة التأيس به rووصفه 
r بأنه مرسل من عند اهللا U وأنه يـوحى إليـه، وأن أقوالـه وأفعالـه وتـرصفاته 

 علـيكم «: أرسـله باحلق،وقـد جـاء عنـه أنـه قـال الـذي Uًمجيعا بوحي من اهللا 
 )١(.»بالنواجذ عليها وعضوا املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي

َ الرغبة واألمل فيام عند اهللا rَّوأن مما يدفع إىل التأيس به  َU من األجـر 
ً يف مجيـع األحـوال حبـا هللا Uَوالثواب بلقائه وجزائـه، واإلكثـار مـن ذكـره 

 ولذا ربطت اآلية بني التـأيس برسـول اهللا واإليـامن بـاهللا واليـوم ًوتعظيام له،
     )٢(.rاآلخر، فمن يرجو ما عند اهللا حيقق التأيس برسوله 

ّولـذا بــني موقـف املنــافقني ومؤيـدهيم، وكــشف عـن حــاهلم وطــويتهم 
 الـذين rُ من النرص وظهور الـدين، ورسـوله Uاملرتابة بأن ما وعدهم اهللا 

 m n ] :ٌ والتأيس به وعود كاذبة ال حقيقة هلا،فقــال تعـاىلُأمروا باتباعه
o  p q r  s  t u v w x   y Z 

ُ فوصـــــــفهم  )٣( ُ
 بصفة الرسالة التي تعني أنه ال خيرب إال بحق ألنه يوحى إليـه ، عـىل rَّالنبي 

ــذي تزعمــون ويــزعم ، و: أي ،ســبيل االســتهزاء والــتهكم  لــورســولكم ال
    )٤ (.املقالة تلك قالوا ما حقيقةد اهللا  من عنرسول أنه   اعتقدوا

                                                
    .ثقات ورجاله صحيح حديث:األرنؤوط شعيبقال ) ٤/١٢٦( اإلمام أمحد يف مسنده  رواه)١(
ــرآن : ينظــر )٢( ــدرر)١٤/١٠٢(اجلــامع ألحكــام الق ــري )١٥/٣٢٢(، نظــم ال ،التفــسري املن

)٢١/٢٧٣  .( 
 ).   ١٢(  سورة األحزاب، اآلية )٣(
 ).٢١/٣٠٤(، التحرير والتنوير )١٥/٣٢٤(نظم الدرر :  ينظر)٤(



 

 
 

ويأيت يف املقابل موقف املؤمنني املصدقني بوعد اهللا ورسوله ،الذين 
 فتأسـوا به يف أقواله rأخلصوا القول والعمل،الذين عرفوا رسوهلم 

 Ó Ô Õ ]: وأفعاله، ويف صربه وجهاده وثباته، قال اهللا عنهم
Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ àß á â ã   ä     
å Z )١(  . 

وذلك أن املؤمنني ملا رأوا  أحزاب الكفار واليهود واملنافقني قـد حتزبـوا  
َّملقاتلة رسول اهللا واملؤمنني أجابوا بكل ثقة وثبات أن ما هـم فيـه مـن الـبالء 

 rوالفتنة يف جماهبة العـدو ثـم النـرص القريـب هـو وعـد اهللا احلـق ورسـوله 
 اهللا صـدقن اهلـوى يف أخبـاره ووعـوده ، واملؤيد باآليات الذي ال ينطـق عـ

ُ، فكل ما شاهدوه ومـا نـزل هبـم مـن الرعـب ومـا أخـربوا بـه  مـن  ورسوله
ًالنرص القريب مل يزدهم إال تصديقا ويقينا وانقيادا ً ً .)٢(   

 بالرسالة يف وجوب تقديم قضاء اهللا وقـضائه عـىل r جاء وصفه :ًثانيا
  , + * ( ) ' & %   $ #        " ! ]: كل أمر، قال تعـاىل

- . / 10 2 3 4 5 6   7 8    9 Z) ٣(  . 
ال ينبغي وال يصح وال يليق بمن اتـصف بـاإليامن إال أن يبـادر إىل : أي

                                                
 ).   ٢٢( ورة األحزاب، اآلية  س)١(
 ، التفـــسري املنـــري ٦٦٠، تيـــسري الكـــريم الـــرمحن ص )١٥/٣٢٥(نظـــم الـــدرر  :ينظـــر )٢(

)٢١/٢٧٤ .( 
 ).   ٣٦(  سورة األحزاب، اآلية )٣(



^ 

 
 

 لـه حيـل ال ، وأن يبعد عن سخط اهللا ورسوله، فr  ورسوله Yمرضاة اهللا 
 أن الواجـب بـل ، شـاء مـا نفـسه أمر من خيتار أن ً ورسوله أمرا اهللا قىض إذا

     .عليهورسوله  اهللا قضاه ما حتت نفسه ويوقف للقضاء، يذعن
 r،وذكـر الرسـول Uه مـرأل ًتعظـيام  يف اآليـةتعـاىل اهللا ذكـروإنام جـاء 

 ُّعـدُت بحيـث تعـاىل اهللا مـن بمنزلـة r أنـه إىل إشـارةًموصوفا بصفة الرسـالة 
 ألنه، بأمره علهيف إنام r يفعله ما أن ، وقضاؤه قضاء اهللا، واهللا أوامر أوامره

          )١(. اهلوى عن ينطق الرسول اهللا الذي 
 الذي أرسله اهللا خللقـه ليـبلغهم r وأمر رسوله Uفمن خالف أمر اهللا 

 .عنه ، فقد انحرف عن طريق اهلدى والرشاد،ووقع يف متاهات الضالل
ً موصوفا بصفة الرسـالة يف جانـب املعـصية إشـارة إىل rِفذكر الرسول 

  لكونه بينه وبني خلقـه يف بيـان مـا أوحـي إليـه U معصية هللا rه أن معصيت
                 )٢ (.وأرسل إليهم

 بالرسـالة يف وجـوب طاعتـه وامتثـال أمـره وثمـرة r جاء وصفه :ًثالثا
 .   ذلك 

 ، دلـت آيـات U معصية هللا rَّوكام دلت اآلية السالفة عىل أن معصيته 
 ، قـال U وامتثـال أمـره طاعـة هللا rتـه َّأخـر مـن هـذه الـسورة عـىل أن طاع

 O  P Q R S T U Z ] :تعــاىل

ــة )٣(  واآلي
                                                

 ). ٢٢/٢٢(، روح املعاين )٤/٢٨٣(فتح القدير : ينظر)١(
    ٩٠يل عيد ص، تفسري سورة األحزاب للغزايل خل)١٥/٣٥٦(نظم الدرر : ينظر)٢(
 ).   ٣٣(  سورة األحزاب، اآلية )٣(



 

 
 

جاءت يف سياق توجيه يشء من اآلداب واألوامـر والنـواهي ألزواج النبـي 
r ونساء املؤمنني ، ومنها األمر بطاعة اهللا وطاعة رسوله التي هي امتثال ما 

 .أمر به وترك ما هنى عنه
 يف مقام األمر بطاعته دليل عىل rبينا حممد والترصيح بصفة الرسالة لن

 لكونــه بينــه وبــني خلقــه يف بيــان مــا أوحــي إليــه U طاعــة هللا rأن طاعتــه 
 Z & % $ # " ! ]: وأرسل إليهم، كام قال تعاىل

)١(  . 
بل جاء التعبري بام هو آكد من الطاعة وهو القنوت هللا ولرسوله، إذ القنوت 

 % $ # " ] : قــال تعــاىل)٢( ،ليهــايعنــي لــزوم الطاعــة واالســتمرار ع
& ' ( )  * + , - . / Z)٣(.   

 قنـوت عبـادة وتـذلل وخـشوع  وامتثـال ملـا أمـر اهللا بـه Uفالقنوت هللا 
  قنوت طاعة له فيام يـأمر بـه أو rواجتناب ما هنى عنه ، والقنوت للرسول 

                                    )٤ (.ينهى عنه
 وريض اهللا عنهن بأداء حقوقه التي r زوجاته له ويدخل يف ذلك طاعة

 .    جيب عليهن وعدم مطالبته بام يشق عليه من النفقة ونحوها
ًثم أكد ذلك القنوت بالعمل الصالح بـأن تعمـل عمـال صـاحلا خالـصا  ً ً
ًوموافقا للرشع، وأنه إن امتثلن ذلك فإن اهللا بواسع فضله وعظـيم إحـسانه 

                                                
 ). ٨٠( سورة النساء، اآلية )١(
 )   قنت (٤٢٨املفردات ص:  ينظر)٢(
 ).   ٣١(  سورة األحزاب، اآلية )٣(
 ).    ٢/٢٢(، روح املعاين )٧/٢٢٧(البحر املحيط :  ينظر)٤(



^ 

 
 

ًجيازهين ثوابا مضاعفا،   فعـل أسـندإنـام وويزيدهن الرزق الواسـع املبـارك ، ً
بخالف العـذاب يف  ،راألج إليتائهن ًترشيفا اجلاللة ضمري إىل أجرهن إيتاء

فلم يرصح بـه إشـارة إىل  )١(،  Ä  Å Æ   Ç Z ]: اآلية قبلها
ً موصـوفا بـصفة الرسـالة يف r فـذكر الرسـول )٢(كامل فضله وسعة رمحتـه، 

يدل عىل أن طاعته طاعة هللا، والقنـوت لـه قنـوت r  مقام األمر بالقنوت له
 .هللا، لكونه بينه وبني خلقه يف بيان ما أوحي إليه

َ  نساءه ريض اهللا عنهن بني ملك الدنيا ونعيم اآلخرة، rويف آية ختيري النبي 
 ̄               ® ¬ ] :ًوقد اخرتن مجيعا اهللا ورسوله والدار اآلخرة، قـال تعـاىل

° ±  ²  ³    ́ µ ¶ ̧    ¹ º  » Z 

 يــــــأيت )٣(
ً موصــوفا بــصفة الرســالة يف ختيــريهن فــاخرتن rبــذكر الرســول  التــرصيح

َالبقاء مع رسول اهللا الذي ائتمر بأمر اهللا وبلغ مـا أمـره اهللا بـه عبـاده، لكونـه  َّ
 .بينه وبني خلقه يف تبليغ ما أوحي إليه

ــذكر الرســول  ــرصيح أيــضا ب  بــصفة ً يف الــسورة موصــوفاrًوجــاء الت
ُّالرسالة يف سياق حترس الكفار وتندمهم غري املفيد بـأهنم لـو أطـاعوا اهللا فـيام 

 الذي أرسل إليهم بـام أوحـي إليـه، ويف هـذا  rأمرهم به وأطاعوا  الرسول 
  لكونه بينه وبني خلقه يف بيان ما أوحي U طاعة هللا rداللة عىل أن طاعته 

                                                
 ).  ٣٠( اآلية )١(
  ٥٢حة الكريم الوهاب ص، من)٢٢/٥(التحرير والتنوير :  ينظر)٢(
 ).   ٢٩(  سورة األحزاب، اآلية )٣(



 

 
 

 E F G H I      J K    L ] :إليه وأرسل إليهم قال تعاىل
M  N O Z )١(. 

 يف مقام األمر بطاعة اهللا، rكام جاء الترصيح بصفة الرسالة لنبينا حممد 
وطاعة الرسول يف بيان ما حتققه تلك الطاعة مـن سـعادة  يف الـدارين ، قـال 

 .  )٢( ª «  ¬ ® Z  ©̈  § ¦ ] :تعاىل
ان أنـه خــاتم  َّ بالرســالة يف نفـي أبوتـه ألحــد و بيـr جـاء وصـفه :ًرابعـا

 .النبيني
ـــاىل ـــال تع  º        » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã ¹ ]:  ق

ÅÄ Æ Ç È É Ê Z )٣(. 
أبـا أحـد  r لنبـيا يكـون أن مَّتوهُّوقد سيقت اآلية للرد عىل توهم من 

ًوالدة ونسبا، ألن أبناءه ماتوا صـغارا ، أو ادعـاء وتبنيـا ، حيـث  الرجال من ً ًً
ً  أبـا عـىل احلقيقـة ألحـد مـن rفلـيس  ، t قد تبنى زيد بـن حارثـة rكان 

الرجال، ولكن رسول اهللا، أرسله ليبلغ رسالته  للناس ، وهو خـاتم النبيـني 
 بـصفة rوآخرهم، وبرسالته ختمت الرساالت فال نبي بعده، فلذا وصف 

 U  يوحى إليه وأنه Uبالرسالة يف هذا املقام إلثبات أنه مرسل من عند اهللا 
                        )٤ (. وأن طاعته وتعظيمه واجب عليهم ًأرسله للناس مبلغا عنه

                                                
 ).    ٢٢/١١٩(التفسري املنري : ، وينظر)٦٦( سورة األحزاب، اآلية )١(
  ٢٥٢منحة الكريم الوهاب ص:، وينظر)٧١( سورة األحزاب، اآلية )٢(
 ). ٤٠( سورة األحزاب، اآلية )٣(
 ).    ٢٢/٤٤(حرير والتنوير ، الت)٦/٤٢٨(تفسري القرآن العظيم : ينظر )٤(



^ 

 
 

 .التحذير من إيذائه بأي نوع بالرسالة يف r جاء وصفه :ًخامسا
 ] Q R S  T U V W X Y Z ]: قـال تعـاىل

\ ]  ̂Z)١(. 
 بصفة الرسالة يف مقام حتريم إيذائه rفترصيح اآلية بوصف نبينا حممد 

 رسـوله r ألنه U عظم هذا األمر عند اهللا بأي وجه فيه داللة واضحة عىل
املبعوث من عنده املوحى إليـه املؤيـد بالـدالالت واملعجـزات،وأن مـن آذاه 

 .  فقد آذى اهللا كام أن من أطاعه فقد أطاع اهللا
 العبـد يؤمن ال r  ألنه غريه، كأذية ليست r فأذيته « :قال ابن سعدي

 مـا اإليـامن لـوازم من هو الذي التعظيم من وله ،r برسوله يؤمن حتى باهللا
   )٢(.»غريه مثل يكون ال أن ذلك يقتيض

 إىل لإلشـارة ورسـوله اهللا أذى بـني والقـرن « :وقال الطاهر ابن عاشور
    )٣(.» هللا أذى فكأنه تعاىل اهللا ُيغضب  r  الرسول أذى أن

                                                
 ).   ٥٧(  سورة األحزاب، اآلية )١(
 وابن سـعدي عبـدالرمحن بـن نـارص الـسعدي مـن علـامء ٦٧١ تيسري الكريم الرمحن ص )٢(

مـشاهري : هــ، ينظـر١٣٧٦القصيم برع يف فنون شتى وألف مؤلفات عديـدة، تـويف سـنة 
ــشيخ ص ــدالرمحن آل ال ــشيخ عب ــوهيض ، معجــم امل٢٩٢علــامء نجــد لل ــرسين عــادل ن ف

)١/٢٧٩.(     
  علـامء تـونس ولـد ونـشأ هبـا،مـن: الطـاهر ابـن عاشـور،و)٢٢/١٠٤( التحرير والتنوير )٣(

األعـــالم :رنظـــي،)هــــ١٣٩٣(:، تـــويفعـــدة مؤلفـــات لــــه  َّودرس يف جـــامع الزيتونـــة،
       ).٢/٥٤١(،معجم املفرسين )٦/١٧٤(



 

 
 

ــشديد هلــم بــالطرد واإلبعــاد مــن رمحتــه يف الــدنيا  ولــذا جــاء الوعيــد ال
ــذاء هــو االســتهانة واآلخــر ــذي دفعهــم إىل اإلي ــذاب املهــني ألن ال ة وبالع

     )١ (.ُواالحتقار فأهينوا بالعذاب املهني 
ــذاء الرســول   بأســلوب أشــد وأقــوى وهــو rبــل جــاء النهــي عــن إي

أسلوب النفي بأنه غري جائز وال واقع من املؤمنني أن يؤذوا نبيهم بأي نوع 
 À Á            ¿ ¾ ]: قات، قال تعاىلمن أنواع األذى يف أي وقت من األو

Â Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê ÌË Í  Î Ï Ð 
Ñ Ò Z )٢(.  

 بصفة الرسالة يف هذين املوضعني للتحذير من أذيته، rفوصف النبي 
  Uوللتعظــيم مــن شــأنه، واإلجــالل مــن قــدره، وأنــه أرســل مــن عنــد اهللا 

 .يوحى إليه ويبلغ ما أرسل به إليهم
 سـبب هـو الـذي بالوصـف -أي املـؤمنني- رهمَّوذكـ « :قال البقـاعي

 بـشكره القيـام عـىل يقـدرون ال مـا احلـق مـن عليهم به واستحق لسعادهتم
 مــن إلــيكم فلــه الكــامل مجيــع لــه الــذي :،أي Ã Ä Z  r ]: فقــال

 الكف عن ًفضال ، واإلجالل اإلكرام غاية به منكم يستوجب ما اإلحسان
   )٣(.» األذى عن

                                                
      ).    ١٥/٤١٠( نظم الدرر )١(
 ).  ٥٣(ألحزاب، اآلية  سورة ا)٢(
إبرهيم بن عمر بن حسن،مؤرخ مفرس حمـدث، ولـد :، والبقاعي)١٥/٣٩٤( نظم الدرر )٣(

= 



^ 

 
 

ً الرسالة حتى نعلم مجيعا أن أفعاله وأقوالـه فوصف نبينا حممد بوصف
ًوتقريراته كلها تنبعث عن كونـه رسـوال يـوحى إليـه قـائام بحـق الرسـالة ،  ً
فعلينا أن نستحرض وصف الرسالة ونفهم كونـه رسـول اهللا وأن نتأسـى بـه 

   . يف حياتنا ويف مجيع أحوالنا
   

                                                

، )١/١٩(البدر الطالع للشوكاين :،ينظر)هـ٨٨٥:(وسكن دمشق تويف هبا  ونشأ بالبقاع، =
      .٣٥٨التاج املكلل لصديق خان ص



 

 
 

     

ً بالغــا وتبليغــا، إذا أوصــله األمــر وانتهــى، والتــشديد َّالتبليــغ مــن بلــغ ً
   )١ (.ُأل فيهي ومليف إيصاله  اجتهدإذا : ًوبالغا ، مبالغة مراأل يف وبالغللكثرة، 

ُوالرســول هــو مــن يــوحى إليــه بتبليــغ أمــر مــا وإيــصاله إىل البــرش، وال 
ع رش به عرفي سبيل ةفليس ثمته،بواسطوحي اهللا ورشعه لعباده إال يعرف 
مــن أجــل صــفاته صــفة  rونبينــا حممــد . هســبيلإال أحكامــه وفرائــضه اهللا و
 . لرسالة ربه وهداية الناسًبالغاالناس  حرصأ، فكان  عن اهللا تعاىلالتبليغ

 قد وصـفه اهللا rًوإذا تأملنا يف آيات سورة األحزاب وجدنا أن نبينا حممدا 
U ، تعاىللاق بصفة التبليغ وبأنه مبلغ للوحي ولرسالة ربه : [ ̈ © 

ª « ¬ ® ̄ ° ±   ³² ́  µ ¶ Z )٢(. 
لذين يبلغون رسـالته إىل  لاهللا تبارك وتعاىلمن ح اامتدفي اآلية ف     

عـن ، فال متـنعهم سـطوة أحـد   سواهً وال خيافون أحداة بأماناُّويؤدوهنخلقه 
أرشفهـم بل ويف كل مقـام ،  يف هذا املقام املرسلنيُإبالغ رساالت اهللا، وسيد

ربه ونصح أمته وجاهد يف اهللا  رسالة ىأدبتبليغ الوحي ففإنه قام أفضلهم  و
    )٣ ( .ه عىل مجيع األديان والرشائعتعيورش وأظهر اهللا كلمته ،حق جهاده 

يف مواطن متعددة من كتابه العزيز بأن  rً رسوله حممدا Uوقد أمر اهللا 
                                                

 ).  بلغ(،)٨/٤١٩ (، لسان العرب )١/٣٠١(معجم مقاييس اللغة :  ينظر)١(
 ).  ٤٠( سورة األحزاب، اآلية )٢(
     ).٦/٤٢٧ (لقرآن العظيمتفسري ا: ينظر)٣(



^ 

 
 

 J K L M N O  P ] :قال تعاىل، البالغ املبنيإليه ما أوحي يبلغ 
RQ S T   U V W YX Z [   \ ^] _  ̀a b c 

d Z) ــاىل،  )١ ــال تع ــال، )٢(Y Z  [ \Z ] :وق ــاىل وق  :تع
[o   p q r Z 

)٣( . 
مـا أوحـي إليـه غ يـبلتوحث عـىل  r لرسوله حممد Uأمر من اهللا  هذا ف

 بـل ، وفعلـه تبليـغ بقولـه أكمـل فبلـغ أمـر ربـه  rوما أنزل إليه، وقد امتثل 
 دون أن تأخـذه يف اهللا لومـة مـا أوحـي إليـه إبـالغ  رص عىلة احلحرص غاي

النبـي ثك أن َّمـن حـد« :قالتأهنا ريض اهللا عنها  عن عائشة ، فقد جاء الئم
r ليقوتعاىل اهللا ن الوحي فال تصدقه، إن  مًكتم شيئا: [ J K L M 

N O  P RQ S T   U V W X Z «)٤(. 
 ممـا ًشـيئا rكـتم رسـول اهللا  لـو «: قالتأهنا  ريض اهللا عنها هاعنجاء و

 .)٥( » H I J K L  M Z ]م ـأوحي إليه من كتاب اهللا لكت

                                                
 ).  ٦٧( سورة املائدة، اآلية )١(
 ).  ٨٢( سورة النحل، اآلية )٢(
 ).  ٤٨( سورة الشورى، اآلية )٣(
 أنـزل ما بلغ الرسول أهيا يا( التفسري باب كتاب،)٤/١٦٨٥ ( البخاري يف صحيحه رواه)٤(

 .    )٤٣٣٦(، برقم )ربك من إليك
ــن ســورة األحــزاب) ٣٧(اآليــة  وهــي )٥( ــر م ــد روى هــذا األث الطــربي يف تفــسريه  ، وق

)٢٢/١٣.(   



 

 
 

وقد جاءت هذه اآلية إلبطال ما كـان عليـه أهـل اجلاهليـة مـن جعلهـم 
َّالدعي يف حكم االبن،وحتريم زوجة الـدعي عـىل مـن تبنـاه،   أخفـاه َّأن مـا وَّ

 . r لتزوجها t بن حارثة زيد طلقها لو أنه  هو rالنبي  
 وأخفـى يف نفـسه أن يتزوجهـا إن طلقهـا زيـد ، وكـان «: قال ابن القـيم

ُأنه تزوج امرأة ابنه ، ألن زيدا كان يدعى ابنـه ، فهـذا : خيشى من قالة الناس ً
الذي أخفاه يف نفسه، وهذه هي اخلشية مـن النـاس التـي وقعـت لـه ، وهلـذا 

ه عليـه، ال يعاتبـه فيهـا ،  هـذه اآليـة يعـدد فيهـا نعمـ-سبحانه وتعـاىل-ذكر 
وأعلمه أنه ال ينبغي له أن خيشى النـاس فـيام أحـل اهللا لـه ، وأن اهللا أحـق أن 

         )١.(»خيشاه فال يتحرج مما أحله له ألجل قول الناس 
 موصـوف بأنـه بلـغ مـا rففي هذه اآلية داللـة واضـحة عـىل أن النبـي 

  .    ذلك ال خيشى  لومة الئم ًأوحي إليه البالغ املبني مراقبا اهللا وحده يف
ــا حممــد ومــن ــغ لنبين ــة صــفة التبلي ــواردة يف ســورة r خــالل معرف   ال

 ممـا ًشـيئا يـدع فلـم املبني، البالغ بلغ قد r الرسول أناألحزاب فإننا ندرك 
 رسـول أنـه عـىل يـدل وهـذا، عتابـه يف ما تعلق    حتى وبلغه، إال إليه أوحي
    )٢(. نفسه تعظيم يريد وال ليه،إ أوحي ما إال يقول وال، اهللا

                                                
حممد بـن أيب بكـر الزرعـي الدمـشقي املعـروف بـابن : ، وابن القيم )٤/٢٦٦( زاد املعاد  )١(

 ،)هـــ٧٥١(ســالم ،تــويف قــيم اجلوزيــة، مــن علــامء احلنابلــة وممــن تتلمــذ عــىل شــيخ اإل
بكـر .، كتاب ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره د)٢/٩٣(طبقات املفرسين للداودي :ينظر

   ٧أبو زيد ص
     ٦٦٥تيسري الكريم الرمحن ص :  ينظر)٢(



^ 

 
 


 

 ª « ¬ ®  ̄° ±   ³² © ̈  ]: قال تعاىل
 ́ µ ¶Z)١(. 

صفة اخلشية من الصفات اجلليلـة والـشامئل الكريمـة التـي وصـف هبـا 
 كـــان أشـــد النـــاس خـــشية r يف ســـورة األحـــزاب، وأنـــه rنبينـــا حممـــد 

 «:  ، فقد جاء عنه أنه قـالrت الثابتة له َّ،وأن هذه الصفة من الصفاYلربه
           )٢(.»أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له

 صفة جليلة ، من أجل مقامات الدين وأعظمهـا،وأمجع Yوخشية اهللا 
 .  أنواع العبادة

ِّوقد عرفت بأهنا ٍخوف يشوبه تعظيم ، وأكثره يكون عن علم بام خيشى :ُ
      )٣ (.هنا خوف مقرون بمعرفةمنه،وهي أخص من اخلوف، أل

 ألن، فعالمــة العلــم خــشية اهللا تعــاىل، واخلــشية أســاس طالــب العلــم
أن ختشى   اخلشية «:حتى قال بعض السلف، بالعلم تدفع إىل العمل اخلشية

     )٤(.»خشيته بينك وبني معصية اهللا    حتى حتولUاهللا 
                                                

 ).     ٣٩( سورة األحزاب، اآلية )١(
 (قم كتاب النكـاح بـاب الرتغيـب يف النكـاح،بر) ٤/١٩٢٩(حه  رواه البخاري يف صحي)٢(

 .tس أنعن ) ٥٠٦٣
مـدارج :، وينظـر)مـادة خـيش(١٣٣ التعريفات للجرجـاين ص١٤٩املفردات ص : ينظر)٣(

 ) ١/٥١٢(السالكني 
 .    عن سعيد بن جبري رمحه اهللا) ٦/٥٤٥( ذكره ابن كثري يف تفسريه )٤(



 

 
 

 .)١(Z ´ ³ ² ±  °  ¯  ] :اهللا العلامء هبا فقال وهلذا خص
 إنــام خيــشاه حــق خــشيته العلــامء « :اآليــة قــال ابــن كثــري يف تفــسري هــذه

ألنــه كلــام كانــت املعرفــة للعظــيم القــدير العلــيم املوصــوف ، بــه العــارفون
بصفات الكامل املنعوت باألسامء احلسنى ـ كلام كانت املعرفة به أتـم والعلـم 

    )٢(.  »وأكثرله أعظم  اخلشية به أكمل كانت
حــرص  يف اآليــة هــو -)اهللا( لفــظ اجلاللــة -  تقــديم املفعــولوفائــدة
ُ أن اهللا تعاىل ال خيشاه إال العلامء ، ولـو قـدم الفاعـل الختلـف :الفاعلية، أي ُ
ُ وهـذا غـري صـحيح فقـد وجـد مـن ،ُال خيشى العلـامء إال اهللاَ: املعنى ولصار

   )٣(،العلامء من خيشون غري اهللا
 وهذا يدل عـىل أن كـل  «:عن اآليةيمية ابن تاإلسالم شيخ ل وقيوهلذا 

    )٤(.»من خيش اهللا فهو عامل، وهو حق ، وال يدل عىل أن كل عامل خيشاه 
 يف سـورة rهذا وإذا تأملنا آية اخلشية التي جاء فيها وصُف نبينا حممـد 

 ® ¬ » ª © ̈  ]: األحـــزاب، وهـــي قولـــه تعـــاىل
 ̄° ±   ³²  ́ µ ¶ Z) ــىل، )٥ ــد ســيقت ع  ســبيل وجــدناها ق

ــن ــداح م ــغ U   اهللاالمت ــن تبلي ــتهم م ــاموا بمهم ــذين ق ــرام ال  لرســله الك
                                                

     ).٢٨( سورة فاطر، اآلية )١(
 ).    ٦/٥٤٤(تفسري القرآن العظيم  )٢(
   ).٤/٣٤٨(، فتح القدير ) ٢/٢٧٢(وار التنزيل أن: ينظر)٣(
 ).          ٧/٥٣٩ ( جمموع الفتاوى )٤(
 ).     ٣٩( سورة األحزاب، اآلية )٥(



^ 

 
 

َّرساالت رهبم ورشائعه للناس من غري تقصري، وأهنم أدوا ذلك بأمانة،وهم 
خيشون رهبم حق خشيته، فرياقبونه يف أقواهلم وأعامهلم ، وحيذرونـه ،ألهنـم 

، فـال   سـواهًاوال خيـافون أحـد،  تعظيمحق ال يعظمونه فYيعرفون عظمته 
بـل ويف ،  الناس يف هـذا املقـام ُ، وسيدرهبم غ رساالت يبلًخيشون أحدا  يف ت

بمهمتـه مـن تبليـغ فإنـه قـام  ، r حممـد وأرشفهم وأفـضلهم نبينـا كل مقام 
 وهـو ،ربـه ، ونـصح أمتـه، وجاهـد يف اهللا حـق جهـاده  رسالة ىأدالوحي ف

   )١ (.ًشى أحدا سواهخيشى ربه ويراقبه ، ويعظمه حق التعظيم،وال خي
ً ومراقبته حـذرا مـن حماسـبته وجمازاتـه خـتم اآليـة Uوملا كانت خشية اهللا 

 عبـاده،ً حماسـبا Uيكفـي أن يكـون اهللا : ، أي µ ¶ Z ́ ]: بقوله تعاىل
     )٢(. ، فهو الذي له اخلشية وحدهكفايته أراد منً كافيا ، وأعامهلمً مراقبا

ً بكونـه موصـوفا باخلـشية، r نبيـه حممـد  عىلUففي اآلية  ثناء من اهللا 
 أعلـم النـاس rوأنه أشد الناس خشية لربه ، فرياقبه يف أقواله وأعامله فهـو 

ًوأشدهم له تعظيام وتبجيال بربه، ً. 
 الناس وحترج منهم يف يشء قد أباحه اهللا له ، وهو rوملا خيش النبي 

هللا ، وهي زينب بن جحش ريض اtزواجه من مطلقة زيد بن حارثة 
َّ أن Uتزوج حممد حليلة ابنه، أعلمه اهللا : ُ، فخيش أن يقول الناس)٣(عنها

                                                
        ).٦/٤٢٧ (لقرآن العظيمتفسري ا:ينظر )١(
      ٦٦٦، تيسري الكريم الرمحن ص) ١٥/٣٦٢ (نظم الدرر: ينظر)٢(
النبـي بعـد طالقهـا  تزوجها ، rالنبي  عمة أمها ني،املؤمن أم األسدية جحش بنت زينب )٣(

 ،)٤/٣٠٦(االسـتيعاب :، ينظـر)هــ٢٠( سـنة وتوفيت اهلجرة من مخسسنة  t زيدمن 
= 



 

 
 

 @ ? < = > ; ]: األوىل باخلشية واألحق هبا هو اهللا ، فقال
A B  C D E F G H I J K L  M 

N O P Q R S Z) ١(. 
 األدعيـاء أنوهذه اآلية جاءت إلبطال ما كان عليـه أهـل اجلاهليـة مـن 

 ال حيل ملن تبنـاهم نكـاحهن ، فأحلـت أزواج أزواجهم أنوء األبنا حكم يف
             .    ملن تبناهم نكاحهناألدعياء

 ، أنعـم tَ ، واملنعم عليه هو زيد بن حارثـة rفاخلطاب يف اآلية للنبي 
 بـالعتق ، قـال لـه النبـي ملـا جـاءه r عليه باإلسالم وأنعم عليه النبي Uاهللا 

ــك : بنــت جحــش ريض اهللا عنهــايــستأذنه يف فــراق زوجــه زينــب  أبــق علي
ُ مـا أوحـي إليـه مـن أنـه rزوجك وال تطلقها ، واتق اهللا، وقد أخفى النبـي 

 خمافـة قالـة r مظهر ما أخفـاه النبـي Uسيتزوجها بعد فراق زيد هلا ، واهللا 
وحـده هـو األحـق  تعـاىل واهللا متبنـاه، مطلقـة حممد تزوج: يقولوا أن الناس

 اهللا هـازوج عدهتا، وانقضت وطلقها، حاجته، منها دزي قىض فلام ،باخلشية 
U نبيه حممدا ًr،املتبنـى بزوجـة الـزواج حتـريم عادة إبطال يف أسوة كونيل 
    )٢ (.طالقها بعد

                                                

وكـان يـدعى  rبن رشاحيـل الكعبـي، تبنـاه النبـي ، وزيد بن حارثة )٤/٣٠٧(اإلصابة  =
  ومـا بعـدها واستـشهد يفًشهد بدرا g h  Z ]ة زيد بن حممد حتى نزلت اآلي

                             ).١/٥٤٥(اإلصابة ،)١/٥٢٥(االستيعاب  :،ينظرغزوة مؤتة
 ).        ٣٧( سورة األحزاب، اآلية )١(
،تيـسري الكـريم )٤/٢٨٤(، فـتح القـدير )١٥٤٢/ ٣(أحكام القرآن البـن العـريب : ينظر)٢(

= 
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 ، وهو األجل يف أن يراقبه العباد يف أقواهلم Yفاألحق باخلشية هو اهللا 
لـق ، قـال وأفعاهلم ، وحيـذروه ، ويقـدموا خـشيته عـىل خـشية غـريه مـن اخل

 ½ «¼ ] : وقــال،)١( j k l  m Z ] :تعــاىل
¾ ¿ À Á    Â                Ã Z )٢( . 

ًيكون متصفا باخلـشية لربـه  أن  بr لنبينا حممد Yفهذا التوجيه من اهللا 
،والتي هي من أعـىل املقامـات وأرشفهـا وأسـمى الـصفات وأعالهـا، وأنـه 

، النـاس خـشية عـىلزمـان  يف كل األحوال واألYربه  خشية يقدمجيب أن 
ً أول املمتثلني أمر ربه ، املسارعني لالستجابة لـه، بـصريا rفكان نبينا حممد 

ًبأمر دينه ، مداوما عىل عبادة ربه ، متصفا بخـشيته يف كـل أحوالـه  ًr . فعـىل
املسلم أن يتخلق هبذا اخللق وأن يتصف بـصفة اخلـشية التـي هـي مـن أجـل 

ًفيكـون ذلـك دافعـا لـه يف  خـشيته حـق هللا خيـشى ان وأrصفات نبينا حممد 
واحلذر مـن  املامت حتى اهللا طاعة عىل ارستمراالواملسارعة للعمل الصالح 

 .كل معصية وآثارها السيئة 

                                                

       ٦٦٥الرمحن ص =
 ).          ٤٤( سورة املائدة ، اآلية )١(
 ).          ١٣( سورة التوبة ، اآلية )٢(



 

 
 


 

 e f g h i j k l   m  n ] :قال تعاىل
o p    q  r s t  u v w  x y z { | 

} �~ ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª  
« ¬ ® Z) ١( . 

احلياء من الصفات اجلليلة والشامئل الكريمة التي وصف هبا نبينا حممد 
r يف ســورة األحــزاب، فهــو  rًاتــصافا م وأعظمهــ، ًالنــاس حيــاء كمــل  أ
ً حيــاء مــن العــذراء يف َّأشــدr  كــانفقــد ورد أنــه  ، ًاهم متــسكوأشــدبه،
      )٢(،درهاِخ

ُخلق يب: وحقيقة احلياء      )٣ (.وترك كل قبيح، ليح عث عىل فعل كل مُ
 حيمل صاحبه عىل جتنب القبائح والرذائـل، ويأخـذ  ،رفيع خلق احلياءف

،  رأس مكـارم األخـالق، ووهـو جممـع الفـضائل ، بيده إىل فعـل املحاسـن 
، ولـذا جـاء يف )٤(كـل خلـق  ويرشد إىل كل فضيلة ،يدعو إىل  وزينة اإليامن،

                                                
    ).٥٣( سورة األحزاب، اآلية )١(
ــي ) ٣/١٣٠٦( رواه البخــاري يف صــحيحه )٢( ،بــرقم r كتــاب املناقــب، بــاب صــفة النب

 بـرقم rكتاب الفـضائل، بـاب كثـرة حيائـه ) ٤/١٨٠٩(،ومسلم يف صحيحه ) ٣٣٦٩(
)٢٣٢٠  .( 

 ). ).        ٢/٢٣٩(اآلداب الرشعية البن مفلح : ينظر)٣(
 ).  ٢/٢٣٩(،اآلداب الرشعية البن مفلح )٢/٢٨٥(مدارج السالكني البن القيم :  ينظر)٤(



^ 

 
 

ُ لكل دين خلَّإن  «:احلديث     )١(.»ق اإلسالم احلياءُلُخ، وًقاُ
مـا جـاء يف قـصة زواج وهذه اآلية التي بني أيدينا كان سبب نزوهلا هـو 

بـ زينب بنت جحش ريض اهللا عنها، فبعد أن تناول الصحابة ريض  rالنبي 
اهللا عنهم طعـامهم تفـرق أكثـرهم، وبقـي ثالثـة مـنهم يف البيـت يتحـدثون، 

مل يقــــل هلــــم rحيائــــه لــــشدة  يرغــــب يف خــــروجهم،ولكن rوالنبــــي 
   )٢(.اآلية بيان ذلك، فأنزل عليه U ،وتركهم وشأهنم،حتى توىل اهللاًاشيئ

 من اخللق الرفيع واألدب rفاآلية الكريمة تبني ما كان عليه نبينا حممد 
  ،ًاهم متـسكوأشـد، ًاتـصافا بـهم وأعظمه، ًالناس حياء أكمل   rاجلم وأنه 

ن ينهـاهم عـن ذلـك ، أو يـأمرهم  صنيع بعض أصحابه، وكره أrفقد كره 
ــه  ــشدة حيائ ــك ل ــرصاف ، وذل ــه الــرحيم ، rباالن  ، وخللقــه الرفيــع ، وقلب

  . Z § ¦ ]: فسجل له القرآن هذا اخللق
ُ بأنـه شـديد احليـاء منعـه خلقـه الكـريم أن rفاآلية فيها ثناء عىل النبـي  ُ ُ

   )٣(. يرسهم يقابلهم بام يكرهون مهام بلغ به الرضر، بل ال يصدر منه إال ما
 N O ]:  ما جاء يف قوله تعـاىلrومما ورد يف السورة من حيائه 

                                                
عـن ابـن ) ٣٣٩٠(كتـاب الزهـد،باب احليـاء بـرقم )٢/١٣٩٩( رواه ابن ماجـه يف سـننه )١(

  ). ٣٣٨٩(،وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه tعباس 
) ٤٥١٤(كتاب التفسري، تفسري سـورة األحـزاب ) ٤/١٧٩٩( روا البخاري يف صحيحه)٢(

كتـــاب النكـــاح، بـــاب زواج زينـــب بنـــت جحـــش ) ٢/١٠٤٦(ومـــسلم يف صـــحيحه 
 .    t، عن أنس )١٤٢٨(

 ).            ٢٢/٨٧(، التفسري املنري )٢/٣٤٢(روائع البيان : ينظر)٣(
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)١(. 
ُ جعلــه خيــيش النــاس يف إخفــاء مــا أوحــي إليــه مــن أنــه rفــشدة حيائــه 

 هلا، tسيتزوج بزينب بنت جحش ريض اهللا عنها بعد فراق زيد بن حارثة 
 حممـد تـزوج: يقولـوا أن  خمافـة قالـة النـاسr ما أخفاه النبي Uفأظهر اهللا 

ْفوقع ذلك منـه خللقـه الكريم،وحيائـه اجلـم ، وبعـده  ، متبناه مطلقة ُ ُُr عـن 
 rكل ما ينتقص حسن فـضائله ومكـارم أخالقـه مـن يسء الفعـال ، فكـان 

 )٢ (.به ًاهم متسكَّوأشد، ًاتصافا بهم وأعظمه، ًالناس حياء كمل أ

له الكريمـة التـي كـان  اجلليلـة وشـامئrفاحلياء من صـفات نبينـا حممـد 
يتخلق هبا ، وهـو أسـوتنا يف هـذا فلنقتـد بـه يف خلقـه ولنتـصف هبـذا اخللـق 

 .ولنعلم أن احلياء شعبة من شعب اإليامن

                                                
 ).          ٣٧( سورة األحزاب، اآلية )١(
           ٦٦٥رمحن صتيسري الكريم ال:  ينظر)٢(
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 rمن الصفات اجلليلة واألخالق الفاضلة التي وصف هبـا نبينـا حممـد 

 والــدنيا الـدين أمـور مـن يشء كـل يفحـزاب واليتـه عـىل أمتـه يف سـورة األ
ِنصحه هلا واهتاممهشدة و ِ ِ  .     بأمرها ومصاحلهاِ

النــرصة والتأييــد واألحقيــة بالــيشء واملتــويل أمــره : والواليــة تعنــي
 .وكلها يصدق عليها ذلك الوصف الوارد يف اآلية  )٢(وشأنه،

 عـىل r رسـوله شـفقة تعاىل اهللا علم قد «:قال ابن كثري يف تفسريه لآلية
َّمقـد فـيهم أنفـسهم،وحكمه مـن هبـم أوىل هلم،فجعله َونصحه أمته،  عـىل ًماُ

   )٣(.»مألنفسه اختيارهم
َّ ،حيث بـوأه Y ربه عند rنبي ففي اآلية التي بني أيدينا عظيم مكانة ال

وأقـرب مـن بـاملؤمن َّهذه املنزلة، وفضله هبا عىل سـائر خلقـه ، فجعلـه أوىل 
 »  ] َّفسـه، وأبر به منها، وأحب إليـه منهـا مـن مجيـع الوجـوه ، ولـذا قـالن

¬ Z دّيقي ومل قطالعىل اإل: ،أي . 
 والـدنيا، فقـد جـاء عـن الـدين أمـور من يشء كل يففهذه الوالية عامة 

 واآلخـرة الـدنيا يف بـه النـاس أوىل وأنـا إال مـؤمن مـن ما« : أنه قالrالنبي 
                                                

 ).            ٦( سورة األحزاب، اآلية )١(
 ).            مادة ويل(،)١٥/٤٠٥(لسان العرب :  ينظر )٢(
 ).             ٦/٣٨٠( تفسري القرآن العظيم )٣(



 

 
 

     )١(.» ª « ¬ Z ©̈  ] :شئتم إن اقرؤوا،
 ومنزلته يف قلوب املؤمنني حيـث rفاهللا سبحانه وتعاىل رفع مكانة نبيه 

 أوىل بكـل مـؤمن ومؤمنـة مـن نفـسه ومـا يملـك ، وأقـرب إليـه منــه، rإنـه 
 كـل عـىل  فيجـبه ،أصـول مـن ًوأصـالوجعل هذا األمر من صميم اإليامن 

 أنـه rذا جـاء عنـه  ، ولأنفسهم من إليهم َّأحب  r يكون أنمؤمن ومؤمنه 
 نفـسه مـن إليـه أحـب أكـون حتى أحدكم يؤمن ال بيده نفيس والذي  «:قال

    )٢( ،» أمجعني والناس وولده وماله
 مـن َّإيل أحـب ألنـت واهللا ،اهللا رسـول يا: tبن اخلطاب  عمر وملا قال

 مـن إليـك أحـب أكـون حتـى عمـر يـا ال «: r فقال نفيس، من إال يشء كل
 مـن حتـى يشء كـل مـن َّإيل أحـب ألنت واهللا اهللا رسول يا: فقال،  » نفسك
    )٣(.» عمر يا اآلن  «: r فقال نفيس،

ً ، و يعلم أن نبيه حممدا rفعىل كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف مكانة النبي  َّ
r أوىل بــه مــن نفــسه ، وأن كــل مــا يملــك فــداء لــه وملــك لــه ، وأنــه جيــب ٌ

 ! ]:  ، قـال تعـاىلrه وملـا جـاء عنـه التسليم الكامل واالنقياد  التام ألمر
                                                

 مـن بـاملؤمنني أوىل النبـي { بـابكتاب التفسري، )٤/١٧٩٥( رواه البخاري يف صحيحه )١(
 .        tعن أيب هريرة )٤٥٠٣(برقم } أنفسهم

، ومـسلم يف )١٥(كتاب اإليامن،باب حب اإليامن بـرقم ) ١/١٤( رواه البخاري يف صحيحه )٢(
  .   tعن أنس ) ٤٤( برقم rكتاب اإليامن باب وجوب حمبة الرسول ) ١/٦٧(صحيحه 

كتـاب األيـامن والنـذور،باب كيـف كانـت يمـني )٦/٢٤٤٥( رواه البخاري يف صحيحه )٣(
 ).               ٦٢٥٧( برقم rنبي ال



^ 

 
 

"        # $   % & ' ( ) * + ,  - . / 0 Z)١( 
ً الزكيـة الكريمـة حفاظـا عليهـا وعـىل rّوأال يرغب بنفـسه عـن نفـس نبيـه 

 أوىل  r النبــي بــل )٢( ،X Y Z    [ \ Z ] :راحتهــا، قــال تعــاىل
 عليهــا، هويقدمــبنفــسه،  هيفديــ أنؤمن مـ كــل فعــىل أنفــسهم، مــن بـاملؤمنني

  . به  ًاوإيامنله  ةوحمباهللا  لرسول ًتعظيام
 Y هذه املرتبة العظيمة واملكانة العالية بفـضل مـن اهللا rوإنام استحق 

 عـىل هحرصـوكـامل نـصحه هلـم، و ،ورأفتـه هبـم  أمتـه عـىلثم لعظم شفقته 
 إال الـصواب إىل هتـدي طريقـة تـرك ما rإنه ف ،وشدة رمحته هبم  ، هدايتهم
 .وقوله بفعله عليها مّودهل  مهل ورشعها

 هبذه املكانـة مـن الـشفقة عـىل أمتـه والنـصح هلـا rفال ريب أن يكون   
واحلرص عليها والرأفة والرمحة هبا ، ولذا وصفه القرآن الكريم بذلك فقال 

ـــــــــاىل  ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ { | ] :تع
¦ §  ̈  © ª Z،)فكان )٣ r  ُّيعز عليـه

 للمـؤمنني اخلـري حيـبً أنـه كـان حريـصا ما يشق عـىل أمتـه ، كـام عليه يشقو
 هبـم مـن هبم،أرحـم والرمحـة الرأفـة شـديدهم إلـي إيـصاله يف جهده سعىوي

ً ، فكان حقا وليا وشفيقا عىل أمته ناصحا هلا والدهيم ً ً ً.) ٤(    
                                                

 ).        ٣٦( سورة األحزاب، اآلية )١(
 ).        ١٢٠( سورة التوبة، اآلية )٢(
 ).         ١٢٠( سورة التوبة، اآلية )٣(
  ٦٥٩تيسري الكريم الرمحن ص:  ينظر)٤(
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: الـصدق ذلـك من. وغريه قوال اليشء يف قوة عىل يدلالصدق  أصل «
. باطـل هـو لـه، قـوة ال الكذب وألن نفسه، يف لقوته سمي الكذب، خالف
   )٢.(» صلب أي صدق، يشء قوهلم من هذا وأصل

والصدق من الصفات النبيلة والشامئل الكريمة التي كان يتـصف هبـا نبينـا 
 كـان rًن صادقا يف وعوده وأخباره، بـل إنـه  ويتحىل ويتخلق هبا ،فكاrحممد 

 .َاملثل األعىل يف  االحتذاء به يف صدقه يف أقواله وأفعاله، ووفائه بوعوده 
ُهذا اخللق من صفات نبينـا حممـد قد كان و ُr سـالم ، اجلاهليـة واإل يف

وحتى  ، قبل أن يتنزل عليه الوحي بـالصادق األمنيصفه فقد كانت قريش ت
دعوتـه،وذلك  قريش بصدقه قبـل أن يـتكلم عـن اعرتفت ، ةدعوالء  بدمع 

 إليـه  فـاجتمعوا؟  هـذا من:فقالوا، » صباحاه يا « :فهتف الصفا صعدأنه ملا 
 أكنــتم اجلبــل هــذا ســفح مــن ختــرج  ًخــيال أن أخــربتكم إن أرأيــتم « :قــال

 يـدي بـني لكـم نـذير فـإين « :قـال ،ًكـذبا عليـك جربنا ما قالوا،»؟ مصدقي
   )٣(.» شديد عذاب

                                                
 ).         ٢٢( سورة األحزاب ، اآلية )١(
        ). ٣/٣٣٩( معجم مقاييس اللغة )٢(
كتـاب التفـسري،باب تفـسري سـورة املـسد، بـرقم ) ٤/١٩٠٢( رواه البخاري يف صحيحه )٣(

= 



^ 

 
 

وصفة الصدق من صفات األنبياء وأخالق املرسلني ، فقد أشاد القرآن 
 u ورسوله  إسـامعيل Yالكريم هبذا اخللق احلميد حيث وصف نبي اهللا 

ًبأنه كـان صـادق الوعـد تـرشيفا لـه وإكرامـا، قـال تعـاىل ً: [ 1  2 3 
54 6     7            8 9  : ; < Z )١( . 
ْيعد مل« : اآلية يف تفسريجريج ابن قال  مـا: يعنـي أنجزهـا، إال عـدة هَّربـ َ

   )٢(.» حقها ووفاها هبا، قام إال بنذر عبادة قط التزم
 مـن rوسورة األحزاب قد كشفت لنـا هـذا اخللـق النبيـل لنبينـا حممـد 

ــار  ــنام رأوا  أحــزاب الكف ــيهم حي ــف أصــحابه رضــوان اهللا عل خــالل موق
 واملؤمنني أجابوا بكل ثقـة rلة رسول اهللا واليهود واملنافقني قد حتزبوا  ملقات

َّوثبات أن ما هم فيه من االبتالء والفتنة يف جماهبة العـدو ثـم النـرص القريـب 
ُ الــصادق يف rُ بوعــده احلـق الــذي ال خيلفــه، ورســوله Yهـو مــا وعــد اهللا 

ُوعوده وأخباره ،الذي ال ينطق عن اهلوى،املؤيد باآليـات واملعجزات،قـال 
 Ó Ô Õ Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ ] :تعـــــــــاىل

àß á â ã   ä     åZ)٣(. 
                                                

 وأنـذر (تعـاىل قولـه يف  بابكتاب اإليامن، باب)١/١٩٣(،ومسلم يف صحيحه )٤٦٨٧( =
  .         t،عن ابن عباس )٣٥٥(، برقم  )األقربني عشريتك

 ).          ٥٤( سورة مريم ، اآلية )١(
عبدامللك بـن عبـدالعزيز بـن جـريج، رومـي : ،وابن جريج)١٦/٧٢(جامع البيان : ينظر)٢(

ًاألصل من موايل قريش، كان إماما فقيها،مات بمكة سنة  تـاريخ بغـداد :،ينظـر)هـ١٥٠(ً
 ).١/٣٥٨(، طبقات املفرسين للداودي )١٠/٤٠٠(للخطيب البغدادي 

 ).         ٢٢( سورة األحزاب ، اآلية )٣(



 

 
 

 حـصل مـاَّ، فإن كل ما شاهده املؤمنون ، وكـل  هُورسول اهللاُ صدقوقد 
ُ، وما نزل هبم من الرعـب ومـا أخـربوا بـه   األهوال وتعاظم الزلزال من هلم

ًمن النرص القريب مل يزدهم إال تصديقا ويقينا وانقيادا ً ً .)١(   
ورة موقــف املــؤمنني الــصادقني املــصدقني بوعــد اهللا وملــا عرضــت الــس

ورسوله عرضت باملقابل موقف املنافقني والذين يف قلوهبم مرض من وعد 
اهللا ورسوله بنرص املؤمنني عىل من حتزب ملقـاتلتهم وإظهـار دينـه بأنـه وعـد 

 m n o  p q r  s  t ] :كاذب ال حقيقة له ، قال تعـاىل
u v w x   y Z )٢(. 

 بأنـه غـري rقف املنافقني ومرىض القلوب من وصف الرسول فهذا مو
ٌصادق يف وعـوده ،وأن وعـوده وعـود كاذبـة ال حقيقـة هلـا ، فـشتان مـا بـني  َّ

 :الفريقني
املؤمنون الذين صدقوا اهللا وقـاموا بـام عاهـدوا اهللا ووفـوا بوعـدهم ومل 

لق الكريم   ذا اخلrَّينقضوه ، وقالوا مقالتهم بكل ثقة وثبات أن رسول اهللا 
واملنافقون ومرىض القلوب الذين كشفت هـذه  ٌصادق يف وعوده وأخباره ،

 كـاذب يف وعـوده rَّاملواقف عن حـاهلم وطـويتهم املرتابـة بـأن رسـول اهللا 
َّوبأنه قد غر أصحابه بتلك الوعود الكاذبـة مـن النـرص والظفـر والتمكـني ،  َّ

                                                
ـــدرر نظـــم : ينظـــر)١( ـــرمحن ص)١٥/٣٢٥(ال ـــسري الكـــريم ال ـــري ٦٦٠، تي  ، التفـــسري املن

)٢١/٢٧٤         .( 
 ).        ١٢( سورة األحزاب، اآلية )٢(



^ 

 
 

 حتى هاهنا، حرصنا قدو والروم، فارس فتحبحممد  يعدنا: حتى قال قائلهم
     )١(. حلاجته يربز أن أحدنا يستطيع ما

 الكريمة التي كان يتحىل rَّ فمام تقدم تبني لنا أن من صفات نبينا حممد 
هبا ، وشامئله الطيبة التي حرص عىل التخلق هبا وغرسها يف نفوس أصحابه 

ً مثاالانت كالعملية ًالصدق وأنه كان صادقا يف وعوده وأخباره ، وأن حياته 
 . الوفاء بالوعدو ل،الصدق يف القول والعميف 

ًفكان حقا عىل أمته وأتباعه أن يتحلوا بـصفة الـصدق ويتخلقـوا هبـا يف 
 .وعودهم وأخبارهم، ويف أقواهلم وأفعاهلم 

                                                
 ).         ٢١/٨٤(جامع البيان :  ينظر)١(



 

 
 


 

 .)١( Z 1 0 / .   -  ,  + ] :قال تعاىل
طــالع عــىل الــيشء واإلرشاف احلــضور واإلعــالم واال:معنــى الــشهادة

  .)٣( O P Q    R S Z ] :، قال تعاىل)٢(عليه 
 التي وصف هبا يف سورة األحـزاب صـفة rومن صفات النبي الكريم 

 كـل مـن بـالكامل واالنفـراد بالوحدانية U هللا شاهد rالشهادة، وذلك أنه 
  )٤(. هاورش هاخريوعىل أعامهلم  أمته، وشاهد عىل وجه

 بالــشهادة يف أكثــر مــن rلقــرآن الكــريم وصــف النبــي وقــد نقــل لنــا ا
  :  موضع غري ما ذكر يف سورة األحزاب ، منها

 بـه ، U اهللا رهمـأ مـا غتبليـب بأنه شاهد عىل النـاس  rجاء وصفه : ًأوال
   £ ¢  ¡ ] : قال تعـاىل، امتنع من وامتناع ،ته دعو أجاب من بإجابةو

¤ ¥  ¦ §         ̈ ©     ª « Z )٥(. 
 شـاهد هو: أي ،جميء هذا الوصف بصيغة اسم الفاعل يف زمن احلالو
   )٦( .وتكررها  الدعوة، إلفادة استمرار اآلن عليكم

                                                
 ).           ٨(، وورد مثلها يف سورة الفتح، اآلية )٤٥( سورة األحزاب، اآلية )١(
 ) مادة شهد (٤٤٣، ،املصباح املنري للفيومي ص )٣/١٧٢(للغة معجم مقاييس ا:  ينظر)٢(
 ).     ٩( سورة الربوج، اآلية )٣(
             ٧٩٢، ص٦٦٧تيسري الكريم الرمحن ص:  ينظر)٤(
             ).١٥( سورة املزمل، اآلية )٥(
 ).٢٩/٢٧٣(، التحرير والتنوير )٢٩/٨٦(جامع البيان :ينظر )٦(



^ 

 
 

 القــائم أو  الرقيـب،احلـارض بمعنـى بأنـه شــهيد ، rجـاء وصـفه  :ًثانيـا
 @ ?   < = > ; : ] :قال تعاىل   )١( ،بالشهادة

A B C D E Z 

)٢(. 
 العظيمة ومنحه اجلليلـة التـي تفـضل U اهللا واآلية يف سياق تعداد نعم

ًهبا  عىل هذه األمة والتـي منهـا، جعلهـم أمـة خيـارا عـدوال ، وسـطا يف كـل  ً ًُ ُ ْ َ
َّأمور الـدين ، وذلـك ليكونـوا شـهداء عـىل األمـم الـسابقة بـأن رسـلهم قـد 

    )٣ (.بلغوهم رساالت رهبم
 املبـني ، َّ بأنـه شـهيد علـيهم حيـث بلغهـم الـبالغrُثم وصف الرسول 

ًوكان هلم إماما وقدوة ومـثال  أعـىل يف الوسـطية ، فـإن سـاروا عليهـا كانـت  ً
ً تزكيــة هلــم ، وإعالمــا هلــم بعــدالتهم، وإن حــادوا  عنهــا  شـــهد rشــهادته 

   )٤ (.عليهم بأهنم ليسوا  من أمته ، فخرجوا من الوسطية إىل االنحراف
 يوم العرض عىل اهللا   إنام تتجىلrوهذه الشهادة املوصوف هبا نبيـنا 

                                                
  ).  ١/٣٦٧(،البحر املحيط  )١/١٢٩ (الكشاف:  ينظر)١(
 ).             ١٤٣( سورة البقرة، اآلية )٢(
كتاب األنبياء باب قول اهللا تعـاىل ) ٣/١٢١٥(  يوضح ذلك ما جاء يف صحيح البخاري )٣(

 نوح يدعى": r  اهللا رسول قال: قالt  سعيد أيب عن )٣١٦١ (برقم) إنا أرسلنا نوحا(
 بلغكـم؟ هـل: هلـم فيقـال قومـه فيـدعى. نعـم: فيقـول َّبلغـت؟ هل: له فيقال القيامة يوم

 حممـد: فيقـول لـك؟ يشهد من: لنوح فيقال أحد، من أتانا وما نذير من أتانا ما: فيقولون
 . Z = > ; : ]: قوله فذلك: قال "وأمته

  ).٢/٩(، التفسري املنري)١/٣٦٦(،البحر املحيط )١/٢٣٥(الكشاف :  ينظر)٤(



 

 
 

Y عندما يؤتى باألنبياء شهداء عىل أممهم، ويؤتى بنبينا r شهيدا عىل أمته ً
     [ \          ] W X   Y Z ] :بام عملت من خري أو رش، قال تعاىل

 ̂_ ̀ a b Z)وشهادة األنبياء عىل أقوامهم ونبينا ،)١  
r تعاىلًعىل أمته إنام كانت قطعا للحجج واملعاذير، قال: [ f g h  

i        j  k l m n o p q r s  Z.)ال  :أي )٢
   )٣ (.يسمح للذين كفروا باالعتذار عن أنفسهم ، وال يطلب منهم العتاب

جـاء تأكيـده  األقـوام عيـمج مـع ًا عاموملا كان بعث الشهداء من كل أمة 
 يف rنبينـا حممـد لمرة أخرى بذكر يشء مـن التخـصيص يف موقـف خـاص 

 5 4 3            2 1 0 / ] :الشهادة مع قومه،  قال تعـاىلوصفه ب
6 87 9 : ; <  = Z 

)٤( . 
 rوشهادة األنبياء عليهم السالم عـىل أقـوامهم خاصـة، وشـهادة نبينـا 

مـنهم : ، أي Z 7 6 ]: َّعامة، وبعثته جلميع األمم، ولـذا قيـدها بقولـه
   )٥(.ًيعرفوهنم قطعا للمعذرة

ورة احلج من األوامر الـرشعية التـي قـصد منهـا ويف سياق ما ورد يف س
                                                

 ).٤١(، اآلية سورة النساء )١(
 ).٨٤( سورة النحل، اآلية )٢(
 ).      ٢٠/٩٥(التفسري الكبري: ينظر)٣(
 ).٨٩( سورة النحل، اآلية )٤(
 ).١/٣٤١(مالك التأويل للغرناطي : ينظر)٥(



^ 

 
 

 e f g ] :توثيق صلة املـؤمن بربـه وهتـذيب نفـسه، قـال تعـاىل
h i j  k l m    n o Z)١( 

 فــإن   عــىل أمتــه بــأعامهلم خريهــا ورشهــا ،rيــأيت التــذكري بــشهادة نبينــا حممــد 
  تزكيـة هلـم ، وإن أمهلوهـا شـهد علـيهم بــأهنم rحققوهـا  كانـت شـهادته  

يسوا  من أمته ، وأن هذه األمة شاهدة عىل الناس بأن رسـلهم قـد بلغـوهم ل
 µ́  ³  ² ± °̄  ] : قـال تعـاىل)٢(البالغ املبـني،

¶ Z 

)٣( . 
 عىل شـهادة النـاس rوتأمل يف هذه اآلية كيف قدمت شهادة الرسول 

بخالف آية البقرة املتقدمة ، وذلك أن هذه اآلية يف مقام الثناء والتنويـه هبـذا 
 ذكــر فكــانلــذا قــدم الرســول ف ، rالـدين العظــيم الــذي جــاء بــه الرســول 

ِّصدفقد  البقرة آيةأما و ، همهو األ شهادته  فكـان األمةهذه  عىل بالثناء رتُ
ٌهتا هــو األهــم، وهــذا رس مــن أرسار هــذا الكتــاب العظــيم واهللا شــهاد ذكــر
   )٤(.أعلم

                                                
            ). ٧٧(سورة احلج، اآلية  )١(
 ).  ١٧/٢٨٩( ، التفسري املنري ٥٦٤تيسري الكريم الرمحن ص:  ينظر)٢(
 ).            ٧٨(ورة احلج، اآلية  س)٣(
 ).             ١٧/٣٥٢(التحرير والتنوير:  ينظر)٤(



 

 
 


 

  .)١( Z 1 0 / .   -  ,  + ] :قال اهللا تعاىل
َإلخبار بيشء مغيب ،مما يسعد ويا:البشارة ُّرس، لظهور الرسور يف بـرشة ُ

ِّالـرش يف الوجه ، وقـد تـستعمل ْبقيـدولكـنَ  َّ َ   µ ] :تعـاىل كقولـه )٢( ،ِ
¶ ̧ Z )٣(. 

  يف rُوصفة البشارة من الصفات الكريمة التي وصف هبـا نبينـا حممـد 
 ، وهـو عـام يـدخل r، وصف للنبي  Z 0 ]: سورة األحزاب، فقوله

 لـذلك، املوجبـة بـاألعاملالبـشارة و واآلجـل، العاجـل بالثوابفيه البشارة 
   )٤ (.هبا العاملني صفةالبشارة بو

ً أيضا بصفة البـشارة بأسـلوب األمـر ، وأهنـا تـدل rوجاء وصف نبينا 
ة ، عــىل أن بعثتــه ورســالته إىل النــاس جــاءت لتحقيــق تلــك الغايــة املــذكور

 بحيـث بـه املـؤمنني تعلـق يف وزيـادة ، rً ورفعـا لقـدره لشأنه ًتكرياموذلك 
 ? <  =    >     ; : ] : قــال تعــاىل)٥ (.بواســطته خــرياهتم حتــصل

@ A   Z )٦(. 
                                                

 ).           ٨(، وورد مثلها يف سورة الفتح، اآلية )٤٥( سورة األحزاب، اآلية )١(
 ).               مادة برش(، )٤/٦١(، اللسان ٤٦املفردات ص : ينظر)٢(
 .             )٢١( سورة آل عمران، اآلية )٣(
   ).            ٦٦٧تيسري الكريم الرمحن ص:  ينظر)٤(
 ).             ٢/٥٧(التحرير والتنوير: ينظر)٥(
 ).             ٤٧( سورة األحزاب، اآلية )٦(



^ 

 
 

 الفـضل وهـو بـه، َّاملبـرش ذكـرثـم  املؤمنـون، وهم َّاملبرش، يف اآلية ذكرف
تهم ، وتويل أمـرهم هدايفيه فيدخل  قدر،ب يقدر الٌ وهذا الفضل أمر الكبري،

 اهللا برضـا الفـوزثم  ،وتيسري أمورهم  ،م كروهب وكشف،  مذنوهب وغفران، 
مـا أعـده و أعامهلم عىلر جزاءهم ذك، ثم وعقابه سخطه من والنجاة وثوابه،

 ، املـستقيم الـرصاط سـلوك عـىل العـاملني ينـشط اهلم من الثـواب، وهـو ممـ
      )١ (.والتزود من الصاحلات 

مراد بـه الثبـات )  ِّبرش: (وجمي البشارة يف املوضع الثاين بأسلوب األمر 
 .  متصف هبا كام يف املوضع األولrعليها والدوام واالستمرار،ألنه 

 بـصفة البـشارة rفتبني أن سورة األحزاب ذكرت وصف نبينا الكريم 
وأهنــا تــدل عــىل أن بعثتــه ورســالته إىل النــاس جــاءت لتحقيــق تلــك الغايــة 

 بـه املـؤمنني تعلق يف وزيادة ، rً ورفعا لقدره لشأنه ًتكريامذكورة، وذلك امل
    )٢ (.بواسطته خرياهتم حتصل بحيث

 rً ومـن تأمـل اآليــات القرآنيـة عمومــا الـواردة يف وصــف نبينـا حممــد 
 :بالبشارة وجدها قد جاءت بصور متعددة وأساليب خمتلفة  منها

ُجاء وصفه : ًأوال ُr ،بصيغة اسم الفاعل عىل سبيل اإلخبار،كام، ِّ بأنه مبرش
ـــــه تعـــــاىل  Z 1 0 / .   -  ,  + ] :يف قول

 ، أو )٣(

                                                
               ٦٦٧تيسري الكريم الرمحن ص:  ينظر)١(
 ).           ٢/٥٧(التحرير والتنوير: ينظر)٢(
 ).             ٨(، ومثلها سورة الفتح، اآلية )٤٥( األحزاب، اآلية  سورة)٣(



 

 
 

مـا كـان : أي)١(،Z * ( ) ' & ]: بأسلوب احلرص،يف قوله تعاىل
ة وأثرها احلسن من الطاع بثمرات كأطاع  منإرسالك للناس إال ألجل بشارة

رات املعصية وأثرها الثواب العاجل واآلجل ، وحتذير من خالفك وعصاك بثم
   )٢ (.اليسء من العقوبة العاجلة واآلجلة

 بأنه بشري، بصيغة املبالغة عىل سبيل اإلخبار، قـال rجاء وصفه : ًثانيا  
ٌأنـك بـشارة لكـل مـن :  أي)٣(،Ñ Ò  Ó Ô Õ Z ] :تعاىل

آمن بك واتبع أمرك ، ونـذارة لكـل مـن عـصاك وخـالف أمـرك، وهـذا فيـه 
 )٤ (. مــن الغــم والــضيق إلرصار قومــه عــىل الكفــر عــام يــصيبهrتــسلية لــه 

   u v w           x y ] :وبأســلوب احلـــرص،كام يف قولــه تعـــاىل
z { Z،)ما كانت رسالته : أي)٥r بثـواب النـاس ميعجل ةرابش إال 
 . اهللا عقاب مًإنذارا هلو ، اهللا

هبا  الكريمة التي وصف rَّفتبني مما تقدم أن البشارة من صفات نبينا حممد 
ً ورفعا لشأنه ًتكرياميف سورة األحزاب خاصة ،ويف القرآن الكريم عامة ، وذلك 

 .بواسطته خرياهتم حتصل بحيث به املؤمنني تعلق يف وزيادة ، rلقدره 

                                                
 ) .             ٥٦(، ومثلها يف سورة الفرقان، اآلية )١٠٥( سورة اإلرساء، اآلية )١(
 ٤٦٨تيسري الكريم الرمحن ص :  ينظر)٢(
   ) .           ٣٤(، ومثلها يف سورة فاطر، اآلية )١١٩( سورة البقرة، اآلية )٣(
 ).             ٣/٦٠٨(الكشاف :  ينظر)٤(
 )              ٣٨( سورة سبأ، اآلية )٥(



^ 

 
 


                 

  .)١( Z 1 0 / .   -  ,  + ] :قال اهللا تعاىل
 وهي تقابـل البـشارة، )٢(تخويف يف إبالغه،اإلعالم باألمر وال:النذارة 
َ هي اإلخبار باخلرب السار الذي يسعد وي- تقدم كام-إذ البشارة ُ ُّرس، فالنذارة ِّ

       )٣(.إخبار باملكروه ،والبشارة إخبار باملحبوب 
ُ الكريمـة التـي وصـف هبـا يف rوصفة النذارة مـن صـفات نبينـا حممـد 

ًا النـاس ، حمـذرا مـن عـصاه  جــاء منـذرrسورة األحزاب، وأنـه   ةوبـعقبالً
 . ة واآلجل ةالعاجل

 ، فهـو نــذير لكــل مــن أعــرض rوالنـذير وصــف مــن أوصــاف النبــي 
 يف النــذارة لــهفمـن كــان كــذلك ف ،وأرسف عـىل نفــسه بالــذنوب واملعــايص

طغيانـه وبغيـه وإرسافـه  عـىل املرتتبة والدينية، الدنيوية العقوبات من الدنيا،
 :األلـيم، كـام قـال تعـاىل والعذاب ،شديد ال بالعقابة خراآل ويف ،عىل نفسه

[ .  /  0 1 2  3 4 Z )٤(. 
     )٥ (.املعاند جوجَّاللبالباطل ،  اخلصومة الشديد وهوّمجع ألد، :دُّوالل

                                                
 ).             ٤٥( سورة األحزاب، اآلية )١(
 ).            مادة نذر (٥٠٨املفردات ص :  ينظر)٢(
    ).١/١٥(أحكام القرآن البن العريب :  ينظر)٣(
 ).    ٩٧( سورة مريم، اآلية )٤(
 ).        مادة لدد (٤٦٩املفردات ص: ظر ين)٥(



 

 
 

 قـد وصـف rًوإذا تأملنا آيـات القـرآن الكـريم وجـدنا أن نبينـا حممـدا 
لـه الوصـفان يف مقـام واحـد، وال ُبالنذارة تارة،و بالبشارة تارة، وتـارة مجـع 

ًا،ولـذلك  نذيرًا وبشري جاء بالوعد والوعيد، وأرسل rتعارض بينها، فإنه 
 :جــاءت اآليــات املتواليــة يف اجلمــع لــه بــني الوصــفني،كام يف آيــة األحــزاب

[-   . / 0 1 Z )وغريهـا مــن اآليــات ، فالبــشارة ، )١
، والنذارة للمخـالفني للمتقني بثمرات التقوى من الثواب العاجل واآلجل

 .العاصني من العقوبة العاجلة واآلجلة
 باإلنـذار وحـده  فـإن ذلـك rوإذا وردت اآليات القرآنية تصف النبي 

يعني أن املقصود األعظم من الـدعوة هـو اإلنـذار، ولـذلك ورد  يف القـرآن 
ً جـاء إلنـذار العـاملني عمومـا بـأمر اآلخــرة، rالكـريم مـا يوضـح أن النبـي 

ــاىلوحتــذير ــه،قال تع  © ̈ § ¦ ¥ ¤ ] :هم مــن التفــريط في
ª « ¬  Z)فهــو نــذير للعــاملني  بعمــوم مكــاهنم وزمــاهنم ،)٢ 

 . وأجناسهم
 بأنـه  نـذير للنـاس rوتأيت اآليات القرآنية تـارة لتحـرص وظيفـة النبـي 

 < = ] :ًعموما ألجل حتذيرهم من عاقبة خمالفة أمر اهللا، كقولـه تعـاىل
? @   A B C  D Z ،)فالنــذارة وصــف للنبــي )٣ r وهــي لعمــوم 

                                                
 ).                       ٤٥( سورة األحزاب، اآلية )١(
 ) .                        ١( سورة الفرقان، اآلية )٢(
 ) .                        ٤٩( سورة احلج، اآلية )٣(



^ 

 
 

 4  3 2  1 0 ] :الناس ،والبشارة للمـؤمنني خاصـة، قـال تعـاىل
5  Z )١(. 

  بإنذار املخالفني واملكـذبني فحـسب ،بـل قـد rوال يقصد دائام وصفه 
يوصف بإنذار املؤمنني املصدقني بوعد اهللا ووعيده، اخلـائفني وقـوفهم بـني 

   µ ́ ³ ² ± ° ] : قال تعاىل)٢( املستعدين له،Uيدي اهللا 
¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂZ)٣( . 

 الكريمـة التـي rَّ فتبني مما تقدم أن صفة النذارة  من صفات نبينا حممد 
 ًتكـرياموصف هبـا يف سـورة األحـزاب ، ويف القـرآن الكـريم عامـة ،وذلـك 

 حيـث جعـل النـذارة مـن أسـمى Uورمحة من اهللا  ، rً ورفعا ملكانته لشأنه
ــك إلنــذار النــاس بــأمر اآلخــرة rقاصــد يف رســالة نبينــا حممــد امل  ، وذل

ً  عـىل نجـاة أمتـه ، وإنقـاذا rً، وذلك حرصا منه  وحتذيرهم من التفريط فيه
 .منه هلم من اهللكة

                                                
 ) . ٢( سورة يونس ، اآلية )١(
 ).٧/١٢٧(جامع البيان : ينظر)٢(
 ) .  ٥١( سورة األنعام، اآلية )٣(



 

 
 


 

 .)١( Z    6 5     4  3 ] : قال تعاىل
 إىل والـدعاء الـدعاء، مـن الواحـدة املـرة هـيوالدعوة من الفعـل دعـا، 

وعـرف شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  )٢(،عليه واحلث فيه الرتغيب و هما ٍيشء
 وبتصديقهم رسله به جاءت وبام به اإليامن إىل الدعوة  «:بأهنا اهللا إىل الدعوة

      )٣(.»اأمرو فيام وطاعتهم به أخربوا فيام
مهمـة ى املهـام ، وهـي  من أرشف العبـادات وأسـمYوالدعوة إىل اهللا 

إىل النـاس مـن لـدن آدم عليـه الـسالم إىل عليهم الصالة والـسالم رسل اهللا 
الذين جعلهم اهللا تعاىل واسطة بينه  r خاتم األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهللا

إخـراج النـاس ًليكونوا بدعوهتم سـببا يف وبني خلقه يبلغون عنه رشعه إليهم ، 
التوحيـد، ومـن  إىل ر، ومن الكفر إىل اإليامن، ومـن الـرشكمن الظلامت إىل النَّو

 Y :[ L M Nقـول املـوىل  انبهذا اجليف  ًاويكفي رشف، ر إىل اجلنةاالن
O P  Q R S T U   V    W X Z،)أحسن من  ال :أي )٤ 

 للدعاة املصلحني الـذين يـدعون U وهذا ثناء من اهللا  ، ذلك عىل اإلطالق
    )٥( .إىل توحيد اهللا وعبادته

                                                
 ).  ٤٦( سورة األحزاب ، اآلية )١(
 ).          مادة دعا(، )١٤/٢٥٧ (اللسان:  ينظر)٢(
 .          )١٥/١٥٧ (فتاوىال جمموع )٣(
 ) .  ٣٣( سورة فصلت، اآلية )٤(
  ٧٤٩تيسري الكريم الرمحن ص: ينظر)٥(



^ 

 
 

 U بــصفة الــدعوة إىل اهللا rويف ســورة األحــزاب يــأيت وصــف النبــي 
  .)١(  Z 8 7    6 5     4  3 ]: وذلك يف قوله تعاىل

ًداعيا ً اخللق إىل عبادة رهبـم وطاعتـه بـأقرب الطـرق املوصـلة إليـه، : أي
وغـري  ،وتعريفهم برهبم وبأسامئه وصفاته، وتوضيح أمور دين اهللا ورشعـه 

 ، وربط اخللق باحلق ، ِّالرش من والرتهيب ، إىل اخلري تشمله الدعوةمما ذلك 
  وإىل دينه ورشعه الـذي رشعـه وأمـر به،ولـذا Yفهذه الدعوة دعوة إىل اهللا

ً، حتذيرا ممن يدعو الناس إىل منهج حمدث ،أو  Q R Z ] :جاء تقييده بقوله
    )٢(.إىل طريقة مبتدعة

 غايـة الـصعوبة والتعـذر، ال تتـأتى إال   يفUوملا كانـت الـدعوة إىل اهللا 
 اهللا بـإذن: أي ، Z    6 ] :بتيسري من املوىل وتوفيق منـه جـاء التقييـد بقولـه

                 )٣(.وإرادته وأمره الدعوة يف r له تعاىل
 يف الـدعوة إىل اهللا   من املنهجrوقد أوضح القرآن الكريم ما كان عليه 

Uال عىل ويقني علمصرية وعىل حجة واضحة و بأنه يسري يف دعوته عىل ب، 
 P Q  R S T    VU W X Y ] :    قـال تعـاىل)٤(جهل وضالل،

Z [ Z 

)٥(. 

                                                
 ).  ٤٦( سورة األحزاب ، اآلية )١(
  ٦٦٧تيسري الكريم الرمحن ص:نظر ي)٢(
 ). ٣/٥٤٧(الكشاف :  ينظر)٣(
 ).   ١٣/٥٢(جامع البيان :  ينظر)٤(
 ).  ١٠٨( سورة يوسف ، اآلية )٥(



 

 
 

  وتعاملـه r من كيفية دعوتـه rكام أوضح القرآن الكريم ما كان عليه 
 |{ }  v w  x y z ] :مــع املــدعوين، قــال تعــاىل

~ � ¡ ¢ Z 

)١(. 
ــأن تكــون الــدعوة باحلكمــة،  ــك ب ــه وفهمــه ٌكــلوذل  عــىل حــسب حال

من احلكمـة الـدعوة بـالعلم ال باجلهـل وبـام يكـون قبولـه كذلك و، وانقياده
  .  أتم، وبالرفق واللني

ــون الــدعوة باملوعظــة احلــسنة     وهــو األمــر والنهــي املقــرونوأن تك
 .   ، وبالنذارة والبشارةالرتهيبب و لرتغيبا

 منـاظرة وجـدال، ن احتـاج مـنهم إىل للمدعوين ممrوأن يكون جداله 
       )٢(. نيَّلال ن واألسلوب بالوجه احلس

ُ التـي اتـصف هبـا ، والتـي علـم منهجـه rهكذا كانت دعوة نبينا حممد 
ً  أمهيـة بالغـة يف ديـن اهللا، وأثـرا Uفيهـا، وهـو يـدل عـىل أن للـدعوة إىل اهللا 

ً ألصــحاهبا رشفــا عظــيام، Uًكبــريا يف إصــالح البــرشية، فلــذلك جعــل اهللا  ً
ًومقاما رفيعا، وإمامة للناس، قـال تعـاىل ً: [ f g h  i j k  

l m     n o qp r s t Z )٣(. 
 قد قام هبذه الدعوة عىل U املوصوف بالدعوة إىل اهللا r ونبينا حممد 

                                                
 ).   ١٢٥( سورة النحل ، اآلية )١(
       ٤٥٢،تيسري الكريم الرمحن ص)٤/٦١٣(تفسري القرآن العظيم :  ينظر)٢(
     ).١٠٤(  سورة آل عمران، اآلية )٣(



^ 

 
 

أكمل وجه، فأمر اخللق بكل ما أمره اهللا به،وهناهم عن كل ما هنى اهللا 
 D E  F G H I J ]: عنه،قال اهللا تعاىل

K L  M N O P Q R  S 
T U V W X Y  Z Z )١( . 

مهمـة  من أرشف العبـادات وأسـمى املهـام ، وهـي Yفالدعوة إىل اهللا 
إىل النـاس مـن لـدن آدم عليـه الـسالم إىل عليهم الصالة والـسالم رسل اهللا 

تباع سيد املرسلني أن يتأسـوا بـه وأن أً، فكان حريا بخاتم األنبياء واملرسلني
 وأن يسريوا يف دعوته عىل بصرية وعىل Uالدعوة إىل اهللا يف  يسلكوا منهجه

 P Q  R S T    VU W ] : كام قال تعاىلويقني علمحجة واضحة و
X Y Z [ Z 

)٢(. 
 
 

                                                
     ).١٥٧(  سورة األعراف، اآلية )١(
 ).  ١٠٨( سورة يوسف ، اآلية )٢(



 

 
 


 

 .)١ (Z 8 7    6 5     4  3 ] :قال تعاىل
 واملـرسجة ،ٌجُُرس واجلمـع بالليـل يـرسج الـذي الزاهر املصباح الرساج

 النهـارو رساج الـشمسفميضء  كل عن الرساجب ويعرب )٢(.الفتيل فيها التي
 .)٣ (H I    JZ ] :رساج، قال تعاىل
 إىل عباده ، وحامل وحيـه، U ملا كان هو السفري من اهللا r ونبينا حممد 

ومهمته إبالغ الرسالة التي أرسله اهللا تعاىل هبا وإخـراج النـاس مـن ظلـامت 
الضالل إىل نور العلم واهلداية، ودعوهتم إىل اخلري وصـفه اهللا تعـاىل اجلهل و

ًيف اآلية بكونه رساجا منريا، والرساج املنـري الـذي يـيضء يف الظلـامت، قـال  ً
 ؟)٤ (Z 8 7    6 5     4  3 ] :تعاىل

 باهلدى ودين احلق ، وإنـزال الكتـاب عليـه هدايـة rوملا كانت رسالته 
اهتـدى مـن ف، ا به النـاس إىل الـدخول يف ديـن احلـق دعورمحة للعاملني وقد 

 هدايـة اخللـق ، rاهتدى هبداه ، واستنار من استنار بنوره، وكانت وظيفتـه 
وإنارة الطريق هلم ، وإزالة الظلامت عـنهم ، وكـشف الـشبهات هلم،ملـا معـه 

 : 9 ]: من النور والعلم والبيان،وصفه اهللا تعاىل باهلداية قال تعـاىل
                                                

 ).      ٤٦(  سورة األحزاب ، اآلية )١(
 ). مادة رسج (٢/٢٧٦ ،اللسان ٤٧١املفردات ص:   ينظر)٢(
 ).      ١٦(  سورة نوح ، اآلية )٣(
 ).      ٤٦(  سورة األحزاب ، اآلية )٤(



^ 

 
 

;    < =  Z )١(. 
ًه رساجا منريا، كون«:قال ابن سعدي يف تفسريه   اخللق أن يقتيض وذلكً

 جهاالهتا يف به تدلـيس علم وال ظلامهتا، يف به هيتدى نور ال عظيمة ظلمة يف
 مّوعلـ الظلـامت، تلـك به اهللا فأضاء، r الكريم النبي اهبذ U اهللا جاء حتى

ًضـالال هـبـ وهـدى اجلهـاالت، من به  أهـل فأصـبح، املـستقيم اطالـرص إىل  ُ
 بـه وعرفـوا  r اإلمـام هـذا خلف واـفمش ،الطريق هلم وضح قد االستقامة

ــش رـاخليــ  عرفــةملبه، واســتناروا قاوة،ــالــش أهــل مــن الــسعادة َوأهــل ر،ـوال
ـــوه معبـــودهم، ـــدة، بأوصـــافه وعرف ـــه احلمي ـــسديدة، وأفعال   وأحكامـــهال

 )٢(.»الرشيدة
د إىل اهلدايـة واسـتنارة مـن الظلـامت مقـام دعـوة وإرشـا املقـام كـان وملا
 يف بفتيلـة يوقـد الـذي ُنوره الزاهر املصباح والرساج ،  بأنه رساجr ُوصف
 والقـصد ،البليـغ التـشبيه مـنهذا الوصــف و  إضاءة بليغة،يءـُيضف الزيت

 بـه يستـضاء ما أقىص كان الرساج  فإن السامع، إدراك من هَّاملشب تقريب منه
ــذا وصــفت مق مــن وكــان الليــل يف ــشبيه شــدة اإلضــاءة ، ول ــىض هــذا الت ت

 .)٣( H I    J Z ]: الشمس بالرساج  يف قوله تعاىل
ُالرسوملا كان من  ألن و ،Z 8 ]:  جـاء التأكيـد بقولـه ييضء ال ما جُ

                                                
        ).٥٢(ة   سورة الشورى، اآلي)١(
  ٦٦٧ تيسري الكريم الرمحن ص )٢(
 ).    ١٦( سورة نوح، اآلية )٣(



 

 
 

 عنـه ختلـف ومن،ضـياء أعظـم يف ريـليـس تبعـها نمل ينريه أنبه يفيد  لترصيحا
    )١(.يف ظلمـات مدهلمة كان

ــام وصــف ــا حممــد ُوك ــامت r نبين ــري يف الظل ــذي ين ــري ال ــرساج املن   بال
ُويـسرتشد بــه املـسرتشدون طــريقهم فقــد وصـف بأنـــه النـور الــذي يــرشق 

ــاىل ــال تع ــاس طــريقهم ، ق ــضـيء للن  M N O P Q ]: وي

R  S Z )٢(. 
 بـه احلق،والكتـاب املبـني هـو القـرآن Y أنار اهللا r فالنور هو الرسول
ٌالعظيم بني يف نفسه مب     )٣(ٌِّني للحق، ِّ

 مـن خـاطبهم الـذين هلؤالء ثناؤه جل يقول «: يقول الطربي يف تفسريه
 O ] ،واإلنجيـل التـوراة أهـل يـا ، M N Z ] :الكتـاب أهل

P Q Z  ،اإلسـالم بـه وأظهـر، احلـق بـه اهللا أنـار الذي ًحممدا:بالنور يعني 
 تبيينُـه احلـق نارتـه إومـن، احلق ِّيبني ،به استنار ملن نور فهو الرشك، به وحمق

 .الكتاب من خيفون كانوا مما ًكثريا لليهود
 اهللا مـن جـاءكم قـد :ثنـاؤه جل يقول، R  S Z ] :لهوقو
 بيـان فيـه ًكتابا: يعني مبني، وكتاب احلق، معامل به لكم أنار الذي النور تعاىل

                                                
     ). ٢٢/٥٤(، التحرير والتنوير)٢٢/٤٦(روح املعاين :  ينظر)١(
       ).١٥( سورة املائدة ، اآلية )٢(
  وهذا هو القول الراجح يف معنى اآلية، وعليه مجع مـن املفـسـرين، ألن العــطف يقتـيض )٣(

                               .)١١/١٨٩( التفسري الكبري  :نظر يوقيل هو اإلسالم، هو القرآن، النور:وقيلاملغايرة ، 
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 وهـو دينـه، ورشائـع وحرامـه، وحالله اهللا، توحيد من بينهم  اختلفوا فيهما
    )١(.  »أنزله الذي آنالقر

 بأنـه نـور هيتـدى بـه فإنـه  rًوعندما يصف القرآن الكريم نبينـا حممـدا   
ــه جــاءت هلدايــة rيؤكــد هــذا الوصــف بوصــفه   النــاس باهلدايــة وأن بعثت

 >    ; : 9 ] :رهبــم املــستقيم ، قــال تعــاىل رصاط إىل دهمارشــوإ

=  Z )٢(. 
 تثبيت،وللالهتامم، وذلك " َّإن، والالم":قد أكدت اجلملة بمؤكدات و
             )٣ (.العظيم املقام هبذا له بالشهادة r النبي قلب

 الكريمة التي وصف هبا يف rوهكذا يتبني لنا أن من صفات نبينا حممد 
ً كـان رساجـا منـريا  rسورة األحـزاب ، صـفة اهلدايـة ، وأنـه   يف بـه هيتـدىً

  ويف القرآن الكريم من اآليات مـا  ،هاالتاجل يف به تدلـيس ًوعلام ظلامت،ال
وأنـه جـاء  ، r ، ورفع ملقامه لشأنه تكريميؤكد هذا الوصف ، ويف هذا كله 

 إلخراج الناس من ظلامت اجلهل والكفر والضالل إىل نور Uرمحة من اهللا 
    .العلم والطاعة واهلداية

  

                                                
                     ). ٦/١٠٤( جامع البيان )١(
 ).       ٥٢( سورة الشورى، اآلية )٢(
      ).٢٥/١٥٥(التحرير والتنوير : ينظر)٣(



 

 
 


 

ًأمحد اهللا محدا كثريا أن يرس يل كتابة هذا البحث  وإمتامه بعونـه وتوفيقـه، ً
 .ًوأسأله جلت قدرته أن ينفع به، وأن جيعله خالصا لوجهه الكريم
 :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها  يف هذا البحث ما ييل

ً أن سورة األحزاب من السور املدنية التـي تناولـت أحكامـا تـرشيعية -
تأييـده بـاألمر  وrًوآدابا اجتامعية،وقد كان مقصدها األساس نرصة النبـي 

 ، Uة ربـه رسـال واجبـات ولـزوم طاعتـه وتأديـة Uبالثبات عىل تقوى اهللا 
 عىل قوى البغي والرش الذين حتزبوا حول املدينة rَّوقد متثل هذا  يف نرصته 

 بتــوقريه وتبجيلــه r ، وكــذلك نــرصته Uلقتالــه، وتأييــده بجنــود مــن اهللا 
واحــرتام أزواجــه أمهــات واحلـذر مــن إيذائــه بـأي لــون مــن ألـوان األذى ، 

ــافقني  ــود واملن ــن اليه ــه م ــدفع أذى أعدائ ــرصته ب ــه، ون ــؤمنني وأهــل بيت امل
 . عليهم بإخراجهم من املدينةrوخذالهنم وكشف عوارهم ، وتسليطه 

 جليلة بلغت rَّ أن سورة األحزاب اشتملت عىل صفات لنبينا حممد -
سـمو منزلتـه عنـد ثنتي عرشة صفة مما يدل عىل عظيم مكانته وعلو مقامـه و

 .Uربه 
ــد - ــا حمم ــن صــفات نبين ــورة األحــزاب صــفة r أن م ــواردة يف س  ال

 النبوة،وقد وردت  ثنتي عرشة مرة، منها مخس مرات بـصيغة النـداء جـاءت
 يتعلـقبعـضها عـام و r به خاصبعضها  الترشيعتنوعة تتعلق بم غراضأل

 .بغريهبه و
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 سـورة األحـزاب  الـواردة يفr صفة الرسالة من صفات نبينـا حممـد -
تنوعة مما يـدل م غراض،وقد وردت  أربع عرشة مرة يف مواضع متعددة وأل

  .   rعىل عظم هذا الوصف يف حق نبينا حممد 
 الـواردة r صفة تبليغ الوحي والرسالة من أجل صـفات نبينـا حممـد -

ة ربـه يبلغ رسال بأنه rًفقد وصفت السورة نبينا حممدا  يف سورة األحزاب ،
، فـال متنعـه سـطوة أحـد   سواهً وال خياف أحداة بأماناّويؤدهيإىل خلقه تعاىل 

ًحقا بتبليغ الوحي ونصح أمتـه وجاهـد يف اهللا فقام ربه، إبالغ رساالت عن 
 .   rحق جهاده 

 الـواردة يف سـورة األحـزاب، r صفة اخلشية من صفات نبينـا حممـد -
 ، فقـد كـان rيه حممد  عىل نبUوقد جاءت عىل سبيل املدح والثناء من اهللا 

 أعلـم النـاس rأشد الناس خشية لربه ومراقبة له يف أقوالـه وأعاملـه فكـان 
ًوأشدهم له تعظيام وتبجيال بربه، ً. 

ُخلق يب:  احلياء- وهـو جممـع ، وترك كل قبـيح، عث عىل فعل كل مليح ُ
 بـصفة احليـاء rً، وقد وصفت السورة نبينا حممدا كارماملرأس ، والفضائل 

 .ًاهم متسكوأشدًاتصافا به،م وأعظمه، ًالناس حياء كمل  أrوأنه 
 ومنزلته يف قلـوب املـؤمنني r لقد رفع اهللا سبحانه وتعاىل مكانة نبيه -

فجعله أوىل بكل مـؤمن ومؤمنـة مـن نفـسه ومـا يملـك ، وأقـرب إليـه منـه، 
 كـل عـىل  فيجـبه ،أصـول مـن ًوأصـالوجعل هذا األمر من صميم اإليامن 

 .    أنفسهم من إليهم َّأحب  r يكون أنمؤمن ومؤمنه 

 الصدق من الصفات النبيلة والشامئل الكريمة التي كـان يتـصف هبـا -



 

 
 

 ويتحىل ويتخلق هبا ، وقد ذكرت سورة األحزاب هذه الـصفة rنبينا حممد 
َ كـان املثـل األعـىل rً فكان صادقا يف وعوده وأخباره، بل إنه rلنبينا حممد 

 .ه يف أقواله وأفعاله، ووفائه بوعوده يف االحتذاء به يف صدق
تني متتاليتني مخس ي يف سورة األحزاب يف آr لقد مجع اهللا لنبيه حممد -

 .   -  ,  + ] :صـفات مـن أجــل صـفاته ، وذلــك يف قـال تعــاىل
/ 0 1 2 3  4     5 6    7 8 Z،)وهـــــــــي )١ 

 كــل مـن بـالكامل واالنفـراد بالوحدانيـة U هللا شـاهد rصـفة الـشهادة أنـه 
 rوصفة البشارة وأنـه . هاورش هاخريوعىل أعامهلم  أمته، وشاهد عىل وجه

صــفة و .لــذلك املوجبــة بــاألعاملوواآلجل، العاجــل بــالثوابًمبــرشا جــاء 
 نــذير لكــل مــن أعــرض وأرسف عــىل نفــسه بالــذنوب rالنــذارة وأنــه 
وصفة الدعوة إىل اهللا وأنه قام هبا عـىل أكمـل وجـه، فـأمر اخللـق . واملعايص

وبوصـفه بالـرساج املنـري . كل ما أمره اهللا به،وهناهم عن كل ما هنى اهللا عنهب
الذي يرشق ويضـيء للناس طريقهم وينري يف الظلامت فيهتدي به املهتدون 

 . ويسرتشد به املسرتشدون طريقهم
َّوختاما أمحد اهللا جل جالله عىل ما يسـر وسهل، وأسـأله أن يغفـر زلـيل  َّ ً

 . وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوتقصريي، وصىل اهللا 
 
 

                                                
 ).٤٦-٤٥(يتان  سورة األحزاب، اآل)١(
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 فهرس املصادر واملراجع
اآلداب الرشعية واملنح املرعية ، حممد بـن مفلـح املقـديس احلنـبيل، مكتبـة   -

 .    هـ١٣٩١الرياض احلديثة ، الرياض السعودية ، ، 
بـن حممـد إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أبوالـسعود حممـد  -

ــان، ط: ت امدي،العــ ــريوت، لبن ، ٢عبــد القــادر أمحــد عطــا، دار الفكــر، ب
 .هـ١٤٠٢

ــاب  - ــي، دار الكت ــدالرب القرطب االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب، ابــن عب
 . العريب، بريوت ، لبنان 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة،عيل بن حممد ابن األثري اجلزري،دار الكتب  -
 . هـ١٤١٥ ١العلمية بريوت لبنان، ط

ــي، ت-ء القبائــل وأنــساهبا أســام - كامــل :  حممــد املهــدي احلــسيني القزوين
 .هـ١٤٢٠، ١اجلبوري، الدار العلمية، ط

اإلصابة يف معرفة الـصحابة، ابـن حجـر العـسقالين، دار الكتـاب العـريب،  -
 .بريوت، لبنان

البحر املحيط، أبوحيان حممد بـن يوسـف األندلـيس، دار الفكـر، بـريوت،  -
 .هـ١٤٠٣ ، ٢لبنان، ط

البداية والنهاية، إسامعيل بن عمر بن كثـري، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،  -
 . هـ١٤٠٧، ٣لبنان، ط

عيل الـشوكاين، دار بن البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، حممد  -
 .املعرفة، بريوت لبنان

 . التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ، صديق حسن خان -



 

 
 

 . م١٩٨٤الدار التونسية، : ير، حممد الطاهر ابن عاشور، نرشالتحرير والتنو -
، ٣التعريفات، الرشيف اجلرجاين، دار الكتب العلميـة، بـريوت، لبنـان،ط -

 .هـ١٤٠٨

مؤسسة املد اهللا للطباعة : تفسري سورة األحزاب ، الغزايل خليل عيد ، نرش -
 . هـ١٤٠٢والنرش ، 

أسعد حممد الطيب، مكتبة : تتفسري القرآن العظيم، ابن أيب حاتم الرازي، -
 .هـ١٤١٧، ١نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة،ط

سامي الـسالمة، دار : تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن عمر بن كثري، ت -
 .هـ١٤١٨، ١طيبة للنرشوالتوزيع ،الرياض ،  السعودية ، ط

حممد بن عمـر الـرازي، دار إحيـاء الـرتاث )  مفاتيح الغيب(التفسري الكبري -
 عريب بريوت لبنانال

، ١وهبة الـزحييل، دار الفكـر املعـارص، بـريوت، لبنـان، ط. التفسري املنري د -
 .هـ١٤١١

عبد :تناسق الدرر يف تناسب السور ، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ت -
 هـ ١٤٠٦، ١القادر عطا، دارالكتب العلمية بريوت ، ط

ئــرة املعــارف هتــذيب التهــذيب، ابــن حجــر العــسقالين، مطبعــة جملــس دا -
 هـ١٣٢٥اهلندية، 

عبد  :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن السعدي، ت -
 .هـ ١٤٢٤  ٢الرمحن بن معال اللوحيق، مكتبة العبيكان  ط

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جريـر الطـربي، دار املعـارف،  -



^ 

 
 

 .هـ١٤١٢بريوت ، لبنان، 

ً يف رشح مخــسني حـديثا مــن جوامــع الكلــم ، عبــد جـامع العلــوم واحلكــم -
الرمحن بن شهاب الدين ابن رجب احلنـبيل، دار الكتـب العلميـة، بـريوت 

 .لبنان

اجلامع ألحكـام القـرآن، حممـد بـن أمحـد القرطبـي ، دار الكتـب العلميـة ،  -
 .هـ١٤٠٨، ١بريوت لبنان، ط

ية، بـريوت، مجهرة أنساب العرب، عيل بن أمحد بن حزم، دار الكتب العلم -
 .لبنان

روائع البيان تفسري آيات األحكام، حممد عـيل الـصابوين ، مكتبـة الغـزايل،  -
 هـ  ١٣٩٧، ٢سوريا، ط

روح املعاين يف تفسري القـرآن والـسبع املثـاين، الـشهاب حممـود بـن عبـداهللا  -
 .هـ١٤٠٥، ٤اآللويس، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط

شعيب األرناؤوط، : العباد ، البن القيم اجلوزية ،تزاد املعاد يف هدي خري  -
 هـ ١٤٠٦، ١٣عبد القادر األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،ط

 ســليامن الغفــار عبــد.د:  تالــسنن الكــربى ،أمحــد بــن شــعيب النــسائي، -
 ط، بريوت  - العلمية الكتب دار : النارش، حسن كرسوي سيد، البنداري

 .هـ١٤١١، ١

ن أمحــد الذهبي،مؤســسة الرســالة، بــريوت، ســري أعــالم النــبالء، حممــد بــ -
 ١٤٠٦، ٢لبنان،ط

   بسيوين السعيد  حممد:، تالبيهقي احلسني بن أمحد بكر أبوشعب اإليامن ، -



 

 
 

 هـ ١٤١٠ ، ١بريوت ط - العلمية الكتب دار  نرش،زغلول

 إسامعيل بـن محـاد اجلـوهري ، ت -تاج اللغة وصحاح العربية-الصحاح -
ــار ــور عط ــد الغف ــريوت، لبنــان، طدار ا-أمحــد عب ــني، ب ــم للمالي ، ٤لعل

 .م١٩٩٠
ســامحة الــشيخ :صــحيح البخــاري، حممــد بــن إســامعيل البخــاري،ت -

 . هـ١٤١٤عبدالعزيز بن  باز، دار الفكر 

صحيح سنن ابن ماجه، حممد نارص الدين األلباين، مكتـب الرتبيـة العـريب  -
 هـ  ١٤٠٧، ١لدول اخلليج، الرياض،ط

حممد فؤاد عبدالباقي، : نيسابوري، تصحيح مسلم، مسلم بن احلجاج ال -
ــسعودية  ــاض، ال ــاء ، الري ــة واإلفت نــرش  الرئاســة العامــة للبحــوث العلمي

 .هـ١٤٠٠
 .٥صفوة التفاسري، حممد بن عيل الصابوين، دار القلم، بريوت، لبنان، ط -

طبقات املفرسين، حممد بـن عـيل الـداودي، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت  -
 . لبنان

امع بني فني الرواية والدراية يف علم التفسري، حممد بن عـيل فتح القدير اجل -
 .الشوكاين مكتبة املعارف، الرياض

أمحـد عبـد :فضائل القرآن ومعامله وآدابه ، أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم،ت -
 .هـ١٤١٥الواحد اخلياطي، مطبعة فضالة، املغرب، 

دار بكـــر بـــن عبـــد اهللا أبـــو زيـــد، مطـــابع .ابـــن القـــيم حياتـــه وآثـــاره، د -
 . هـ١٤٠٠ ١اهلالل،السعودية،الرياض ط



^ 

 
 

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويـل، -
، ٣حممــود بــن عمــر الزخمــرشي، دار الكتــاب العــريب، بــريوت، لبنــان، ط

 .هـ١٤٠٧
 ١لسان العرب، حممد بن مكـرم بـن منظـور،دار صـادر،بريوت، لبنـان، ط -

 هـ  ١٤١٠
عبدالرمحن بن حممد بن قاسم  : سالم ابن تيمية، مجعجمموع فتاوى شيخ اإل -

 .هـ١٣٨١، ١مطبعة الرياض، ط

املحرر الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز، عبـد احلـق بـن غالـب بـن عطيـة  -
، ١عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األندليس، ت

 .هـ ١٤١٣
تعني، البـن قـيم اجلوزيـة، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نـس -

 . حممد  حامد الفقي، دار الرشاد احلديثة ، الدار البيضاء املغرب: ت
املستدرك عىل الصحيحني ، احلافظ أبوعبداهللا احلاكم، دار املعرفة، بريوت  -

 .لبنان

: جمموعـة مـن العلـامء بـإرشاف الـشيخ:املسند ،اإلمام أمحد بـن حنبـل ،ت -
 .هـ١٤٢٠لة، بريوت لبنان، شعيب  األرناؤوط، مؤسسة الرسا

،  ٢مشاهري علامء نجد،عبدالرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ، دار الياممة، ط -
 هـ ١٣٩٤

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد حممد الفيومي، املكتبة  -
 .العلمية، بريوت، لبنان



 

 
 

ان خالـد العـك، مـرو: معامل التنزيل، احلسني بـن مـسعود البغـوي، حتقيـق -
 . هـ١٤٠٧، ٢سوار، دار املعرفة، بريوت لبنان، ط

ــن املفــضل  - ــاظ القــرآن الكــريم، الراغــب احلــسني ب معجــم مفــردات ألف
 .األصفهاين، ت  نديم مرعشيل، دار الفكر، بريوت ، لبنان

 .هـ١٤٠٩، ٣معجم املفرسين، عادل نوهيض، مؤسسة نوهيض الثقافية، ط -
 وضـــعه حممـــد فـــؤاد عبـــد املعجــم املفهـــرس أللفـــاظ القـــرآن الكــريم ، -

 م١٩٨٢الباقي،املكتبة    اإلسالمية،استانبول، تركيا،
عبدالسالم هارون، :  حتقيق-معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس الرازي  -

 .هـ١٤١١، ١دار اجليل،بريوت لبنان، ط
أمحد بن إبـراهيم بـن الـزبري -مالك التأويل القاطع بذوي إلحلاد والتعطيل -

بــريوت، لبنــان، -دار الغـرب اإلســالمي-لفــالحســعيد ا.د:الغرنـاطي ت
 . م١٩٨٣، ١ط

. منحة الكريم الوهـاب يف تفـسري آيـات األحكـام يف سـورة األحـزاب ، د -
ســليامن بــن إبــراهيم الالحــم ، دار العاصــمة للنــرش والتوزيــع ، الريــاض، 

 . هـ١٤٢٦ ١السعودية، ط
 طبعــةامل نــرش ، تيميــة بــن احللــيم عبــد بــن أمحــد شــيخ اإلســالم -النبــوات -

 .هـ١٣٨٦،  القاهرة،السلفية
نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، برهان الدين البقـاعي، دار الكتـاب  -

 .هـ١٤١٣، ٢اإلسالمي، القاهرة، ط



 

 
 

 
 
 
 




 
 إعداد

 محسن بن حامد المطيري. د
 
 

 
 حمسن بن حامد املطريي .د

 

آنيـة يف كليـة املعلمـني جامعـة األستاذ املساعد بقسم الدراسات القر •
 .امللك سعود

حصل عىل درجة املاجستري مـن كليـة الرتبيـة بجامعـة امللـك سـعود  •
أليب عــامر ) التحـصيل لفوائـد كتـاب التفـصيل(كتـاب : بأطروحتـه
 .ًحتقيقا ودراسة: املهدوي

حصل عىل درجة الدكتوراه من كليـة الرتبيـة بجامعـة امللـك سـعود  •
 .)سري القرآن بالقرآناخلطأ يف تف: (بأطروحته

 



 

 
 



 

 
 


 

 وال عدوان إال عىل الظاملني، ،احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، إله األولـني واآلخـرين، وقيـوم 
الساموات واألرضني، وأشـهد أن حممـدا عبـده، ورسـوله، وخليلـه، وأمينـه 

إىل اهللا بإذنه ورساجا  أرسله إىل الناس كافة بشريا ونذيرا، وداعيا ،عىل وحيه
منــريا، صــىل اهللا عليــه، وعــىل آلــه وأصــحابه الــذين ســاروا عــىل طريقتــه يف 
الدعوة إىل سـبيله، وصـربوا عـىل ذلـك، وجاهـدوا فيـه حتـى أظهـر اهللا هبـم 

 : أما بعد،ًدينه، وأعىل كلمته ولو كره املرشكون، وسلم تسليام كثريا
 وواجب أهل ،ياء والرسلفإن الدعوة إىل اهللا عز وجل هي مهمة األنب

O  S  R  Q   P  O  N  M  L : العلم مـن املـؤمنني، قـال تعـاىل
  Y  X  W     V    U  TN ]٣٣: فصلت[. 

 إن األمر باملعروف والنهـى عـن املنكـر هـو ": يقول أبو حامد الغزايل 
 ولـو ،ً وهو املهم الذي ابتعث اهللا له النبيـني مجيعـا،القطب األعظم يف الدين

 ، واضـمحلت الديانـة، وأمهل علمه وعملـه، لتعطلـت النبـوة،بساطهطوي 
 ، واستــرشى الفــساد، وشــاعت اجلهالــة، وفــشت الــضاللة،وعمــت الفتنــة
 ومل يـشعروا بـاهلالك إال يـوم ، وهلك العبـاد، وخربت البالد،واتسع اخلرق

 )١(."التناد
، فالدعوة إىل دين اهللا تعاىل جـزء ال يتجـزأ مـن هـذه الرسـالة العظيمـة

                                                
: اخلالصــة يف الــدعوة، عــيل الــشحود: ، وينظــر)٢/٣٠٦: (إحيــاء علــوم الــدين للغــزايل) ١(
)١/٧.( 



 

 
 

َّوقد فصل القول فيها القرآن الكريم، والرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم  
 .يف أقواله، وأفعاله، وسائر أحواله

وهكذا فإن الدعاة يف حاجة دائمة إىل التزود من فقه النبـوة يف الـدعوة 
 واملتابعـة للـسنة ،اإلخـالص هللا:  ليحوز عملهم رشطي القبول ومها،إىل اهللا
 .النبوية

 خالل هذا البحث أن أطرق جانبـا مهـام مـن جوانـب وقد أحببت من
 وذلك ألمهيته يف فقـه ، وهو جانب التدرج يف الدعوة إىل اهللا،الدعوة إىل اهللا

 . وإقناعهم بام يطرحه الداعية إىل اهللا،الدعوة وخماطبة الناس
إن ربط الدعوة بالكتاب والسنة من أهم املهامت حتى تكتسب صفتي 

 والبصرية والعلم، وهـي التـي جـاء التـرصيح هبـا يف االتباع للهدي النبوي،
O  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P : قولــــــه تعــــــاىل

  c  b   a  `  _  ^   ]N ]١٠٨: يوسف[. 
 اهللاّ عـىل بـصرية يف ثالثـة  ال يكون عىل بـصرية إال إذا دعـا إىلوالداعية

 :أمور
 .، وذلك بالعلم ال باجلهل إليهدعوأن يكون عىل بصرية فيام ي:  األولاألمر
 فـال بـد مـن معرفـة حـال دعو،أن يكون عىل بصرية يف حال املـ:  الثايناألمر

 أكثــر فائــدة لــه، تكــون ليــدعوه بالطريقــة والكيفيــة التــي تناســبه، و؛املــدعو
 .وتأثريا فيه

 )١(. كيفية الدعوةأن يكون عىل بصرية يف:  الثالثاألمر
                                                

 =فقـه الـدعوة يف صـحيح البخـاري، : ، وينظـر)٧: (زاد الداعية إىل اهللا للشيخ ابن عثيمني) ١(



 

 
 

 مـن مـن صـور الـدعوة إىل اهللا ا عرض القرآن الكـريم عـددا كبـريوقد
 دعـوهتم،  يفم ومواقفهم مع أقـوامه،خالل عرض عدد من قصص األنبياء

 واملتكـربين كقـارون ألغنيـاء وا،وتنوع احلال مع امللوك كفرعون والنمـرود
 ومع والده كـإبراهيم، ومـع زوجـه كنـوح كنوح، واألب مع ابنه عاد،وقوم 

 .عاة السائرين يف هذا الطريقولوط، كل هذا ليكونوا قدوة ونرباسا للد
وســنعرض مــن خــالل هــذا البحــث أنموذجــا أطــال القــرآن يف ذكــر 
تفاصيل دعوته، ومواقفه مع طاغية من أصلف، وأعتى طغاة التاريخ، وهي 

 تلك القـصة التـي مل تكـرر يف القـرآن قـصة نبـي "موسى مع فرعون": قصة
الـذي سـار عليـه مثلها لكثرة عربها وفوائدها، وسوف نعرض هلذا التدرج 

التـدرج يف (موسى يف دعوته لفرعون وخطابه معه، ووسمت هذا البحث بـ
 ).ًخطاب موسى مع فرعون أنموذجا:  القرآن الكريميف ضوءالدعوة 

 :وقد اخرتت هذا البحث لألسباب التالية
 .حاجة الداعية إىل اهللا إىل هذا األسلوب من أساليب الدعوة إىل اهللا: ًأوال
، والعظات التي زخرت هبـا قـصة موسـى مـع فرعـون يف جانـب العرب: ًثانيا

 .الدعوة إىل اهللا
جهل بعض الدعاة فضال عن غريهم من عامة املسلمني بفقـه الـدعوة : ًثالثا

 . ومن ذلك فقه التدرج، واألولويات،إىل اهللا
وقفت عىل عدد من البحوث التي تطرقت للتـدرج يف الـدعوة إىل اهللا : ًرابعا

ي مل أقف عىل بحث يطرق هذا اجلانب من الدعوة بخصوص  ولكنن،بعموم
يف خطاب موسى مع فرعون من خالل القرآن الكـريم كدراسـة موضـوعية 

                                                

 ).١/٧: (سعيد بن وهف القحطاين =



 

 
 

 )١(.حتليلية
ومــن املهــم يف مقدمــة هــذا البحــث أن أنبــه إىل أن املــراد بالتــدرج لــيس هــو 
 هو التدرج يف الترشيع، فلن أتطرق إىل هذا النوع من التدرج، وإنام املراد كام

يف عنــوان البحــث  التــدرج يف اخلطــاب الــدعوي مــن اللــني إىل اجلــدال، 
 .واحلوار، إىل الشدة والتهديد

كام أوضح أن هذا التدرج ليس يف كل خطـاب وجهـه موسـى عليـه الـسالم 
ًلفرعون بكل تفاصيله، ولكنه تدرج دعوي يف اجلملـة، فقـد يعـرض أحيانـا 

يف حال أخـرى لغـرض عـارض، ما جيعله يقدم الشدة لغرض ما، والتهديد 
وهكذا، ولكن املنهج العام هو التـدرج مـن اللـني إىل اجلـدال، واحلـوار، إىل 

 . الشدة، وسيظهر ذلك من خالل تفاصيل البحث
 :هذا وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة تعريفية، وستة مباحث

 وأسـباب اختيـار ، والدراسات السابقة،وبينت فيها أمهية املوضوع: املقدمة
تعريف التدرج يف الـدعوة : املبحث األول.    ومنهجي يف البحث،ملوضوعا

 . إىل اهللا
 .أمهية التدرج يف الدعوة إىل اهللا: املبحث الثاين

 .التدرج يف خطاب األنبياء عليهم السالم: املبحث الثالث
 .خطاب موسى مع فرعون باللني واملالطفة: املبحث الرابع

 .فرعون باحلجة والربهانخطاب موسى مع : املبحث اخلامس
                                                

إبـراهيم :  اهللا عليه وسـلم، للـدكتوربحث التدرج يف دعوة النبي صىل: من هذه البحوث) ١(
عـدنان العرعـور، حيـث عقـد : املطلق، ومنهج الدعوة يف ضوء الواقع املعارص، للدكتور

 .ًفصال يف التدرج يف الدعوة



 

 
 

خطاب موسى مع فرعون بالشدة والتهديد والدعاء عليه : املبحث السادس
 .باهلالك

 :منهج البحث
وقد تتبعـت يف هـذا البحـث اآليـات التـي كـان فيهـا حـوار بـني موسـى مـع 

 ثــم مجعــت كــالم املفــرسين، ووقفــاهتم وحتلــيلهم هلــذا ، وصــنفتها،فرعــون
 واملالطفـة، ثـم انتقالـه بعـد ذلـك إىل اجلـدال، املفهوم يف التـدرج مـن اللـني

ولكثـرة اآليـات . ً ثـم انتقالـه أخـريا إىل الـشدة والغلظـة،واحلجة، والربهان
الواردة يف ذلك، وخاصة يف اجلدال، واحلـوار فقـد اكتفيـت بـبعض اآليـات 

لفرعـون مـن جهـة عليه الـسالم التي أبرزت جانب التدرج يف دعوة موسى 
 .دعوته وإقناعهخطابه، وطريقته يف 



 

 
 



 

 
 




 : التدرج لغة
قـد جـاءت بمعنـى ) درج ( بالنظر يف معـاجم اللغـة العربيـة نجـد أن كلمـة 

َدرج : ( ففي معجم مقاييس اللغة. امليش، وامليض فيه الدال والراء واجلـيم ) ََ
درج :  ذلــك قــوهلم مــن، واملــيض فيــه،أصــل واحــد يــدل عــىل مــيض الــيشء

 )١(. إذا مىض لسبيله،اليشء
ًدرج الرجل، ويدرج دروجا، ودرجانا أي مشى: ُيقال: ويف الصحاح ً.)٢( 

ّيتــصعد فيــه درجــة :  أي ،ّفــالن يتــدرج يف كــذا:  يقــال": وقــال األصــفهاين
ــا ،درجــة ــشيخ والــصبي درجان ً ودرج ال َ َ ّ َ ََ ّ . مــشى مــشية الــصاعد يف درجــه: َ

ُوالدرج  ْ  )٣(."ّلكتاب والثوبّطي ا: َّ
ِّوأما درج بتشديد الراء فمعناها التأين يف تناول اليشء أو بلوغه َّ . 

ًدرجت العليل تـدرجيا: يقال": ففي لسان العرب ً إذا أطعمتـه شـيئا قلـيال،َّ ً، 
ً كام كان قبل العلة درجة درجة،حتى يتدرج إىل غاية أكله ً".)٤( 
ًودرج فالنا إىل اليشء ّ قليال وعوده إياهًأدناه منه قليال: َّ ً. 

 O   ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©N : ويف القرآن الكريم 
O  5  4      3  2  1  0 :  وقـــال تعـــاىل ،]١٦٣: آل عمـــران[

                                                
 ).٢/٢٧٥: (معجم مقاييس اللغة) ١(
 ).١/٢٧٧: (، املعجم الوسيط)١٦/٣١٣: (الصحاح للجوهري) ٢(
 ).٣١١: (مفردات القرآن لألصفهاين) ٣(
 ).١/٩٦٣: (لسان العرب) ٤(



 

 
 

7  6  N]٩٥: النساء.[ 
ًومن خالل ماسـبق نعلـم أن اللفـظ جـاء فعـال جمـردا  ،ً ومزيـدا بالتـضعيف،ً

 إال أهنـا تـدل عـىل ، الكلـامت ومـع االخـتالف اليـسري يف معـاين،ًوجاء اسـام
 . والصعود يف املراتب،امليش واحلركة اهلينة
 :التدرج يف االصطالح

ُمن خالل معرفة معاين التدرج يف اللغة يمكن الوصول إىل تعريف يظهر لنا 
 . املعنى االصطالحي ملعنى التدرج يف اخلطاب الدعوي

ًملـدعو شـيئا فـشيئا للبلـوغ التقدم با": ّفقد عرفه الدكتور إبراهيم املطلق بأنه ً
 )١(."به إىل غاية ما طلب منه وفق طرق مرشوعة خمصوصة

 إىل األســهل مــن باملــدعو االنتقــال هــو": بقولــه العرعــور الــدكتور ّوعرفــه
 الـدعوة ومـن اجلزئيات، إىل الكليات ومن أخرى، إىل كلية ومن األصعب،
ــة ــدعوة إىل النظري ــة ال ــة، العملي ــن التطبيقي ــامن وم ــامل، ىلإ اإلي ــن األع  وم
 .العبادات إىل التوحيد

 إىل الكبـائر حتـريم ومـن.. آخـر إىل حمرم من املحرمات، باب يف به واالنتقال
ــف مرتبــة إىل املــدعو يــصل حتــى الــصغائر، حتــريم ــه، كــل مــع التكي  توجي

 )٢().أمر لكل واالنصياع
ًويالحظ عىل تعريف الدكتور العرعور أنه مع تعريفه أضـاف وصـفا متثيليـا ً 

 . والدعوة، وذلك خارج عن احلد والتعريف،لطريقة التدرج يف الترشيع
ًويالحــظ أيــضا أن كــال التعــريفني موجــه إىل التــدرج يف التــرشيع أكثــر منــه 

                                                
 ).١٢: (التدرج يف دعوة النبي للدكتور املطلق)١(
 ).١٤٠: (منهج الدعوة) ٢(



 

 
 

 ومراعــاة حــال املــدعو، والتــدرج يف الــدعوة ،اجتاهــا إىل اخلطــاب الــدعوي
ىل بحسب حال املدعو، وهو املراد يف هذا البحث، حيث سيكون الرتكيـز عـ

طريقة خطاب موسى عليه الـسالم مـع فرعـون، وتدرجـه معـه يف اخلطـاب 
 .الدعوي

الرتقـي يف ": ولذلك فإنه يمكن تعريـف التـدرج يف اخلطـاب الـدعوي بأنـه
 ."اخلطاب الدعوي، واختالف أسلوبه بام يقتضيه حال املدعو وواقعه

ة يف  وهو الصعود درجـة درجـ،فلفظ الرتقي يشري إىل معنى التدرج يف اللغة
خطاب املدعو، ألجل إقناعه، ووصوله للحق، وهـي الغايـة، واملقـصد مـن 

 .الدعوة إىل اهللا
 يشري إىل االختالف يف درجة اخلطاب من حيث "واختالف أسلوبه": وقيد

املالينـــة والتلطـــف، أو اجلـــدال، واحلـــوار العقـــيل، أو الـــشدة، والتهديـــد، 
 .والوعيد

حلكمـة يف التـدرج بـام يوافـق الزمـان  يـشري إىل ا"حال املدعو وواقعه"وقيد 
ــشأ فيــه املــدعو ــذي ين ــه بعــض العلــامء بفقــه ،واملكــان ال ــشري إلي  وهــو مــا ي

 )١(.الواقع
 

                                                
، وفقـه الواقـع، للـشيخ )٢٥-٥: (نـارص العمـر.فقه الواقع، د: ينظر يف هذه املسألة كتايب)١(

 ).٦-٥: (نارص األلباين



 

 
 





إننا حـني نـرى االسـتعجال الـذي يـصيب بعـض الـدعاة يف الوصـول 

 الـذي انتهجـه عـدد مـن  ونـرى التـدرج، ووصول احلق إليهم،هلداية الناس
األنبياء مع أقوامهم يف دعوهتم نعلم حينها مدى حاجة كثري مـن الـدعاة إىل 

 وطـرقهم، واألســاليب التـي اختــذوها يف ،دراسـة مـنهج األنبيــاء يف الـدعوة
 .سبيل الدعوة

ومن ذلك مـنهج التـدرج يف الـدعوة إىل اهللا، وهـو املـنهج الواضـح يف 
م، حيث بدأ يف تقرير التوحيد مـدة طويلـة يف سرية النبي صىل اهللا عليه وسل

ــالة ــة جــاوزت نــصف الرس ــة إىل تقريــر الــرشائع ،مك  ثــم انتقــل يف املدين
 .األخرى

وإن من يتأمل يف رسالة اإلسالم منذ بعثته صىل اهللا عليه وسـلم إىل أن 
اختاره اهللا إىل جـواره يتـضح لـه أن التـدرج كـان الظـاهرة البـارزة يف مـسار 

 ،ًاهجـرسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم منقرآن الكريم أنزل عىل  فال،الرسالة
ـــاىل  ـــال تع  O   5  4  3  2  1    0  /    .  -  ,N : ق

 . ]١٠٦: اإلرساء[
 ،لقـد جـاء هـذا القـرآن لـرييب أمـة": ويف ذلك حيلق سيد قطب فيقـول

 وتعلم بـه ، فتحمله هذه األمة إىل مشارق األرض ومغارهبا،ًويقيم هلا نظاما
ومـن ثـم فقـد جـاء هـذا . لبرشية هذا النظام وفـق املـنهج الكامـل املتكامـلا

 ووفـق املالبـسات التـي ،ًالقرآن مفرقا وفق احلاجات الواقعيـة لتلـك األمـة
ًجاء ليكون منهجا عمليا يتحقق جـزءا جـزءا ...صاحبت فرتة الرتبية األوىل ً ً ً



 

 
 

ــداد ــة اإلع ــ،يف مرحل ــة تع ــرة جتريدي ــا، وال فك ــا نظري ً ال فقه ــراءة ً رض للق
ً ال كتابا كامال منذ اللحظة ،ًوتلك حكمة نزوله متفرقا! واالستمتاع الذهني ً

 )١(."األوىل
ومن صور التدرج أن بدأ اإلسالم بأركان اإليـامن إلفـراد اهللا عـز وجـل 

 وبعــد بــضع ســنوات مــن تثبيــت عقيــدة ،بالعبوديــة ونبــذ الــرشك والوثنيــة
 ثم الصيام، والزكاة، واجلهاد، التوحيد يف نفوس الصحابة فرضت الصالة،

 .واحلج
وأما يف املدعوين أنفسهم فقد تدرجت دعوة النبي صىل اهللا عليه وسـلم 

 وابـن عمـه ، وصـاحبه أيب بكـر،زوجته خدجية: إذ بدأ بمحيطه القريب جدا
ً ثم اتسعت الدائرة لتشمل حميطـا ، وغالمه زيد بن حارثة،عيل بن أيب طالب

O  P  O  : - عـز وجـل -ًل عمال بقوله من أقاربه أوسع من ذي قب
  R  QN ]٢١٤: الشعراء[. 

وهناك عدة إشارات يف القرآن الكريم، والسنة النبوية إىل أمهية التـدرج، 
O  y  x   w  v : وخماطبــة املــدعوين بحــسب أحــواهلم، يقــول تعــاىل

  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z
   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨N ]١٢٥: لالنح.[ 

فـذكر سـبحانه مراتـب الـدعوة، : (يقول ابن القيم معلقا عىل هـذه اآليـة
فإنـه إمـا أن يكـون طالبـا للحـق : وجعلها ثالثة أقسام بحسب حـال املـدعو

راغبا فيه حمبا لـه مـؤثرا لـه عـىل غـريه إذا عرفـه؛ فهـذا يـدعى باحلكمـة، وال 
                                                

 ).٢٤/٦٩: (لرازيتفسري ا: ، وينظر)٤/٢٢٥٣: (يف ظالل القرآن، سيد قطب)١(



 

 
 

 بـضد احلـق، حيتاج إىل موعظة، وال جدال، وإما أن يكـون معرضـا مـشتغال
َولكن لو عرفه عرفه، وآثـره، واتبعـه؛ فهـذا حيتـاج مـع احلكمـة إىل املوعظـة  َِّ ُ
بالرتغيب والرتهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا جيـادل بـالتي هـي 
أحسن فإن رجع إىل احلق، وإال انتقل معه من اجلـدال إىل اجلـالد إن أمكـن؛ 

 : فلمناظرة املبطل فائدتان
 . رده عن باطله، ويرجع إىل احلقأن ي: أحدمها
أن ينكــف رشه وعداوتــه، ويتبــني للنــاس أن الــذي معــه باطــل، : الثانيــة

وهذه الوجوه كلها ال يمكن أن تنال بأحسن من حجـج القـرآن، ومناظرتـه 
للطوائف؛ فإنه كفيل بذلك عىل أتم الوجوه ملن تأملـه، وتـدبره، ورزق فهـام 

 )١().احلججفيه، وحججه مع أهنا يف أعىل مراتب 
: ومن اإلشارات الظـاهرة إىل التـدرج يف الـدعوة مـا جـاء يف قولـه تعـاىل

O  Í  Ì  Ë  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  (  '  &  %     $   #  "  !

   )N ]٣٣ - ٣٢: الفرقان[ 
إنه تعاىل لو أنزل الكتاب مجلة واحدة عىل اخللق لنزلـت ": يقول الرازي

بأرسها دفعة واحدة عىل اخللق فكان يثقل عليهم ذلك، أما ملـا نـزل الرشائع 
ًمفرقا منجام ال جرم نزلت التكاليف قليال قليال فكان حتملها أسهل ً ً ً".)٢( 

لقد نزل القرآن لرييب أمة وخيرجها من الظلامت إىل النور، والرتبية حتتاج 
 واقــع يــشاهده  وإىل فعــل يــرتجم التــأثر واالنفعــال إىل،إىل زمــن، وإىل تــأثر

                                                
 ).٦٨-٣/٦٤: (بدائع التفسري: ، وينظر)٤/١٢٧٦: (الصواعق املرسلة)١(
 ).٢٤/٦٩: (تفسري الرازي)٢(



 

 
 

ًالناس، والنفس بطبيعتها ال تتغري تغريا ً كامال شامال بـني يـوم وليلـة بقـراءة  ً ً
ً أو خطـاب عــارض، وإنـام تتـأثر يومـا بعـد يــوم ،كتـاب واحـد، أو بموعظـة

باحتكاكها باألحداث واملجتمع الـذي تعايـشه؛ وتتـدرج يف مراقـي اإليـامن 
ُذه التكاليف كام تنفر منها لو قدم هلا  فال تنفر من ه،هبذه املعايشة قليال قليال

ًضخام ثقيال عسريا ً ً.)١( 
ومن األقوال الرصحية يف ذلك التدرج من السنة ما جـاء يف الـصحيحني 

 أي القرآن -َّ إنام نزل أول ما نزل منه ": عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت
إىل اإلسالم  حتى إذا ثاب الناس ، سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار-

ال نـدع :  ولـو نـزل أول يشء ال تـرشبوا اخلمـر لقـالوا ،نزل احلالل واحلـرام
  )٢(."ًال ندع الزنا أبدا :  ولو نزل ال تزنوا لقالوا،ًاخلمر أبدا

َّوقد بـني ابـن حجـر رمحـه اهللا يف رشحـه هلـذا احلـديث احلكمـة مـن هـذا 
 وأن أول مـا ،النـزولأشـارت إىل احلكمـة اإلهليـة يف ترتيـب ": ُّالتدرج فقال

ــشري للمــؤمن واملطيــع باجلنــة،نــزل مــن القــرآن الــدعاء إىل التوحيــد  ، والتب
 ، فلام اطمأنت النفوس عىل ذلك أنزلـت األحكـام،وللكافر والعايص بالنار

 وذلـك "ولو نزل أول يشء ال ترشبوا اخلمر لقالوا ال نـدعها ": وهلذا قالت
 )٣(." املألوفملا طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك

فاملدعوون هم العنرص األساس مـن عنـارص الـدعوة إىل اهللا عـز وجـل، 
                                                

 ).٥٨٢: (، تفسري السعدي)٥/٢٥٦٢: (يف ظالل القرآن)١(
: ، بـــرقم)٦/١٢٢: (رواه البخـــاري يف كتـــاب فـــضائل القـــرآن، بـــاب تـــأليف القـــرآن) ٢(

)٤٩٩٦.( 
 ).١٤/١١٣: (عمدة القاري للعيني: ، وينظر)٩/٤٠: (فتح الباري) ٣(



 

 
 

فلم ترشع الدعوة إال ألجلهم، لـذا جيـب االهـتامم هبـم، ودراسـة حـاالهتم، 
 .والترصف جتاهها بام يناسبها، مما يقرره الرشع احلنيف

أن يلقى الكالم عىل عواهنه، بدعوى التبليغ دون : فمن العبث الدعوي
جمرد األمر -لنظر إىل حال املدعوين، وأن يؤمر باملعروف وينهى عن املنكر ا

 . دون معرفة واقعهم-والنهي
ومما ال شك فيـه أن املـدعوين ليـسوا يف االسـتجابة سـواء، ال يف الفهـم، 
وال يف العلم، وال يف التدين كذلك، فمخاطبتهم عىل حـد سـواء، لـيس مـن 

   OQ  P  Y  X  W  VU     T  S  R : احلكمة يف يشء، قـال تعـاىل
  c  b   a  `  _  ^   ]  \[  ZN ]١٠٨: يوسف.[ 

: والبصرية أخص من العلم العام، وفيهـا معنـى زائـد عليـه، فهـي تعنـي
 .البينة واإلدراك، والوضوح، والفهم، واليقني

العلـم ؛ والرفـق ؛ والـصرب ؛ : فال بد مـن هـذه الثالثـة ": يقول ابن تيمية
مـر والنهـي ؛ والرفـق معـه، والـصرب بعـده، وإن كـان كـل مـن العلم قبل األ

الثالثــة مستــصحبا يف هــذه األحــوال ؛ وهــذا كــام جــاء يف األثــر عــن بعــض 
 ال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال من كان فقيها فيام يأمر به؛ ": السلف

 فيام يـأمر فقيها فيام ينهى عنه ؛ رفيقا فيام يأمر به ؛ رفيقا فيام ينهى عنه ؛ حليام
 )١(."به حليام فيام ينهى عنه

فمـنهم امللحـد، : وينبغي للداعية أن يعلم أن املدعوين أصـناف وأقـسام

                                                
، احلكمة يف الدعوة إىل اهللا، )٢/٢٣٣:(االستقامة:، وينظر)٢٨/١٣٧:(ًالفتاوى خمترصا) ١(

 ).١/٣٣: (سعيد وهف القحطاين



 

 
 

ومنهم املرشك الوثني، ومنهم اليهودي، ومـنهم النـرصاين، ومـنهم املنـافق، 
 . ومنهم املسلم الذي حيتاج إىل الرتبية والتعليم، ومنهم املسلم العايص

ن يف قــدراهتم العقليــة، والعلميــة، والـــصحية، ًثــم هــم أيــضا خيتلفـــو
ــة ــزهم االجتامعي ــي: ومراك ــف، وهــذا أم ــذا مثق ٌفه ــيس، وهــذا ،ّ  وهــذا رئ

مــرؤوس، وهــذا غنــي، وهــذا فقــري، وهــذا صــحيح، وهــذا مــريض، وهــذا 
عريب، وهذا أعجمي، فينبغي للداعيـة أن يكـون كالطبيـب احلـاذق احلكـيم 

ثم يعطي الدواء املناسب عىل الذي يشخص املرض، ويعرف الداء وحيدده، 
 )١(.حسب حال املريض، ومرضه، ويتدرج معه بحسب حاله وواقعه

وال شــك أن اعتقــاد املــدعو، ومكانتــه وجمتمعــه وبيئتــه كلهــا ممــا حيكــم 
 فخطـاب موسـى مــع ،الداعيـة يف كيفيـة دعوتـه، والتـدرج معـه يف اخلطـاب

باره، وتعنتـه، فرعون مع طغيانـه يف بـادئ أمـره مل يكـن كخطابـه بعـد اسـتك
 وخطاب النبي صىل اهللا عليه وسلم مع املرشكني مل يكن ،وسخريته بموسى

 واليهـود كـانوا أهـل ،كخطابه مع اليهود فاألولون أصـحاب وثنيـة وجهـل
 . كتاب، وعلم يعرفونه كام يعرفون أبنائهم
ًجيــد تنوعــا عجيبــا يف األســلوب، : والنــاظر يف أســلوب القــرآن الكــريم ً

 .ًا يف الطرح، ومعاجلة ناجحة لكل أصناف البرشيةًوتفاوتا بديع
ُكان هذا القـرآن يواجـه بـه النفـوس يف : (يقول سيد قطب يف كالم بديع

مكة، ويروضها حتى تسلس قيادهـا، راغبـة خمتـارة، ويـرى أنـه كـان يواجـه 
ًالنفوس بأساليب متنوعة، تنوعا عجيبا تـارة يواجههـا بـام يـشبه الطوفـان .. ً

                                                
مراعـاة أحـوال املخـاطبني فـضل : ، وينظـر)٣٦٥: (أصول الدعوة، لعبـد الكـريم زيـدان)١(

 ).١٥: (إهلي ظهري



 

 
 

وتارة يواجههـا، بـام يـشبه .. ئل املوحية، واملؤثرات اجلارفةالغامر، من الدال
! السياط الالذعـة تلهـب احلـس، فـال يطيـق وقعهـا، وال يـصرب عـىل لـذعها

َّوتــارة يواجههــا بــام يــشبه املناجــاة احلبيبــة، واملــسارة الــودودة، التــي هتوهلــا 
ة وتارة يواجههـا بـاهلول املرعـب، والـرصخ..! املشاعر، وتأنس هلا القلوب

، ومئــات مــن ...املفزعــة، التــي تفــتح األعــني عــىل اخلطــر الــداهم القريــب
اللمــسات، ومئــات مــن اللفتــات، ومئــات مــن اهلتافــات، ومئــات مـــن 

يطلــع عليهــا قــارئ القــرآن، وهــو يتبــع تلــك املعركــة الطويلــة، .. املــؤثرات
وذلك العـالج البطـيء، ويـرى كيـف انتـرص القـرآن عـىل اجلاهليـة يف تلـك 

 )١().ّعصية العنيدةالنفوس ال
 :وهكذا فإن من يتأمل التدرج يف الدعوة جيد أهنا عىل رضبني

وذلك كتـدرج النبـي صـىل اهللا عليـه :  تدرج يف خطاب املدعوين:األول
وسلم يف دعوته للمرشكني، حيث بدأ بالتوحيد، والبعـث، واألدلـة العقليـة 

 ومـا حـصل هلـم  وانتقل إىل التهديد والوعيد بذكر األمم الـسابقة،عىل ذلك
 .من العقوبات عندما أعرضوا عن أنبيائهم
ً وأيضا مـن جهـة أخـرى بالـدعوة ،ثم انتقل إىل الدعوة بالسيف والقتال

 ، ثـم هـاجر إىل املدينـة،الرسية ثالث سنوات ثـم انتقـل إىل الـدعوة اجلهريـة
 .وأقام املجتمع املدين املسلم

 :نيونستطيع قسمه إىل نوع:  تدرج يف الترشيع:الثاين
 : تدرج يف األحكام الرشعية عامة: النوع األول

 ثـم ،حيث بدأ يف مكة بالتوحيد والعقيـدة، وتقريرمهـا يف نفـوس النـاس
                                                

 ).٦/٣٦٩٢: (قرآنيف ظالل ال) ١(



 

 
 

أمـر بالــصالة يف ليلــة اإلرساء قبــل اهلجــرة بــسنة، ثــم رشع اآلذان والقتــال، 
وبعض أحكام النكاح كالصداق والوليمة يف السنة األوىل مـن اهلجـرة، ويف 

ة رشع الــصوم، وصـالة العيـدين، ونحــر األضـاحي، والزكــاة، الـسنة الثانيـ
ــسنة  ــسفر واخلــوف يف ال ــرص الــصالة يف ال ــة، ورشع ق ــا القبل وحولــت فيه
الرابعــة، وأنــزل اهللا أحكــام التــيمم، والقــذف، وفــرض احلــج، وهكــذا إىل 

  )١(.اكتامل الترشيع
 :تدرج يف احلكم الرشعي الواحد: النوع الثاين

 فرض الـصالة والـصيام واجلهـاد يف سـبيل اهللا، ويف ومن أمثلته يف األمر
حتــريم اخلمـر فقــد أخــذت هـذه األحكــام أطـوارا خمتلفــة حتــى : املحرمـات

 )٢(.وصلت إىل التحريم
ــدرج يف  ــيس هــو الت ــواع ل ــذه األن ــذا البحــث مــن ه ــا يف ه ــذي يعنين وال
الترشيع، وإنام التدرج يف اخلطـاب الـدعوي بحـسب حـال املـدعو، وقبولـه، 

 .وبعدهوقربه 
 وحاجة الداعية إىل ،إن كل ما سبق عرضه يؤكد أمهية التدرج يف الدعوة

هذا اجلانب مـع املـدعوين، وأنـه كـان حـارضا يف تطبيقـات األنبيـاء علـيهم 
 .السالم مع أقوامهم

                                                
 ).٤٨: (عمر األشقر: تاريخ الفقه اإلسالمي) ١(
، فقــه التــدرج يف التــرشيع فهــام وتطبيقــا، )٢١: (التــدرج يف دعــوة النبــي للمطلــق: ينظــر) ٢(

 ).٧٤: (عدنان عرعور. ، منهج الدعوة، د)١٢: (معاوية سيد



 

 
 





 فــإن ، وأنواعــه،لتــدرج يف الــدعوة إىل اهللابعــد هــذه املقدمــة يف أمهيــة ا

 ،التدرج ينبغي أن يكون ظاهرا يف اخلطاب الذي يسمعه املدعو من الداعيـة
 ولعـيل ،وهو ما كان حارضا يف خطـاب األنبيـاء مـن خـالل القـرآن الكـريم

أعرج هنا عـىل أحـد األمثلـة باختـصار قبـل االنتقـال إىل مبحـث التـدرج يف 
ي يظهر لنا مدى اتفاق األنبياء عليهم السالم خطاب موسى مع فرعون، لك

 وتطبيقهم له يف دعوهتم مع أقوامهم، واألمثلة أكثر من أن ،عىل هذا األصل
 .حترص يف القرآن الكريم

 : التدرج يف خطاب إبراهيم مع أبيه
 )١(الشــك أن خطابــات إبــراهيم مــع النمــرود، ومــع قومــه، ومــع أبيــه

 التوحيد، واملناظرة مع املخالفني، وفيها تصلح أن تكون قدوة يف الدعوة إىل

                                                
أنـه : اجح فـيام يظهـرهـل كـان آزر والـد إبـراهيم أم عمـه؟ والـر: ينظر اخلالف يف مـسألة) ١(

واحلجة القاطعة يف نفي التأويالت التـي زعموهـا ": قال أمحد شاكر يف حترير مهم. والده
: ، ويف إبطال ما سموه قراءات، خترج باللفظ عن أنه علم لوالـد إبـراهيم"آزر": يف كلمة

يلقـى ": عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال: احلديث الصحيح الـرصيح يف البخـاري
: أمل أقـل لـك: يم أباه آزر يوم القيامة، وعىل وجه آزر قرتة وغربة، فيقول له إبـراهيمإبراه

، فهذا النص يدل عىل أنه اسـمه العلـم، "....فاليوم ال أعصيك : ال تعصني؟ فيقول أبوه
: ، وينظــر)٣/٢٨٩: (حاشـية تفـسري ابـن كثـري. "وهـو ال حيتمـل التأويـل وال التحريـف

ــاري)١٣/٣١: (تفــسري الــرازي، )١١/٤٦٨: (تفــسري الطــربي ، )٨/٤٩٩: (، فــتح الب
: ، واحلـــديث رواه البخـــاري يف كتـــاب األنبيـــاء، بـــرقم)٧/٣١٠: (التحريـــر والتنـــوير

)٣١٧٢.( 



 

 
 

ِّمن الفوائد واحلكم ماال يكاد حيصيه املفـرس هلـذه اآليـات، ولعـيل أعـرج يف  َ ِ
هذه العجالة البحثية عىل مـا يتعلـق بـأمر التـدرج يف دعـوة إبـراهيم لوالـده، 
ًوهو الذي كان حريصا أشد احلرص عىل هدايته، وهو الذي وصفه ربه بأنه 

نتا، وهو الذي أتم كلامت ربه، وجعله اهللا إماما للحنفـاء، فلنقـف كان أمة قا
ًإذا مع خطابه ألبيه، وحماورته له، وتدرجه يف هـذا املقـام، ولعـيل أقـسمه إىل 

 :أربعة أقسام
 :أسلوب اللني واملالطفة: ًأوال

 أيقول تعاىل حاكيا عن إبراهيم خطابه ألبيه يف بادئ أمره، ومبتد
 :;  >  = <  ?  @  O 9  8   7  E    D  C  B  A : (دعوته

  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F
  d  cb  a   ̀  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V

     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g         f  e
  u  t  s  rN] ٤٥ – ٤١: مريم.[ 

 وخاطبـه ناعـه،دعوتـه وإق عانى إبراهيم زمانـا طـويال مـع أبيـه يف فقد
 وعظيم انحرافه، ومع ذلـك فقـد ، وفساد اعتقاده،مراعيا ألبوته رغم عناده

 سـته ورئا،ًبلغ الغاية يف التلطف واللني مع والده يف بادئ أمره، مراعيا أبوته
 ليظهـر لـه مـدى حرصـه عـىل مـا ، األبـوةبـصفة فـدعاه ، وكرب سنه،يف قومه

 .ينفعه، ودفع ما يرضه
آلية عـدد مـن األوجـه يف تلطـف إبـراهيم مـع والـده يمكـن  هذه اويف

 : إمجاهلا فيام ييل
 وعطفـه عليـه، فلـم ،تكرار النداء بلفـظ األبـوة املـشعرة بتـوقريه: ًأوال



 

 
 

 بـل عـرب ،يسمه باسمه يف أي مرة من هذه النـداءات األربـع، ومل يقـل يـا أيب
  . وهي أرق يف التلطف واللني،)يا أبت: (بقوله

 O O  N  M L  K  J  I  H  G  F  E   N : قولـــــهيف : ًثانيـــــا
 .]٤٢: مريم[

 ومل خيرجه خمرج األمر والنهي، مـع بيـان ، الكالم خمرج السؤالأخرج
 والتأثر من ، وذلك أقرب لإلجابة،ضالله وانحرافه، فلم جيزم بصواب رأيه

 .والده
 يرمـه مل  O   Y  X  W  V  U  T  S  R   QN :يف قوله: ًثالثا
 بــل نـسبه لعلـم غــري الـذي أتـى بــه ، وهــو مـستحق لـذلك، والـسفهباجلهـل

إبراهيم عليه السالم، ويف هذا من التواضع ونسبة العلـم لوالـده مـع عظـيم 
:  ثـم قـال،- وعالجل- ومل ينسب إبراهيم العلم لنفسه، بل نسبه هللا ،جهله

 O  ]   \  [  ZNوهو كقول موسى لفرعون : O   7   6  5
  9  8N ]وعالجل-إنام أنا دليل لك إىل اهللا :  أي ]١٩: النازعات -. 
O  r     q  p  o  n  m  l  k  j :  قولهيف: ًرابعا

  u  t  sN]ــريم ــدة ].٤٥: م ــة؛ ع ــف واملالين ــن التلط ــارات م  عب
 اخلائف عـىل مـن زين نفسه دون أبيه كام يفعل احلىل إبراهيم اخلوف إفنسب

 . يشفق عليه
 فدل عىل ، املالمسةدنىالذي هو أ لفظ املس كر فذOn  N: وقال

 والتنكـري هنـا ، العـذابّونكـرشدة حرصه عـىل سـالمته مـن أدنـى عـذاب، 
 قهـار وال ال، ومل يقل اجلبار، باسم الرمحن- وعالجل- ثم ذكر اهللا ،للتقليل



 

 
 

ًترغيبا له يف التوبة، وأنه عز وجل يقبل توبة التـائبني، وتنفـريا لـه مـن عبـادة  ً
ك مـن رمحـة اهللا عـز وجـل، وألن العقوبـة مـن احللـيم الشيطان ألهنـا حترمـ

 )١(.الرحيم أشد، فأي خطاب ألطف وألني من هذا
 سـائر خطـاب األنبيـاء ألمـتهم يف القـرآن إذا وكذلك: ( ابن القيمقال

 )٢(). وألطفه،تأملته وجدته ألني خطاب
ــف وقــال ــك اخلطــاب البالغــي القــرآين اللطي  الزخمــرشي مــصورا ذل

ً ويعظه فيام كان متورطا فيـه ، حني أراد أن ينصح أباهنظرا: (بأحسن تصوير ّ
 وانـسلخ ، واالرتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقالءعظيم،من اخلطأ ال
كيف رتـب الكـالم :  الغباوة التي ليس بعدها غباوةمن و،التمييزعن قضية 

 ، مــع اســتعامل املجاملــة، وســاقه أرشــق مــساق،معــه يف أحــسن اتــساق
ً منتـصحا يف ، واخللـق احلـسن، واألدب اجلميـل، واللـني،رفق وال،واللطف

 )٣().ذلك بنصيحة ربه عز وعال
 بعكس ما يف كالم كرب كان جواب األب غليظا بمنتهى اجلفاء والوقد

 الفهـم، عيـد عىل أنه كان قايس القلـب بكإبراهيم من اللني والرقة، فدل ذل
عليـه الـسالم مـستمرا  ومع ذلك فقد كان إبراهيم ،شديد التصلب يف الكفر

 .عىل هنجه يف اللني والسكينة

                                                
ــد)١( ــدائع الفوائ ــسري)٣/٦٥٢: (ب ــدائع التف ، )٦/١٤٣: (، البحــر املحــيط)٣/١٤٢: (، ب

 ). ١٥/٩٠٩٧: (تفسري الشعراوي
 ).٣/٦٥٢: (بدائع الفوائد) ٢(
: ، يف ظـــالل القـــرآن)٦/١٤٣: (، وينظـــر البحـــر املحـــيط)٢١-٣/٢٠: (الكـــشاف) ٣(

 ).١٦/٤٥: (، التحرير والتنوير)٤/٢٣١١(



 

 
 

 إىل عظم جهل هذا الرجل مع اعتقاده بكامل عقله وعبادته، مـع فانظر
إن إبراهيم عليه السالم كان متلطفا معه يف دعوته مرغبا له يف اإليـامن بـألني 
ًعبارة، وأرق لفـظ، ومـع ذلـك مل يكـن سـببا يف اسـتجابته بـل زاد إعراضـا ً، 

 .  ًاواستنكاف
 :أسلوب احلجة والربهان: ًثانيا

 التــي والعاطفــة إبــراهيم عليــه الــسالم مــع رقتــه خطــاب يف املالحــظ
 فلـم ، واحلجج الداحضة، العقليةهنيامتألت به؛ إال أنه امتأل باألدلة والربا

ًيكن خطابا عاطفيا فقط  ال فخطـاب اللـني ينبغـي أن ، بل ختللته أدلة مقنعة،ً
 واملحاورة العقلية املقنعـة ، بالتي هي أحسناجلدالويفارق خطاب اإلقناع 

  . ومريد للحق،لكل منصف
 : يظهر يف عدة أدلة وبراهني عقليةوهذا

: مريم[ O O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    N : قوله: أوهلا
٤٢[. 

 وال ، وال تبـرصتـسمع فـال ، ناقصة يف ذاهتاا األصنام التي تعبدهفهذه
ً بل ال متلك ألنفسها شيئا، فهـذا برهـان واضـح، ،ً وال رضاًنفعامتلك ألحد 

ًودليــل مقنــع عــىل أن عبــادة النــاقص مــستقبح عقــال ورشعــا، ودل بتنبيهــه  ً
 )١(.وإشارته أن الذي يستحق العبادة من له الكامل واجلالل، وهو اهللا تعاىل

ل  ببصفاهتا، لوهية عن مقام األنزل األوثان تأن إىل هبعد أن نبه: الثاين
ــى اإلنــسانية ــذ يوجهــه إىل احلــق الكامــل،حت  والعلــم ، بــل احليوانيــة أخ

                                                
ــسعدي)١( ــرازي: ، وينظــر)٤٩٤: (تفــسري ال ــسعود)٢١/٥٤٥: (تفــسري ال : ، تفــسري أيب ال
 ).٤/٢٣١١: (، يف ظالل القرآن)١٦/٥٥١: (، روح املعاين)٥/٢٦٧(



 

 
 

 . وكام قيل التخلية قبل التحلية،الصحيح
 له أن ما يذكره ليس تعاملا منـه، أو أنـه أكثـر منـه علـام، أو فـضال، وبني

 ممن هـو أعـىل منـي ، بإبالغهاِّلفُلئال يستنكف القبول منه، بل هي رسالة ك
 وهـو اعتـذار رقيـق منـه لوالـده فاملـسألة ال ،-وعـال جـل-ومنك وهـو اهللا 

 وإنام هو علم وحـق مـن اهللا ضـد عـدوه الـشيطان، ،حتتمل االجتهاد والنظر
 ،فأوضح له بأتم بيان مرجع هـذا العلـم لـئال يـشكك يف حقيقـة هـذا العلـم

 )١(.ومصدريته
 وهي ، بعبادة غري اهللا بصورة ينفر منها كل عاقله له فعلرّصو: الثالث

 ألن عبادتـك لغـري اهللا مـن األصـنام هـي يف ، للـشيطانعبادةا يف احلقيقة أهن
 . وهو الذي يغريك ويزينها لك،احلقيقة عبادة للشيطان ألنه هو اآلمر هبا

 وكل من هو عاص حقيق بأن ، ريب يف أن املطيع للعايص عاصوال"
 )٢(."تسرتد منه النعم وينتقم منه

م عليـه الـسالم يف دعوتـه لوالـده  يف التدرج الـذي هنجـه إبـراهيفتأمل
بتحـذيره مــن عبــادة األصــنام بخطــاب عقـيل، ثــم بيــان عاقبــة هــذه العبــادة 

 ثم اهلجر لوالده مع وعـده بالـدعاء واالسـتغفار لـه ،بالتخويف من العذاب
 .قبل هنيه عن ذلك

 اخلليــل عليـه الــسالم بـدعوة أبيــه، باألســهل فتـدرج":  الــسعديقـال
ــأخربه بعلمــه، ــك إن فاألســهل، ف ــاي، وأن ــك موجــب التباعــك إي  وأن ذل

                                                
: ، يف ظـالل القـرآن)١٦/٥٥١: (، روح املعـاين)١٥/٩٠٩٨: (ويتفسري الـشعرا: ينظر) ١(
)٤/٢٣١١.( 
 .املصادر السابقة: ، وينظر)١٦/٥٥١: (روح املعاين) ٢(



 

 
 

أطعتني، اهتديت إىل رصاط مستقيم، ثم هناه عـن عبـادة الـشيطان، وأخـربه 
بام فيها مـن املـضار، ثـم حـذره عقـاب اهللا ونقمتـه إن أقـام عـىل حالـه، وأنـه 
يكون وليا للشيطان، فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي، وأجاب بجـواب 

 )١(."O z  y  x  w{    N : جاهل وقال
ْ انتهــت هــذه املحــاورة التــي احتــوت أربعــة نــداءات حانيــة، وهكــذا" ْ

ْوجاءت نموذجا فريدا للدعوة إىل اهللا باحلكمـة واملوعظـة احلـسنة؛ فراعـت  ً ً
صح، ورتبـت األمـور ترتيبـا ،مشاعر األب الذي يدعوه ولده ً ويقـدم لـه النـُّ ْ ُِّ

ًطبيعيا، وسلسلتها تسلسال لطيفا ال يث ْ َ ْ ًً ُ َ   )٢(."ري حفيظة السامع وال يصدمهَْ
 :أسلوب الغلظة والشدة: ًثالثا

 والربهـان كانـت يف مرحلـة ، واإلقنـاع باحلجـة، الدرجة من اللنيهذه
 لبـث أن أعلـن ماأوىل إلبراهيم مع أبيه، تلطفا له وخطابا عقليا مقنعا، لكنه 

ى بوضوح التربؤ منه، وبيان ضالله الواضح البني، وذلـك بعـد أن رأى مـد
 والتكرب عن احلق، فتغريت لغة إبراهيم عليه السالم مع أبيـه ،اإلعراض منه

 .إىل الغلظة والشدة ملا كان ذلك هو األصلح يف حقه
"  #  $  %  &  '  O :  تعــاىل حاكيــا تلــك املرحلــةقــال

  1  0  /  .  -  ,        +  *)  (N ]٧٤: األنعام[. 
اه والده ملساسه بأصـل مـن  الغلظة والشدة من إبراهيم جتتلك فكانت

 .  وإرصاره عىل الرشك،أصول الترشيع وهو االعتقاد والتوحيد، وعناده

                                                
 ).٤٩٤: (تفسري السعدي) ١(
 ).١٥/٩١٠٠: (تفسري الشعراوي) ٢(



 

 
 

 ابن عاشور يف كالم تأصييل نفيس لتعليل شدة إبـراهيم مـع أبيـه يقول
 ح يف هـذه احلـال، وأنـه كـان يف آخـر أمـره بعـد أن بـذل لـه النـصبيف اخلطا

ُوالظـاهر: (لواللني، وأن ذلك ال ينايف الرب بوالده، يقو ِ َّ ِ أن املحكـي يف هـذه َ ِ َِ ِ َّ ْ َْ َّ َ
ِاآلية َ َ موقٌف من مواقف إبراهيم مع أبيه، وهو موقُف غلظة، فيتعني أنه كان ْ َ َ َْ ّ َُ َّ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ِ ِ
ِ أظهر أبوه تصلبا يف الرشكَماِعنْد ْ ِّ ِ ً َ ُ ُ َُّ َْ َ ُوهو ما كان بعد أن قـال لـه أبـوه. ََ ُ ُ ْ َ َ ََ ََ َ َ ْ ََ َ َ ُ : O  }

¡  �  ~  N...، ُومبارشته َ َُ َ َ ِ إياه هبذا القول الغلـيظ كانـت يف بعـض ُ ْ َ ْ ُ َِّ ْ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ
ٍجمادالته ألبيه بعد أن تقدم له بالدعوة بالرفق، كام حكـى اهللاَُّ عنْـه يف موضـع  َِ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ََ َ ِّ َِ َِ ْ َ َُ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ََ َ

َآخــر َ :O  L      K  J  I  H  G  F  E    D  R   Q  P  O  N  M
  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SN ـــه ِ إىل قول ِ ْ َ َ ِ :

O   ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §N  ]َمـــــريم ْ َ :٤٢- 
ِفلام رأى تصميمه عىل الكفـر سـلك معـه الغلظـة استقـصاء ألسـاليب . ]٤٧ ِ ِ ِ ِ َِ ً ْ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ ُ ْْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ

ِاملوع ْ ِظةَْ َ لعل بعضهَ ْ َ ََ َّ ِا أن يكون أنجـع يف نفـس أبيـه مـن بعـض فـإن للنُّفـوس َ َ ِ َ َُ َّ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ٍ ْ َ ْ َ َ َِ َ ِْ ُ
َمسالك ِ َ ٌ وملجال أنظارها ميادين متفاوتة،،َ َ َ ََ َ ِْ ُ َُ َ َ َِ َِ ِ َ َفحكى ،...ِ َ َ اهللاَُّ تعاىل عن إبـراهيم َ َِ ْ ْ َِ َ َ َ

ِيف هذه اآلية بعض مواقفه مع أبيه ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ولـيس يف ذلـك،ِ ِ َ َِ َ ْ َّ الـربور بـه ألن ِينَـايفَ مـا َ َْ ِِ ِ َ ُ ُ
ايف الربور َاملجاهرة باحلقِّ دون سب وال اعتداء ال ينَ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ُِْ ُ َ ٍّ ُ ََ َ ِ َ َ.()١( 

 وشـدته مـن ، يف اآلية الـسابقة مـدى إنكـار إبـراهيم عـىل والـدهوظهر
 :وجوه

 لالستفهام اإلنكـاري ففيهـا إشـارة ،O'N : اهلمزة يف قوله: ًأوال
                                                

، حاشـية )٣/٢٩٥: (تفـسري النيـسابوري: ، وينظـر)٣١٤-٧/٣١٢: (التحرير والتنوير) ١(
 ).٤/٤٠٠: (، حماسن التأويل)٤/٨٣: (فاجيالشهاب اخل



 

 
 

 .دة املناسبة حلال والدهبالغلظة والش
 فُّ ففيـه تكلــ،مـن األخــذ) ّتفعـل: ( وزنعــىل O 'N :فعـل: ًثانيـا

 : فعـــلويف" ،للمبالغـــة يف االختـــاذ مـــن أبيـــه آزر واإلرصار عـــىل ذلـــك
O'N :ــك يشء مــصطنع مفتعــلإشــعار ــأن ذل  وأن األصــنام ،ً أيــضا ب

ا هـو  ذلك تعريض بسخافة عقله أن جيعل إهلـه شـيئويف ،ليست أهال لإلهلية
 )١(."صنعه

 تأكيــد خلــرب الــضالل بــام يزيــل ،O-,  +N : يف قولــه: ًثالثــا
 . عن الطريقة السويةبعيد أنه و،الشك من نفس والده

ُوالرؤية": ًرابعا  َ َْ هـا يف كـالم إبـراهيم أن ُّ َّ جيوز أن تكون برصية قصد منْ َ ُ ً َ َْ ََ َ َِ ِْ َ َّ َِ ِ َ ِ ِ َ َِ ُ ُ َُ
ِضــالل أبيــه ِ َ َ َ َ وقومــه صــار ك،َ َ َ ْ َِ ِ ْالــيشء املــشاهد لوضــوحه يف أحــوال تقربــاهتم َ ُِّ ِ َ َ ْ َُ َُْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َ ِ ْ

ام من احلجارة فهي حالة مشاهد ما فيها مـن الـضالل ِلألصنَ َ ٌ َ َ ْ َّْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ٌَ َ َ ِ ِ  ْووصـفه ،)٢(."َ
 .ًلقومه أيضا هبذا الوصف حتى ال يغرت بموافقتهم له أنه عىل صواب وحق

 حيث ،ح البني نداء عىل فساد عقوهلم الضالل بالواضفْوص: ًخامسا 
 كل مشاهد وصاحب عقل، ومع ذلك مل يتفطنوا له داللـة عـىل سـخف يراه

 .عقوهلم
 اآللويس اإلشكال يف مدى موافقة إبراهيم للـصواب يف غلظتـه وأورد

 هـذا أنب: وأجيب: ( مع والده، وهل يعد ذلك من العقوق، ثم أجاب فقال
وقـد يقـسو .. ، ذاكإال وليس مقتىض املقام ، املحرم يف يشءيذاءليس من اإل

                                                
 ).٥/٢٥٦٠: (زهرة التفاسري، أليب زهرة: ، وينظر)٦/١٧٢: (التحرير والتنوير) ١(
 ).٧/٣١٤: (التحرير والتنوير) ٢(



 

 
 

 :            شخص ملنفعته كام قال أبو متامىل أحيانا عنساناإل
 )١( أحيانا عىل من يرحمفليقس      ليزدجروا ومن يك حازما فقسا

 املقامـات متفاوتـة إن فطالق عىل اإلمّ غري مسلا الرفق أكثر تأثريوكون ،...
:  عليــه الــصالة و الــسالم تــارةلنبيــه كــام ينبــيء عــن ذلــك قولــه تعــاىل

O¢  ¡  �  ~  N]وأخـرى ،]١٢٥: النحل : OW  V N 
 )٢(."]٩: التحريم[

ــذي  وصــف والــده هبــذه األوصــاف هــو القــدوة وإمــام احلنفــاء، وال
 وصـفه اهللا بالـسامحة واحللـم ذي وهـو الـ، وائتـساءاقتـداءواملوقف موقف 

 ولكنــــه التوحيــــد ،]١١٤: بــــةالتوO  _    ^   ]          \  [N ] : فقــــال
 وإبـراهيم ، وفوق اعتبـارات احللـم والعاطفـةلبنوة،والعقيدة فوق األبوة وا

 ، بــها أمــر اهللا املـسلمني مـن بنيـه أن يتأسـوذي وإمـام احلنفـاء الـسـوةهـو األ
 ً.والقصة تعرض لتكون أسوة ومثاال

 ال ًالنـا والعـداوة إع، والـبغض، أعلن إبراهيم بعـد ذلـك املفاصـلةثم
 ، مـن أسـاليب التـربؤ ممـن تكـربخـر وهو أسـلوب آ،داراة فيه، وال مداهنةم

وجاهر بالعداوة للدين، وذلك كله بعد تعرضـه ملحاولـة القتـل والتحريـق، 
O   U  T    S  R  Q  : موقفــه األخــري- وعــالجــل- اهللا فحكــى

  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y   X      W     VN ]ـــــرف : الزخ
٢٧ - ٢٦ .[ 

                                                
 ).٧/٢١٩: (هناية األرب يف فنون األدب، شهاب الدين النويري: البيت أليب متام  ينظر) ١(
 ).٧/١٩٥: (روح املعاين) ٢(



 

 
 

 :سلوب اهلجر واملتاركةأ: ًرابعا
 وأنـه خمـالف للعقـل ، وضالل فعله، بني إبراهيم ألبيه فساد اعتقادهملا
 وحـذره عاقبـة فعلـه بالعـذاب مـن اهللا عـز ، وأنه طاعة للـشيطان،الصحيح

 بـل والتوعـد اإلعـراض، مل يكن مـن أبيـه إال االسـتكبار و،وجل يف اآلخرة
 والـسوء فـدل ،سان باإلسـاءةً فكان مقـابال لإلحـ، والقتل، والطرد،بالرجم

 . وسفهه،عىل جهله
 أطلعـه عـىل ملا: ( والدهفظاظة مع ،ً الزخمرشي مصورا لني إبراهيمقال

 صـحة وناصـحه املنا، وهـدم مذهبـه بـاحلجج القاطعـة،سامجة صـورة أمـره
 وغلظــة ، أقبــل عليــه الــشيخ بفظاظــة الكفــر، مــع تلــك املالطفــاتعجيبــةال

 اخلـرب عـىل املبتـدأ يف مّ وقـد،ّـيابنيب)  أبتيا(ابل  ومل يق، فناداه باسمهناد،الع
ّ كـان أهـم عنـده ألنه] ٤٦: مريم[O{   z  y  x  w  N : قوله

 وأن ، واإلنكار لرغبته عن آهلتـه، وفيه رضب من التعجب،ىوهو عنده أعن
   )١(). ما ينبغي أن يرغب عنها أحد،آهلته

 ،اضـه عـن احلـق وإعر، تبني عندها إلبـراهيم مـدى شـقاوة والـدهفلام
قبل أن - واالستغفار له ، اختار اهلجر له مع الدعاء له باهلداية، هلواههواتباع

¦   §  ¨©  O  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª، -ينهى عن ذلك 
  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³

  Ã  Â  ÁN ]٤٨ – ٤٧: مريم[. 
 احلـزن مـة عـىل بره بوالده أن سبق اهلجـر بـالتوديع واملتاركـة عالومن

                                                
 ).٢١/٥٤٧: (، تفسري الرازي)٣/٢٢: (الكشاف) ١(



 

 
 

 يف وإحـسانه ومن حلم إبـراهيم أن اسـتمر لينـه مـع والـده، ،والتأسف عليه
 . حلظةر آخإىلمعاملته 

ــي: الــسالم بواملــراد  "عــىل"و:  ودنيــوي،الــسالمة مــن كــل رضر دين
 .  حتية وإكرامكلمة وهي.  وهو التمكن،لالستعالء املجازي

ــع ــوم ــة فق ــر د هــذه املفارق ــىل هــدأظه ــراهيم حرصــه ع : اه فقــال إب
O¬  «  ª  N أطلــب منــه لــك املغفــرة مــن هــذا الكفــر، بــأن : أي

 أن إبراهيم مل يكـن قـد وذلك فيغفر له الرشك املايض، توحيدهيديه اهللا إىل ال
 .تلقى هنيا من اهللا عن االستغفار للمرشك

 وقومه فيه إشارة ظاهرة من إبراهيم هلـم ، إبراهيم هبجره لوالدهوفعل
 ، إذا كــان ذلــك يف ذات اهللا وملرضــاتهرضه وال يـ،وؤهأن ذلـك اهلجــر ال يــس

 )١(. واتباع اهلوىدال، املنصوح إذا ظهر منه اجلهجر دليل عىل جواز وهذا
 أمرنا اهللا باتباع ملـة إبـراهيم، فمـن اتبـاع ملتـه، وقد":  السعدييقول

ـــم ـــق العل ـــدعوة إىل اهللا، بطري ـــه يف ال ـــة،ســـلوك طريق ـــني، واحلكم  ، والل
 والصرب عىل ذلك، وعـدم الـسآمة ، من مرتبة إىل مرتبةنتقالواالوالسهولة، 

منه، والصرب عىل ما ينال الداعي مـن أذى اخللـق بـالقول والفعـل، ومقابلـة 
 )٢(."ذلك بالصفح والعفو، بل باإلحسان القويل والفعيل

والنــاظر بتأمــل يف قــصص األنبيــاء ودعــوهتم ألقــوامهم جيــد أن هــذا  
يف خطاهبم الدعوي كان حارضا لـدهيم، ويف األصل األصيل، وهو التدرج 

                                                
، اللبـاب يف )٢/٤٧٤: (الـرساج املنـري للـرشبيني: ، وينظـر)٢١/١٩٥: (تفسري الـرازي) ١(

 ).١٣/٧٨: (علوم الكتاب
 ).٤٩٤: (تفسري السعدي) ٢(



 

 
 

تطبيقاهتم مما يدل عىل عظمه يف الوصـول هلدايـة النـاس، وإقنـاعهم بـاخلري، 
وداللتهم عليه، وما ذكرته من املثال مـع إبـراهيم فهـو متـوافر يف قـصته مـع 

 ويف دعوة النبي صىل اهللا عليه ،قومه، ومع النمرود، ويف قصة نوح مع قومه
قريش، وسيأيت تفصيل أكثر هلذا اجلانب يف قصة موسى مـع وسلم مع كفار 

 .فرعون
 
 



 

 
 





ًإن قصة موسى مع فرعون هي أكثر قصص القرآن تكرارا، وفيهـا مـن 
العرب والعظات مـا يعجـز عـن حـرصه العلـامء، وال غـرو فهـي عـرض أبلـغ 

 O  q  p  o  n     mN ًثــره بيانـــا، كتــاب وأحــسنه، وأحكمــه، وأك
 . ]٤٢: فصلت[

ــد ــا- وعــالجــل- كانــت رســالة مــن اهللا وق ــاس طغيان  ،ً إىل أشــد الن
 أن تكون الرسالة عىل يـدي رجـل مـن يعيً وغرورا، فكان من الطب،ًوصلفا

 والقــوة يف الــشدةأويل العــزم مــن الرســل، آتــاه اهللا احلكمــة يف الــدعوة، مــع 
ًن، وعضده بأخيه هارون ليكون معينا لـه يف هـذه اخلطاب يف مواجهة فرعو

املهمة الشاقة، وكـان مـن أهـم األصـول التـي انتهجهـا موسـى مـع فرعـون 
 .  واإلقناع باحلجة والربهانخلطاب، يف ادرجالت

 القــرآن الكــريم هــذا التــدرج أحــسن تــصوير بــأبلغ بيــان، رّ صــووقــد
 وروعـة ،ً زاده حـسناوأحسن تبيان، ليكون قدوة للدعاة يف هذا الباب، ومما

 والبالغيون فـأظهرت جانبـا مهـام مـن ، التي وقفها املفرسوناتتلك الوقف
 وعربهــا ت،ًالبالغــة يف خطــاب األنبيــاء، وجانبــا آخــر يف فوائــد تلــك اآليــا

  . للدعاة إىل اهللا عز وجل
وسوف نحاول الوقوف مع أهم تلك اآليات التي حتكـي وتـصور لنـا 

ج يف دعــوة موســى لفرعــون، فلــن نــستطيع بوضـوح تلــك املراحــل والتــدر
 .الوقوف مع مجيع اآليات لكثرهتا وتوافرها



 

 
 

ًإن موسى عليه السالم يعد مثاال ملراعاة التدرج الـدعوي نظـرا ملكانـة  ً
فرعون ومنزلته، فمع شدة طغيان فرعون وظلمه وادعائـه األلوهيـة، وقتلـه 

 وجـل قـد أمـر موسـى ألبناء بني إرسائيل واستحيائه لنـسائه، إال أن اهللا عـز
ْبلــني اخلطــاب معــه بدايــة، ووعظــه وتــذكريه مــع ســابق علــم اهللا لــه بعــدم 

 .االهتداء
وال ريب أن اللني من شعار الدعوة إىل احلق، ألن صاحبه عامل بـصحة 
منهجه وبرهانه، وقد أرشد اهللا إليه يف عـدد مـن اآليـات، وهـو الغالـب مـن 

O  y  x   w  v : قـال تعـاىلسرية النبي صىل اهللا عليه وسلم ودعوته، 
¢  ¡  �  ~  }|  {   z  N]١٢٥: النحــــــل[ ،

(  *  +   ,  -  ./  O  3  2      1  0 : -جـــل وعـــال-وقـــال 
7   6  5  4N] ١٥٩:آل عمران[ . 

O      y  x : -عليـه الـسالم- آمـرا كليمـه موسـى - جل وعال-يقول 
   �       ~     }  |   {  zN ]٤٤: طه[ . 

هــو الكــالم الــدال عــىل معــاين الرتغيــب، والعــرض : للــنيوالقــول ا
بأحسن عبارة وألطفها، بأن يظهر املتكلم للمخاطب أن له من سداد الـرأي 
ما يتقبل به احلق، ويميز به بني احلق والباطل، مع جتنـب أن يـشتمل الكـالم 
عىل تسفيه رأي املخاطـب، أو جتهيلـه ألن ذلـك ينفـره مـن احلـق، ولـو كـان 

 )١(.ًياًظاهرا جل
                                                

،  تفـــسري أيب )٥/٢٩٥: (تفـــسري ابــن كثــري: ، وينظــر)١٦/١٢٤: (التحريــر والتنــوير) ١(
 ).٣/٥٢٤: (فتح القدير، )٦/١٧: (السعود



 

 
 

هذه اآلية فيها عربة عظيمة، وهو أن فرعـون يف غايـة : (يقول ابن كثري
العتو واالستكبار، وموسى صفوة اهللا مـن خلقـه إذ ذاك، ومـع هـذا أمـر أال 

 )١().خياطب فرعون إال باملالطفة واللني
َوهـذا: (وتفاعل الـشنقيطي مـع هـذا األسـلوب الـدعوي فقـال َ َ واهللاَِّ ،َ

ْغاية لني ال ُِ ِ َ ِكالم ولطافته ورقتهَ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َ َ ِ َ.()٢( 
ومن أقوال املفرسين عند معنى القول اللني يف هذه اآليـة مـا يـستدعي 

 إن لـك ربـا، وإن لـك : هـو قـوهلام": الوقوف والنظر كقول احلسن البرصي
ْمعادا، وإن بني يديك جنة ونـارا فـآمن بـاهللا يـدخلك اجلنـة، ويقـك عـذاب  ً ً

 )٣(."النار
يـاه، وقيـل: بـاسوقال ابن ع أمرمهـا تعـاىل أن يقـدما الوعـد عـىل ": كنّ

 )٤(."الوعيد
وكل هذه األقوال من باب التمثيل للقول اللني، وهي داخلة يف عموم 

 وتذكريه بـاآلخرة، وتكنيـة ،اآلية، والشك أن تقديم الرتغيب عىل الرتهيب
كانة املدعو، وعدم تسميته باسمه أقرب يف إجابته خاصة إذا كان من أهل امل

 .واملنصب
وقد حاول إسامعيل حقي أن جيمل أهم أسباب هذا القـول اللـني مـن 
موسى لفرعون، وحترير سبب األمر باللني يف هذا املوضـع فقـال يف تفـسريه 

                                                
 ).١٦/١٩٤: (روح املعاين: ، وينظر)٥/٢٩٤: (تفسري ابن كثري) ١(
 ).٤/١٥: (أضواء البيان) ٢(
 ).٩/٢٨٢: (تفسري ابن أيب حاتم) ٣(
 ).٢٢/٥١: (تفسري الرازي: ، وينظر)١٨/٣١٣: (تفسري الطربي) ٤(



 

 
 

ويـرسا وال "كلامه باللني والرفق من غري خـشونة وال تعنيـف، :  أي": لآلية
 يف )١(مـا دخـل اخلـرق ؛ فإنه ما دخل الرفق يف يشء إال وقـد زانـه، و"تعرسا

ًوأيــضا إن فرعــون كــان مــن امللــوك اجلبــابرة، ومــن .. يشء إال وقــد شــانه،
ًعـــادهتم أن يـــزدادوا عتـــوا إذا خوشـــنوا يف الـــوعظ فـــاللني عنـــدهم أنفـــع 

فلو كان يف قول موسى خشونة مل حيتمل طبع فرعـون، بـل هـاج ... وأسلم،
 )٢(."غضبه فلعله يقصد موسى برضب أو قتل

ني ال يعني التنازل أو التملق كام يفهم البعض، وإنام يكـون والقول الل
ًباحلفاظ عىل املبـادئ، وإال كـان مداهنـة وتنـازال مـذموما، وعنـدها سـتتغري  ً
احلقائق وتسمى بغري اسمها، وال يميز املتبرص بني احلـق والباطـل، وال بـني 

 .الصواب واخلطأ
بــاإلثم؛ وال هيــيج أنــه ال يثــري العــزة : ًومــن فوائــد القــول اللــني أيــضا

َّالكربياء املدعى الذي يعيش به الطغاة، ومن شأنه أن حييـي القلـب فيتـذكر، 
 )٣(.وخيشى عاقبة الطغيان

ابـن مـسعود ريض اهللا عنـه مـن أمثلـة : وقد ذكر مجهور املفرسين منهم 
.  /  O  4   3  2    1  0 : هذا القـول اللـني مـا جـاء يف سـورة النازعـات

  9  8  7   6  5N ]وهذه العبارة غاية يف )٤(.]١٩ – ١٨: النازعـات 
                                                

ْاخلرق) ١(  ).١٠/٧٣: (لسان العرب. الشق يف احلائط والثوب: َ
، )٥٠٦: (، تفـسري الـسعدي)٦/١٧٨: (البحر املحيط: ، وينظر)٥/٣٨٩: (روح البيان) ٢(

 ).٥/٢٩٥: (تفسري ابن كثري
 ).٤/٢٣٣٦: (يف ظالل القرآن) ٣(
ــي: ينظــر) ٤( ــسري القرطب ــرازي)١١/٢٠٠: (تف ــسري ال ــوي)٢٢/٥١: (، تف ــسري البغ  =: ، تف



 

 
 

التلطف مع فرعون والتحبب إىل هذا الطاغية، وللمفـرسين وقفـات بديعـة 
 .مع هذه اآلية يف أوجه التلطف من موسى عليه السالم

ففـي هـذا : (يقول ابن القيم يف كالم بديع ننقله بطوله عنـد هـذه اآليـة
 :من لطف اخلطاب ولينه وجوه

إخــراج الكــالم خمــرج العــرض، ومل خيرجــه خمــرج األمــر  :أحــدها
ــرمني ــضيفه املك ــراهيم ل ــول إب ــف، ونظــريه ق ــزام، وهــو ألط O  Ç : واإلل

ÈN ومل يقل كلوا . 
ــاين ــه:الث ــنامء، والطهــارة، والربكــة، :  والتزكــيO3  2    1  N:  قول ال

 . والزيادة، فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل، وال يرده إال كل أمحق جاهل
أزكيـك فأضـاف التزكيـة إىل نفـسه، : ، ومل يقلO3  N:  قوله:الثالث

 . وعىل هذا خياطب امللوك
أكـون دلـيال لـك، وهاديـا بـني يـديك :  أيO  5  N: قولـه: الرابع

 .فنسب اهلداية إليه والتزكي إىل املخاطب
فإن يف هذا ما يوجب قبـول مـا دل عليـه،  O7   6  N:  قوله:اخلامس

يوصله إىل ربه فاطره وخالقه الذي أوجـده، وربـاه بنعمـه وهو أنه يدعوه، و
، وآتــاه امللــك، وهــو نــوع مــن خطــاب االســتعطاف ً وكبــرياً وصــغرياًنينــاج

 . واإللزام
إذا اهتديت إليه وعرفته؛ خشيته ألن : أي O  8  N :  قوله:السادس

من عرف اهللا خافه، ومن مل يعرفـه مل خيفـه فخـشيته تعـاىل مقرونـة بمعرفتـه، 
                                                

 ).١٦/٢٢٥: (، التحرير والتنوير)٣/٢٦٣( =



 

 
 

 . ىل قدر املعرفة تكون اخلشيةوع
أن املعنى هل لـك :  فائدة لطيفة، وهيO0  /  N:  أن يف قوله:السابع

يف ذلــك حاجــة أو أرب، ومعلــوم أن كــل عاقــل يبــادر إىل قبــول ذلــك ألن 
: الداعي إنام يدعو إىل حاجته، ومصلحته ال إىل حاجة الداعي؛ فكأنـه يقـول

ــدلي ــا ال ــي، وأن ــت املتزك ــك، وأن ــك إىل أعظــم احلاجــة ل ــك واملرشــد ل ل ل
 )١().مصاحلك

فهذه سبعة أوجه يف التلطف من موسى مع فرعون إلقناعه، وحتببيـب 
 .اإليامن له، وكسب ود قلبه، إلقامة احلجة عليه

وممــا يــسرتعي االنتبــاه يف هــذا اخلطــاب كثــرة اســتخدام املقــدمات يف 
 التعليم ، لكن جاء"هل لك أن تزكى"، أو "هل تزكى": اخلطاب، فلم يقل

: مستخدما أطول مقدمات يف العرض قبل طلب التزكية، فجاء يف املقدمات
 إطنـاب آخـر، وكـل "إىل أن" إطنـاب، و"لك" عرض باالستفهام، و"هل"

 )٢().ّتزكى: (هذه املقدمات ألجل تقبل املطلوب يف العرض وهو قوله
ومن االستنباطات البديعة يف ذلك أن موسى عليه الـسالم مل يـذكر لـه 

إىل : (اسم اهللا بالعلميـة تلطفـا معـه حتـى ال ينفـر مـن التوحيـد، فكـان قولـه
، أمرا متفقا عليه بينهام، ألن فرعون يعلم أن له ربا، ومل يسمه باالسـم )ربك

املعروف يف كتب بني إرسائيل، كـل ذلـك اسـتنزاال لطـائره، حتـى إذا سـمع 
سـلوب غايـة يف قوله ودليله بعد ذلك داخلـه اإليـامن عـىل التـدريج، وهـو أ

                                                
، )٥/١٢١: (بدائع التفسري: ، وينظر)١٤٢-٢/١٤١: (ام القرآن باختصار يسريالتبيان يف أقس) ١(

 ).٣٠/٢٩: (، روح املعاين)٣١/٣٧: (، تفسري الرازي)٤/٦٩٦: (الكشاف
 ).٨/١١٨(، )١٥/٥٣: (معارج التفكر ودقائق التدبر، للميداين) ٢(



 

 
 

ــدة  ــد والعقي ــدعوة إىل التوحي ــازل عــن ال ــع عــدم التن ــة، م ــة الدعوي احلكم
 )١(.الصحيحة

وهو أيضا أسلوب من األساليب البديعة يف الدعوة واملناظرة واجلـدل 
 .يف االنطالق بداية باملتفق عليه، ثم االنتقال للمختلف فيه

مـا جـاء يف قولـه ومما فرست به هذه اآلية مما هو داخل يف القول اللـني 
¸  O  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹ : تعـــاىل

Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç     Æ  ÅN ]٤٧: طه[. 
 :  اآلية قوالنهذه يف وللمفرسين

 فاجلملـة ،أن هذا الـسالم مـن تتمـة كـالم اهللا ملوسـى وهـارون: األول 
 .O  ¼  Ç     Æ  Å  ÄN : وقفت عند قوله

هذا القول تتمة ألمر اهللا عز وجل ملوسى وهـارون بالـسالم أن : الثاين 
 نـوع ترغيـب لـه باإلسـالم، وختويـف مـن هعىل من اتبع اهلـدى، فيكـون فيـ

ــراض ــا وهــذ،اإلع ــةهــو ول الق ــابن عطي ــرسين ك ــر املف ــالم أكث  ، ظــاهر ك
واكتفــى بــه ابــن كثــري، والــشنقيطي،  وابــن عاشــور، ، واآللــويس،والــرازي

 )٢(. سياق اآليةوغريهم، وهو الظاهر من
                                                

ي وغـريه إىل فذهب احلسن البرص: يف مسألة هل كان لفرعون إله يعبده؟ قوالن للسلف) ١(
 Om  l N  :أن فرعــون كــان يعبــد آهلــة، واســتدل عــىل ذلــك بقولــه تعــاىل

ُأن فرعـون كـان يعبـد وال يعبـد، إىل معبودك، وذهب ابن عبـاس : أي] ١٢٧: األعراف[
: القــصص [O  P  O  N  M  L  KN  :واســتدل بقــول فرعــون يف قولــه تعــاىل

 . ال خيفى، مع جحود فرعون وإنكاره لوجود إله موسى كام]٣٨
 =: ، البحـر املحـيط)٢٢/٥٤: (، تفسري الرازي)٤/٥٨: (املحرر الوجيز: ينظر األقوال يف) ٢(



 

 
 

:  واحـرتاس ملـا بعـدها مـن التخويـف بالعـذاب، اجلملـة مقدمـةوهذه 
O  Ú   Ù            Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  ÐN ]٤٨: طه[. 

الــسالم املــستتبع لــسالمة الــدارين مــن اهللا تعــاىل واملالئكــة، : واملعنــى
ىل اهلاديـة إىل وغريهم من املسلمني عىل من اتبع اهلدى بتصديق آيات اهللا تعا

 )١(.احلق، وفيه من ترغيبه يف اتباعهام عىل ألطف وجه ماال خيفى
وقد ذكر مجاهري املفرسين أن السالم هنا ليس املراد به التحية، ألن فرعون مل 
بـي صـىل اهللاُ عليـه وسـلم يف كتابـه إىل  َيكن حينئذ موجودا، وهـذا كقـول النَّ َّ َِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ ََّ َ َ ََ ْ َ ْ ََ ِ َ

َهرقل ْ َ ِسم اهللاِ الرمحن الرحيم من حممد عبد اهللاِ ورسوله إىل هرقل عظـيم ِب: (ِ َ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ َ َْ ُ َ َّ َّ َّ ِْ َ ِ َ ْ ْ ِ
ُالروم سالم عىل من اتبع اهلدى أما بعد َ َّْ َ َ ََّ َ ٌ َ َُّ ُ ْ ِ َ ََ ْفإين أدعوك بدعاية اإلسـالم أسـلم : ِ ْ ِْ َ َِ َ ِ ِ َِ َْ ُ ِِّ َ ِ َ

ِتسلم يؤتك اهللاَُّ أجرك مرتني ْ َّ َ َ ْ َْ ََ ْ َُ َ ِ ْ َ.() ٢( 
ِويفهم من اآليـة َِ َ َ ُ َْ ُ ِأن مـن مل يتبـع اهلـدى ال سـالم عليـه: ْ ْ َ َْ َ َ ََّ َ َ ََ َ َُّ ْ ِ ِ ْ  فهـي ترغيـب ،َ

باإلسالم، وتعريض بالتوبيخ من الصدود عـن اإلسـالم إذ ال اطمئنـان لـه، 
أي وسالم املالئكة الـذين هـم خزنـة ": وال أمن إال به، ولذا قال الزخمرشي

 )٣(."وبيخ خزنة النار والعذاب عىل املكذبنياجلنة عىل املهتدين، وت
ولعيل أختم هذا املبحث بكالم بديع البن القيم تعليقا عىل هذه اآليـة، 

                                                

 ).  ١٦/٢٣٠: (التحرير والتنوير) ١٦/١٩٩: (، روح املعاين)٦/٢٣١( =
 ، )٦/١٩: (تفسري أيب السعود) ١(
ــي، تفــسري القر)٧/٤٦٤٨: (اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة، مكــي بــن أيب طالــب: ينظــر) ٢( : طب

واحلــديث رواه البخــاري يف كتــاب بــدء ). ١٦/٢٣٠: (، التحريــر والتنــوير)١١/٢٠٣(
 ).٧: (، برقم)١/٥: (الوحي

، وتوجيـه )٦/٢٣١: (استغراب أيب حيان لعبارته يف البحر: ، وينظر)٣/٦٨: (الكشاف) ٣(
 ).١٦/١٩٩: (اآللويس هلا يف روح املعاين



 

 
 

ففيه استدعاء لفرعون، وترغيب له بـام جبلـت النفـوس عـىل حبـه، ": يقول
وإيثــاره مــن الــسالمة، وأنــه إن اتبــع اهلــدى الــذي جــاءه بــه فهــو مــن أهــل 

ياق هذه اجلمل، وترتيب هذا اخلطـاب، ولطـف ، وتأمل حسن س...السالم
هذا القول اللني الذي سلب القلوب حسنه وحالوته، مع جاللتـه وعظمتـه 

إنــا مل : ، ويف ضــمن ذلــكO  ¼  » ºN : كيــف ابتــدأ اخلطــاب بقولــه
نأتك لننازعك ملكك، وال لنرشكك فيه، بل نحن عبدان مأموران مرسالن 

يه هنا دون إضـافته إلـيهام اسـتدعاء من ربك إليك، ويف إضافة اسم الرب إل
أنـا : (لسمعه، وطاعته، وقبوله، كام يقـول الرسـول للرجـل مـن عنـد مـواله

ــك، وأســتاذك ــه ) رســول مــوالك إلي ــا، ولكــن ينبه ــان أســتاذمها مع وإن ك
   )١(."بإضافته إليه عىل السمع والطاعة له 

هللا بـه كل هذه اآليات السابقة داخلة يف مجلـة القـول اللـني الـذي أمـر ا
 ألجـل كـسب ود قلبـه، وطلـب ،موسى أن خياطب به فرعون يف بادئ أمـره

 .ًاستجابته ألمر اهللا، ولكنه مل يزدد إال طغيانا وعتوا عن أمر اهللا

                                                
 ).٣/١٥٥: (ع التفسري البن القيمبدائ: ، وينظر)٢/٣٩٦: (بدائع الفوائد) ١(



 

 
 





مل يكــن خطــاب احلجــة والربهــان واجلــدال واإلقنــاع مفارقــا خلطــاب 

معه جنبا إىل جنـب، فمـع تلطـف موسـى مـع فرعـون إال أنـه اللني، بل كان 
كان يذكر له األدلة والرباهني عىل ألوهية اهللا عز وجل، واستحقاقه للعبادة، 
وليس ما نذكره من التدرج بني مبحث اللني واحلجة يعنـي االفـرتاق بيـنهام 

 .بل كان اللني مرافقا للحجة والربهان
يف مقــام الــدليل والربهــان بــني ولــن أســتطيع أن آيت عــىل كــل اآليــات 

 .موسى وفرعون، لكنني سأحاول املرور عىل أمهها وأظهرها يف هذا املقام
لقد كان موسى عاملا بثقل مهمته، وأنه بحاجة إىل مـن يعينـه يف جدالـه 

ً ولذا طلب ربه معينا له يف الفصاحة حيث كان كام ذكر ،وحواره مع فرعون
±  O      ¶  µ  ´  ³  ² : قال لثغة،  وهلذا لسانهاملفرسون يف 

  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼»  º  ¹  ¸
  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê   É  È  Ç  Æ  Å

   Ò  ÑN ]٣٥ – ٣٤: القصص[ 
ــــى ْومعنَ ــــهََ ±  O  ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ² :  قول

  ¼»  ºN  :عـن يـضاحه وملئـه بإ، تـصديق فرعـون سـببا يفنأن يكو 
  O  ´  ³: ى يف جمادلة فرعـون كـام يقتـضيه قولـهاألدلة التي يلقيها موس

  ¼»  º  ¹  ¸      ¶  µN "طلــب إرســاله معــه عــىل عّ فــرفإنــه 
 جـواب ذلـك الطلـب فهـو تفريـع عـىل قه وجعـل تـصدي،كونه أفصح لسانا



 

 
 

  )١(."تفريع، وليس للفصاحة أثر يف التصديق إال هبذا املعنى
 ببيـان وذلـك ،ع اخلـصم ريب أن الفصاحة والبيان هلـا أثـر يف إقنـاوال

 وجمانبتهـا ، وبيان عوارها، وتزييف الشبهة، وتقرير احلجة بتوضيحها،احلق
 . للصواب

 الطاغيـة فرعــون أن يعيــب موسـى هبــذا العيــب، وأن ْتُ فلــم يفــولـذا
̂        _  O : يستنقصه بعدم إطالق اللسان بقوله   ]  \  [  Z   Y  X  W

  b  a  `N ]٥٢: الزخرف[. 
 هل أجيب موسـى يف حـل تلـك العقـدة مـن ينف بني املفرس خالعىل

 ،أبو السعود، وابن عاشور:  منهمينلسانه كاملة وهو قول طائفة من املفرس
 مـا هـو  و،ُ ويفهـم الـسامع،أم حل جزءا فقط من عقدة لسانه بام يفقه القـول

ذهب إليه اجلمهور منهم احلسن البـرصي، ورجحـه القرطبـي، وابـن كثـري، 
 .أبو حيان، والسعدي، والشنقيطيوالرازي، و

ــرصي ُحــل عقــدة : قــال"O     µ   ´  ³  ²      N : قــال احلــسن الب
 )٢(."واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك أعطي

 وتيسري أمره، وعضده هبـارون، ، برشح صدره،وبعد أن آتاه اهللا سؤله
 وإدخـال ، ونبوتـه، كالعـصا،وأعطاه عددا من اآليات التي تدل عىل صـدقه

 . بدأ موسى وهارون بجدال الطاغية وحواره،يف اجليباليد 
                                                

 ).٢٠/١١٦: (التحرير والتنوير) ١(
: ، البحــر املحــيط)٢٢/٤٣: (، تفــسري الــرازي)١١/١٩٢: (تفــسري القرطبــي: ينظــر) ٢(

: ، التحرير والتنوير)٦/١٢: (، تفسري أيب السعود)٥/٢٨٢: (، تفسري ابن كثري)٨/٢٣(
 ).٥٠٤ (:، تفسري السعدي)٤/٨: (، أضواء البيان)٢٥/٢٣١(



 

 
 

 :اآليات املتعلقة بإعالن موسى عن رسالته: ًأوال
ًأعلن موسى يف بادئ دعوته لفرعون إعالنا رصحيا ظـاهرا عـن سـبب  ً ً

 ومن الذي أرسله، وعن آياته وبرهانه عـىل صـدقه وإرسـاله مـن اهللا، ،إتيانه
O  Ã : ًفرعــون، والعـاملني مجيعــاوأشـار ضـمن كالمــه إىل أن اهللا هـو رب 

   Ë  Ê  É  È  Ç     Æ  Å  Ä  &  %  $  #  "  !
  4  3  2  1  0  /  .   -   ,  +  *)  (  'N 

 ]. األعراف[
ــشعراءيف وجــاء   O  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â :  آيــة ال
  Ì     ËN ]الشعراء .[ 
 املخاطب مظنة ألن) ّإن: ( بصيغة التأكيد بحرفكالمه موسى وابتداء

 .  اخلربدق أو الرتدد القوي يف صار،اإلنك
ــار ــاملنية صــفواختي ــه رب  رب الع ــاد فرعــون أن ــرص إبطــال العتق  م

 وأهـل ، فلام وصف موسى مرسله بأنـه رب العـاملني شـمل فرعـون،وأهلها
 نقـض وهـو مرص بطريق اللزوم، ه موسى دعوى فرعون أنه إلأبطلمملكته ف

 .ةألصل من األصول الفرعوني
إنـه مـشهد اللقـاء األول بـني : (ًيقول سيد قطب معلقا عىل هذا اللقـاء

مشهد اللقـاء األول بـني الـدعوة إىل . .  وبني اإليامن والكفر ،احلق والباطل
، وبني الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبيـة مـن دون رب )رب العاملني(

الـذين ال يعرفـون كـام يقـول ! يا موالي: مل يقل له).. يا فرعون!.. (العاملني
ناداه ليقرر له حقيقـة . ولكن ناداه بلقبه يف أدب واعتزاز! من هو املوىل احلق

 O  Ê  É  È  Ç     ÆN :  كام يقـرر لـه أضـخم حقـائق الوجـود،أمره



 

 
 

إن ربوبية اهللا للعاملني تعنـي إبطـال رشعيـة كـل حكـم يـزاول الـسلطان .... 
ل طاغوت عن تعبيد النـاس لـه عىل الناس بغري رشيعة اهللا وأمره؛ وتنحية ك
 )١().من دون اهللا بإخضاعهم لرشعه هو وأمره

 إبطـال فرعون عـن أعرض فقد جهة الطاغية يف الفرار من املواوكعادة
O  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î : عليـه منتـه بذكريهدعوة موسى فعدل إىل تـ

  Ö  Õ    ÔN، فعله بقتل القبطي بقولهعىل ّوبخه ثم  :O  Ù  Ø
 Ý  Ü  Û  Ú  Þ N ــرصيح هبــا، عــدم إياهــا بعظــام م  أي الت

ْفع  ، ال يليـق احلـديث عنهـا بألفـاظ رصحيـةوالتي التي تعرف، عظيمة اللتكِ
 أصـلها، عـىل الـدعوة مـن يض منه بـأن ذلـك يقـًظنا للقبطي قتله من وخوفه
 ثـم يـدعي أنـه ،ً القدح يف نبوته عليه السالم إذ كيف يقتل نفـسابذلك وأراد

صده من هذا اخلطاب إفحام موسى كي يتلعثم من خشية  وق،مرسل من اهللا
 ويكـون معـذورا فيـه حيـث كفـر نعمـة قتلـه،ًفرعون حيث أوجد له  سـببا ل

 )٢(.الوالية بالرتبية، واقرتف جرم اجلناية عىل األنفس
ــه يمكننــا" ــذي متيــزت ب  مــن خــالل احلــوار الــسابق أن نــرى املكــر ال

ّ الـسالم عنـدما بلغـه شخـصية فرعـون مـن خـالل حـواره مـع موسـى عليـه
ّ رد فرعون خبيثـا مراوغـا يريـد حتويـل احلـوار عـن جمـراه، فكانرسالة اهللا، 

ـــه ًفبــدال  ً وازدراءًاحتقـــارا مـــن جماهبــة احلجـــة والربهــان عـــدل إىل مــا ظنّ
 )٣(."ملوسى

                                                
 ).٣/١٣٤٦: (يف ظالل القرآن) ١(
 ). ٦/٢٣٨: (، تفسري أيب السعود)١٩/١١٠: (التحرير والتنوير) ٢(
: يف ظـالل القـرآن: ، وينظـر)٣٠٤(، )١٠١: (شخصية فرعون يف القـرآن، قاسـم توفيـق) ٣(

 ).٥٩٠: (، تفسري السعدي)١٩/٦٩: (، روح املعاين)٥/٢٥٩١(



 

 
 

 بكـل قهّ يتوقف موسى عليه السالم عند هذه الـتهم كثـريا بـل صـدومل
 يف بــهّ وكذ،ه عبــارة الكفــر إىل الــضالل اهللا لــه يف بعــضها مــع ردحفــظثقــة ب

:  وهـي هتمـة القتـل،األخرى، وبدأ بالتهمة األشد اهتاممـا بردهـا أمـام املـأل
O  &  %  $  #  "  !N. 

مل أكـن أعلـم بتحـريم قتـل : أي من اجلاهلني، أي:  مجهور السلفقال
وأنـا مـن : ( وذلك قبل إرسايل، وهـي كـذلك يف قـراءة ابـن مـسعود،النفس

  )١(.، أو من الذاهلني أنه سيؤول إىل القتل)اجلاهلني
  )٢(.خطأ ال أريد ذلك: أي:  ابن إسحاقوقال

 بـل وسـاخرا منـه بمثـل سـخريته، ، األخرى مكذبا لهمة نقض التهثم
 ،O  ;  :  9  8  7   6  5  4N : ولكن بـاحلق ولـيس بالباطـل

عمـة،  واسـتحياء نـسائهم ن، أطفـاهلمبـذبحهل تعـد تعبيـدك لبنـي إرسائيـل 
 مـة، عىل أهنا يف احلقيقة نقونبه ا، اإلشارة البعيد احتقارا هلباسموأشار إليها 

وليست نعمة، فلوال فعلك الظامل مع أبناء بني إرسائيل ملا خرجت من بيـت 
 ، وملا ألقتني يف التابوت يف اليم خوفا عيل منك، وملا تربيت يف بيتـك،والديت

 إنـام كـان ذلـك بـسبب عمـةه نوخرجت من كنف والديت، فكل ما تدعي أنـ
 فأين فعيل من قتـل نفـس واحـدة مـع فعلـك بقتـل أجيـال مـن بنـي ،ظلمك

 وهـل هـذا هـو ،؟ هذا هو مـا متنـه عـيلوهل ؟،إرسائيل فأهيم أحق باإلنكار
 !فضلك العظيم؟

                                                
ــرازي: وينظــر، )١٩/٣٤١: (ود يف تفــسريهأخــرج الطــربي قــراءة ابــن مــسع) ١( : تفــسري ال

 ،)٦/١٣٧: (، تفسري ابن كثري)٢٤/١٠٩(
 ).١٠/٤٠٣: (أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه) ٢(



 

 
 

 هتــم ثــريه دون أن تذكــاء موســى عليــه الــسالم بفطنــة ويــبُ جيوهكــذا
ق فيخرجـون بـسبب ذلـك عـن  احلـأصـحابُ يثـار بعـض فلربام ،فرعون له
 .املعقول

 :اجلدال حول ألوهية فرعون من خالل سورة الشعراء: ًثانيا
 موسى وفرعـون يف بني وحجاجا سخونة، عىل أكثر احلوارات ولنأت

 وال ، كان يتعلـق بـأمر ال يطيـق فرعـون احلـديث عنـهيث ح،سورة الشعراء
 ادعائها عن إبطال و، وهو إثبات ربوبية اهللا عز وجل، وألوهيته،النقاش فيه

 .فرعون
=  <  ?  @  O  B       A :  تعــاىل واصــفا تلــك املجادلــةقــال

  Q  P       O  N  M    L            K      J  IH  G  F  E  D  C
  ^  ]  \      [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R

  l  k            j  i  hg  f  e  d  c  b   a  `   _N 
 ]. ٢٨ – ٢٣: الشعراء[

حينام علم فرعون أن موسى غري مرتاجع عن دعوتـه، انتقـل إىل جـدل 
آخر فاستفهم عن رب العـاملني، والـصحيح أن سـؤاله إنـام كـان عـىل سـبيل 

°  O : املكابرة، والعناد، دل عىل ذلك قول موسى يف موضع آخر لفرعـون
  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±N، وقـــال اهللا تعـــاىل: 

O $  #  "  !'&  % N  ]١(].١٤: النمل( 

                                                
: تفـسري شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة: ، وينظـر)١٦/٣٣٤: (ينظر هذه املـسألة يف الفتـاوى) ١(

 =قـول اآلخـر أنـه كـان وهو قول أهل الـسنة واجلامعـة، وينظـر أصـحاب ال) ٤٤ -٥/٤٠(



 

 
 

ًواسـتفهام فرعـون كـان اسـتفهاما مــشوبا بإنكـار، وهتكـم عـىل طريــق  ً
 .الكناية

قــال موســى جميبــا، إجابــة واثقــة بــاهللا دالــة عــىل أن اإللــه هــو املعلــوم 
ـــــسوية ـــــالقلوب والفطـــــرة ال O            K      J  IH  G  F  E  D : ب

    LN  ]٢٤: الشعراء.[ 
إنه رب هذا الكون الذي .. ذلك اإلنكار، ويغطيهوهو جواب يساوي 

ال يبلغ إليه ملكك يا فرعون، وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله مـرص، وهـو 
ملك حقري بجانب ملكوت الساموات واألرض، وقد كـان جـواب موسـى 
عليه السالم حيمل احتقار ما يدعيه فرعون مع بطالنه، ولفت نظره إىل هـذا 

: ، أيOL    K      JN:  عـىل هـذا التوجيـه بقولـه ثم عقب،ْاخللق العظيم
إن كنتم تريدون احلق الذي تصلون به إىل طريـق اليقـني، وفيـه إشـارة بـأداة 

الدالة عىل الشك عىل عدم إرادهتم للوصول للحق، لظهوره وبيانه ملن ) إن(
 )١(.كان مبتغيا للحق متبعا له

، فاسـتفهمهم أعرض فرعون عن جواب موسى، واستثار املأل من حوله
ًاســتفهاما يظهــر عجبــه مــن هــذا القــول، وحيتقــر صــاحبه أمــام قومــه، أو لعلــه 
يرصفهم عن التأثر به، عىل طريقة املتكربين الـذين خيـافون مـن تـرسب كلـامت 

 ].٢٥: الشعراء[  O  R  Q  P       O  NN : احلق إىل القلوب
                                                

، )٧/١٢: (البحــر املحــيط: اســتفهاما عــىل ســبيل معرفــة ذاتــه وكنهــه، ومل يكــن جحــودا =
 ).١٩/١١٥: (، التحرير والتنوير)٢٤/١١١: (تفسري الرازي

، شخــصية )١٠/٥٣٢٩: (، زهــرة التفاســري، أبــو زهــرة)٥/٢٥٩٢: (يف ظــالل القــرآن) ١(
 ).٣٠٤: (فرعون يف القرآن، قاسم توفيق



 

 
 

ومه، وقد ًقال ذلك خوفا من أن يعلق من هذه الشبهة شيئا يف قلوب ق
بــالغ فرعــون إىل عــدم االعــرتاف بــاجلواب املــذكور حيــث أوهــم أن جمــرد 

ــه ــه كــاف يف رده، وخطــأه بقول إىل هــذا : أي: O  R  Q  N: اســتامعهم ل
 )١(. وال قاله أحد نعرفه،القول العجيب الغريب، الذي ال عهد لنا به

ــه ــه جوابي ــرصيح بــام كــان متــضمنا ل ًعنــدها مل جيــد موســى مناصــا مــن الت ً 
: ًالــسابقني، وحطــا لفرعــون مــن ادعــاء الربوبيــة إىل مرتبــة العبــد املربــوب

O  X   W  V  UN  ]٢٦: الشعراء   .[    
 :        فنبههم موسى هبذا الترصيح إىل أمور

 وخلــق آبــاءكم األولــني ، أن اهللا ربكــم الــذي خلقكــم وأنــشأكمً:أوال
 وال ،لذي ال خيلق وهو املخلوق ا،ورباهم وكوهنم، فهل فرعون خلق وقدر

 . يقدر
 .  أن اهللا رب آبائكم األولني قبل أن يوجد فرعون:ًثانيا
ً أن الرب جيب أن يكون دائام باقيا:ًثالثا  . كفرعون،ً وال يكون فانيا،ً

فنــزل هبــم موســى إىل االســتدالل بأنفــسهم، وبآبــائهم إذ أوجــدهم اهللا بعــد 
فـسهم وآبـائهم أقـرب العدم، ثم أعدم آباءهم بعد وجـودهم ألن أحـوال أن

إليهم وأيـرس اسـتدالال عـىل خـالقهم، فاالسـتدالل األول يمتـاز بـالعموم، 
 .واالستدالل الثاين يمتاز باملعرفة الفطرية لكل منصف

ًوقد كان كالم موسى عليه السالم متضمنا حجة قوية إلبطال ألوهيـة 

                                                
ـــرازيت) ١( ـــوير)٢٤/١١٣: (فـــسري ال ـــر والتن ـــرآن)١٩/١١٧: (، التحري : ، يف ظـــالل الق

 ). ١٩/٧٢: (، روح املعاين)٥/٢٥٩٢(



 

 
 

 )١(. ال يملك خلقا وال إنشاء، وأنه برش كسائر البرش،فرعون
ــشمل آبــاءه املقدســني بوصــف غــضب ف رعــون ملــا ذكــر موســى مــا ي

خيرجهم من صفة اإلهلية، زاعام أن هذا خيالف العقل، فـال يقولـه إال جمنـون 
فاقد لعقله، واشتد خوف فتنة قومه فقال مرصحا بام ينفر قلوهبم عن قائله، 

]. ٢٧: الـشعراءO  `   _  ^  ]  \      [N ] : وقبول ما جييء بـه
، والم التأكيــد، ألن حالـة موســى ال )إن: (ه بحــريف التأكيـدوقـد أكــد كالمـ

َّتشعر بجنونه فكان وصفه باملجنون معرضا للشك، فلذلك أكد فرعون أنـه 
 .أنه علم من حال موسى ما مل يعلمه قومه: جمنون يعني

وقصد بإطالق وصف الرسول عىل موسى الـسخرية بـه بداللـة رميـه 
ًل إىل املخاطبني تعاليا، وكربا عن أن باجلنون الواضح عنده، وأضاف الرسو ً

ًيكــون مرســال إليــه، وأكــد الــتهكم والــسخرية بالوصــف، ويف ذلــك إثــارة 
ًلغضبهم، وإنكارهم لرسالته بعد سامع اخلرب ترفعا بأنفـسهم عـن أن يرسـل 
إليهم جمنون، ولزيادة هتييج السامعني كيال يتأثروا، أو يتأثر بعضهم بـصدق 

اختـري لكـم : يض عىل استنكار رسالته كأنه يقـولموسى، ويف ذلك كله حتر
 )٢(.رسول جمنون، وهذه أول رمية رمى فرعون هبا موسى باجلنون

 فيمـيض يف ،ولكن هذا التهكم وهذا القذف ال يفت يف عضد موسى"
O  d  c  b : طريقه يصدع بكلمة احلق التي تزلزل الطغاة واملتجربين

                                                
 ). ١٩/٧٢: (، روح املعاين)١٩/١١٩: (، التحرير والتنوير)٦/١٣٩: (تفسري ابن كثري) ١(
ـــــوير) ٢( : ، يف ظـــــالل القـــــرآن)١٩/٧٢: (، روح املعـــــاين)١٩/١٢١: (التحريـــــر والتن

 ).٦/٢٤٠: (، تفسري أيب السعود)٥٩٠: (، تفسري السعدي)٥/٢٥٩٢(



 

 
 

k            j  i  hg  f  eN ]واملـــــرشق واملغـــــرب ]. ٢٨: ءالـــــشعرا
مشهدان معروضان لألنظار كل يوم؛ ولكـن القلـوب ال تنتبـه إلـيهام لكثـرة 

 وشدة ألفتهام، واللفظ يدل عىل الرشوق والغروب، كام يدل عـىل ،تكرارمها
مكاين الرشوق والغروب، وهذان احلـدثان العظـيامن ال جيـرؤ فرعـون، وال 

فمـن يـرصفهام إذن، ومـن ينـشئهام غريه من املتجربين أن يدعي تـرصيفهام، 
هبذا االطراد الذي ال يتخلف مـرة، وال يبطـئ عـن أجلـه املرسـوم؟ إن هـذا 

 )١(."ً ويوقظ العقول الغافية إيقاظا،التوجيه هيز القلوب البليدة هزا
فعـدل موســى إىل طريــق ثالــث أوضـح مــن الثــاين، وذلــك ألن األمــر 

هـذا الوجـه العجيـب ال يـتم إال ظاهر يف أن هذا التدبري املستمر للكون عىل 
 . بتدبري مدبر

وهــذه الطريقــة التــي اتبعهــا موســى هــي بعينهــا طريقــة إبــراهيم عليــه 
 : السالم مع امللك الذي ادعى األلوهية، فإنه استدل

 باإلحياء واإلماتة، وهو الـذي ذكـره موسـى عليـه الـسالم ههنـا ً:أوال
O  R  Q  :، فأجابـــه نمـــروذ بقولـــهO  X   W  V  UN : بقولـــه

S N]ــرة ــه]٢٥٨: البق ــراهيم بقول ــه إب O   Y  X  W  :، فــدحض حجت
c   b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z  N]٢٥٨: البقرة.[ 

O  c : فقول موسى عليـه الـسالم لطـاغوت مـرص عـن رب العـاملني
  e  dN ألن ملكـك ال ،إبطال واضـح أللوهيـة فرعـون املـدعاة 

 .  حد له وال حرصيتجاوز مرص، وأما ملك رب العاملني فال
                                                

 ).٥/٢٥٩٣: (يف ظالل القرآن) ١(



 

 
 

وبعــد إلقــاء هــذه احلجــة التفــت موســى إىل مــن حولــه الــذين ينــادون 
إن :  أيO  k  j  iN : بألوهيته، فقال حمرضا هلم عىل التفكـري بعقـوهلم

 .كنتم ذوي عقل تعقلون
إشعار بوضوح األمـر ): إن(ويف ندائه هلم بالعقل، واستخدامه حلرف 

ّملة، وأهنـم املتـصفون بـام رمـوه عليـه بحيث ال يشتبه عىل من له عقل يف اجل
 . الصالة والسالم به من اجلنون

وهذه صورة من صور الشدة التي جاءت لسبب عارض حيـث جعـل  
إن رسـولكم ملجنـون، :  مقابل قـول فرعـونOk j  iN: موسى قوله

ًألن اجلنون يقابله العقل فكان موسى يقول هلـم قـوال لينـا ابتـداء، فلـام رأى 
ة، ووصــفوه بــاجلنون اشــتد معهــم يف القــول، وعــارض قــول مــنهم املكــابر

إن : بقولــه] ٢٧: الــشعراءO  ` _  ^  ]  \ [N ] : فرعــون
 )١(.كنتم تعقلون أي إن كنتم أنتم العقالء، أي فال تكونوا أنتم املجانني

وهــي شــدة اقتــضتها احلكمــة الدعويــة حيــث رمــاه فرعــون بــاجلنون  
ًتداء بدليل ظاهر يتفق عليـه العقـالء يف تشكيكا يف نبوته، فرد عليه موسى اب

ــة اهللا  ــوهلم وبعــدها عــن -جــل وعــال-ألوهي ــضعف عق ــم أشــار هلــم ب ، ث
 .الصواب، وأهنم أحق بالوصف الذي قذفه فرعون به

ذكر السموات واألرض وما بيـنهام قـد : فإن قلت": قال الزخمرشي
، وذكـر  فام معنى ذكرهم، وذكر آبائهم بعد ذلـك،استوعب به اخلالئق كلها

                                                
، )١٩/١٢١: (، التحرير والتنوير)٧/١٣: (، البحر املحيط)٢٤/١١٢: (تفسري الرازي) ١(

 ). ٥/٢٥٩٣: (، يف ظالل القرآن)١٩/٧٣: (روح املعاين



 

 
 

 . املرشق واملغرب؟
ًقد عمم أوال: قلت  ثم خصص مـن العـام للبيـان أنفـسهم وآبـاءهم؛ ،ّ

، ثـم خـصص ...ألن أقرب املنظـور فيـه مـن العاقـل نفـسه، ومـن ولـد منـه 
املرشق واملغرب، ألن طلوع الشمس من أحد اخلافقني، وغروهبا يف اآلخـر 

أظهـر مـا اسـتدل عىل تقدير مستقيم يف فصول الـسنة، وحـساب مـستو مـن 
ــه ــت... ب ــإن قل ــال أوال: ف ــف ق ًكي ّ : O  L    K      JN،وآخــرا ً :O j  i

kN ؟ 
ــت ــن أوال: قل ًالي ــة ،ّ ــاد، وقل ــشكيمة يف العن ــنهم شــدة ال ــام رأى م ّ فل

 ،)ّإن رســولكم ملجنــون: (اإلصــغاء إىل عــرض احلجــج خاشــن وعــارض 
 )١(."Ok j  iN: بقوله

 يقابلهـا، ورأى شـدة موسـى يف وملا مل جيد فرعون ألدلـة موسـى دلـيال
احلق عدل عن الربهان إىل التخويف، وهذه طريقة من قهرتـه احلجـة، وفيـه 
كربياء أن يتحول من اجلدل إىل التهديد، فلام ظهر له شدة عزم موسى، وأنـه 

O  s  r  q  p  o  n : ممـــــن ال جيـــــارى يف احلـــــوار قـــــال
  tN ]٢٩: الشعراء .[ 

ــشبه القــسم و،والــالم هــي املمهــدة للقــسم  ،قــد أكــد هتديــده بقــول ي
 ولـيس ، وكـأن األلوهيـة أمـر جيعـل،جعلت لك إهلا غـريي: أي) اختذت(و

O  s  r  ،حقيقـــة ثابتـــة يـــستدل هلـــا العبـــد بداللـــة العقـــل الـــسليم
                                                

ــــرازي: ، وينظــــر)٣/٣١٤: (الكــــشاف) ١( ــــسفي)٢٤/١١٣: (تفــــسري ال : ، تفــــسري الن
 ).٦/٧٧: (، تفسري النيسابوري)٣/١٨٣(



 

 
 

  tNألسجننك، واتبع طريقة اإلطناب ألنه أنـسب بالتهديـد :  أي
 . يألجعلنك واحدا ممن عرفت أهنم يف سجن: ألنه يفيد معنى

ومقـصود فرعـون تـذكري موسـى هبـول الـسجن الـذي يعـرف موسـى 
: العهديــة، فكأنــه قــال) أل(مــصري أصــحابه، ومــا يالقــون، وهــو مــا تبينــه 

 .ألجعلنك ممن عرفت أحواهلم يف سجوين
 وقـد ذكـر املفـرسون ،وهو هتديد ووعيـد شـديد ملوسـى عليـه الـسالم
   )١(.املساجنيعددا من أنواع التعذيب الذي كان يامرسه فرعون مع 

ومع هذا التهديد والوعيد فإن موسى مل يفقد ثقته بـاهللا، ومل يلتفـت إىل 
ما يرصفه عن املهمة التي أرسل هبا، وهي إقناع قومه باحلجة والربهان؛ فإذا 
هو يتجه إىل إظهار آية حمسوسة من املعجزات تدل عىل صدقه، وهي احلجة 

O  w   v : اد موسـى أن يظهرهـافـأر. التي أراد فرعون أن خيفيها عن قومـه
   z     y  xN حتى لو جئتك بدليل واضح عىل صدق رسـالتي : أي

الوصـلية التـي ) لـو(فإنك جتعلني من املسجونني؟ وهذا التقدير دلت عليـه 
 . للتهويل والتعظيم) يشء(هي لفرض حالة خاصة، والتعبري عنها بـ

 ملـا سـبق مـن قـول ويف هذا إحراج لفرعون أمام املـأل الـذين اسـتمعوا
 وهـو يـدعي أنـه ،موسى؛ ولو رفض االستامع إىل دليله لدل عـىل خوفـه منـه

 . جمنون
ًثــم إن موســى اســتفهمه اســتفهاما مــشوبا بإنكــار، واســتغراب قطعــا 

                                                
ـــــوير) ١( : ، يف ظـــــالل القـــــرآن)١٩/٧٤: (، روح املعـــــاين)١٩/١٢٢: (التحريـــــر والتن

)٥/٢٥٩٣ .( 



 

 
 

: ًملعذرته قبل الـسجن، ومـن ثـم وجـد فرعـون نفـسه مقـودا لطلـب الـدليل
O  £    ¢  ¡  �  ~  }  |N ]٣١: الشعراء.[ 

فرعــون أعــرض عــن التــرصيح بــاالعرتاف بموســى عنــد ويلحــظ أن 
  {  ~  �  ¡  ¢    O: اإلتيــان باآليــات، فجــاء بكــالم حمتمــل إذ قــال

  £Nيف دعــواك، فهــو مــا يــزال يــشكك يف صــدق موســى عليــه :  أي
ما يقتيض أن فـرض صـدق موسـى عنـد فرعـون ): إن( ففي حرف ،السالم

لغالب كذبه، وهو مـا يريـد ، وأن ا)إن(مشكوك فيه كام هو الغالب يف رشط 
فرعون إهيام قومه بـه، فبقـي حتقيـق أن مـا سـيجيء بـه موسـى مبـني أو غـري 

وهذا قد اسـتبقاه كـالم فرعـون إىل مـا بعـد الوقـوع، والنـزول ليتـأتى . مبني
  )١(.إنكاره إن احتاج إليه

هنا كشف موسى عن معجزته؛ وقـد أخرمهـا حتـى بلـغ التحـدي مـن 
 ¨  ©  O §  ¦  ¥  ±  °  ¯    ®  ¬  «  ª: فرعـــون أقـــصاه

  ³  ²N ]٣٣ - ٣٢: الشعراء.[ 
وملا أسقط يف يد فرعون، ورأى تلك اآليـة البينـة، عـاد إىل الفـرار مـرة 
 ،أخرى باالهتـام والتخويـف، وحـاول دفعهـا؛ وهـو يـشعر بـضعف موقفـه

´  O :  ليغطـي عـىل هـذه املعجـزة،وهييج خماوف قومه من موسـى وقومـه
  º  ¹  ¸  ¶  µ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » 

  Å  Ä   ÃN ]٣٥ – ٣٤: الشعراء.[ 

                                                
 ).١٩/١٢٢:  (التحرير والتنوير) ١(



 

 
 

ويبدو تضعضع فرعون، وهتاويه، وتواضعه للقوم الذين جيعل نفسه "
 ومتى كان فرعون ،O  Ä   ÃN :  فيطلب أمرهم ومشورهتم،هلم إهلا

 !يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون
ت  الطغـــاة حيـــنام حيـــسون أن األرض تتزلـــزل حتـــ)١(وتلـــك شنـــشنة

أقدامهم، عندئذ يلينون يف القول بعد التجرب، ويلجأون إىل الـشعوب، وقـد 
ــشورى يف األمــر، وهــم كــانوا  كــانوا يدوســوهنا باألقــدام، ويتظــاهرون بال

 ثم إذا هم هم جبابرة ،ذلك إىل أن يتجاوزوا منطقة اخلطر. يستبدون باهلوى
 )٢(."!مستبدون ظاملون

 :  حاله بتهمتنيوقد اهتم فرعون موسى عليه السالم يف
أنه هبذه الدعوة ال يريد هداية، وال تعليام، ولكنه ساحر يريـد أن : ًأوال

 . خيرجكم من أرضكم بسحره؛ فاهتمه بالسحر تنفريا منه
ــئال يكــون لكــم ســلطان يف : ًثانيــا أنــه يريــد إخــراجكم مــن األرض ل
 بـل يكـون األمــر لغـريكم، وتكونـون عبيــدا تعيـشون عـىل هــامش ،األرض

 .اة فيهااحلي
ويلحظ أنه أراد من خالل ذلك استثارة عنرصيتهم بام كان بينهم وبني 
بنــي إرسائيــل مــن العــداوة، وذلــك باهتــام موســى بحــب امللــك واملنــصب 
واملنزلة، وذلك ليستتب له ملكه، وربوبيته، وهو مـارصح بـه هـو وقومـه يف 

O  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì : ســـــورة يـــــونس

                                                
 ).١٣/٢٤١: (لسان العرب. الطبيعة والسجية: الشنشنة) ١(
 ).٥/٢٥٩٣: (يف ظالل القرآن) ٢(



 

 
 

Ù  Ø   ×  Ö    Õ   Ü  Û  Ú  N]١(].٧٨:  يونس( 
 ، وهم رشكاء فرعون يف باطلـه،وأشار عليه املأل؛ وقد خدعتهم حيلته

ــوذ  ــي جتعلهــم حاشــية ذات نف ــاء األوضــاع الت ــصلحة يف بق وأصــحاب امل
O  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë  Ê  É  È  Ç : ومكانـــــة

  Ò  ÑN ]٣٧ - ٣٦: الشعراء [. 
 موسـى عليـه الـسالم، وكيفيـة ّإننا ومن خالل هذا احلوار الـذي أداره

ّرده عىل الشبهات، واألسئلة التي أثارها فرعون نتبني مدى ما كان يتمتع به 
موسى من قدرة عىل احلوار واملناقشة، واإلقنـاع باحلجـة والـدليل، واملنطـق 

 .الواضح السليم
 التدرج الذي سـار بـه موسـى يف إدارتـه مدى ًأيضا لنا بوضوح ويبدو

 عىل فرعون، ودحض حجتـه، وبيـان ضـعف موقفـه حلجةاللحوار، إلقامة 
 وأرعد ، إىل التهديد والوعيد،أمام أرشاف قومه، فتخبط فرعون من االهتام

 وحماولتـه لزعزعـة ،ًوأزبد، وكان موقف موسـى ثابتـا رغـم طغيـان فرعـون
موسى عن موقفـه، وإشـغاله عـن الـدعوة باالهتـام بـاجلنون والـسحر، فلـم 

لذي أراده من دعوة قومه، وبيان بطالن ألوهية ينرصف موسى عن اهلدف ا
 . املدعاة، وهي أعظم ما يمكن زعزعته يف نفوس قومهونفرع

 : بني موسى وفرعون يف األلوهية من خالل سورة طهاحلوار: ًثالثا
 من احلوار واجلدال السابق بني موسى عليه السالم، وفرعـون وقريب

                                                
ـــــاين)١٠/٥٣٥١: (رة التفاســـــريزهـــــ) ١( ـــــرآن)١٩/٧٤: (، روح املع : ، يف ظـــــالل الق

)٥/٢٥٩٤.( 



 

 
 

 أقـف باختــصار مـع هــذه  ولعـيل، يف سـورة طــه- وعـالجــل- ذكـره اهللا امـ
 وهي حتكـي جانبـا آخـر مـن احلـوار ،ًاآليات جتنبا للتكرار يف احلوار السابق

O   â  á  à  ß     Þ  Ý  Ü  Û :الــذي دار بــني موســى وفرعــون
   ï  î      í  ì  ë  ê  é  è   ç  æ  å   ä   ã  "  !

  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #
  6  5  4  3 @  ?  >  =    <  ;  :  9  8   7N 

 ].٥٣ – ٤٩: طه[
: فبعد أن أعلم موسى فرعون أنه مرسـل مـن ربـه إىل فرعـون يف قولـه

O  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸
  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç     Æ

  Ú   Ù   Ø  ×  ÖN ]٤٨ - ٤٧: طه [ 
وإضـافته الـرب إىل  ،]٤٩:طـه[ O     Þ  Ý  ÜN :  فرعـونأجابه

فمـن : ، وأعرض عن أن يقولO  ¼  »     ºN : ضمريمها ألهنام قاال له
 إعراضــا عــن االعــرتاف باملربوبيــة، ولــو O  Ý  ÜN : ريب؟ إىل قولــه
ً لئال يقع ذلك عند أتباعه موقعا فيحسبوا أنه مرتدد يف معرفة ،بحكاية قوهلام

 )١(.بأن له ربا أو أنه اعرتف ،ربه
 ويدهش فرعـون ": ًيقول عبد الكريم اخلطيب معلقا عىل هذا املوقف

 وتضل من وعيه الكلامت ، التي طلع هبا عليه هذان الرسوالن،هلذه املفاجأة
                                                

، تفـسري أيب )٦/٢٣٢: (، البحر املحـيط)٢٢/٥٨: (، تفسري الرازي)٣/٦٨: (الكشاف) ١(
 ).١٦/٢٠٢: (، روح املعاين)١٦/٢٣٢: (، التحرير والتنوير)٦/١٩: (السعود



 

 
 

O  »     º ..  وال يمــسك منهــا إال بالكلمــة األوىل منهــا ،التــي ســمعها
¼N. 

ــك(ّويقلــب هــذه الكلمــة  ــةويوردهــا عــىل ذاتــه اإل) ّرب ــريى أن ،هلي  ف
ّ، وهذا هو النكر أعظم النكر؟ أرب يـضاف إىل ..ّالرسولني ينسبانه إىل رب 

ّرب؟ إنه إن تكن ثمة إضافة فهو الرب األعىل الذي تضاف إليه األرباب  ّ ..
، وهلـذا اجتـه إىل ..وإنه إذا جاز أن يكون للناس رب؛ فلن يكون لـه هـو رب

إنه ] ٤٩: طه[ O  Û     Þ  Ý  Ü N ..موسى خماطبا يف هتكم واستنكار 
 فإذا كان ملوسى وهارون رب غري فرعون فليقوال له من ،ال ينتسب إىل رب

 )١(."من ربى هذا؟ بل قال من ربكام أنتام؟: هو؟ وهلذا مل يقل فرعون 
 ].٥٠: طه[ O  è   ç  æ  å   ä   ã  â  áN : قال موسى

لربوبية ال يعـدو أن  وأن ادعائه ا،ّ حتد ظاهر لفرعون،وىف هذا اجلواب
يكون دعوى كاذبة، وهو جواب يف غاية البالغـة الختـصاره، وداللتـه عـىل 
ّأن الغني القادر املنعم عىل اإلطالق هو اهللا تعاىل، وأن مجيع مـا عـداه حمتـاج  ّ

 )٢(.إليه جل وعال
 ،ّوهللا در هذا اجلواب ما أخـرصه ومـا أمجعـه": ولذلك قال الزخمرشي

  )٣(."ًلذهن، ونظر بعني اإلنصاف، وكان طالبا للحقوما أبينه ملن ألقى ا
ربنا رب العاملني لكن موسى اتبع : وكان الظاهر أن يقول عليه السالم

                                                
 ).٨/٨٠٣: (طيبالتفسري القرآين للقرآن، عبد الكريم اخل) ١(
ــــضاوي) ٢( ــــسري البي ــــيط)٤/٥٤: (تف ــــر والتنــــوير)٦/٢٣٢: (، البحــــر املح : ، التحري

)١٦/٢٣٣.( 
 ).١٦/٢٠٢: (روح املعاين: ، وينظر)٣/٦٨: (الكشاف) ٣(



 

 
 

 )١(.طريق ما يسمى باألسلوب احلكيم
ملا شاهد فرعون هذا اجلواب املبهـر أراد أن يـرصفه عليـه الـسالم عـن 

] ٥١: طـه[ O  î  í  ì  ëN: دعوته، ويشغله عام هـو بـصدده، فقـال
فلام مل يقدر فرعون عىل جمادلته انتقل إىل سؤال آخر، وهو ما حال من هلـك 

 وذلك كله عىل سبيل املراوغة واحليدة عن االعرتاف بـام قـال ،من القرون؟
 . موسى، وما أجابه به

سأله عن أخبارها وأحاديثهـا ليختربمهـا أمهـا نبيـان؟ أو مهـا مـن : قيل
مـراده مـا هلـا ال :  األمم الـسابقة؟ وقيـلمجلة القصاص الذين قرأوا قصص

 )٢(.تبعث، وال حتاسب
ّبـأن كـل ": فأجاب موسى بكل ذكاء لغرض فرعون من هـذا الـسؤال

 وال جيـوز عليـه اخلطـأ ، وهـو مثبـت عنـده يف كتـاب،كائن حميط بـه علـم اهللا
ال يضل :  أي، كام جيوزان عليك أهيا العبد الذليل والبرش الضئيل،والنسيان
 )٣(." وال ينسى كام تنسى يا مدعي الربوبية باجلهل والوقاحة، أنتكام تضل

فهو تعريض بفرعون بأنه فاقد لصفات الربوبيـة فيعـرض لـه النـسيان 
                                                

تلقي املخاطب بغـري مـا يرتقـب ": ، واملراد باألسلوب احلكيم)١٦/٢٠٢: (روح املعاين) ١(
 عىل أنه األوىل بالقصد، أو السائل بغـري مـا يتطلـب بحمل كالمه عىل خالف مراده تنبيها

: اإليـضاح للقزوينـي. "بتنزيل سؤاله منزلة غريه تنبيها عىل أنـه األوىل بحالـه أو املهـم لـه
 ).١/٢٠٠: (أمحد مطلوب.، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، د)٧٦(

، )٦/٢٣٢: (حـيط، البحـر امل)٢٢/٥٩: (، تفـسري الـرازي)٦/٢٠: (تفسري أيب السعود) ٢(
: ، التحريـــر والتنـــوير)١٦/٢٠٣: (، روح املعـــاين)٢/١٧٣: (التـــسهيل، البـــن جـــزي

 ).٥٠٦: (، تفسري السعدي)١٦/٢٣٣(
 ).٢٢/٦١: (، تفسري الرازي)٦/٢٣٢: (البحر املحيط: ، وينظر)٣/٦٩: (الكشاف) ٣(



 

 
 

ّوسبق اجلهل، وهو دليل وبرهان جيل آخر عرض فيه موسى ببطالن ادعـاء 
 .  فرعون يف الربوبية، وأنه ال يليق بالرب أن يكون جاهال أو ناسيا

أن موسـى جتنـب التـصدي للمجادلـة واملناقـضة يف غـري مـا واحلاصل 
 .جاء ألجله ألنه مل يبعث بذلك، ويف هذا اإلعراض فوائد كثرية

ثم استطرد موسى عليـه الـسالم يف وصـف اهللا عـز وجـل بـصفات ال 
يمكن لفرعون أن يتصف هبـا، ولـو قـال لـه هـو القـادر أو الـرازق، وشـبهه 

ك لنفـسه ألن صـفات خلـق األرض، ألمكن فرعون أن يغالطه، ويدعي ذل
ًوبسطها، وإنـزال املطـر تـدل عـىل الكـامل املطلـق، قـال موسـى مـستطردا يف 

.  /  O  2  1  0 : -جـــل وعـــال- وصــف بعـــض أفعـــال اهللا
 @  ?  >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3N 

 ]. ٥٣: طه[
وقد كانت حجـة ملجمـة مـن موسـى لفرعـون فكـل هـذه األفعـال ال 

ــرصف يمكــن أ ــه يف الت ــك ل ــرصف يف الكــون، ال رشي ن يفعلهــا إال رب مت
 .واإلرادة

وقد وجم فرعون هلذا اجلواب، وظهر منه االضطراب، فنقل احلديث 
إىل وجه آخر فرارا مرة أخرى من احلوار إىل االهتام، وخيش أن تروج فكـرة 

 وهــو ،بطــالن ألوهيتــه إىل قومــه فجــاء قومــه مــن ناحيــة مــا حيرصــون عليــه
_  `     O  b  a:  وأمـواهلم، فقـال، عىل سالمة أرضهمحرصهم

  e  d    cN ]٥٧: طه[ . 
ًحتقـريا لـشأن  OcN : وأضاف السحر إىل ضمري موسى يف قولـه

 . هذا الذي سامه سحرا، واستصغارا ملوسى



 

 
 

ويأيت مكر اجلبارين فيأيت فرعون بشبهتني ليثري حنق القوم، وعداوهتم 
 : ملوسى

_  `     O  a : بته بإخراج القوم مـن أرضـهماهتامه برغ: أوهلام
  bN، وهــو أمــر يــشق عــىل الــنفس قــد قرنــه اهللا يف بعــض اآليــات بقتــل 

النفس، فلام امتألت نفوسهم باحلقد واحلنق عليه ألقـى التهمـة الثانيـة التـي 
 . تقدح يف رسالته، وتنفر الناس منه، وهي اهتامه بالسحر

ًن، ولكن دفاعا عن اقتـصادهم وهنا غضب القوم، ليس لربوبية فرعو
وأرضهم، وقد ظهـر أثـر هـذا الكـالم عـىل املـأل برتديـدهم هلـذا القـول بعـد 

ـــالوا ـــن، فق O  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À : زم
   Ë    Ê  ÉN ]٦٣: طه .[ 

وهكذا يروج الطغاة لتشويه صورة املصلحني بني الناس حتى تـصبح 
  )١ (.ييز، وال وعيحقيقة يتناقلها الناس، ويرددوها بال مت
، ..فلن تكـون بـني فرعـون وموسـى"وبكل مكر كبار انتقلت املعركة 

  O h   g  fN ! ولكنها ستكون بني موسـى، وسـحرة فرعـون
وهلذا بادر فرعـون بـإعالن ! فهذا هو مكان موسى يف نظر فرعون] ٥٨: طه[

: طـه[ O  q  p  o  n  m  l  k  j  iN ..البدء باملعركة
ّ يرفـه عـن ،فرعون نفسه يف املعركـة باعتبـاره شـاهدا متفرجـاوأدخل ].. ٥٨

: أي] ٥٨: طـه[ O  s   rN !  بام يرى من أالعيـب الـسحر وفنونـه،نفسه
                                                

، )١٥/٣٠٧: (، تفـسري الـشعراوي)٣/٥٢٩: (، فتح القـدير)٢٢/٦٢: (تفسري الرازي) ١(
 ).١٦/٢٤٤: (التحرير والتنوير



 

 
 

 يــسع اجلمـوع احلاشـدة التــي ستـشهد هــذا ،واخـرت مكانـا مبــسوطا مـستويا
 )١(."!! وحيله، وفنونه،ّالسحر

الم فيـه  ألن حجة موسى عليه الـس،وهكذا مل يمض فرعون يف اجلدل
 .  وتأييده ومعيته له،واضحة، وهو يستلهم حجته من آيات اهللا الكونية

وأعلن فرعون التحدي أمام املأل ليظهر قوته وثباته، وإنام أعاد فرعون 
أمـر الوعــد إىل موسـى عليــه الـصالة والــسالم حتـرزا مــن نـسبته إىل ضــعف 

ألمر، وأنه مل ، وإظهار اجللد، وإظهار أنه متمكن من ا، وضيق املجالالقلب
خيرج عن طوعته وقدرتـه، كـام أن تقـديم ضـمريه عـىل ضـمري موسـى عليـه 
ًالــصالة والـــسالم، وتوســيط كلمـــة النفــي بيـــنهام إشــعارا بمـــسارعته إىل  

 )٢(.االستجابة للموعد
ومل تفـت موســى عليــه الـسالم هــذه الفرصــة فواعـدهم يف يــوم العيــد 

ملوعد بكل دقة داللة عىل وفائه الذي جيتمع فيه الناس، ومن فطنته أنه حدد ا
بالوعــد، وثقتــه بنــرص اهللا، فاختــار يــوم الزينــة، ووقــت الــضحى بالتحديــد 

 .ليكون اجلمع أكثر، وحيق اهللا احلق ويبطل الباطل
 وبـاال عـىل -جل وعال-ولقد كانت كل تلك الرتتيبات من تقدير اهللا 

ن فرعــون، حيــث كــشفت احلقيقــة يف صــدق موســى عليــه الــسالم، وبطــال
كان هـذان نموذجـان حلـوارين . ألوهية فرعون، وكان أمر اهللا قدرا مقدورا

بني موسى وفرعون ظهر فيهام تدرج موسى يف اخلطاب واحلوار أقـام فـيهام 
احلجة عىل القوم، وعىل فرعون، وتبـني فـيهام لكـل منـصف بطـالن دعـوى 

                                                
 ).٨/٨٠٣: (التفسري القرآين للقرآن) ١(
 ).٥٠٨: (تفسري السعدي: ، وينظر)٦/٢٤: (تفسري أيب السعود) ٢(



 

 
 

 اهللا فرعون بالربوبية، صال فيها موسى وجـال، وأدى املهمـة بـالتبليغ لـدين
باملوعظة واحلكمة تارة، وباخلطاب العقـيل تـارة، وكـان يلقـي فيهـا احلجـج 
والرباهني عىل فرعون وملئـه، وال يعـدو فرعـون يف كـل مـرة تـضعف فيهـا 
حجته بالفرار من املواجهة بإلقاء التهم عىل موسى، بالسحر تارة، وباجلنون 

تشويه الصورة تارة، وبالتخويف والرتهيب بالسجن تارة، والقتل أخرى، و
بحب املكانة والدنيا واملنصب، وتأليب قومه بأنه ال يريد إال إخراجكم مـن 
األرض، وتوريث بني إرسائيل هـذه األرض، وهـي هتـم تـدل عـىل ضـعف 
فرعون عن املحاجة مـن جهـة، وهـي يف نفـس الوقـت مل تـضعف مـن عـزم 

فرعون موسى عليه السالم يف الدعوة إىل الدين الصحيح، واجتثاث ربوبية 
 .من قلوهبم

ًوال ريب أن موسى قد حقـق انتـصارا عظـيام مـن خـالل هـذا احلـوار، 
 ومل جيـد مـن فرعـون تلـك الرباهـني الدالـة عـىل ،وأظهر حجته عىل فرعـون

 .  صدقه
 



 

 
 





ا بوضـوح أن موسـى عليـه من خالل عرض احلوارات السابقة بـدا لنـ

السالم قد بذل مـع فرعـون شـتى الطـرق يف اإلقنـاع، والبيـان تـارة بـاللني، 
ــارة باحلجــة ]١٨: النازعــات[ O  4   3  2    1  0  /  .N : واملالطفــة ، وت

O  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  à : والربهــان، والــدليل الواضــح
  éN ]ــيل]٥٠: طــه ــدليل العق ــارة بال   OU  T  X   W  V : ، وت
  YN ]ويف بعض األحيان تعرض الـشدة ألمـر عـارض ردا ]٢٦: الشعراء ،ً

O   j  i  hg  f  e  d  c  b: عىل شبهة، أو بيانا لفساد العقل
  l  kN ]٢٨: الشعراء[ردا عىل قول فرعون  :O  ^  ]  \      [  

   a  `   _N ]٢٧: الشعراء.[ 
 وحـال فرعـون مـن جهـة ،كانت هذه مراحل اقتضتها حكمة الـدعوة

 بـاللني والـدعوة -جـل وعـال- واستجابة ألمر اهللا ،املنزلة التي كان يتبوأها
 .باحلسنى

ولكن التدرج الذي سلكه موسى عليه السالم يف اجلملـة مل خيـرج عـن 
ــاديء أمــره كــام أمــره اهللا  ، ثــم انتقــل إىل اجلــدال - جــل وعــال -اللــني يف ب
ًهـان الفطـري، ثـم انتقـل أخـريا إىل الـشدة واحلوار، مع الـدليل العقـيل والرب

 .والتهديد والوعيد
فلام أقيمت احلجج واآليات الواضحات البينات عىل فرعـون، وتبـني 



 

 
 

عناده وكربياؤه عن اتباع احلق، واهتم موسى كذبا وزورا بالسحر مع ظهور 
 . حججه وبراهينه، تغريت نربة موسى إىل الشدة والغلظة

 :السالم فرعون باخلسارة الدنيوية واألخرويةاهتام موسى عليه  ً:أوال
 جانبا من مواقف الشدة، والغلظة، والتهديد، -جل وعال-حكى اهللا 

O  }    |  {  z  y : قـال تعـاىل. والوعيـد يف عـدد مـن اآليـات
  ¬  «  ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~

  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®
  ¿  ¾  ½    ¼N ]١٠٢ – ١٠١: اإلرساء.[ 

ًملعونـا حمبوسـا عـن اخلـري، : قـال ابـن عبـاس): مثبورا: (واملراد بقوله ً
ًمغلوبـا، وقـال جماهـد : قليل العقل، وقال الـضحاك: ًوعن ابن عباس أيضا

 ) ١ (.ًهالكا: وقتادة
وال شــك أن موســى عليــه الــسالم مل يــصل إىل هــذه اجلــرأة مــع الطاغيــة  

فد مجيع املحاوالت يف اإلقناع، وهو مـا يـشري إليـه قـول فرعون إال بعد أن استن
̧  Oº  ¹: موســـى لـــه   ¶   µ  ́    ³  ²  ±  °  N ،

وأكد موسى كالمه بالم القسم، وحرف التحقيق حتقيقا حلصول علـم فرعـون 
 . ًحججا وبراهني بينة عىل بطالن دعواك: أي) بصائر(بذلك، واملراد بـ

 فرعــون قــد علــم بــصحة هــذه وإنــام أيقــن موســى عليــه الــسالم بــأن
إنـك لـتعلم : إما بوحي من اهللا أعلمـه بـه، وإمـا بـرأي مـصيب، أي: اآليات

 . واتباعه، يأخذان عليك اإلقرار باحلق، ولكن العناد والكرب،هذا
                                                

 ).٥/١٢٦: (، تفسري ابن كثري)٩/٤٥٦: (الدر املنثور، السيوطي) ١(



 

 
 

وأيضا فإن موسى مل يرصح هبذه الغلظة إال بعـد أن أوحـى اهللا لـه فـيام 
 وثباتـا، وكـون عـددا يبدو بقرب هالك فرعون، وبعد أن رسخت قدمه قوة

 .ًمن األتباع الذين زادوه تثبيتا، وثقة بنرص اهللا
ْثم مل يفـت موسـى عليـه الـسالم، : ( وإىل ذلك أشار الشعراوي، فقال  ُ َ

َوقد ثبتت قدمه، وأرسى قواعـد دعوتـه أمـام اجلميـع أن يكلـم فرعـون مـن  ِّ ُْ ْ
  «  ¼    ½O : ُمنطلق القوة، وأن جياهبه واحدة بواحدة، فيقول

  ¿  ¾N ]ْفقــد ســبق أن قــال فرعــون] ١٠٢: اإلرساء: O   ª  ©
  ®  ¬  «N ]فواحدة بواحدة، والبادي أظلم] ١٠١: اإلرساء... ،

ٌوكأن اهللا تعاىل أطلع موسى عىل مصري فرعون، وأنه هالك عن قريب َ ْ.()١( 
 وبالقـسم، ،)الالم( و،املؤكدة) إن(وقد أكد هذا الظن هبالك فرعون بـ

 O    ¼  »¾  ½N ويالحظ أنه ناداه باسمه الرصيح ألنه ،
إذا كـان فرعــون قـد اســتعىل بجربوتـه، فموســى قـد أعــاله اهللا تعـاىل بمقــام 

 . فحق له أن خياطبه باسمه الرصيح،الرسالة
وقد استشكل أبو حيان اجلمع بني هذه اآلية وبني األمـر بلـني القـول،  

ه الــسالم يتوقــع مــن ًكــان أوال موســى عليـ: (وحـاول اإلجابــة عليــه، فقـال
فـأمر ] ٤٥: طه[ O     «  ª      ©    ¨  §  ¦  ¥   ¤N :فرعون أذى كام قال

ًأن يقول له قوال لينا، فلام قال له اهللا  فـصال عـىل ،ال ختـف وثـق بحاميـة اهللا: ً
 )٢().فرعون صولة املحمي، وقابله من الكالم بام مل يكن ليقابله به قبل ذلك

                                                
 ).١٤/٨٧٨٠: (تفسري الشعراوي) ١(
 ).٦/٨٤: (البحر املحيط)٢(



 

 
 

 أن موسى ملا تبني له أن فرعون معاند مكابر، - كام سبق -واألظهر يل 
 أنـه قابلـه -كـام يف اآليـة-ويئس من رجوعه بإخبـار اهللا لـه، أو بغالـب ظنـه 

ًعندها بالشدة والغلظة، وأن ذلك كان ردا عىل قـول فرعـون وغلظتـه معـه، 
وأنه األنسب باملقام بعد تعداد اآليات، والظاهر أن ذلك بعد لقائه بالسحرة 

 .به، فكانت من أبني احلجج عىل صدق موسى عليه السالموإيامهنم 
وهكذا نفهم لني القـول ال كـام يفهمـه بعـض املهـزومني أمـام ضـغط "

فال جيب أن نفهم من لـني القـول يف بدايـة ...اجلاهلية والعلامنية والطاغوت
ّالدعوة واملواجهة أنه لن تكون هناك خماشنة إذا اقتضت األمور، بـل إن مـن  ّ

ُنواجه صلف الطاغوت بلني نخفـي وراءه ضـعف القـدرة عـن الضعف أن 
 )١(."!قول كلمة احلق

 :اهتامه بالتكرب، واإلعراض عن يوم احلساب: ًثانيا
جــل -ًومــن املواقــف الغليظــة أيــضا يف جانــب فرعــون مــا ذكــره اهللا 

!  "  #  O :  عن موسى يف نقاشه مع فرعون، قال تعاىل-وعال
 +     *     )  ('  &  %  $  2  1     0  /   .  -  , 

  ?  >   =        <  ;  :  9  8    7  6  5   4  3
  B  A    @N ]٢٧ - ٢٦: غافر .[ 

 من موسى لفرعون، أم ً مبارشاًاوعىل كال القولني هل كان ذلك خطاب
؛ فإن موسى ملا توعده فرعون بالقتل كان غليظـا يف رده )٢(كان خطابا لقومه

                                                
 ).٣٠٠: (رعون يف القرآن، قاسم توفيقشخصية ف) ١(
ذهب الطربي وابن عطية والقرطبي إىل أن اخلطاب كان مبارشا، وذهب ابن كثـري، وابـن ) ٢(

ًعاشور، واآللويس إىل إن خطاب فرعون وموسـى كـان لقـومهام ومل يكـن مبـارشا بيـنهام، 
= 



 

 
 

 الصفات املنحرفـة مـن التكـرب، والقـسوة، واإلعـراض عليه، وبني ما به من
 . عن يوم القيامة

;  O  ،باهللا الذي هو ريب وربكـم: أي O  8    7N : ًقال لقومه جميبا
   = <Nفذكره بوصفه لتـشمل اسـتعاذته فرعـون وغـريه مـن اجلبـابرة ، 

ولإلشارة إىل علة االستعاذة، وهي التكرب، وليكون عىل طريقـة التعـريض ؛ 
 . كون أبلغفي

 وهـو أقـبح اسـتكبار، ،االسـتكبار عـن اإلذعـان للحـق: وأراد بالتكرب
<  ?  O :  وعىل شـدة ظلمـه، وقـال،وأدله عىل دناءة صاحبه ومهانة نفسه

A    @N عقبـه بـه ألن طبـع املتكــرب القـايس إبطـال احلـق، واحتقــار ّ
ًاخللق، لكنه قـد يتـوب إذا كـان مقـرا خائفـا مـن احلـساب، وأمـا إذا  اجتمـع ً

 فيكـون ، فـال كبـرية إال ارتكبهـا، والتكذيب بالبعث كان أشـد ظلـام،التكرب
 .باالستعاذة أوىل وأحق
تأكيدا، وتنبيها عىل أن السبب يف دفـع الـرش هـو ) إن(وافتتح الكالم بـ

العيـاذ بــاهللا تعـاىل، وخــص اســم الـرب ألن املطلــوب هـو احلفــظ والرتبيــة، 
  )١(. يف العياذ به سبحانهوأضافه إليهم حثا هلم عىل موافقته

 عن قيل موسى هو صورة من صور الشدة -جل وعال-وما ذكره اهللا 
                                                

ــام ســمعه موســى نقــال عــن فرعــون = رر ، املحــ)٢١/٣٧٥: (تفــسري الطــربي: ينظــر. وإن
، )٧/١٣٩: (، تفــسري ابــن كثــري)١٥/٣٠٥: (، تفــسري القرطبــي)٤/٦٢٢: (الــوجيز

 ).٢٤/٦٣: (، روح املعاين)٢٤/١٢٦: (التحرير والتنوير
، روح )٢٤/٦٣: (، روح املعـاين)٧/٢٧٣: (، تفـسري أيب الـسعود)٤/١٦٦: (الكشاف) ١(

 ). ٨/١٣٢: (البيان



 

 
 

التي اقتضتها احلكمة الدعوية، فلـام توعـده فرعـون بالقتـل، واهتمـه بـام هـو 
-بريء منه بإظهار الفساد يف األرض، وهـي هتمـة ال يـستحقها إال فرعـون 

، أجابـه موسـى ببيـان - ملكهالذي قتل األبناء واستحيى النساء حفاظا عىل
صفاته احلقيقية لقومه، وهي صـفتا الكـرب، واإلعـراض عـن يـوم احلـساب، 

 .فكان جوابا شافيا من موسى أبان عن عزة اتصف هبا موسى عليه السالم
 وبعـد ،والذي يبدو أن موسى إنام قال ذلك بعد أن بلغ منزلة يف قومـه

نة تبوأها بني قومه، وإال مل أن تغلب عىل السحرة يف نزاله، وأصبحت له مكا
جيرؤ عىل هذه الكلمة العظيمة يف حق الطاغية فرعـون، وقـد تبـني لفرعـون 

 .ًصدقه ونبوته، وبعد أن تبني له أيضا عناد فرعون وكربيائه عن اتباع احلق
ّوالظاهر أن فرعون لعنه اهللا كان قد استيقن أنه نبي": قال الزخمرشي ّ، 

ــا هــو ــات، وم ــه آي ــا جــاء ب ــسحروأن م ــه خــب ، ب ــان في َ ولكــن الرجــل ك
َوجربزة ً، وكان قتـاال سـفاكا للـدماء يف أهـون يشء)١(َ  فكيـف ال يقتـل مـن ،ً

ُّأحس منه بأنه هو الذي يثل ُ ّ ولكنه كان خياف إن هم ، عرشه، وهيدم ملكه)٢(َ
 )٣(."بقتله أن يعاجل باهلالك

 :التهديد والتخويف يف خطاب موسى لفرعون وقومه: ًثالثا َ
 األساليب التـي مل تفـارق خطـاب موسـى مـع فرعـون، وقومـه إن من

عـراض عـن إلأسلوب التهديد والوعيـد، وتـذكريهم بعقوبـة اهللا هلـم عنـد ا
O  Ð : احلق، وذلك ما يظهر عند لقائه بفرعون يف بادئ أمره، يف قوله تعاىل

                                                
ُاخلداع اخلبيث، واجلربز: َاخلب) ١( ْ  ).١/٣٤١: (لسان العرب. َبهو اخل: ُ
ُّيثل) ٢( ُ  ).١١/٨٩: (لسان العرب. هيدم ويزيل: أي: َ
 ).٤/١٦٥: (الكشاف) ٣(



 

 
 

  Ú   Ù     Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  ÑN ]٤٨: طه.[ 
تكذيب، والتويل قبل حصوله مـن فرعـون وهو تعريض بإنذاره عىل ال

 . ليكون البالغ عىل أتم وجه
ــول  ــذا الق ــون هب ــا فرع ــسالم مل يواجه ــيهام ال إن موســى وهــارون عل
باعتباره من كالمهام، وإنام هو وحي أوحى اهللا به إليهام، ومهـا جمـرد نـاقالن 

 .هلذا الوحي
ـــ ــد ب ــوحي، والوعي ــد أكــد ســبحانه ال ــد(وق ــك )أن( و،)ق ، وكــان ذل

: لرتهيب والتأكيد له أثره يف نفس فرعـون فقـد اجتـه مبـارشة إىل االسـتفهاما
OÞ  Ý  ÜN. 

وفيه من التلطيف يف الوعيد حيث مل يرصحا بحلول العذاب به، وهذا 
ًفيه أيضا ترغيب لفرعون باإليامن، واتباعهام، ويف نفس الوقت هتديـد، غـري 

O   Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð: مبارش كـي ال يثـريا كربيـاءه، وخاصـة يف أول أمـره
   Ù            Ø  ×  Ö  ÕN ]١(].٤٨: طه( 

أن موســى عليــه الــسالم كــان ربــه يكلمــه : إحــدامها: وهنـا إشــارتان"
 وهو العذاب ،أهنام ابتدءا الدعوة باجلزء املخوف منها:  والثانية،ويوحي إليه

ملن توىل، وأعرض، ونأى بجانبه عن الـدعوة، وذلـك ألن اجلبـابرة يـرهبهم 
األمـر املغيــب عــنهم، ويفــزعهم فيحـاولون مــن بعــد إرهــاهبم االســتامع إىل 

 فالـرش ينـازع ،القول، وإن كانت عاقبـة االسـتامع يف االسـتجابة غـري حمققـة
                                                

ـــسعود) ١( ـــر والتنـــوير)٦/١٩: (تفـــسري أيب ال : ، يف ظـــالل القـــرآن)١٦/١٢٧: (، التحري
 ).٥٠٦: (، تفسري السعدي)٨/٧٩٧: (، التفسري القرآين للقرآن)٤/٢٣٣٧(



 

 
 

 )١(." فأهيام غلب كانت العاقبة له، ويقاوم اخلري،نفوسهم
 والتهديد بعقوبة اهللا، مـا قالـه موسـى ، والوعظ، مواقف التذكريومن 

¦  §   ¨  ©  O  «  ª: ند لقائه هبم للنزال واملغالبةللسحرة ع
  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²±  °  ¯  ®  ¬N ]٦١: طه.[ 

ــاىل  ــوة اهللا تع ــسحرة بإرهــاهبم بق ــاء ال ــسالم لق ــه ال ــدأ موســى علي ــد ابت فف
، وذلك ألهنم مـستعبدون بقـوة فرعـون، فـذكرهم أن )ويلكم: (وهتديدهم

 O  ¬  «  ª  ©   ²±  °  ¯  ®N:  فقـال،قوة اهللا أعظـم
 ليزيـل برهبـة اهللا ،فأوضح هلم قدرة اهللا تعـاىل، وأهنـا تبيـد خـرضاء الظـاملني

تعــاىل رهبــة فرعــون الــذي ال يملــك شــيئا، وإنــام قوتــه ختيــل، وهــو يف ذاتــه 
 .ضعيف كغريه من الناس

حقيقة الدعاء، فيكون غـري ): ويلكم: (وجيوز أن يكون اخلطاب بقوله
إما ألن اخلطـاب بـذلك مل يكـن مواجهـا بـه : ونجار عىل لني القول مع فرع

فرعون مبارشة، بل واجه به السحرة خاصة، وإما ألنه ملا رأى أن لني القول 
، فلم يزل فرعون عىل تصميمه عىل الكفر، فأغلظ القـول زجـرا ٍهلم غري جمد

له بأمر خاص من اهللا يف تلك الساعة تقييدا ملطلق األمر بإالنة القـول، وإمـا 
ا رأى متوهيهم عىل احلارضين فـرأى واجبـا عليـه تغيـري املنكـر بلـسانه ألنه مل

 .)٢(بأقىص ما يستطيع، ألن ذلك التغيري والتهديد هو املناسب للمقام
وعىل كل االحتامالت الثالث يف تعليل الشدة فإن احلكمـة يف ذلـك الوقـت 

                                                
 ).٩/٤٧٣٣: (زهرة التفاسري) ١(
 ). ٩/٤٧٤٥: (، زهرة التفاسري)١٦/٢٤٨: (التحرير والتنوير) ٢(



 

 
 

 واخلروج مـن جانـب اللـني إىل جانـب الـشدة، وذلـك ،هتديدهم ووعيدهم
املقـام مقــام مواجهــة ومفاصــلة بــني احلــق والباطــل، فقــد ائتمــروا عــىل ألن 

 .القضاء عىل موسى عليه السالم، وإبادته هبذا الباطل من السحر

 °  O   ́ ³   ²±: ثم أكد موسى وقوع اهلالك عليهم بقوله
  ¸  ¶  µN ومـع ، وأال تبقى منهم باقية،هو االستئصال: واإلسحات 

 ألن االفـــرتاء أشـــد اخليبــة، وال يلجـــأ إليـــه إال اخليبــة،: هــذا االستئـــصال
 وضعيفو احلجة الذين خيشون مـن عـدم ظهـور ،املهزومون يف ذات أنفسهم

 )١(.دليلهم وحجتهم
ــر، و ــه أث ــف أســلوب ل ــصح والتخوي ــذل الن ــة "وال شــك أن ب الكلم

الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها، ويبـدو أن هـذا الـذي كـان؛ فقـد 
 فـتلجلج يف األمـر؛ وأخـذ املـرصون ،الكلمـة املخلـصةتأثر بعض السحرة ب

O  º  ¹: ًعىل املباراة جيـادلوهنم مهـسا خيفـة أن يـسمعهم موسـى
  ½   ¼    »N٢(."]٦٢:  طه( 

ــه ــه قول ــشري إلي ــا ي ــنهم :  أيOº  ¹N: وهــذا م حــصل بي
 .  النزاع

لـيس هـذا بكـالم : ملا سمعوا كالم موسـى قـالوا: قال بعض املفرسين
إن كـان سـاحرا غلبنـاه، : ينهم النزاع، واالختالف، فقـالواساحر، فحصل ب
  )٣(.ًوإن كان نبيا غلبنا

                                                
 ).٩/٤٧٤٤: (زهرة التفاسري) ١(
 ).٤/٢٣٤١: (يف ظالل القرآن) ٢(
ــادة وغــريه) ٣( ــك عــن قت ــي: ينظــر. ورد ذل ــسري القرطب ــسري اخلــازن)١١/٢١٥: (تف  =: ، تف



 

 
 

ـــوهلم ـــرهم عـــىل ق ـــأمجعوا أم O   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À : ف
  ÇN ]٦٣: طه.[ 

 :وقد حذرهم موسى يف هذه املوعظة أمرين
ــصال اهللا هلــم، وإهالكهــم يف : األول ــدنيا واآلخــرة، واستئ ــذاب ال ع

ــه ــري يف وا،O²±  °N: قول ــوين، والتنك ــذاب: (لتن للتعظــيم، ) ع
 .والتهويل
اخليبة، واحلرمان عن املراد فإن االفرتاء زائل ال حمالة، فال يظفر : الثاين

بالنرص، وال يفوز بالبغية من افرتى عىل اهللا الكذب، وهـو دليـل عـىل عظـم 
 )١(.افرتاء الكذب عىل اهللا

 :الدعاء عىل فرعون وملئه باهلالك: ًرابعا
 رأى موسى مدى اإلعراض الذي اتـصف بـه فرعـون، مـع عظـيم وملا

 الـذين يملكـون ،اآليات التي جاء هبا اجته إىل ربه يدعو عىل فرعون، وملئـه
 فتنتهـي إىل ، الذي تضعف جتاههام قلوب الكثريين من األتباع،املال والزينة

قناعة  وإىل الرضا بمنهج الضالل رغبة يف املال ال ،السقوط أمام اجلاه واملال
 اجته موسى إىل ربه يدعوه أن يدمر هذه األموال، وأن يشدد عىل ،هبذا املنهج

 . قلوب أهلها لتزول فتنتهم هبذا املال عن الناس
ـــــاىل ـــــال تع O  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º :ق

                                                

 ).٣/٢٦٦: (، تفسري البغوي)٤/٢٧٣( =
ــرازي: ينظــر) ١( ــسري ال ــسابوري)٢٢/٦٤: (تف ــسري الني : ، البحــر املحــيط)٥/٣٠٢: (، تف

)٦/٢٣٧.( 



 

 
 

  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â
   Ø   ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  ÐN ]٨٨: يونس[ 

نت النعمة مغرية بالطغيان ألهل اجلهل، وكثرة املال متكنهم من وملا كا
الناس، وختـضعهم لكفـرهم، فقـد عـد موسـى عليـه الـسالم إمـداد فرعـون 
بالنعمـة مغريـا لـه باالزديــاد يف اإلعـراض عـن الــدين؛ فكـان دعـاء موســى 
عليهم استصالحا هلـم، بوسـائل التـشديد علـيهم، وهـذا املعنـى يـدل عليـه 

ًيكـون املـال سـببا يف ضـالهلم : ، أي)١(ÊÉ  È  N   َ ليضلوا  O Æ: قراءة
 .بأنفسهم

ًلقد كان املال بيد فرعون ليس سـببا يف ضـالله فقـط، بـل كـان وسـيلة 
: ًأيضا إلضالل الناس عن سـبيل اهللا، وهـو مـا يـدل عليـه القـراءة األخـرى

O ÊÉ  È  Ç  ÆNغراء باملـال إل، وهذا اإلضالل إما أن يكون بـا
ّمم، وإما بالقوة التي يعطيها املال ألصحابه فيجعلهم قادرين عىل ورشاء الذ

 . إذالل اآلخرين، أو إغوائهم
وال ريب أن وجود النعمة يف أيدي املفسدين يزعزع كثريا من القلوب 
ّالتي ال يبلغ من يقينها باهللا أن تـدرك أن هـذه النعمـة ابـتالء واختبـار، وأهنـا  ّ

 )٢(.نب فضل اهللا يف الدنيا واآلخرةكذلك ليست شيئا ذا قيمة إىل جا
                                                

قرأ عاصم ومحزة الكـسائي بـضم اليـاء عـىل املعنـى املتعـدي يف اإلضـالل، وقـرأ البـاقون ) ١(
، النـرش، البـن )٢٦٧: (السبعة، البن جماهد: ينظر. بفتحها عىل املعنى الالزم يف الضالل

 ).٢/٢٦٢: (اجلزري
، )٣/١٨١٦: (، يف ظـــالل القـــرآن)٥/١٨٥: (البحـــر املحـــيط، )٢/٣٤٧: (الكــشاف) ٢(

 ).١١/٣٨٦: (، تفسري املنار)٢٢٨: (شخصية فرعون يف القرآن



 

 
 

 داللـة عـىل O ÊÉ  È  Ç  Æ N: ومهد موسى لدعائه متهيدا بقوله
أن ما سأله من اهللا إنام هـو ملـصلحة الـدين ال لالنتقـام منـه نفـسه، فـسأل اهللا 
سـلب النعمـة عـن فرعـون وملئـه، وحلـول العـذاب هبـم لتـذليل تكـربهم، 

 )١(.يامنلريجعوا عن ضالهلم، ويسهل قبوهلم اإل
ويظهر يف الدعاء مـدى التـذلل واخلـضوع الـذي أظهـره موسـى عليـه 

، وبيان مدى اإلفـساد -جل وعال-السالم بني يدي ربه، بتكرار لفظ الرب 
 فقد أضـل كثـريا مـن النـاس، ،الذي أوقعه فرعون يف األرض هبذه األموال

 .ربونشأت أجيال عىل عبودية فرعون، والذل له بسبب هذا الطغيان والتك
ـــن اهللا !  "  #  $  %  &  O : فجـــاء اجلـــواب م

  ,   +  *   )    (  'N ]وافتتاح اجلملة بـ]٨٩: يونس ،)ْقد َ( ،
ُوالفعل املايض يفيد حتقق احلصول يف املستقبل، فشبه باألمر املـايض الواقـع 

إعطـاء مـا سـأله موسـى ربـه أن يـسلب عـن : ال حمالة، ومعنى إجابة الدعوة
O  Ç  Æ : عم، ويـوايل علـيهم املـصائب، قـال تعـاىلفرعون وملئه الـن

   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  ÈN 
 ].١٣٠: األعراف[

إن فرعـون مكـث بعـد هـذه الـدعوة أربعـني : يقولون: قال ابن جريج
 . سنة

 )٢(.أربعني يوما: وقال حممد بن عيل بن احلسني
                                                

، تفـــسري أيب )٤/٢٩١: (تفـــسري ابـــن كثـــري: ، وينظـــر)١١/١٦٣: (التحريـــر والتنـــوير) ١(
 ). ٤/١٧٢: (السعود

 =ر ابـن جـريج أخرجـه ، وأثـ)٨/٨٦: (أثر حممد بن عيل أخرجه ابـن أيب حـاتم يف تفـسريه) ٢(



 

 
 

 فاثبتا عىل مـا أنـتام عليـه مـن الـدعوة: O  %N : (قال الزخمرشي
ّ فقد لبث نوح عليـه الـسالم يف قومـه ألـف عـام إال ،ّوالزيادة يف إلزام احلجة

 )١().O    +  *   )    (  '  &N ...ًقليال وال تستعجال
وهذه فيام يبدو هي املرحلة األخرية من دعـوة موسـى مـع فرعـون كـام  

O  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   9 : يشري إليه قوله تعاىل
  E  D        C  M  L  K    J  IH    G  FN ]٢٢: الدخان 

ــأ إىل اهللا ]٢٤ – ــث جل ــال- حي ــه، -جــل وع ــون وملئ ــضاء عــىل فرع  يف الق
ــدعوة إىل اهللا عــز وجــل يف  ــائر ســبل ال ــد اختــاذه س ــك بع ــم، وذل وإهالكه
ًهدايتهم، فلـم يـأل جهـدا يف إقامـة احلجـج، والرباهـني، واألدلـة علـيهم يف 

ــة اهللا، وبطــالن زعــ ــاللني إثبــات ألوهي ــة، ب ــة والربوبي م فرعــون يف األلوهي
ًواملالطفة ابتـداء، وبـاحلوار واجلـدال، وإقامـة األدلـة البينـة الواضـحة تـارة 
أخرى، وختلل هذين الشدة والغلظة يف بعض األحيان، وذكرهم بعقوبة اهللا 

ــام شــعر -جــل وعــال- ــاآلخرة، فل ــد ب ــد والوعي ــسابقة، والتهدي ــاألمم ال  ب
ـــــائهم  ـــــادهم وكربي  O!  -    '&  %  $  #  "  Nبعن

ــنهم وعقيــدهتم ،]١٤: النمــل[ ــه مــدى رضرهــم عــىل النــاس يف دي  وظهــر ل
وصــدهم عــن ســبيل اهللا، واســتخدامهم لنعمــة اهللا مــن املــال واملنــصب يف 

 . بإهالكهم واستئصاهلم- وعالجل-إضالل الناس عندها دعا اهللا 
نبيـاء  عـىل مـدى حـرص األدل املراحـل يف الـدعوة، والتـدرج تـوهذه 

                                                

 ).٤/٢٩١: (تفسري ابن كثري: ، وينظر)١٥/١٨٧: (الطربي =
 ).  ٤/١٧٢: (تفسري أيب السعود: ، وينظر)٢/٢٤٨: (الكشاف) ١(



 

 
 

 وأن اهللا ، وأهنم يسريون عـىل مـنهج ربـاين،عليهم السالم يف هداية أقوامهم
جل وعال ال يعذب قومـا أو هيلكهـم إال بعـد أن يعـذروا مـن أنفـسهم مهـام 

O   R  Q  P  O  N : بلغوا الغاية من الطغيان والكربيـاء
  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  SN ]النـــــــــــــساء :

١٦٥.[ 



 

 
 




احلمد هللا الذي بنعمته الصاحلات، والصالة والـسالم عـىل نبينـا حممـد 
 : وآله وصحبه، وبعد

ــرص هلــذا البحــث املوضــوعي  ــرض املخت ــدرج يف "فبعــد هــذا الع الت
خطـــاب موســـى مـــع فرعـــون :  القـــرآن الكـــريميف ضـــوءالـــدعوة إىل اهللا 

 . "ًأنموذجا
 :لبحثفيمكن يف اخلامتة إبراز هذه اجلوانب فيام يتعلق با

 احلاجة الكبرية لدى الداعية إىل اهللا عز وجل يف دراسـة طـرق األنبيـاء ً:أوال
مع أقوامهم، والنظر يف كالم املفرسين للوصول إىل األصول املرعية يف هـذا 

 .الباب العظيم
 ، التــدرج يف الــدعوة إىل اهللا مــن األصــول الظــاهرة يف دعــوة األنبيــاء:ثانيــا

 .حسب حال املدعو ومنزلته ومكانته، وذلك بأممهموخطاباهتم مع 
 وجــوب انطــالق الداعيــة إىل اهللا عــز وجــل يف تأصــيله الــدعوي مــن :ًثالثــا

 .خالل القرآن الكريم والسنة، وتطبيقات األنبياء عليهم السالم
 التــدرج يف الــدعوة إىل اهللا عــز وجــل، يكــون بحــسب حــال املــدعو، :ًرابعــا

 . ومكانته،ومنزلته ،وقربه من احلق وبعده، مع مراعاة حاله
 إن مـن أهـم أسـباب االنحـراف الكبـري يف بعـض املنـاهج الدعويـة :ًخامسا

البعد عن تدبر الكتاب والسنة، والنظـر يف طـرق األنبيـاء علـيهم الـسالم يف 
 .الدعوة إىل اهللا

 إن النظــر يف حــوارات األنبيــاء مــع أقــوامهم، مــع التأمــل يف كــالم :ًسادســا



 

 
 

 اهللا يف حوار املدعو، وتعليمه فقه الـدعوة إىل اهللا، املفرسين يثري الداعية إىل
 .وهذا ظاهر يف حوار موسى عليه السالم مع فرعون، وإبراهيم مع والده

 :ومن أهم التوصيات
 :ًونظرا لتشعب املوضوع فإين أويص بام ييل

 رضورة النظــر يف كــالم اهللا عــز وجــل وكــالم املفــرسين حــول طــرق :أوال
حـواراهتم يف الـدعوة إىل اهللا عـز وجـل، ومـن هـؤالء األنبياء وخطاباهتم، و

 :األنبياء
 . والنمروذ، إبراهيم عليه السالم مع قومه، ووالده-١
 . خطاب موسى عليه السالم مع قومه بني إرسائيل-٢
 .. خطاب شعيب مع قومه، وغريه من األنبياء-٣

اهللا عـز ُ العمـل عـىل إقامـة احللقـات القرآنيـة التـي تعنـى بتـدبر كتـاب :ثانيـا
 . وجل، تأصيال للدعوة إىل اهللا من خالل طرق األنبياء يف الدعوة

واهللا أسـأل أن يرزقنـا اإلخـالص يف القـول والعمـل، وأن يعفـو عـن الزلـل 
 .واخلطل، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وصحبه وسلم

 
 
 
  
 
 
 



 

 
 

 


 -ر املعرفـة دا- حممـد بـن حممـد الغـزايل أبـو حامـد-إحياء علوم الـدين  -
 . بريوت، الطبعة األوىل

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القـرآن الكـريم، حممـد بـن حممـد العـامدي  -
 . بريوت، الطبعة األوىل–أبو السعود، دار إحياء الرتاث العريب 

جامعة اإلمـام حممـد -أمحد بن عبد احلليم بن تيمية:  املؤلف-االستقامة -
 .حممد رشاد سامل. د:  حتقيق-١٤٠٣ ،  الطبعة األوىل-بن سعود ا

 . بغداد، الطبعة اخلامسة- الدكتور عبد الكريم زيدان-أصول الدعوة -
 حممد األمـني بـن حممـد املختـار -أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -

ـــشنقيطي، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــرش ا ـــي ال ـــد القـــادر اجلكن بـــن عب
 . هـ١٤١٥. ط.  لبنان– بريوت -والتوزيع

، لتنزيل وأرسار التأويل، نارص الدين عبداهللا الشريازي البيضاويأنوار ا -
 . بريوت، الطبعة الثانية–دار الفكر 

حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس دار : البحر املحيط ـ املؤلف -
 م، ٢٠٠١ - هــ ١٤٢٢ -بـريوت /  لبنـان-دار الكتب العلمية : النرش 

 .األوىل: الطبعة 
 -  دار ابـن اجلــوزي-شـمس الـدين بــن قـيم اجلوزيـة  - بـدائع التفـسري -

 .١٤١٤ ، الطبعة األوىل-الدمام 
 مكتبـة نـزار -شـمس الـدين بـن قـيم اجلوزيـة :  املؤلـف -بدائع الفوائد -

: حتقيق -١٩٩٦ – ١٤١٦ ،الطبعة األوىل- مكة املكرمة-مصطفى الباز 



 

 
 

 . عادل عبد احلميد العدوي-هشام عبد العزيز عطا 
ــة الفــالح، القــاهرة، ط: إلســالميتــاريخ الفقــه ا - : عمــر األشــقر، مكتب

 .األوىل
حممـد :  حتقيـق،، شـمس الـدين بـن قـيم اجلوزيـةالتبيان يف أقسام القرآن -

 .هـ١٤١٥.حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط
- حممد الطاهر بن حممد بن حممـد الطـاهر بـن عاشـور،التحرير والتنوير -

 . هـ١٩٨٤: سنة النرش- تونس–رش الدار التونسية للن: النارش 
:  الطبعـة -إبراهيم بن عبـد اهللا املطلـق:  املؤلف -التدرج يف دعوة النبي -

وزارة الــــشئون اإلســــالمية واألوقــــاف والــــدعوة :  النــــارش -األوىل
 .هـ١٤١٧:  تاريخ النرش -واإلرشاد 

 لعلوم التنزيـل، حممـد بـن جـزي الكلبـي، دار الكتـاب العـريب، التسهيل -
 .هـ١٤٠٢: طبريوت،

 القـاهرة، - حممد متويل الشعراوي، دار أخبار اليوم -تفسري الشعراوي  -
 .بدون ذكر سنة النرش

 اهليئـة ،، حممـد رشـيد بـن عـيل رضـا)تفسري املنـار(تفسري القرآن احلكيم  -
 . م١٩٩٠: املرصية العامة للكتاب، سنة النرش 

د الطيــب، أســع: تفـسري القــرآن العظــيم، ابــن أيب حــاتم الــرازي، حتقيــق -
 .هـ١٤٢٧الثانية، : مكتبة نزار الباز، ط

سـامي بـن : تفسري القرآن العظيم، عامد الدين بن كثري الدمشقي، حتقيـق -
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : حممد سالمة، دار طيبة، الطبعة 

 .التفسري القرآين للقرآن، عبد الكريم اخلطيب، بدون سنة نرش -



 

 
 

عبـد الـرمحن بـن : املؤلـف -م املنـانتيسري الكريم الرمحن يف تفـسري كـال -
: النـارش -عبـد الـرمحن بـن معـال اللوحيـق : املحقق ، نارص بن السعدي
 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األوىل : الطبعة -مؤسسة الرسالة

حممــد بــن جريــر الطــربي، : امع البيــان يف تأويــل آي القــرآن، املؤلــفجــ -
 . هـ١٤٢٠ ،األوىل: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : حتقيق

 – الياممـة ، دار ابـن كثـرياجلامع الصحيح، حممد بن إسامعيل البخـاري، -
 .هـ١٤٠٧ ،بريوت، الطبعة الثالثة

: اجلامع ألحكام القرآن، أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد القرطبـي، حتقيـق  -
 القاهرة، –دار الكتب املرصية :  النارش ،أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش

 .الثانية: الطبعة
 أمحد بن حممد بن عمـر شـهاب -شية الشهاب عىل تفسري البيضاوي حا -

 .دار صادر ـ بريوت:  دار النرش -الدين اخلفاجي املرصي احلنفي
ــدعوة إىل اهللا، ســعيد وهــف القحطــاين، - األوىل، :  الطبعــة احلكمــة يف ال

ــارش ــدعوة واإلرشــاد : الن ــاف وال ــشؤون اإلســالمية واألوق  -وزارة ال
 .هـ١٤٢٣: سعودية، طاململكة العربية ال

-هـــــ ١٤٣٠اخلالصــــة يف الــــدعوة، عــــيل الــــشحود، الطبعــــة األوىل  -
 . دار املعمور-م،٢٠٠٩

، إسامعيل حقـي بـن مـصطفى اإلسـتانبويل احلنفـي اخللـويت، روح البيان -
 .دار إحياء الرتاث العربى، الطبعة األوىل

ب شـها: املؤلـف-روح املعاين يف تفسري القـرآن العظـيم والـسبع املثـاين  -
 ١٤٢٠.  بريوت، ط– دار إحياء الرتاث العريب -الدين حممود األلويس 



 

 
 

زاد الداعية إىل اهللا، الـشيخ حممـد بـن عثيمـني، مـدار الـوطن، الريـاض،  -
١٤١٩. 

: زهــرة التفاســـري، حممــد أبـــو زهــرة، دار الفكـــر العــريب، القـــاهرة، ط -
 .هـ١٤٠٨

: غدادي، حتقيق السبعة يف القراءات، أبو بكر أمحد بن جماهد التميمي الب -
 .هـ١٤٠٠ ، الطبعة الثانية، القاهرة- دار املعارف  ،شوقي ضيف.د

: الرساج املنري، حممد بن أمحد الرشبيني، دار الكتب العلمية ـ بريوت، ط -
 .هـ١٤٢٥األوىل، 

 بـريوت، - دار العلـم للماليـنيالصحاح، إسامعيل بن محـاد اجلـوهري، -
 .١٩٩٠الرابعة، : الطبعة

 –، شــمس الــدين بــن القــيم اجلوزيــة، دار العاصــمة ةالــصواعق املرســل -
 – ١٤١٨ ،عيل بن حممد الدخيل اهللا، الطبعة الثالثة. د: الرياض، حتقيق 

١٩٩٨.  
عمــدة القــاري رشح البخــاري، بــدر الــدين العينــي احلنفــي، دار إحيــاء  -

 .الرتاث، بريوت
نظام الدين احلـسن بـن حممـد : املؤلف-غرائب القرآن ورغائب الفرقان -

 -دار الكتــب العلميـــة : دار النـــرش-ن حــسني القمـــي النيــسابوري بــ
:  حتقيــق -األوىل:  م، الطبعــة ١٩٩٦ - هـــ ١٤١٦ -لبنــان / بــريوت

 .الشيخ زكريا عمريان
:  رشح صحيح البخاري، أمحد بن حجر العسقالين، النـارش فتح الباري -

 .هـ١٣٧٩ ، بريوت-دار املعرفة 



 

 
 

: ة والدراية مـن علـم التفـسري، املؤلـففتح القدير اجلامع بني فني الرواي -
 .هـ١٤١٧:حممد بن عيل الشوكاين، املكتبة العرصية، ط

فقه التدرج يف الترشيع فهام وتطبيقا، معاويـة سـيد، مرقـوم عـىل الـشبكة  -
 ). نرتنتإلا(العنكبوتية 

: فقه الدعوة يف صحيح البخاري، سـعيد بـن وهـف القحطـاين، الطبعـة -
الرئاسـة العامـة إلدارات البحـوث العلميــة :  النـارش ،هــ١٤٢١األوىل، 

 .واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 . الطبعة الثانية،نارص العمر، دار الثقافة، بريوت.فقه الواقع، د -
فقه الواقع، الشيخ نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت،  -

 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 
وق، الطبعـة العـارشة،  دار الرش-سيد قطب:  املؤلف -يف ظالل القرآن -

 .هـ١٤٠٢
ــل - ــل يف وجــوه التأوي ــون األقاوي ــل وعي ــائق التنزي -الكــشاف عــن حق

:  دار النـرش -أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي اخلـوارزمي: املؤلف
 .عبد الرزاق املهدي:  حتقيق - بريوت–دار إحياء الرتاث العريب 

الـشيخ عـادل  : ، عمر بن عـادل احلنـبيل، حتقيـقاللباب يف علوم الكتاب -
 –أمحد عبد املوجـود والـشيخ عـيل حممـد معـوض، دار الكتـب العلميـة 

 . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩ -األوىل : بريوت، الطبعة
 بـريوت، –دار صادر : لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، النارش  -

 .الطبعة األوىل
ــة، طحماســن التأويــل - : ، حممــد بــن مجــال القاســمي، دار الكتــب العلمي



 

 
 

 .هـ١٤١٨، األوىل
: املحرر الوجيز، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس، حتقيق -

هــ ـ ١٤١٣ - لبنـان -عبد السالم عبد الشايف حممد دار الكتب العلميـة 
 األوىل: م، الطبعة ١٩٩٣

دار : مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل، عبــد اهللا بــن أمحــد النــسفي، ط -
 .شعار، الطبعة األوىلمروان ال: النفائس، بريوت، حتقيق

، إدارة ترمجــان اإلســالم، مراعــاة أحــوال املخــاطبني، فــضل إهلــي ظهــري -
 .باكستان

عبــد : معــامل التنزيــل، أبــو حممــد احلــسني بــن مــسعود البغــوي، املحقــق  -
: بـريوت، الطبعـة –دار إحيـاء الـرتاث العـريب : الرزاق املهـدي، النـارش

 . هـ١٤٢٠ ،األوىل
دبر، عبـد الـرمحن امليـداين، دار القلـم، دمـشق، معارج التفكر ودقائق الت -

 .هـ١٤٢٥األوىل، : ط
:  أبو احلـسني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا، املحقـق،معجم مقاييس اللغة -

 -هـــ ١٣٩٩: دار الفكــر، الطبعــة : عبــد الــسالم حممــد هــارون، النــارش
 . م١٩٧٩

إبـراهيم مـصطفى، أمحـد الزيـات، حامـد عبـد : املعجم الوسيط، املؤلف -
جممع اللغة العربية، : دار الدعوة، حتقيق: ر، حممد النجار، دار النرشالقاد

 .الطبعة األوىل
ــريوت،  - ــة، ب ــرازي، دار الكتــب العلمي ــدين ال ــب، فخــر ال ــاتيح الغي مف

 . م٢٠٠٠هـ،١٤٢١األوىل،: الطبعة



 

 
 

دار العلم الدار الـشامية، ن حممد األصفهاين، بمفردات القرآن، احلسني  -
 . هـ١٤١٢: دمشق، بريوت، الطبع

ــأليف عــدنان بــن حممــد آل -مــنهج الــدعوة يف ضــوء الواقــع املعــارص - ت
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦-الطبعة األوىل-عرعور

عيل حممـد : ، حتقيقالنرش يف القراءات العرش، حممد بن حممد بن اجلزري -
 .الضباع، املطبعة التجارية الكربى، الطبعة الثانية

، دار الكتب العلمية ويريهناية األرب يف فنون األدب، شهاب الدين الن -
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، :  الطبعة -لبنان /  بريوت -

اهلداية إىل بلوغ النهايـة، مكـي بـن أيب طالـب، جمموعـة رسـائل جامعيـة  -
 بـإرشاف ، جامعـة الـشارقة-بكلية الدراسات العليـا والبحـث العلمـي 

يــة  كل-الــشاهد البوشــيخي، دار جمموعــة بحــوث الكتــاب والــسنة : د.أ
األوىل، :  جامعــة الــشارقة، الطبعــة -الــرشيعة والدراســات اإلســالمية 

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩



 

 
 



 

 
 

 
      





ِّأليب احلسن عيل بن خلف بن بليمة ّ 

 )هـ٥١٤-٤٢٧(
 دراسة وحتقيق
 إعداد

 السالم محمد محمود الشنقيطي.د
 
 
 
 

 السامل حممد حممود الشنقيطي .د
 . أستاذ القراءات املشارك  بكلية اآلداب جامعة طيبة باملدينة املنورة •
ــدكتوراه مــن جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود درجــةحــصل عــىل  •  ال

منهج ابن اجلـزري يف كتابـه النـرش مـع  :اإلسالمية بالرياض بأطروحته
بيـان إفـراد : األصول ، وهو من أول الكتاب إىل آخر بـاب حتقيق قسم 

 .القراءات ومجعها
   املاجـستري مـن اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورةدرجـةحصل  عىل  •

التتمة يف القـراءات الـثالث املتمـة للعـرش ، تـأليف اإلمـام : بأطروحته 
 .حتقيق ودراسة) هـ ٨٢٥ت ( صدقة بن سالمة بن حسني املسحرائي 

 



 

 
 



 

 
 

  الرحيمبسم اهللا الرمحن


احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، 
ّسيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ّ. 

 :وبعد
ٍ رسـالة صـغرية احلجـم، كثـرية العلـم، ) دراسـة وحتقيـق(فهذا البحـث 

ّكتبها إمام من كبار علامء القراءات ، أال وهو اإلمام املقرئ أبـو عـيل احلـ سن ٌ
ــابن بليمــة ا ــد أهــل القــراءات ب ــشهور عن ــف القــروي ؛ امل ِّبــن خل ّ)٤٢٧-

 . تعاىل اهللارمحه) هـ٥١٤
ــا  ــىل غالفه ــاء ع ــها (: ج ــارج احلــروف وأجناس ــة خم ــه معرف ــزء في ُ ج ٌ

 باب معرفة خمارج احلروف وأجناسها وأجراسها ":  ويف بدايتها )وأجراسها
َ املؤلــف مــن قبــل أحــد  قــد وصــلتنا بحمــد اهللا تعــاىل مرويــة مقــروءة عــىل" ِ

ٌتالميذه، وهو أيضا إمام كبري يف القراءات له مكانته ؛ هو الشيخ أبو القاسـم  ٌ ً
ورواهـا عنـه ) هــ٥٧٢ت ( عبد الرمحن بن خلف اهللا القريش اإلسـكندري 

عــن ) هـــ ٦٣٦ت (تلميـذه الــشيخ اإلمــام املقــرئ جعفــر بــن عــيل اهلمــداين 
مـد عبـد املحـسن بـن مـصطفى بـن تسعني سنة ، ورواها عنـه الـشيخ أبـو حم

 .ًمصطفي بن أيب الفتوح ، تلميذ اإلمام الصفراوي رمحهم اهللا مجيعا 
 : لألسباب التالية)اجلزء(وقد قمت بتحقيق هذا 

 .مكانة املؤلف العلمية يف علم القراءات -١

ّ أن هذا اجلزء هو ثاين مؤلف يصلنا البن بليمة  -٢ َّ. 



 

 
 

ً البــن بليمــة تأليفــا غــري ُ عــدم معرفــة كثــري مــن أهــل القــراءات أن -٣ ّ
 .التلخيص 

خمـارج (ّأمهية املوضوع الذي تعرض لـه هـذا اجلـزء وهـو موضـوع  -٤
 .ُ وما له من أمهية قصوى يف علم األداء القرآين)احلروف وصفاهتا

ٍهـذا، وقــد تكــون البحـث مــن مقدمــة ، ومتهيـد ، وقــسمني ، وخامتــة ،  ّ
وسبب اختياره ، وخطـة وفهارس عامة ، فذكرت يف املقدمة أمهية املوضوع 

َالبحث ، ومنهج التحقيق فيه ، وذكرت يف التمهيد  اهتامم العلـامء بمخـارج 
ــسم األول  ــصار ، وجعلــت الق ــا باخت َاحلــروف وصــفاهتا ، واملؤلفــات فيه ُ ِ

َّدراسة للمؤلف وكتابه ، والقسم الثاين للنص املحقق ، ثم اخلامتة ،   َ 
ًالرسالة ، راجيا من اهللا تعـاىل فالفهارس ، ثم ختمت ذلك بملحوظات عىل 

 .التوفيق والسداد 
 :هذا ، وقد جاءت خطة البحث كالتايل 


 :دراسة املؤلف ورسالته وفيه مبحثان :              القسم األول 

 :دراسة املؤلف ، وفيه  ستة مطالب : املبحث األول 
 اسمه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته  : املطلب األول 

 تلقيه العلم ، وشيوخه: طلب الثاين امل
 تالميذه: املطلب الثالث
 رحالته: املطلب الرابع 

 مكانته العلمية وثناء العلامء عليه: املطلب اخلامس 



 

 
 

 مؤلفاته: املطلب السادس 
 وفاته: املطلب السابع 

 :دراسة الرسالة وفيه أربعة مطالب : املبحث الثاين 
 بة الكتاب ملؤلفه نس:املطلب األول : املطلب األول 

 ِّمنهج املؤلف يف رسالته:     املطلب الثاين 
 امللحوظات عىل الكتاب :     املطلب الثالث 

 وصف النسخة اخلطية :    املطلب الرابع 
َّالنص املحقق:    القسم الثاين  ُّ 


 قـدر املـستطاع املـنهج –ّ يف حتقيـق نـصه –ُ بعد نسخ املخطوط سلكت 
ــ ــك وفــق اخلطــوات املتب ع عنــد املحققــني ، يف نــرش نــصوص الــرتاث ، وذل

 :التالية
توثيق املعلومات املهمة ، وذلك بالرجوع إىل الكتب املعتمدة يف ذلك،  -١

 .ككتب القراءات ، والتجويد ، واللغة ، وغريها 

 .ضبط ما يستحق الضبط  -٢

 .رشح بعض املصطلحات التي ذكرها املؤلف  -٣

كر ما خالف فيه املؤلف بعـض مـن سـبقه  ذ– قدر اإلمكان –حاولت  -٤
 .يف بعض املسائل 

ِملامل يلتزم اإلمام ابن بليمة بمنهجية حتقيق األقـوال واآلراء يف املـسائل  -٥ ّ
املختلـف فيهــا كـاخلالف يف عــدد املخـارج ، أو االخــتالف يف مراتــب 



 

 
 

التفخيم والتفيش وغري ذلك ، لكون غرضه هو اإلشارة وليس تطويل 
يريـد االختــصار ال التعمـق يف البحـث ؛ فقـد اتبعتــه يف العبـارة ، وأنـه 

حتقيقي لرسالته ، فلم أختم احلـوايش بالتعليقـات والتحقيقـات يف كـل 
جزئية فيها كالم للعلامء ، ألين رأيت أن ذلك خيرج عميل مـن وصـف 

 . وشتان ما مها " الشارح " إىل صفة "ِّ املحقق "
 

 .واهللا املوفق 
 



 

 
 


  :امء بمخارج احلروف وصفاهتا واملؤلفات فيها باختصار  اهتامم العل

 

علامء املؤلفون يف القراءات بمخارج احلروف وصفاهتا ، وذلك ال اهتم 
ملــا هلــا مــن مكانــة مهمــة ينبنــي عليهــا إتقــان التــايل لكتــاب اهللا تعــاىل تــالوة 

 . صحيحة وقراءة سليمة ، غري مشوبة باللحن واخلطأ 
ــة خمــارج احلــروف  ــالك "وصــفاهتا هــي  ومعرف ــد ، م  قطــب التجوي

 )١( ."نفصل بعضها من بعض وإن اشرتكا يف املخرج يالتحقيق ، وهبا 
 وتظهر عناية العلامء هبذا اجلانب املتعلق بتجويد كالم اهللا تعاىل يف كثرة 

 "كتاباهتم فيه ، سواء أكانت ضمن كتـبهم املتعلقـة بـالقراءة ، كـام يف كتـاب 
 لإلمام ابن اجلـزري  ، أم مـن خـالل إفـرادهم لـه "عرشالنرش يف القراءات ال

 لإلمــام أيب " خمـارج احلــروف وصـفاهتا "بمؤلفـات خاصــة ، كـام يف كتــاب 
 .اإلصبغ اإلشبييل 

 :وأذكر هنا بعض هذه املؤلفات املفردة للداللة عىل ذلك 
ذكر خمارج احلروف وصفاهتا التي حيتاج إليها القـارئ، لنـور الـدين  •

 بن ظهري بن شهاب املـرصي املعـروف بـابن الكفتـي أيب احلسن عيل
 ).١٤٣/٨٠/٢(، جمموعة عارف حكمت )هـ٦٨٩ت(

رســالة يف خمــارج احلــروف، عبــد العزيــز بــن أمحــد ســعيد الــدريني،  •
ـــاهرة، )هــــ٦٩٤ت( ـــرصية، الق ـــب امل  جمـــاميع) ١/٢١(، دار الكت

                                                
 .١٠٢:  التحديد يف اإلتقان والتجويد لإلمام الداين  )١(



 

 
 

 ).٢٥٧(، دار الكتب القطرية، الدوحة، التجويد والقراءات)١٤٥(

 خمارج احلـروف، عبـد العزيـز بـن عـيل بـن حممـد الـسامين، رسالة يف •
: ، عن الظاهريـة)١٠٤٢(، مكتبة املخطوطات، الكويت، )هـ٥٦٠(
عـن ) ٣(مج) ٤١٩(، مكتبة املخطوطات، الكويت، )٦٦/٣٨٠٢(

 ).٦٦/٣٨٠٢(الظاهرية 

ــن اجلــوزي،  • ــن حممــد ب ــيل ب ــن ع ــرمحن ب ــد ال خمــارج احلــروف، عب
ـــ ال)هـــ٥٩٧( ــة املخطوطات ــة ) ١٦٥٧(كويــت، ، مكتب عــن الظاهري
)٤٤٢٥.( 

كتاب يف جتويد القراءة وخمـارج احلـروف أليب إسـحاق إبـراهيم بـن  •
، طبـع بتحقيـق الـدكتور أيب الـسعود أمحـد )هــ٦٥٤(وثيق اإلشبييل 

 .هـ١٤١١الفخراين، مطبعة األمانة، مرص، الطبعة األوىل، 

 .واهللا أعلم
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 :وفيه مبحثان 

 .دراسة املؤلف: املبحث األول 
 .دراسة الرسالة: املبحث الثاين 

 
 



 

 
 



 

 
 


 :وفيه سبعة مطالب

 :اسمه وكنيته ولقبه:املطلب األول 
ِّاحلسن بن خلف بن عبد اهللا بن بليمـة: هو  ، )٢(، أبـو عـيل ، اهلـواري)١(َ

 . اإلسكندري القريواين)٣(القروي ، امللييل
 :مولده

 .)٤()هـ٤٢٨(سنة : ، وقيل)هـ٤٢٧(ولد سنة 
 :أما نشأته 

 فلـم تـسعفنا املـصادر التـي بـني أيـدينا بـذكر يشء مـن تفـصيل ذلـك ، 
ولكن يظهر أهنا كانت يف طلب العلم وخاصة علـم القـراءات ، حيـث بلـغ 

ًبة العليا ، قراءة وإقراء ، تالميذ وشيوخا تفيها املر ً. 
 :تلقيه العلم ، وشيوخه:  ثاين  املطلب ال

ِّتتلمذ اإلمام ابن بليمة ٍعىل كثري من علـامء عـرصه مـن أهـل -رمحه اهللا-َ
القراءات سـواء يف بلـده القـريوان أو يف املـدن التـي رحـل إليهـا، وقـد تتبـع 

                                                
 .١/٢١١:  كذا ضبطها ابن اجلزري يف غاية النهاية)١(
َّ نسبة إىل هوارة)٢( َّ كبرية باملغرب، يرجع نسبها إىل محري األكرب، وألف الزبيدي رسـالة ٌقبيلة: ً ٌ

، )هـور: (تـاج العـروس: انظر. واهللا تعاىل أعلم. )َّرفع الستارة عن نسب هوارة(: بعنوان
 . بالزاي"اهلوازي"إىل ) ١/٢١١: (وتصحف يف غاية النهاية

 . موضع باملغرب قرب سبتة)٣(
 .١/٢١١: ، غاية النهاية٢/٩٠٢: رمعرفة القراء الكبا : انظر )٤(



 

 
 

ّالباحث الشيخ سبيع محـزة حـاكمي حمقـق كتابـه  َُ ُ َ ذكـر شـيوخه، )التلخـيص(ُ
 : عند أهل القراءات ؛ وهموأكتفي هنا بذكر أشهرهم

عبد الكـريم بـن عبـد الـصمد بـن حممـد بـن عـيل، : أبو معرش الطربي -١
، )التلخــيص يف القـراءات الــثامن(شـيخ أهــل مكـة، وصــاحب كتـاب 

 وغريها من املؤلفات املفيـدة، )الدرر يف التفسري(، و)سوق العروس(و
 .)١()هـ٤٧٨: (سنة- اهللارمحه-تويف

 بــن عبــد اهللا، أبــو العبــاس، )٢( أمحــدأمحــد بــن ســعيد بــن: ابــن نفــيس -٢
ّالطرابليس األصل ثم املرصي، إمام كبـري، انتهـى إليـه علـو اإلسـناد،  ٌ ٌ

ِّعمر حتى قارب املائة، تويف سنة ، )٣(، قرأ عىل ابـن غلبـون)هـ٤٥٣: (ُ
، وقــرأ عليــه أبــو معــرش )٤(وأيب أمحــد عبــد اهللا بــن احلــسني الــسامري

 .)٦(، واهلذيل وغريمها)٥(الطربي

                                                
 .١/٤٠١: ، غاية النهاية٢/٨٢٧: معرفة القراء الكبار: انظر )١(
 .١/٥٦:  عند ابن اجلزري يف غاية النهاية"أمحد" كذا كرر )٢(
-٣٠٩ ()اإلرشـاد يف الـسبع(:  عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبـون األب، صـاحب كتـاب)٣(

 .١/٤٧٠: ، غاية النهاية٢/٦٧٧: ارمعرفة القراء الكب: انظر). هـ٣٨٩
معرفـة : انظر. ، من كبار علامء القراءات ورواهتم)هـ٣٨٦-٢٩٥( مسند القراء يف زمانه، )٤(

 .٤١٧-١/٤١٥: ، غاية النهاية٢/٦٣٤: القراء الكبار
 . وهبذا يكون ابن بليمة قد ساوى شيخه أبا معرش يف سند هذا الشيخ)٥(
 .٥٧-١/٥٦: ، غاية النهاية٢/٧٩٤: القراء الكبارمعرفة : ترمجة ابن نفيس يف )٦(



 

 
 

 :تالميذه: املطلب الثالث 
ّ اإلمام ابن بليمة ، رمحه اهللا ، من كبار علامء القراءات يف عرصه ، ومـن 
املحققني فيهـا ، روايـة ودرايـة ، وقـد سـجلت الكتـب التـي ترمجـت بعـض 

 :تالميذه ، أكتفي بذكر اثنني منهم
أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن هشام بن احلطيئة، اللخمي، الفـايس، ثـم  -١

ٌرصي، إمام صالح، من فضائلهامل ِّأنه ملا عني لقـضاء مـرص - اهللارمحه-ٌ َّ َّ
َّأيــام العبيــديني اشــرتط علــيهم أال يقــيض بمــذهب ) هـــ٥٣٣: (ســنة

ِّالشيعة، فلم يمكنوه، فام قبل منهم القضاء، قرأ عىل ابن بليمة وغـريه  َ ُِّ
 .)١()هـ٥٦٠: (من علامء القراءات، تويف سنة

 بـن حممـد بـن عطيـة، أبـو القاسـم القـريش، عبد الرمحن بن خلف اهللا -٢
ٌاإلســكندري، املــالكي املــؤدب، شــيخ مقــرئ صــالح ثقــة، قــرأ عليــه  ٌ

 .)٤()هـ٥٧٢: (، وتويف سنة)٣( وجعفر اهلمذاين)٢(الصفراوي
خمارج احلروف ( و)التلخيص(وهذا الشيخ هو الذي وصلتنا نسخة من 

 .مةِّ مسندة عنه بقراءته عىل املؤلف ابن بلي)وأجناسها
                                                

 .٧٢-١/٧١: ، غاية النهاية٢/١٠٠٣: معرفة القراء الكبار: انظر )١(
، "اإلعـالن" عبد الرمحن بن عبـد املجيـد بـن إسـامعيل، األسـتاذ املقـرئ صـاحب كتـاب )٢(

 .١/٣٧٣: غاية النهاية. هـ٦٣٦: مفتي عىل مذهب اإلمام مالك، تويف سنة
ٌر بن عيل بن هبة اهللا، مقرئ حمدث، وهو الراوي للتلخـيص وجـزء خمـارج احلـروف  جعف)٣( ّ

 .١/٣٩٣: غاية النهاية. هـ٧٣٠: هذا عن شيخه عن املؤلف، تويف سنة
 .٣٦٨-١/٣٦٧: ، غاية النهاية٢/١٠٣٤: معرفة القراء الكبار: انظر )٤(



 

 
 

 :رحالته: املطلب الرابع  
ٍّوجدت له رحالت إىل كل من- اهللارمحه-بالرجوع إىل مصادر ترمجته ٍ: 

-وفيها قـرأ عـىل شـيخها وإمامهـا أيب معـرش الطـربي:  مكة املكرمة -١
 .)١(- اهللارمحه

 .)٢( اإلسكندرية بمرص -٢

 مكانته العلمية وثناء العلامء عليه: املطلب اخلامس
ّام ابـن بليمـة رمحـه اهللا أعطـاه اهللا تعـاىل مكانـة أستطيع القول بـأن اإلمـ

عالية بني علامء القراءات ، سواء يف عرصه أو يف العصور بعده ، ودليل هـذا 
ّالقــول عنــدي هــو املكانــة التــي عــرف واشــتهر هبــا ، حتــى عــد مــن األئمــة  ُ ُ
املحققني الذين اعتمد علـيهم وعـىل بعـض حتقيقـاهتم وآرائهـم كبـار علـامء 

 .)٣(عدهمالقراءات ب
 "وقـد أثنــى كــل مــن تــرجم لـه أو ذكــره ، عــىل علمــه ، وفــضله ، فهــو 

، وهـي كلهـا ألقـاب مل تكـن تعطـى يف " األسـتاذ "  و"الـشيخ " ، و"املقرئ
ّتلك األزمان لكل من هب ، ودب ، بل ال يناهلـا إال مـن يـستحقها ، وشـهد  ّ

 .العلامء املحققون له باستحقاقه ذلك 

                                                
 .١/٢١١:  غاية النهاية)١(
 . املصدر السابق)٢(
 .إلمام ابن اجلزري يف كتابه النرش عىل ابن بليمة وكتابه التلخيص  كاعتامد ا- )٣(



 

 
 

 :اته مؤلف: املطلب السادس 
َ مل أجد من ذكر لـه مؤلفـات غـري كتابـه املـشهور   تلخـيص العبـارات "ٍ

َ ، وغـري هـذه الرسـالة التـي )١("بلطيف اإلشارات يف القراءات الـسبع 
 . نحن بصدد حتقيقها 

 وفاته : بعاملطلب السا
باإلســكندرية ثالــث عــرش رجــب ســنة أربــع عــرشة - اهللارمحــه-تــويف
 .)٢(ومخسامئة

                                                
ًســبيع محــزة حــاكمي ، ثــم حقــق مــؤخرا جــزء منــه بحثــا تكميليــا :  مطبــوع حمقــق بعنايــة )١( ً َ ُ

عبـد : للامجستري يف كلية القرآن الكريم باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة بعناية الباحـث
 .الرمحن الزايدي 

 .١/٢١١: غاية النهاية:  انظر )٢(



 

 
 


 :وفيه  مخسة مطالب 

 :عنوان الرسالة ونسبتها ملؤلفها : املطلب األول 
  :عنوان الرسالة

ُمل تذكر كتب الرتاجم أو الفهارس التي رجعت إليها أي تأليف لإلمـام 
 ، الـذي وصـلتنا منـه " تلخـيص العبـارات "ّابن بليمة رمحـه اهللا غـري كتابـه 

ــان ، جــاءت هــذه ال ــة –رســالة نــسختان خطيت ــس – وهللا احلمــد واملن  يف نف
 :املجموع مع إحدامها ، حيث جاء يف ورقة العنوان

ُجزء فيه معرفة خمارج احلروف وأجناسها وأجراسها( ٌ.( 
 ّتصنيف الشيخ اإلمام العامل املقرئ أيب عيل احلسن بن خلف 

 ِّعرف بابن بليمة
 . وهو ما اخرتته ليكون عنوان هذا البحث

لكـن وضـع ) ّأيب احلـسن عـيل ( لكنية واالسـم كتبـا هكـذا  أن امالحظةمع 
داللـة عـىل التقـديم ) مـ ( حرف امليم هكذا ) ّعيل ( و ) احلسن(فوق كلمتي 

 .والتأخري ، لذا كتبته هنا عىل الصواب 
ًوهذا أيضا قد وقع مرتني يف املـتن املحقـق ، وهـو يـدل داللـة واضـحة 

  . عىل أن هذا اجلزء قد قوبل ، واهللا أعلم
 بـدل " بـاب "أما ورقة بداية املخطوط فقد جـاء العنـوان فيهـا بكلمـة 

 : هكذا" جزء "كلمة 
 " باب معرفة خمارج احلروف وأجناسها وأجراسها"



 

 
 

 : وأما نسبة الرسالة ملؤلفها 
ٍذكرت قبـل قليـل أن هـذا اجلـزء املحقـق مل أجـد لـه غـري نـسخة فريـدة  ٍ

تلخــيص ( وصــلتنا مــن كتــاب ٍملحقــة بإحــدى النــسختني اخلطيتــني اللتــني
 :َّ للمؤلف نفسه ، وهذا جيعلني أقول إننا بني أحد أمرين)العبارات

َّإمــا أن هــذا اجلــزء هــو تتمــة لكتــاب التخلــيص، وعليــه تكــون : َّاألول َّ
 .إحدى النسختني غري كاملة

ٌّوإما أنه مؤلف مفرد ومستقل، وعليه فيضاف إىل مؤلفـات ابـن : الثاين ٌَّ َّ َّ
ٍون كشفا جديدا يف هذا، حيث مل أجد عند أي أحد ممن ترجم لـه بليمة، ويك ً ً

 .ًذكرا هلذا املؤلف
ّ أن اجلـزء املحقـق أحلقــه مؤلفـه بالكتــاب – واهللا أعلــم -والـذي يظهـر

باب معرفـة خمـارج احلـروف (: ليكون تتمة وتكملة له، بدليل قوله يف بدايته
ــف، َّ هلــا داللــة عــىل أهنــ)بــاب( فكلمــة )وأجناســها وأجراســها َّا ضــمن مؤل

 .ً وليست تأليفا مستقال، واهللا أعلم



 

 
 

 :مصادر املؤلف يف رسالته : املطلب الثاين 
 مل يرصح املؤلف رمحه اهللا يف هذه الرسالة باسم أي كتـاب أو مـصدر ؛ 
غــري ثالثــة أســامء أئمــة مــن كبــار علــامء هــذا الفــن ، أعنــي خمــارج احلــروف 

 :التايل وصفاهتا ، وهم حسب ترتيب ذكره هلم ك
ِّحممــد بــن يزيــد بــن عبــد األكــرب األزدي ، املــربد ، شــيخ أهــل العربيــة  -١

ّوالنحو إليه انتهى علمهام ، كان إمامـا فـصيحا ، ألـف   ً  ، "املقتـضب"ً
 .)١()هـ٢٨٥: (  تويف رمحه اهللا سنة"الكامل"و

: نقل عنه املؤلف مرة واحدة وهي حكايته اللقلقة يف الالم ، حيث قال 
)٣ ( حكاه املربد مع صالبة الصوت)٢(قلقةويف القاف ل

 اهـ"
أبـو بــرش عمـرو بــن عـثامن بــن قنـرب املعــروف بـسيبويه، إمــام النحــو ،  -٢

 ، أخـذ النحـو عـن األخفـش " الكتـاب "وحجة العرب، وصـاحب 
 . )٤()هـ١٨٠: (وغريه، تويف سنة

:  نقل عنه املؤلف مرة واحدة أثناء كالمه عىل صفة الراء ، وذلك قولـه 

                                                
 ).١٦٤ص: ( ، نزهة األلباء٥٧٧-١٣/٥٧٦: سري أعالم النبالء : انظر  )١(
 بــدل )ويف الكــاف(:  ولعــل صــواب العبــارة)ويف القــاف لقلقــة(:  كــذا يف املخطــوط)٢(

. َّ؛ ألن القاف جممع عىل قلقلته، والكاف هـو الـذي ذكـره املـربد ضـمن حروفهـا)القاف(
ــي)١/١٩٦: (املقتــضب: انظــر. قلقلــة ولقلقــة: ويقــال. واهللا أعلــم : ، املوضــح للقرطب

 ).٤٠٦، ٤٠٣: (، اجلامع املفيد)٩٣ص(
 . من هذا البحث ٢٣:  انظر ص)٣(
 .٨/٣٥١:  ، سري أعالم النبالء ٣٨ص: أخبار النحويني البرصيني: انظر ترمجته يف  )٤(



 

 
 

)١(تكرير حكاه سيبويه: الراء ويف "
  اهـ"

 الفراهيـدي، إمـام اللغـة والعـروض الـرمحناخلليل بن أمحـد أبـو عبـد  -٣
 )٢(). هـ١٧٧: (املشهور، روى عن عاصم وابن كثري، تويف سنة

 :  اهللارمحـه قـال اخلليـل  ": ّرصح به املؤلف مرة واحدة ، وذلـك قولـه 
ــف وجعلهــا ســاكنة " ــو خلــق اهللا ســبحانه وتعــاىل األل ال تتحــرك، ول

"ّحتركت النقلبت مهزة فيسلب طبعها
 .اهـ)٣(

 
 :ِّمنهج املؤلف يف رسالته: املطلب الثالث 

بــاب يف معرفــة خمــارج احلــروف وأجناســها (هــذا اجلــزء املحقــق هــو 
ً، وهو ما يرجح كونه امتـدادا لكتـاب )وأجراسها  للمؤلـف كـام )التلخـيص(ّ
 .ذكر سابقا

ــسمه امل ــذكور ق ــاب امل ــفَّوهــذا الب ــصول، - اهللارمحــه-ؤل ــسعة ف إىل ت
َمتفاوتة يف الطول والقرص؛ فبعضها يأخـذ نـصف ورقـة، وبعـضها ال يـصل  ِ

 :ٍإىل ستة أسطر، بل مل يتخط بعضها سطرين ونصف السطر، وهي كالتايل
 ذكر فيه عدد املخارج وتعريف املخرج، وكيفيـة النطـق :َّالفصل األول

 .ًباحلرف ساكنا
 .لق خمرج احل:الفصل الثاين

                                                
 . من هذا البحث٢٣:  انظر ص )١(
 ).١/٢٧٥: ( ، غاية النهاية٧/٤٢٩: الم النبالء سري أع:  ترمجته يف انظر )٢(
 . من هذا البحث٢٧:  ص انظر )٣(



 

 
 

 . خمرج الشفتني واخليشوم وحروفها:الفصل الثالث
 .حروف اللسان واملخارج فيه: الفصل الرابع

 ).أصواهتا( أجراس احلروف :الفصل اخلامس
 ).صفات خروجها( أجناس احلروف :الفصل السادس
 .صور كتابة احلروف: الفصل السابع
 . تعاقب صور بعض احلروف:الفصل الثامن
 .مهزة الوصل عىل احلروف دخول :الفصل التاسع

عنـد احلـديث عنهـا، ) فصل(هذه هي املسائل التي جعل املؤلف كلمة 
وهي كـام نالحـظ فيهـا مـا لـيس لـه عالقـة باملخـارج والـصفات؛ كالفـصل 
السابع والثامن فهام من باب الضبط واهلجاء والكتابة وليس من باب صـفة 

 .ويداملخرج التي حتدث عنها يف هذا الباب من أحكام التج
 

 :امللحوظات عىل الكتاب : املطلب الرابع 
 :هذه ملحوظات ونقاط رأيت تسجيلها 

اعتامد املؤلف يف تقريره لبعض املسائل واألحكام عىل األئمة الكبار  -١
 .املحققني يف هذا الشأن كاخلليل بن أمحد وسيبويه واملربد

 .ًخمرجا) ١٦(يف عدد املخارج فجعلها - اهللارمحه-اتبع رأي سيبويه -٢

 )التحديـد(ٍ توافقه يف كثري من النصوص مع ما كتبه اإلمام الـداين يف  -٣
ــي يف  ً  توافقــا يكــاد يكــون )املوضــح(واإلمــام عبــد الوهــاب القرطب

َّحرفيا خاصة مع األخري، مما قد يدل عىل أن هذين الكتابني كانا مـن  ً



 

 
 

 .واهللا أعلم. مصادره التي رجع إليها

ارج فلـم يتبـع ترتيـب سـيبويه كـام  مل تكن له منهجية يف ترتيب املخـ -٤
 .ٌيفعله كثري ممن كتب يف املخارج، وكذا مل يتبع غريه

صـور ":  ذكره مسائل ال عالقة هلـا باملخـارج والـصفات كمـسألتي  -٥
  ." تعاقب صور بعض احلروف"و"كتابة احلروف

 
 :وصف النسخة اخلطية: املطلب اخلامس 

لنسخة اخلطية من كتـاب ً ملحقا با- كام سبق –هذا الباب املحقق جاء 
 البــن بليمــة، )تلخــيص العبــارات بلطيــف اإلشــارات يف القــراءات الــسبع(

 ، ومل يرش -  اهللارمحه-وهي نسخة مكتبة الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي 
حمقــق الكتــاب إىل وجــود هــذا اجلــزء امللحــق ألبتــة، فلعلــه مل يطلــع عليــه يف 

 .ّمصورته 
َّعنـوان، ثـم ورقتـان، كـل ورقـة فيهـا والباب يف ثالث ورقات، ورقة ال

كلـامت، ) ١٠-٩(ًسـطرا، وكـل سـطر فيـه ) ١٩(وجهان ، وكـل وجـه فيـه 
 :وجاء يف ورقة العنوان

 )ٌجزء فيه معرفة خمارج احلروف وأجناسها وأجراسها(
 ِّبن خلف بن بليمة) كذا ( أبو احلسن عيل

م قوبلت بنسخة عليها خط املؤلف، وسمعت عىل شيخنا الشيخ اإلمـا
 أيب الفضل بن جعفر بن أيب احلسن بن أيب الربكات اهلمذاين

 :وجاء يف بداية الورقة الثانية 



 

 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم"
 ّال إله إال اهللا عدة للقائه

 باب معرفة خمارج احلروف وأجناسها وأجراسها
ً    اعلم وفقنا اهللا وإياك أن حروف العربية تسعة وعرشون حرفا  َّ..... 

 : هناية الورقة الثالثة ، وهي خامتة هذا اجلزء وجاء يف
 .ّ، فافهم ذلك توفق إن شاء اهللا تعاىل والغني عىل أعاله

 نجزت املخارج وهللا احلمد
 .ّوصىل اهللا عىل سيدنا حممد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليام

 :وجاء يف حاشيتها 
 أيب قوبلت بنـسخة عليهـا خـط املؤلـف، وسـمعت عـىل شـيخنا الـشيخ اإلمـام"

 ."الفضل بن جعفر بن



 

 
 

 صورة املخطوط

 
 الورقة األوىل



 

 
 

 
 الورقة الثانية



 

 
 

 
 الورقة الثالثة



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 




 
 



 

 
 



 

 
 

ُجزء فيه معرفة خمارج احلروف وأجناسها وأجراسها ٌ 
 الشيخ اإلمام العـامل املقـرئ أيب احلـسن عـيل بـن خلـف عـرف تصنيف

 اىلرمحه اهللا تع بابن بليمة
  الشيخ الصالح أيب القاسم عبد الرمحن بن خلف اهللا عنهرواية
ّ الشيخ الصالح الفقيه املقرئ املحدث أيب الفضل جعفر اهلمـذاين رواية

 عنه
 لــصاحبه وكاتبــه بقراءتــه عــىل الــشيخ املــذكور مــن أصــله عبــد ًســامعا

 املحسن األنصاري عفا اهللا تعاىل عنه
 اتبه الشيخ الفقيه املقرئ ّ عيل مجيع هذا اجلزء صاحبه وكقرأ

  عن شيخناروايتيأبو حممد عبد املحسن بن مصطفى األنصاري، وهو 
 الصالح أيب القاسم عبد الرمحن بن خلف اهللا عن مؤلفه املذكور أعاله

ّ عني بسندي فيه ملـن شـاء وأحـب عـصمنا اهللا وإيـاه مـن الزلـل فلريوه
 بمنه

بـن حييـى اهلمـذاين جعفر بـن عـيل بـن أيب الربكـات بـن جعفـر : وكتب
بـسم اهللا  مستهل املحرم سنة مخس وثالثني وستامئة باإلسـكندرية محاهـا اهللا

 الرمحن الرحيم
 ّال إله إال اهللا عدة للقائه

 باب معرفة خمارج احلروف وأجناسها وأجراسها



 

 
 

ــاك * اعلــم  ــا اهللا وإي ــسعة وعــرشون )١(* وفقن ــة ت َّ أن حــروف العربي
ٍفا بحروف حسنة، وهيًحرفا، تصري مخسة وثالثني حر ٍ النون اخلفيفة التـي : ً

ٌال خمــرج هلــا، وإنــام هــي صــوت مــن اخليــشوم )ومهــزة بــني بــني(، )٢(َّ
)٣(، 

 : مثـــــل)٥(، والـــــصاد كـــــالزاي)٤(واأللـــــف املاملـــــة، والـــــشني كـــــاجليم

                                                
 ) صح (  مابني النجمتني كتب يف احلاشية ووضع عليه - )١(
ُالـساكنة، نحـو التنـوين، والنـون التـي ختفـى عنـد الكـاف : اخلفيـة، أي:  النون اخلفيفة، ويقـال)٢(

ّ فهو استحسان بعض رشاح كتابـه، )اخلفية(َّيف كتابه، أما واجليم، والتعبري باخلفيفة هو املعرب به 
ّاخلفيفة، وقد جيب أن تكون اخلفية؛ ألن التفسري يدل عليه: الرواية": حيث قال  .اهـ"َّ

 ).٤٣٢-٤/٤٣١: (، الكتاب)٢٧٥ص: (، التمهيد للعطار)٨١ص: (املوضح للقرطبي: انظر 
مـزة وبـني احلـرف الـذي منـه حركتهـا فـإن ُ هي اهلمزة املسهلة ؛ وهـي التـي جتعـل بـني اهل)٣(

ُكرست اهلمزة جعلـت بـني اهلمـزة واليـاء، وإن ضـمت جعلـت بـني اهلمـزة والـواو، وإن 
َّأمـا مهـزة بـني بـني فـإن ": - اهللارمحـه-ُفتحت جعلت بني اهلمزة واأللـف، قـال القرطبـي َّ

ّسيبويه جعلها حرفا واحدا، وكان ينبغي عىل التحقيق أن تعد ثالثـة أحـر ُ ً : انظـر.  اهــ"فً
 ).٨٢ص: (، املوضح)٤/٤٣٣: (الكتاب

ٌأجدق؛ ألن الدال حرٌف جمهـور شـديد، واجلـيم حـرٌف جمهـور : أشدق يف: كقولك:  هي)٤( ٌٌ َّ
ٌشديد والشني مهموس رخو، فهو ضد الدال باهلمس والرخاوة، فقربوها من لفظ اجلـيم  ٌ

 . لقرهبا من خمرج الشني، وهي موافقة للدال يف اجلهر
يف عد الشني التي كاجليم من تتمة احلـروف اخلمـسة - اهللارمحه-تبع سيبويه- اهللارمحه- واملؤلف    

 )األجـدر( و)اجتمعـوا(: َّوالثالثني وجعلها من املستحسن، وأما اجليم التـي كالـشني يف نحـو
،  )٤٣٢/   ٤: (الكتاب: انظر. فعدها سيبويه من تتمة الثالثة واألربعني، وهي مما ال يستحسن

 ).٨٦-٨٥: (، املوضح للقرطبي)٤٤٩-٦/٤٤٨: (ح الكتاب للسريايفرش
ٍ مـن الـروايتني بخلـف عـن " الـرصاط " املشهورة عند أهل القراءات باإلشامم كقراءة محزة يف )٥(

= 



 

 
 

}8{
ُ، وألــف التفخــيم التــي نحــي هبــا ]٣٥:األنفــال [}?{، )١(

}1{: ، مثـــل)٢(نحـــو الـــواو يف لغـــة أهـــل احلجـــاز
، )٤(}n{، و)٣(

ــا بحــروف غــري حــسنة وال )٥(}W{و ٍ، ثــم تــصري اثنــني وأربعــني حرف ً
ٍمستعملة يف القرآن وال يف كثري من الشعر ٍ)٦(. 
 فصل

 .)٧(ًوهلذه احلروف ستة عرش خمرجا
                                                

 ٢/٢٧٢: النرش: انظر. )أصدق(:  ، ومعه الكسائي يف نحو" الطيبة "خالد من طريق  =
 ).٦: ( من مواضعها، سورة الفاحتة)١(
ٍأهنا األلف التي تلفـظ يف قـراءة ورش نحـو- اهللارمحه-َّ بني مكي)٢(  )الطـالق( و)الـصالة(: َّ

 ).١٠٩ص: (الرعاية: انظر. ّبتفخيم الالم
 ).٣: ( من مواضعها، سورة البقرة)٣(
 ).٤٣: ( من مواضعها، سورة البقرة)٤(
 ).٨٥: ( من مواضعها، سورة البقرة)٥(
ــف)٦( ــول املؤل ــن ق ــ(:  م ــاب ســيبويه)ةحــروف العربي ــن كت ــأخوذ بتــرصف م ــا م :  إىل هن

)٤٣٢-٤/٤٣١.( 
 اتبع املؤلف هنا قول سيبويه وكثري من النحـاة والقـراء، وهـذا العـدد عـىل إسـقاط خمـرج )٧(

احلروف اجلوفية التي هي حروف املـد واللـني، وجعـل خمـرج األلـف مـن أقـىص احللـق، 
ليــه الــداين ومكــي يف الرعايــة والــواو واليــاء مــن خمــرج املتحــركتني، وهــذا القــول مــال إ
إىل قـول اخلليـل بـن - اهللارمحـه-والشاطبي من كبار القراء، بينام مال اإلمـام ابـن اجلـزري

ًأمحد واهلذيل وابن رشيح وابن سينا وهو أن املخارج سبعة عرش خمرجا َّ . 
، )٢٤٣ص: (، الرعايــة ملكــي)١٠٢ص(، التحديــد للــداين )٤/٤٣٣: (الكتــاب: انظــر
 ).١/١٩٨: (النرش



 

 
 

أن : ، وحقيقـة معرفـة ذلـك)١(املكان الذي ينشأ منـه احلـرف: واملخرج
ُتنطق باحلرف ساكنا وتدخل عليه مهـزة الوصـل لتـ : صل إىل النطـق بـه مثـلً

 .)٢()ْام( )ْات( )ْال( )ْاب(
 فصل

 :ٍفللحلق ثالثة خمارج، وسبعة أحرف 
 .اهلمزة، واأللف، واهلاء: ًفأقصاها خمرجا من احللق

 .احلاء والعني: )٣(حرفان وهي: ومن وسط احللق
 .)٤(اخلاء والغني: ومن أدناها إىل الفم حرفان ، ومها
 فصل

فمن باطن الـشفة الـسفىل وأطـراف :  أحرفوللشفتني خمرجان وأربعة
َّالثنايا العليا خمرج الفاء، ومن بني الشفتني خمرج البـاء واملـيم والـواو، إال أن  ّ
صوت امليم يتصل باخليشوم من الشفتني، ومن اخليشوم خاصة خمرج النون 

 .)٥(اخلفيفة التي تسمى التنوين
                                                

داللـة عـىل التقـديم ) م(لكن وضـع فـوق كـل كلمـة حـرف ) احلرف منه :( يف املخطوط  )١(
 .والتأخري ، فلذا كتبتها هكذا ألنه نوع من التصحيح واملقابلة 

ْبه، حـه، :  وهناك طريقة ثانية ذكرها اجلعربي وهي أن تلحق باحلرف هاء السكت فتقول)٢( َ ْ َ
ْقه،   ).١٥٣ص: (اجلامع املفيد: انظرَ

 .)وهي( كذا يف املخطوط )٣(
ــــاب: انظــــر )٤( ــــداين)٤/٤٣٣: (الكت ــــد لل ــــة )١٠٢ص: (، التحدي ــــد يف معرف ، التمهي

 ).٢٧٧ص:(التجويد
 ).١٠٤ص: (، التحديد)٧٩-٧٨: (، املوضح للقرطبي)٤٤٤-٤/٤٣٣: (الكتاب: انظر )٥(



 

 
 

 فصل
أعــاله، : ٍة أقــسام حــروف اللــسان وهلــا أربعــ)١(ومــن هــذين املكــانني

َوأوسطه، وحافته، وطرفه، وهي العذبة َ)٢(. 
خمرج القاف، ومن أسفل من ذلك خمرج الكـاف، ومـن /)٣(فمن أعاله

 .الشني، واجليم، والياء: ٍوسطه ثالثة أحرف، وهي
َومن حافته اليمنى أو اليرسى خمرج الضاد، ومن الناس مـن ينطـق هبـا  ِ

 .)٤(ّرجها من أهيام شاءمن إحدامها دون اآلخر، ومنهم من خي
ُومن عذبة اللسان وهي طرفه مع طـرف احلنـك خمـرج الطـاء ، والتـاء،  ََ ْ َ َ

َّوالدال ، إال أن املخرج ينطبق معهم ّ)٥(. 
                                                

 . )أظنها بني(:  كتب يف احلاشية)١(
َ العذب)٢( ٍطرف كل يشء، ومن اللسا: َ  ).عذب: (تاج العروس. ن طرفه الدقيقَ
ِّ عرب املؤلف بـ)٣( ً واملعـرب بـه كثـريا عنـد القـدماء واملحـدثني هـو )أعاله(:َّ ، فالقـاف )أقـصاه(ّ

: ّخمرجه أقىص اللسان وما فوقه من احلنك، وربام يكون املؤلف اعتمد عـىل عبـارة سـيبويه
: الكتــاب: انظــرو. "ومــن أقــىص اللــسان ومــا فوقــه مــن احلنــك األعــىل خمــرج القــاف"
 ). ١٠٢ص: (، التحديد)٤/٤٣٣(

ً الضاد من احلروف التي امتاز هبا العرب حتى إهنا ال توجد يف كـالم غـريهم إال قلـيال أو )٤( ّ َّ
َّال توجد أصال، وإخراجها من جهة واحدة صعب فكيف من جهتني، وحيكى أن عمـر ٌ ٍ ً-

t-ًكان خيرجها من اجلانبني معا. 
َّإن الضاد خيـرج مـن أول احلافـة مـا : م هنا ليس املراد من قول علامء التجويدُومما ينبغي أن يعل َّ

َّحياذي أقىص اللسان، فإن الضاد ليست حماذية ملخرج القاف والكاف، بل هـي أدنـى مـنهام إىل 
: الكتــاب: انظــر. مــن احلــروف الــشجرية- اهللارمحــه-ّالفــم؛ ولــذلك عــدها اخلليــل بــن أمحــد

 ).١/٢١٤: (، رس صناعة اإلعراب)٢٦٦-٢٦٤: (، اجلامع املفيد)٤/٤٣٣(
 =عالمـة ) ضــ (ضـم وضـع فوقهـا ) ينفـتح( كتبت كلمـة ) ينطبق ( يف املخطوط قبل كلمة )٥(

 ب/١



 

 
 

َّومنه أيضا خمرج الصاد والزاي والسني، غري أن املخرج ينفتح معهم ً. 
 .الثاء ًومن طرفه أيضا مع أطراف الثنايا العليا خمرج الظاء ، والذال ، و

 ، )١(ّومن طرف اللـسان بينـه وبـني فويـق الثنايـا خمـرج النـون ، والـالم
ّوالراء ، غري أن الراء أدخل إىل اللسان النحرافها عنه إىل الالم َّ)٢(. 

ومن حافـة اللـسان إىل منتهـى طرفـه ممـا يـيل احلنـك األعـىل مـع فويـق 
، فبــذلك )٧(م خمــرج الــال)٦( والثنيــة)٥(َّ والرباعيــة)٤( والنــاب)٣(الــضاحك

 .شاركت بعض احلروف ، فافهم ذلك
                                                

ضبة ، داللة عىل حذفها ، واملؤلـف مـن كالمـه مـن خـالف ترتيـب سـيبويه ، فعنـده بعـد  =
 ).٤/٤٣٣ (:الكتاب: انظر. ّ تأيت الالماجلزريالضاد يأيت خمرج النون، وعند ابن 

 ) .صح( كتبت يف احلاشية ووضع عليها :  الالم  )١(
َّ وصف الالم والراء باالنحراف؛ النحرافهام عن خمرجهام حتـى اتـصال بمخـرج غريمهـا، )٢(

 . ٍوعن صفتهام إىل صفة أخرى
، )٢٧٧: (، التمهيــد أليب العــالء١٣٢: الرعايــة )١/٤٧: (ّ رس صــناعة اإلعــراب :انظــر

 ). ٣١٣ص: (تور غانم احلمدرشح املقدمة للدك
تـاج . ّالسن التي بني األنياب واألرضاس التي تظهر عند التبسم، وهي أربعة:  الضاحك)٣(

 ).ضحك: (العروس
ُّهي السن التي خلف الرباعية:  الناب)٤(  ).نيب: (تاج العروس. ِّ
. ثنيـة والنـابإحدى األسنان األربعة التـي تـيل الثنايـا وهـي بـني ال-بفتح الراء-َّ الرباعية)٥(

 ).ربع: (لسان العرب
 ).ثني: (لسان العرب .فرد الثنايا وهي األسنان األربع يف مقدمة الفم:  الثنية)٦(
َّ هذا كالم سيبويه يف الكتاب إال أن )٧(  سـاقط "فويق الـضاحك والنـاب والرباعيـة والثنيـة"ّ

اجلــامع  )١/٤٧( رس صــناعة اإلعــراب :انظــر. مـن طبعــة األســتاذ عبــد الــسالم هــارون
 ).٢٥٦ص(، رشح املقدمة لغانم احلمد )١٠٤: (، التحديد)٢٧٤ص: (املفيد



 

 
 

 فصل
 :  َّوأما أجراسها؛ أعني أصواهتا

َّصوت الياء والواو ألهنن أمهات احلركات: فاللني َّ)١(. 
 .)٢(صوت النون وامليم: والغنة
 )٣(صوت احلاء: والبحة
 .صوت العني  : )٤(والتهوع
 )٥(.صوت اهلمزة : والنربة 
 .)٦(صوت اهلاء: واللهت

 .  )٧(صوت اخلاء: لتنخيوا

                                                
َّ هـذا أحـد األقـوال يف املــسألة املـشهورة؛ أهيـام أصـل؛ احلــروف أم حركاهتـا؟ وقـد فــصل )١(

 . وغريه- اهللارمحه-احلديث عنها اإلمام ابن جني
، )٩٤-٩٠ص: (ي، التمهيـد البـن اجلـزر    )٣٣-١٧/ ١: (رس صناعة اإلعراب: انظر

 ).١٩٥-١٨٧ص: (اجلامع املفيد
: القــاموس املحــيط. فالغنــة جريــان الكــالم يف اللهــات: َّ هــذا عنــد القــراء، أمــا يف اللغــة)٢(

 ).٩٧ص: (املوضح للقرطبي: انظر، و)غنن(
 ١/٤٨: هتذيب اللغة :  انظر  )٣(
 .خرى داللة عىل أنه من نسخة أ) خ (واهلرع ، ووضع عليها :  يف احلاشية )٤(
 )ن ب ر : ( تاج العروس . مهز احلرف :  النرب  )٥(
:  احلرف املهتوت هو اهلاء ملا فيه من الضعف واخلفاء، ونقل األزهـري عـن اخلليـل قولـه )٦(

ٌلوال هتة يف اهلاء "  ألشـبهت احلـاء ، لقـرب خمـرج اهلـاء مـن –ّههـة يف اهلـاء :  وقال مرة–ّ
 ).٧ح: (املوضح للقرطبي ) ١/٤٨:( هتذيب اللغة : انظر اهـ "احلاء 

اخلنخنـة أن :  ، قـال القرطبـي " اخلنخنـة " عند غريه ، والعـروف هـو " التنخي "مل أجد  )٧(
= 



 

 
 

 .)١(صوت الغني: والغرغرة
 .)٢(صوت التاء والفاء، ويف الذال والظاء يشء منه للمجاورة: والنفخ
ّ والـضاد يشء منـه، إال )٣(صوت اجليم والـشني، ويف الكـاف: والتفيش ٌ

ــة ــاف لقلق ــة، ويف الق ــا فرقع ــضاد فيه ٌأن ال ــربد)٤(َّ ــاه امل ــع صــالبة )٥( حك  م
                                                

ًهي أال يبني املتكلم للسامع كالما فيخنخن يف خياشـيمه : يتكلم باخلاء من أنفه ، وقيل  = ّ .
 ٢٢١: املوضح يف التجويد

ُ ، وينبغي أن ال يغرغر هبا ، فيفرط ، وال هيمل ٍالغني حرف جمهور مستعل: قال القرطبي  )١(
 ) .١١٦: (  اهـ املوضح يف التجويد "حتقيق خمرجها فيخفى 

َّالنفخ صوت حاد عند خروج حرفه بضغطه عن موضعه؛ ألنك جتـد ":  قال ابن الطحان)٢( ٌ
ًالصوت إذا خرج مـن الـصدر انـسل آخـره، وقـد فـرت مـن بـني الثنايـا، كأنـه وجـد منفـذا  َّّ

 . "يسمع نحو النفخةف
ّوالــنفخ ال يكــون إال يف الوقــف، فكــل الــصفات موجــودة يف متقلبــات احلــرف إال ":     قــال ّ

 . "َّالقلقلة والنفخ فإهنام خصيصتان بالوقف
 ).٩٧-٩٦ص: (     خمارج احلروف وصفاهتا

ــشيا( )الكــاف( كــذا يف املخطــوط، ومل أجــد مــن ذكــر يف )٣( ــارة تــصحيفا)ًتف  ً فلعــل يف العب
 فهو مذكور عند بعضهم ضمن حروف التفـيش، ومـا ذهـب إليـه املؤلـف )الفاء(: صوابه

: التحديــد: انظــر. خيـالف رأي الــداين وابـن اجلــزري حيــث جعـال التفــيش للــشني فقـط 
 .١٠٤: ، رشح املقدمة للقسطالين ) ٩٦ص: (، املوضح للقرطبي)١٠٧ص(

 بــدل )ويف الكــاف(: عبــارة ولعــل صــواب ال)ويف القــاف لقلقــة(:  كــذا يف املخطــوط)٤(
. َّ؛ ألن القاف جممع عىل قلقلته، والكاف هـو الـذي ذكـره املـربد ضـمن حروفهـا)القاف(

ــي)١/١٩٦: (املقتــضب: انظــر. قلقلــة ولقلقــة: ويقــال. واهللا أعلــم : ، املوضــح للقرطب
 ).٤٠٦، ٤٠٣: (، اجلامع املفيد)٩٣ص(

 . سبقت ترمجته)٥(



 

 
 

 .الصوت
 .تكرير حكاه سيبويه، ويف الالم يشء منه: ويف الراء

 .)١(ِويف الظاء والذال والثاء غلظ
ّويف العني واحلاء دوي َِ. 

 . ٌويف الصاد والسني والزاي صفري
 .ّويف الشني تفش
 .وأشري إليه/وكل هذا نطق

 فصل
 :وأما أجناسها؛ أعني صفات خروجها فمنها

ــستعيل ــاء والظــاء،: وهــي: امل ــضاد، والط ــصاد وال  واخلــاء والغــني ال
)ضغط خص قظ(: والقاف، وما عداها مستفل، جيمعها قولك

)٢( . 
صــعود الــصوت إىل : ومنهــا املجهــور واملهمــوس، ومعنــى االســتعالء

شدة إيقاع الصوت، واالسـتعالء ضـد االسـتفال، : ، ومعنى اجلهر)٣(احلنك

                                                
داللـة عـىل التقـديم والتـأخري ، ) م(، وكتب فوق كل مـنهام والثاء والذال :  يف املخطوط  )١(

 .فلذا اعتمدته 
ـــد: انظـــر )٢( ـــد أليب العـــالء)٩٠ص: (، املوضـــح للقرطبـــي)١٠٦ص: (التحدي : ، التمهي

 ).٢٨١ص(
َّسميت مستعلية ألن اللسان يعلو هبـا إىل جهـة احلنـك؛ ألهنـا عـىل رضبـني":  قال الداين)٣( ّ َُّ :

ه وينطبـق، وهـي حـروف اإلطبـاق األربعـة، ومنهـا مـا يعلـو وال منها مـا يعلـو اللـسان بـ
 .اهـ"الغني واخلاء والقاف: ينطبق، وهي الثالثة

= 

 أ/٢ 



 

 
 

 .)١(واهلمس ضد اجلهر
كت فحثــه ســ(: عــرشة ، جيمعهــا قولــك: َّفأمــا احلــروف املهموســة

اإلخفاء، وهي حروٌف ضعف االعـتامد عليهـا يف : ، ومعنى اهلمس)شخص
: ٌ، وما عداها جمهـور، ومعنـى اجلهـر)٢(َموضعها فخالطها النفس يف خمرجها

ــا الــنفس يف  ــا فلــم خيالطه ــوي االعــتامد عليه ــالن، وهــي حــروف ق َاإلع
 .)٣(خمرجها

َّهنـا اشـتد ؛ وأل)ّأجـد بقطتـك(: ثامنية أحرف جيمعها قولـك: والشديدة
 .)٤(لزومها فمنعت الصوت أن جيارهيا

                                                

، )٤/١٢٩: (الكتــاب: انظــر.  اســتخدمه ســيبويه رمحــه اهللا )االســتعالء(    وهــذا الوصــف  =
 ).١٠٧ص: (التحديد

ح اجلهـر واهلمـس سيبويه أقدم من ذكـر مـصطل": -حفظه اهللا- قال الدكتور غانم احلمد)١(
ــك مجيــع مــن جــاء بعــده : رشح املقدمــة. اهـــ"ّوعــرفهام وذكــر حــروفهام، وأخــذ عنــه ذل

 ).٩٧ص: (، التمهيد البن اجلزري)٤/٤٣٤: (الكتاب: انظر، و)٢٨٧ص(
املهمـوس حـرٌف أضـعف مـن االعـتامد يف موضـعه حتـى ": ٌ هذا مأخوذ من قول سيبويه)٢(

 ).٤/٤٣٤(: انظر.  اهـ"جرى النفس معه
ٌ هذا أيضا كأنه مأخوذ من كالم سـيبويه)٣( حـرف أشـبع االعـتامد يف موضـعه، : املجهـورة": ًَّ

املـصدر . اهــ"ومنع الـنفس أن جيـري معـه حتـى ينقـيض االعـتامد عليـه وجيـري الـصوت
 .السابق

:  اهـ، وقـال الـداين"هو الذي يمنع الصوت أن جيري معه: احلرف الشديد":  قال سيبويه)٤(
 فلـيس )احلـج( )ْأج(ه ملوضعه حتى منع الصوت أن جيـري معـه نحـو حرف اشتد لزوم"

، وقد اتبع ابن اجلزري تعريـف الـداين )٤/٤٣٤:(الكتاب : اهـ "جيري يف اجليم الصوت
= 



 

 
 

ٍوفيهـا حــروف ليــست برخــوة وال شــديدة، بــل هــي متوســطة جيمعهــا 
)يغلو مازن(: قولك

 .)٢(وما عدا ذلك رخو)١(
وهــي الطــاء والظــاء والــصاد والــضاد، ومــا عــداها : )٣(ومنهــا املنطبقــة

 .)٤(مستفتح
ر مـا قبلهـا، والـواو ومنها حروف اللني ، وهي األلف ، واليـاء املكـسو

 .املضموم ما قبلها فافهم ذلك
 :وهذه أبيات جتمع خمارج احلروف

                                                

ــــارة = ــــه عب ــــصوت أن جيــــري معــــه ": وزاد علي ــــع ال ــــه(من ــــظ ب ــــد اللف ، . اهـــــ")عن
 ).٩٨ص:(، التمهيد)١٠٦-٤٠٥ص:(التحديد

، وهي نفسها )يعلو مارن(: َّ أهنا كلمة مصحفة، فلعل صواهبا كذا يف املخطوط، وال شك)١(
 التي هي حروف بـني الـشدة والرخـاوة، مـع أن املـشهور يف هـذا هـو )مل يرو عنا(حروف 
: رس صناعة اإلعـراب: انظر.  كام عند ابن اجلزري وغريه ، واهللا أعلم" لن عمر"حروف 

 ).٣٨٠-٣٧٩ص: (، اجلامع املفيد)٨٩ص: (، املوضح للقرطبي)١/٦١(
 وهو حرف ضعف االعتامد عليه يف موضعه عنـد النطـق بـه، فجـرى معـه الـصوت، فهـو )٢(

 ).٣٧٨ص: (اجلامع املفيد. أضعف من الشديد
 ). ١/٦١: (رس صناعة اإلعراب: انظر. َّ ألن اللسان ينطبق عىل احلنك)٣(
أن تطبـق ظهـر : النفتاحّ كام يعرب به علامء التجويد، وا)منفتح(:  كذا يف املخطوط، ولعلها)٤(

 ).٩٠ص: (املوضح. قاله القرطبي. لسانك برفعه إىل احلنك، فال ينحرص الصوت
أن تسمية هذه احلـروف باملنطبقـة واملنفتحـة - اهللاارمحه-ونقل أبو شامة عن ابن احلاجب

َّإنام هو من باب التجـوز؛ ألن املطبـق إنـام هـو اللـسان واحلنـك، وأمـا احلـرف فهـو مطبـق  َّ ََّّ ّ
 ).٤/٣١٦: (إبراز املعاين: انظر. واهللا أعلم. ندهع



 

 
 

 األعـل عليهـا حـني خروجهـا قـرأ
  

 أدل ضــــــمري حالهــــــا شــــــواردا 
ـــــات نواعجـــــا)١ (.........   راعي

 
ــــــىل صــــــعائدا)٢ (....   ً دعجــــــا ع

 فصل 
فـصل بيـنهام /ٍولكل حـرف صـورة ختـصه، فـإذا شـاركته صـورة غـريه

ّ ملا )الزاي( و)الراء(و كمية إذا اتصال بغريمها وانفصال كام فصلوا بني بكيفية أ
 الـزاي بكيفيـة النقطـة، وكــذلك )٣(ّاتفقـت صـورهتام عطلـوا الـراء وأشــغلوا

ــضاد والعــني والغــني والــسني  ــصاد وال ــذال والطــاء والظــاء وال الــدال وال
ــة النق ــشني بكيفي ــذال والظــاء والــضاد والغــني وال ــشني، أشــغلوا ال طــة وال

 .ُوعطلوا األخر
 فصل
 يف اتــصال الكيفيــة دون انفــصاهلام )٤(وملــا اتفقــت صــورة البــاء والتــاء

                                                
 . كلمتان غري واضحتني)١(
 . كلمة غري واضحتني)٢(
-رمحـه اهللا-ّ باهلمزة، وهي تردد فيها إمام اللغة الفريوزابادي)أشغلوا(:  كذا يف املخطوط)٣(

دم وحكم غريه من علامء اللغـة بعـ. اهـ"لغة جيد أو قليلة أو رديئة: وأشغله": حيث قال
 ).شغل: (تاج العروس: انظر. واهللا أعلم. أشغلته: جودهتا يف كالم العرب، يقال

 –ً فتح اهللا عليه وجـزاه خـريا –ّكذا يف املخطوط ، وقد أفادين أحد املحكمني هلذا البحث  )٤(
 " وقد تقدم ذكر النـون "" بدل الباء ، بدليل قوله بعده " النون " لعل الصواب ": بقوله 

ون مل يتقدم ذكرها من بداية الفصل ، فالظـاهر أن املتقـدم هـو هـذا املوضـع ، حيث إن الن
وألن الباء والتاء متفقتـان يف الكيفيـة حـال االتـصال واالنفـصال ، وإنـام ختتلـف البـاء يف 

 .اهـ بنصه  . "حال االنفصال عن النون ال عن التاء 

 ب/٢



 

 
 

ًفصلوا بينهام أيضا بكيفية النقط، وكذلك اجليم واخلاء، أشـغلومها وعطلـوا 
احلاء ليفصل من أختيهـا، وكـذلك الفـاء والقـاف، وكـذلك اليـاء والتـاء إذا 

نقط، جعلـوا لليـاء اثنتـني مـن أسـفل اتصال بغريمها فصلوا بيـنهام بكيفيـة الـ
وللتاء نقطتني من فوق وكذلك الثاء زادوها نقطة ليفصلوا بينها وبني التاء، 

 .َّوقد تقدم ذكر النون
وملــا كانــت بــاقي احلــروف ال تتــشارك يف صــورها قامــت مقــام كيفيــة 

ّالنقط، هكذا ذكر عن حذاق الكتاب، فافهم ذلك َّ)١(. 
 عليها مهزة الوصل وتسكنها، فيظهـر ّ وكل هذه احلروف يدخل:فصل

 .)٢(ّلك املخرج، إال األلف وحدها
خلق اهللا سـبحانه وتعـاىل األلـف وجعلهـا ": - اهللارمحه-)٣(قال اخلليل

ّساكنة ال تتحرك، ولو حتركت النقلبت مهزة فيسلب طبعها، وطبعهـا اللـني 
ــق)٤(ُواهلــوي ــيبويه احلــرف اهلــاوي" يف احلل ــ)٥(؛ وهلــذا ســامها س ى ، ومعن

                                                
ٌ، ففيـه كـالم طويـل )٤١-٣٤ص: (املحكم يف نقـط املـصاحف أليب عمـرو الـداين:  ينظر)١( ٌ

 .َّ، وكأن ابن بليمة معتمد عليه فيه، واهللا أعلم- اهللارمحه-متعلق بام ذكره املؤلف
 ١/٤٤: ّرس صناعة اإلعراب :  انظر )٢(
 . من هذا البحث ١٤:  انظر ترمجته ص )٣(
ادر ال يف كتابه العني وال فيام لدي من مص- اهللارمحه- مل أجد هذا النص املنسوب للخليل)٤(

 .)اجلمل يف النحو(مظنة له ، كالكتاب املنسوب له واملطبوع بعنوان 
ومنها اهلاوي وهو حرف اتسع هلـواء الـصوت خمرجـه أشـد مـن اتـساع خمـرج ":  وعبارته)٥(

َالياء والواو؛ ألنك قد تضم شفتيك يف الـواو وترفـع يف اليـاء لـسانك قبـل احلنـك، وهـي  ِ َّ
= 



 

 
 

َّأن الناطق ال يعتمد يف إخراجها عىل موضع من احللق كام اعتمد يف : اهلاوي
، فـافهم ذلـك  اهلمزة عىل أقصاه، والعـني عـىل أوسـطه، والغـني عـىل أعـاله

 .ّتوفق إن شاء اهللا تعاىل
وصــىل اهللا عــىل ســيدنا حممــد نبيــه وآلــه ، نجــزت املخــارج وهللا احلمــد

  )١(ّوصحبه وسلم تسليام
 

 

                                                

 ).١٠٨ص: (التحديد: ظران، و)٤٣٦-٤/٤٣٥: (الكتاب. "األلف =
قوبلت بنسخة عليها خط املؤلف، وسمعت عىل شيخنا ":  جاء يف حاشية املخطوط بعده)١(

 ."الشيخ اإلمام أيب الفضل بن جعفر بن



 

 
 


ــي لتحقيــق هــذه الرســالة القيمــة يف باهبــا ، وإين  ــذي وفقن ّاحلمــد هللا ال
ألرجــوه ســبحانه وتعــاىل يل وملؤلفهــا رمحــه اهللا ، ولكــل مــن عــاون فيهــا أو 
ًحكمها القبول ، وأن جيعل ذلك لنا مجيعا يف ميزان حسانتنا يوم ال ينفع مال  َ ّ

 .وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم 
 لقلم أذكر وقبل أن أرفع ا

ًليفهم فيــه مفــردا عــن بــاب تــأاعتنــاء الــسلف رمحهــم اهللا بالتجويــد ، و -١
 .القراءة 

 .التجويد هو املصدر األصيل للدراسات الصوتية املعارصة  -٢

ًخمارج احلروف نالت حظا وافرا من اهتامم العلامء رشحا وتأليفا  -٣ ً ً ً. 

بـن بليمـة اهذا اجلزء املحقق هو ثاين عمل علمـي يـصلنا ملؤلفـه اإلمـام  -٤
 .رمحه اهللا 

 :ويف اخلتام 
ــصغرية احلجــم  ــائل ال ــل هــذه الرس ــاحثني إىل إخــراج مث أدعــو الب
والكبرية العلم والعظيمة النفع ، فهي بمثابة تلخيصات مفيدة وتامة ملسائل 

 .علمية مهمة 
 .واهللا من وراء القصد 

 



 

 
 

 فهرس املصادر واملراجع
 

لرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم د اتأليف عب: إبراز املعاين من حرز األماين -
عطوة عوض، مطبعة مصطفى البايب  إبراهيم املعروف بأيب شامة، حتقيق

 .احللبي
 الــسريايف، بــن اهللا عبــد بــن احلــسن تــأليف: البــرصيني النحــويني أخبــار -

 مـصطفى ، مطبعـةخفـاجي املـنعم عبـد وحممـد الزيني، حممد طه: قيقحت
 .م١٩٦٦-هـ١٣٧٣، القاهرة، احللبي البايب

تـأليف حممـد بـن حممـد املعـروف : تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس -
 .جمموعة من العلامء، دار اهلداية، الكويت: بمرتىض الزبيدي، حتقيق

 ،الـداين عـثامن بـن سعيد بن  عثامنتأليف :والتجويد اإلتقان يف التحديد -
 جامعـة سـاعدت-بغداد ،األنبار دار مكتبة ،محد قدوري غانم.د: حتقيق
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٧ ،األوىل: الطبعة،طبعه عىل بغداد

  للعطارتأليف : التمهيد -
 حممـد بـن حممـد  اخلري أيب الدين  شمستأليف: التجويد علم يف التمهيد -

 املعــارف، مكتبــة ،البــواب حــسني عــىل الــدكتور: حتقيــق  اجلــزري،بــنا
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ األوىل،: الطبعة، الرياض

مكـي بـن أيب طالـب  تأليف: لفظ التالوةالرعاية لتجويد القراءة وحتقيق  -
فــرغيل ســيد عربــاوي، مكتبــة أوالد الــشيخ للــرتاث، / حتقيــق القيــيس،

 .م٢٠٠٩. ١:ط



 

 
 

ــو :رس صــناعة اإلعــراب - ــتح أب ــن عــثامن الف ــي ب ــوىف (املوصــيل جن : املت
 ،األويل: الطبعــــة، لبنــــان-بــــريوت العلميــــة الكتــــب دار ،)هـــــ٣٩٢

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

 .سعيد حسن بن عبد اهللا السريايف  أيبتأليف: رشح الكتاب للسريايف -

 . الدكتور غانم احلمدتأليف :رشح املقدمة -
ــاموس - ــدتــأليف :املحــيط الق ــد طــاهر أيب الــدين  جم  يعقــوب بــن حمم

 الرســـالة مؤســـسة يف الـــرتاث حتقيـــق مكتـــب: حتقيـــق، الفريوزآبـــادى
 والنــرش للطباعــة الرســالة مؤســسة ،ُالعرقــسويس نعــيم حممــد: بـإرشاف
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة، لبنان – بريوت يع،والتوز

 اخلـري حممـد بـن  شـمس الـدين أيبتـأليف :غاية النهاية يف طبقات القراء -
، مكتبــة ابــن تيميــة، جــسرتارسابر. ج:عنــي بنــرشهابــن اجلــزري، حممــد 
 .هـ١٣٥١

 أيب بــرش عمــرو بــن قنــرب ســيبويه، حتقيــق ورشح عبــد تــأليف :الكتــاب -
، مكتبــة اخلــانجي، القــاهرة، الطبعــة الرابعــة، الــسالم حممــد هــارون

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦
 دار ،اإلفريقـى منظـور ابـن عىل بن مكرم بن  حممدتأليف :لسان العرب -

 .ـه١٤١٤، الثالثة: الطبعة، بريوت-صادر

عزة .د/ تأليف اإلمام أيب عمرو الداين، حتقيق:املحكم يف نقط املصاحف -
 .هـ١٤١٨، ٢:حسن، دار الفكر، دمشق، ط

ــز بــن عــيل بــن الطحــان :ارج احلــروف وصــفاهتاخمــ - ــد العزي ــأليف عب  ت



 

 
 

 .اإلشبييل
  شـمس الـدين أيبتـأليف :معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعـصار -

: الطبعـة، دار الكتـب العلميـة، عبد اهللا حممد بن أمحد بن عـثامن الـذهبي
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧األوىل 

 حممـد: قيـقحت ،باملربد عروفامل الثاميل بن يزيد بن  حممدتأليف :املقتضب -
 .بريوت-الكتب عامل ،عظيمة اخلالق عبد

 اهللا عبيـد بن حممد بن الرمحن  عبدتأليف :األدباء طبقات يف األلباء زهةن -
، )هـــ٥٧٧: املتــوىف (األنبــاري الــدين كــامل الربكــات، أبــو األنــصاري،

: ةالطبعــ، األردن – الزرقــاء املنــار، مكتبــة، الــسامرائي إبــراهيم: قيــقحت
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ الثالثة،

 حممـد بـن حممـد اخلري أيب الدين  شمستأليف :العرش القراءات يف النرش -
، الكــربى التجاريــة املطبعــة  ،الــضباع حممــد عــيل: قيــق، حتاجلــزري ابــن

 .العلمية الكتب دار تصوير



 

 
 

 

 
 




 
 

 إعداد
 التميمي   حاتم بن عبد الرحيم آل جالل.د

 
 

 
 
 

 حاتم بن عبدالرحيم بن عبدالكريم آل جالل التميمي .د
ــرآن والدراســات اإلســالمية   • ــة الق ــشارك بكلي ــة باألســتاذ امل جامع

 .القدس
كليـة   الدكتوراه مـن قـسم الدراسـات اإلسـالميةحصل عىل درجة  •

ــة عــني شــمس اآلداب ــاهرة  بجامع ــه الق ــا(: بأطروحت ت التوجيه
 .)القرآنية يف العالقات الزوجية

كليـة الـرشيعة أصـول الـدين  املاجستري من قـسم حصل عىل درجة  •
 .باجلامعة األردنية 

 



 

 
 



 

 
 

 
 :ملخص

ُهيدف هذا البحث إىل دراسة ما اشتمل عليه كتـاب  َ َُ َ َمعـاين القـرآن(ْ ِللفـراء ) َ َّ
ُمن أصول رسم املصحف الرشيف ومسائله، مع بيان مدى موافقة ما ذكـره  َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ُ

َملا هو ُ ِ مقرر يف علم رسم املصحف الرشيف، وبيان األثر العلمـي للفـراء يف َِ ِ َّ ِّ ٌ َّ َُ ْ ْ َ ِ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ
ُما يتعلُق هبذا العلم يف من جاؤوا بعده ْ َ َ ْ َ ََ َُ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َِّ ِ . 



 

 
 



 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

ُّاحلمد هللا رب العاملني، محدا كثريا طيبا مباركا فيه، وأفضل الصالة وأتم ُ ً ً ً ًِّ 
ٍالتسليم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد َّ ِّ .... 

ِمعاين القـرآن(َفإن كتاب  ِْ َُ ْ َّ الفـراٍزيـاد ِبـن حييـى اَّزكريـ أيبِ لإلمـام )َ َ  ت (ِءْ
َِ مرجــع مــن أهــم مراجــع املكتبــة اإلســالمية؛ ملــا اشــتمل عليــه مــن ) ه٢٠٧ ِ ِ ِ ِّ ٌ

َّالفوائد العظيمة اجلليلة يف علم التفس ِ ِ وكان مـن . ري، وعلم العربية، وغريمهاِ
ِبني العلوم التي اشتمل عليها مسائل منثـورة يف كتابـه عـن رسـم املـصحف  ِِ ُ َِ ٌ ِ

ِالــرشيف  ْالرســم (َّ ِّثامينالعــَّ ِ َ َّوبعــد النظــر والتــدقيق يف هــذا الكتــاب تبــني ). ْ
ٍللباحث أن املواضع التي حتدث عنها الفراء عن رسم املصحف غـري قليلـة،  ُ َّ َ ْ

ُأهنا تستحقُّ أن جتمع يف بحث وتعرض وتناقش، مع تبيني ما للفـراء، ومـا و ُ ٍ ُ
ًعليه؛ حيث إن مواقفه من مسائل رسم املصحف مل تكن واحدة كام سـيظهر  ْ ُِ َ ِ َ

ًهذا وقـد ألـف الفـراء كتابـا مـستقال يف رسـم املـصحف . من خالل البحث ً َ َّْ
ِ املـصاحفاختالف أهـل الكوفـة والبـرصة والـشام يف(الرشيف، سامه  َ َْ()١(، 

ٌولكن هذا الكتاب مفقود ال يوجـد لـه أثـر ٌ َ ْمعـاين القـ(وبـام أن كتـاب . َّ ِ َ ِرآنَ ْ (
ٍمشتمل عىل طائفة من مسائل رسم املصحف الرشيف فباإلمكان الوقوُف،  ٌ

َّولو بشكل جزئي عىل تراث الفـراء يف هـذا العلـم ٍَّ ْ ِ ُِ ْ ُ ومـن هنـا جـاءت فكـرة . ٍ
 .الكتابة يف هذا املوضوع

                                                
 . ١٣/١٩٨معجم املؤلفني . ٥٥: الفهرست ص. ٦/٢٨١٥معجم األدباء : ينظر) ١(



 

 
 

 أسباب اختيار املوضوع 
َّضياع كتاب الفراء يف رسم املصحف الرشيف .١ َ ْ ِ ُ. 
ٍعدم وجود دراسة مستقلة يف املوضوع .٢ ٍ ِ ُ. 
 .ُالرغبة يف الكتابة يف موضوع رسم املصاحف الرشيفة .٣

 أهداف الدراسة 
َّإسداء خدمة إىل كتاب اهللا عـز وجـل، وهـو أرشُف الكتـب، ومـن ثـم  .١ َُّ َ َ َّ َ ٍ

ُاب من أهم مراجع املكتبة اإلسالمية؛ وهو كتـاب ٍإسداء خدمة إىل كت ِ ِ ِ ِّ ٍ
ِمعاين القرآن( ْ َُ ْ ِ  .للفراء) َ
ُالوقوُف عىل ما تضمنَه كتاب  .٢ ُ ِمعاين القرآن(َّ ْ َُ ْ ِ ِمن مسائل متعلقة برسم ) َ ٍَ

ْاملصحف الرشيف، وبيان مدى مطابقتها ملا هو مقرر يف علم الرسم َّ ٌ َّ َُ ُ ِ ِ. 
ِحماولة الوقـوف عـىل تـراث .٣ َِ ُ َ الفـراء يف رسـم املـصاحف الـرشيفة، بعـد ُ َّ َ ْ

ِضــياع كتابــه  ِ كتــاب اخــتالف أهــل الكوفــة والبــرصة والــشام يف (ِ
ِاملصاحف َ َْ.(  

 أمهية الدراسة 
 . التي تناولت هذا املوضوع-بحسب علم الباحث–أهنا األوىل  .١
ِتستمد أمهيتها من أمهية موضوعها، وهو من أرشف العلوم .٢ ِ ِ َِ َّ َ َِّّ َ َ َ ُّ. 
ــني أهنــا  .٣ ــداوال ب ــرآن، وأكثرهــا ت ــاين الق ــرز كتــب مع ــق بأحــد أب ًتتعل ِ ْ َُ ْ ِ َ

 . ًالدارسني، وفوق ذلك أنه من أوائلها تأليفا
 : حدود الدراسة

ِهذه الدراسة حمدودة بدراسة تـراث الفـراء يف رسـم املـصاحف مـن  َّ َ ْ ُِ ُِ ٌ



 

 
 

ِخالل كتابه  ِ ِمعاين القرآن(ِ ْ َُ ْ ِ َ.( 
 : الدراسات السابقة

َمل يقف الب َِ ِاحث عىل دراسة أصـلت تـراث الفـراء يف رسـم املـصاحف ِ َّ َ َ ََ ْ َ َ ُُ ْ َّ َ ٍ ِ َِ َ
ِّبحسب املنهج العلمي ِ ِ. 

 :منهجية البحث
ِاتبــع الباحــث املــنهج االســتقرائي؛ حيــث قــام باســتقراء كتــاب  ِ َّ َ ِمعــاين (ُ َ َ

ِالقــرآن ْ ُ ــراء عــن رســم )ْ ــي حتــدث فيهــا الف ــرز املواضــع الت ُ، واســتخراج أب ََّ ِ ِِ ْ َ
َأمههاَاملصاحف و ِّ َ ُواتبع الباحث أيـضا مـنهج حتليـل املـضمون؛ وهـو أحـد . َ َِّ ِ َ َ َ ًَ ُ

َأشكال املنهج الوصفي؛ وذلك بذكر مـا يتعلـُق باملواضـع التـي حتـدث فيهـا  ََّّ َ َ ِ ْ ِِ ِ ِ ِّ ِ
ًالفراء عـن رسـم املـصاحف ومناقـشتها؛ وصـوال إىل وجـه الـصواب فيهـا ُ َّ َ ْ .

َوكانت اخلطوات اإلجرائية التي اتب ََّّ ُعها الباحث عىل النحو اآليتُُ َ َ : 
 .تقسيم املواضع التي تم استخراجها وتصنيفها عرب مباحث ومطالب .١
ْمقارنة ما ذكره الفراء باملذكور يف أمهات كتب الرسم  .٢ َّ َّ َ ِّثامين؛ كاملقنع العْ ِ َ ْ

، وخمتــرص التبيـني هلجـاء التنزيــل أليب ) ه٤٤٤ت (ِّأليب عمـرو الـداين 
 ). ه٤٩٦ت (داود سليامن بن نجاح 

ًمناقشة الفراء يف ما يذكره مـن مـسائل؛ وصـوال إىل وجـه الـصواب يف  .٣ َّ َ ْ
 .كل مسألة

البحث يف مراجع أخرى من أجل الوقوف عىل مدى إفادهتا ممـا ذكـره  .٤
َّالفراء يف  َ ِمعاين القرآن(ْ ْ َُ ْ ِ َ.( 

ــص عــن عاصــم؛ ألهنــا أشــهر  .٥ ــة حف ــة برواي ــة مكتوب ــات القرآني ٍاآلي



 

 
 

 .ًأكثرها تداوال بني الناس اليومالروايات يف عرصنا، و
 .تسجيل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل البحث .٦

ٍوقد جاء هذا البحث يف مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتـة، وذلـك عـىل  ِ ٍ ٍَ ُ َ
 :النحو اآليت

ِ وفيها استعراض أدبيات البحث:املقدمة ِ َّ ُ . 
ْ وفيه تعريٌف بعلم الرسم وبالفر:التمهيد  .اءَّ

ِمصادر علم الرسم عند الفراء يف كتابه : املبحث األول ْ ِمعاين القرآن(َّ ْ َُ ْ ِ َ.( 
َّ موقف الفراء من االلتزام بالرسم أو عدم االلتزام به:املبحث الثاين َ ْ. 
ْ األمور التي تؤخذ عىل الفراء يف علم الرسم:املبحث الثالث َّ َّ َُ ْ ُ َ ْ ُ. 
َ القيمة العلمية لُرت:املبحث الرابع ُ ْاث الفراء يف علم الرسمَُّ َّ َّ َ ْ ِ.  

تائج:اخلامتة ِ وفيها أهم النَ ِ َ ُّ. 
 واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

*    *     * 



 

 
 


 :وفيه مطلبان

ِالرسمعلم  بُالتعريف: املطلب األول ْ َّ 
ْالرسم  ُاألثر: ًلغةَّ َ َبقية األ: ، وقيلَ ُ َّ ِثرَِ ٌ لغة-ِّالشنيب–الرشم و. )١(َ ، )٢( فيـهَُ

ْالرسم غلبقد و ِاملـصاحف خط يف -املهملة بالسني- َّ َ ، ُّاخلـط: هويرادفـ .)٣(َْ
 .)٤(مْقَّر، والرْطَّ والس،رْبَّوالكتابة، والز

ْالرسم قسامنًوأما اصطالحا ف  . ٌّ وتوقيفي،ٌّقيايس: َّ
ُفالرســم ْ هــا عــىل تقــدير ِ هجائِحــروف بِ الكلمــةُ تــصوير: هــوُّ القيــايسَّ

 .االبتداء هبا، والوقف عليها
ُوالرسم ْ  الصـطالح الـصحابة ً نسبةُّي؛االصطالحويقال له - ُّ التوقيفيَّ

ِ، ويقال له العثامين؛ نسبة إىل املصاحف التي نسخها عثامن بن ريض اهللا عنهم َ َُْ ً ُّْ ِ َ
ُ املـصاحف العِّ خـطُعـرف بـه خمالفـاتُ تٌعلم:  هو-tعفان  َِ َّثامنيـَْ ِ َ  ِ ألصـولِةْ
ِالرسم ْ  .)٥(ِّ القيايسَّ

                                                
 . ١٤٣٨: القاموس املحيط ص. ١٢/٢٤١لسان العرب ) ١(
 .٣٢/٢٥٥اج العروس ت) ٢(
 .٢٥دليل احلريان ص ) ٣(
 .٢٠ :سمري الطالبني ص. ٢٥ :دليل احلريان ص) ٤(
 .املرجعان السابقان) ٥(



 

 
 

 )١(التعريف بالفراء: املطلب الثاين
ُّهـو اإلمــام حييـى بــن زيـاد بــن عبـد اهللاِ بــن منظـور بــن مـروان األســلمي  ْ ْ َ ُِ ِ َِ ََ َ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َِ ِِ َ َْ

َالديلمي، املعروُف بالفراء؛ ألنه كان يفري الكالم َّ ُِّ َ ْ َِ ِ ْ َ، ومل يكن يعمل الفرا)٢(َّ ِ ْ َء وال ُ
ُيبيعها كام قد يتوهم َّ َ َكنْيته أب. َُ ُ َُ َّو زكريا، ويقالُ ِ َ ُأبو بكر: َ ٍموىل بني أسد، وقيل موىل . َ ِ َ

ٍبني منْقر َ َمن أهل الكوفة، نزل بغداد، وأمىل هبا. ِ ِ َ َ ِ ُوكان مولده سنة . ِ  .  ه١٤٤ُ
ِكان ثقة إماما من أئمة مدرسة النحو بالكوفـة، ومـن أوسـع ِ ِ ِِ ً ّوفيْ الكـً ني ِ

ٌقال أبو العباس ثعلـب . ًعلام ْ َّ َِ َ ٌ لـوال الفـراء ملـا كانـت عربيـة؛ "):   ه٢٩١ت (ِْ َ ُْ َّ
ُألنه خلصها وضبطها، ولوال الفراء لسقطت العربيـة؛ ألهنـا كانـت تتنـازع،  َ َ َ َ ََ َُ ُ ّ ُ َُّ َ ْ َ َّ َ
ِويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس فيهـا عـىل مقـادير عقـوهلم وقـرائحهم  َِ َ ُ َ َُ َّ

ــذهب ــن عاصــم . )٣("فت ــلمة ب ــال س ٍوق ــن "):  ه٣١٠ت (ُُ َ إين ألعجــب م ُ َِ ْ َِّ ِ
حو منْه ُالفراء؛ كيَف كان يعظم الكسائي وهو أعلم بالنَّ ْ َ َ َ ُ ِْ ِ ِِ ِ ُ َّ َ ُ ََّ ِّ َ َ ْْ َ ُ َ َ ِ")٤(. 

                                                
تاريخ بغداد . ١٨٧: تاريخ العلامء النحويني ص. ٩/٢٥٦الثقات البن حبان : ترمجته يف) ١(

 الـرواة إنبـاه. ٢٨١٤ -٦/٢٨١٢معجم األدباء . ٨٤-٨١: َّنزهة األلباء ص. ١٦/٢٢٤
البداية . ٢٩٢ -٨/٢٩١سري أعالم النبالء . ١٨١-٦/١٧٦وفيات األعيان . ١٧-٤/٧

هتـذيب التهـذيب  . ٣٧٢ -٢/٣٧١غاية النهاية . ٣١٣: البلغة ص. ١٠/٢٨٤والنهاية 
 . ٢/٣٣٣بغية الوعاة . ٢١٣ -١١/٢١٢

ِأصل الفري) ٢( ْ ُوالفـري. القطـع والـشق: َ ْ ُاألمـر العظـيم: َ يبـالغ يف األمـر حتـى أن : ًوهـو أيـضا. ُ
َيتعجــب منــه َّ َ مقــاييس اللغــة . ٢/٥٧١غريــب احلــديث للخطــايب . ٨/٢٨٠العــني : ينظــر. [َُ

٤/٤٩٦.[ 
 .٦/٢٨١٣معجم األدباء . ٨١: نزهة األلباء ص: وينظر. ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد ) ٣(
 .٨/٢٩٢سري أعالم النبالء . ٦/١٨٠وفيات األعيان ) ٤(



 

 
 

َكان قوي احلافظة، حتى إنه أمىل كتبه كلها حفظا، وعندما ابتـدأ إمـالء  ً َّ َ ِ َّ
ِكتابه  ِمعـاين القـرآن(ِ ْ َُ ْ ِ ُجملـسه اجلـم الغفـري مـن النـاس، فـأراد بعـض حـرض ) َ ِ ُ ُّ َ

ــستطيعوا، فعــدوا القــضاة فكــانوا ثامنــني  ــاس فلــم ي ــذه أن يعــدوا الن َتالمي ُّ َُّ ُ َ َ ِ ِ
 . )١(ًقاضيا

َّالفراء أمري املؤمنني يف النحو: وكان يقال َ ِّبن األنبـاري اِوقال أبو بكر . ْ ُ
ــ"):  ه٣٢٨ت ( ــن عل ــة م ــداد والكوف ــن ألهــل بغ ــو مل يك ِل َ ّامء العربيــة إال ِ ِ ِ

ُالكسائي والفراء لكان هلم هبام االفتخار عىل مجيع الناس؛ إذ انتهـت العلـوم  ُ ُ َّ ُّ
 .)٢("إليهام

َوعن ثاممة بن أرشس  َ ْ َ ِ َ َُ َّرأيت الفراء ففاتـشته عـن اللغـة "):  ه٢١٣ت (َ َ ْ
ِفوجدتـه بحـرا، وفاتـشته عــن النحـو فـشاهدت نــسيج وحـده، وعـن الفقــه  ِ ِْ َ َ ْ َ ً

ًقيها عارفـا بـاختالف القـوم، وبـالنجوم مـاهرا، وبالطـب خبـريا، فوجدته ف ً ً ً
 .)٣("ًوبأيام العرب وأشعارها حاذقا

ِن عياش، وعيل بن محزة الكسائي، وحممـد ابِأيب بكر : َأخذ القراءة عن ِّ َ ِ ِِّ ٍ
ِّبن حفص احلنفيا ٍ ِسلمة بن عاصم، وحممد بن اجلهم، : َوروى القراءة عنه. ِ ٍ ُُ ُُ

ُوحممد بن عبد ِ اهللاِ بن مالك، وهارون بن عبـد اهللاُ ٍُ : َوروى احلـديث عـن. )٤(ُُ
َقيس بن الربيع، ومندل بن عيل، وحازم بن احلسني البرصي، وعيل بن محزة  ِ ِ ِ ِِّ ٍِّّ ِ ِ ِ ِ ِ

                                                
 ٦/١٧٨وفيات األعيان . ٤/١٦إنباه الرواة . ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد : ينظر) ١(
 ٨/٢٩٢سري أعالم النبالء . ٨٣: نزهة األلباء ص. ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد ) ٢(
 ٦/١٧٧وفيات األعيان . ٨٣: نزهة األلباء ص. ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد ) ٣(
 ٢/٣٧١غاية النهاية ) ٤(



 

 
 

ـــة،  َالكــسائي، وأيب األحـــوص، وأيب بكــر بـــن عيــاش، وســـفيان بــن عيينَ َْ َ ُ ِ ِ ٍِ ِ ِّ
َّولقـي أبـا جعفـر الــرؤايس وحـدث عنـه. وآخـرين َّ ُسـلمة بــن : وروى عنـه. ٍ

َّعاصم، وحممد بن اجلهم السمري، وغريمها ِّ ٍ)١(. 
ٌوله تصانيُف كثرية نافعة؛ منهـا ِمعـاين القـرآن«: ٌ ْ َُ ْ ِ وهـو موضـوع هـذه » َ

ٍوكان سبب إمالئه أن أحد أصحابه، وهو عمر بن بكري . الدراسة ُ ُ ْ ًكان حيـا(ُُ ّ 
ٍ، كان يصحب احلسن بن سهل وزير املـأمون ) ه٢٣٦ َ ، فكتـب ) ه٢٣٦ت (َ

َّإىل الفراء َ إن األمري احلسن ال يزال يسألني عن أشياء من القرآن ال حيرضين : ْ
ًعنها جواب، فإن رأيت أن جتمـع يل أصـوال وجتعـل ذلـك كتابـا يرجـع إليـه  ً

ًاجتمعوا حتى أمـيل علـيكم كتابـا يف : فعلت، فلام قرأ الكتاب قال ألصحابه
وا خرج إليهم، وكـان يف املـسجد رجـل ًالقرآن، وجعل هلم يوما، فلام حرض
فقرأ فاحتة الكتاب، ففرسها، حتى مر يف : يؤذن فيه وكان من القراء، فقال له

وكتابـه هـذا نحـو ألـف . القرآن كله عىل ذلك، يقرأ الرجـل والفـراء يفـرسه
 .)٢(ًورقة، وهو كتاب مل يعمل مثله، وال يمكن أحدا أن يزيد عليه

َالبهــ«: ًومــن تــصانيفه أيــضا َ َّاء يف مــا تلحــن فيــه العامــةْ ََ ْ ِ ِ َاللغــات«، »ِ ُّ« ،
ْاملصادر يف القـرآن« ُ ْ ْاجلمـع والتثنيـة يف القـرآن«، »ِ ُ ْ ْآلـة الكتـاب«، »ِْ األيـام «، »َ

ـــايل ـــصاحف«، »واللي ـــشام يف امل ـــرصة وال ـــة والب ِاخـــتالف أهـــل الكوف َ َْ« ،
 .)٣(»النوادر«، »املفاخر«، »الوقف واالبتداء«، »احلدود«

                                                
 ١١/٢١٢هتذيب التهذيب ) ١(
 ٦/١٧٨وفيات األعيان . ٤/١٠إنباه الرواة ) ٢(
 ٢/٢٩٧بغية الوعاة . ٦/٢٨١٥معجم األدباء : ينظر) ٣(



 

 
 

َتويف الف ً يف طريق مكة، وعمره ثالث وسـتون سـنة ه٢٠٧َّراء سنة ْ َ ٌ َُّ ُ ُ ، رمحـه )١(ِ
 .اهللا تعاىل

                                                
 ٦/٢٨١٤معجم األدباء . ٨٤: نزهة األلباء ص. ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد ) ١(



 

 
 


َوفيه أربعة مطالب ُ: 

ُاملصاحف املنسوبة: املطلب األول ِ َ  ابعنيَّ والتِ إىل بعض الصحابةَْ
ِمعــاين القــرآن(حفــل  ْ َُ ْ ِ ِبــذكر عــدد مــن املــصاحف املنــسوبة إىل بعــض ) َ ِ ِ ٍَ َْ ِ

َالصحابة والتابعني ريض اهللا عن اجلميع ِوأبرز تلك املصاحف. ِ َ َْ : 
ٍمصحف عبد اهللاِ بن مسعود  – ١ ِِt)  وقـد ورد ذكـره عنـد ،)ه ٣٢ت 

َّالفــراء مــا يقــرب مــن ثالثــني مــرة َ َ، واملالحــظ عــىل جلهــا أن الفــ)١(ْ َِّ َراء كــان ُ َّ
وظاهر كالمه أن مـصحف ابـن . »ُرأيت يف مصحف عبد اهللا« يذكرها بلفظ

واملالحظ عىل تلك . ً قد بقي إىل أيامه، وأنه كان ينقل منه مبارشةtمسعود 
ًاملواضع أيضا أنه كـان أحيانـا يقـول ً، وأحيانـا أخـرى »مـصحف عبـد اهللا«: ً

ي بـه أحـد النقـول التـي والفرق بينهام كام يـوح. »مصاحف عبد اهللا«: يقول
َّأثبتها الفراء يف سورة الفتح أن لفظ  َ  يريـد بـه املـصحَف »مصحف عبـد اهللا«ْ

َالشخيص املنسوب إىل عبد اهللا بـن مـسعود  َّt مـصاحف عبـد «، وأمـا لفـظ
َ فيقصد به املصاحف املنتسخة عن مصحفه»اهللا َِْ َ . 

ِفـسري  مـا ذكـره يف تtومن األمثلة عىل نقله من مصحف ابن مسعود 
ِ عن َرِكُذ": ِسورة الشورى بقوله َابن عبـاس أنـه كـان يقـَ ُ َّ َْ َ َّ َ َ ، ﴿حـم سـق﴾: ُولِ

                                                
، ٢/٤٩، ١/٣٩٣، ١/٢٤٩، ١/٢٠٢، ١/١٤٥، ١/٩٥: معـــــاين القـــــرآن: ينظـــــر) ١(

٢/٤٢١، ٢/٣٥١، ٢/٣٥٠، ٢/٣١٣، ٢/٢٩٣، ٢/٢٨٩، ٢/٢٢٠، ٢/١٣٥ ،
٣/١٨٩، ٣/١٦٠، ٣/١٣٦، ٣/١٣٢، ٣/١٠٢، ٣/٧١ ،٣/٣٨، ٣/٣٠، ٣/٢١ ،
٣/٢٨٦، ٣/٢٧٤، ٣/٢٧٢، ٣/٢١٤. 



 

 
 

الـسني كـل فرقـة تكـون، والقـاف كـل مجاعـة : وال جيعل فيها عينـا، ويقـول
َّقال الفراء .تكون َ ْورأيتها يف بعض مصاحف عبد اهللا : ْ َ َكـام قـال ، »حم سق«ِ َ

َّابن عباس ُ َْ")١(. 
R Q ﴿: ً أيـضا مـا ذكـره عنـد تفـسري قولـه تعـاىلومن األمثلـة عليـه

Y X W V U T S﴾ ]ِوهـي يف ":  قال]٢٦: الزخرف
ْقراءة عبد اهللا ُ مما تعبدونٌيءَّإنني بر«: َ َُ ْ َّ ً كان صواباٌ ولو قرأها قارئ،»ِ َ  موافقا َ

 ً فيجعلون اهلمزة مكتوبة،»ُأِزْهَتْسَي« »ُئِزْهَتْسَي«:  ألن العرب تكتب؛لقراءتنا
ٌ كثـريُهُلـْثِ وم،»ٌأْيَشـ« »ٌءَْيش« : يكتبـون،ِلف يف كل حاالهتـاباأل ِ  يف مـصاحف َ

ْ﴿هييـــــأ﴾، و]١٦: الكهـــــف[ ﴾/ 0﴿:  مـــــصحفناعبــــد اهللا، ويف ِّ َ ُ 
  .)٢("باأللف
ٍ مصحف أيب بن كعب – ٢ ِ ِّt)  وقد ورد ذكره عند الفراء )ه ١٩ت ،َّ َُ ْ ُ

َيف موضع واحـد فقـط؛ وذلـك عنـد تفـسريه قـول اهللا تعـاىل ٍ ٍ :﴿ G F
I H﴾ ]قـال الفـراء]٢٧: يونس َّ َ ٍّوهـي يف مـصحف أيب": ْ َ ُ كـأنام ( :ِ

ٌيغشى وجـوههم قطـع مـن الليـل مظلـم ِ َ َ ْ  واملالحـظ هنـا أنـه مل يـرصح .)٣(")َ
ٍبرؤيته مصحَف أيب بن كعب  ِ ِّt!! 

ِّ مصحف احلارث بن سويد التيمي – ٣ ٍ ، وقد ورد ذكره عند ) ه٧٢ت (ِِ
                                                

ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/٢١. 
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/٣٠. 
ِمعاين القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٦٢. 



 

 
 

ــراء يف موضــع واحــد ٍالف ٍ َّ َ ــاىلْ ــول اهللا تع ــسريه ق ــد تف ــط؛ عن r ﴿: َ فق
x w v u t s﴾] قال الفراء]٢٦: الفتح ،َّ َ  ورأيتهـا": ْ

ِيف مصحف احلارث ِ بنِ ْ من أصحاب عبد ِّ التيميٍويدُ سْ وكـانوا أهلهـا ( :اهللاَ
  .)١("اجَّ، وكان مصحفه دفن أيام احلجٌ وتأخريٌ وهو تقديم،)وأحق هبا

 
ِقله الفراء عن املصاحف املنسوبة إىل َمناقشة ما ن: املطلب الثاين َ َْ َّ َ ْ َ بعض َ

 الصحابة والتابعني
 

ِمل يكن الفراء هو الوحيد الذي اعتمد يف كتابـه عـىل رسـوم املـصاحف  َ َْ َ َْ ُ َّ
الصحابة والتابعني ريض اهللا عن اجلميـع؛ بـل فعـل غـريه ذلـك  املنسوبة إىل

ٌصاحف املذكورة أمـر َْوعند مناقشة هذا األمر فإن وجود مثل تلك امل. ًأيضا ِ َ
َّيناقش وال يسلم؛ وذلك ألنه قد ثبـت أن عـثامن  َ ُt بعـد أن فـرغ مـن نـسخ 

ــصاحف  ِامل َ ــصحف َّردَْ ــصة إىل ال ــل إىل وأرســل حف ــق ك ــا ٍبمــصحف ٍأف  مم
َحيـرق أن ٍمـصحف أو ٍصـحيفة ِّكل يف القرآن من سواه بام وأمر ،نسخوا َ ْ ُ)٢( ،

؛ فـإن لـه tمـا عـدا ابـن مـسعود ، )٣(ُفاستجاب الصحابة لذلك عىل الفـور
ًقصة مشهورة يف ذلك وعظـه،  t َ أن عثامنِالرواياتِ يف بعض قد وردو. )٤(ً

                                                
ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/٦٨. 
ديث رقـم كتـاب فـضائل القـرآن بـاب مجـع القـرآن، احلـ: أخرجه البخـاري يف صـحيحه) ٢(

)٤٩٨٧.( 
 .١/٢٤٥مناهل العرفان ) ٣(
ِكتاب املصاحف : ينظر) ٤( َ َْ١٨٩-١/١٨٣. 



 

 
 

َّوحذره الفرقة، فرجع واستجاب إىل اجلامعة، وحث أصحابه عىل ذلك ُ َّ)١( . 
َّفيستنتج من هذا أن الروايات التي أوردها الفراء وغريه من أن حـرف  َ ْ

ٌأيب، أو غريمهـا، مكتـوب كـذا أو مرسـوم كذا يف مـصحف ابـن مـسعود، أو  ٌ ٍّ
َكذا، فيها نظر؛ ألن الراجح أن اجلميع قد استجابوا ألمـر عـثامن  َ َ ٌt بحـرق 

ِاملصاحف َ َولو سلم بوجود تلك املصاحف فغاية ما هنالك أن . َْ َما نقل عـن ُِّ ِ ُ
 الذي ال تقوم به حجة عىل قرآنية تلك ،هذه املصاحف جاءنا بطريق اآلحاد

 .ًات، وتدخل يف باب الشذوذ رسام وقراءةالرواي
ْهذا بشكل عام، وأما بشكل خاص فـبعض أمـور الرسـم التـي عزاهـا  َّ ٍِّ ُ ٍّ ٍ
ِالفراء إىل مصاحف الصحابة والتابعني يوجـد عليهـا إشـكاالت عنـد النَّقـد  ْ َ ٌْ َّ

 . ِوالتمحيص
َّومن األمثلة عىل ما وقع من ذلك عند الفراء قوله عند تفسري قـول اهللا َ ْ 

ـــــاىل : ]٦: احلجـــــرات [﴾/ 0 1 2 3 4 5 6﴿: تع
ِها يف مصحفُورأيت" ً عبد اهللا منقوطةِ ْ ُ بالثاء، وقـراءةَ اسَ ُفتبينـوا﴿: ِ النـَّ ََّ َ َ﴾)٢( 
ُفتبينــوا﴿:  ألن قولــه؛ٌ ومعنامهــا متقــارب،]٦: احلجــرات[ ََّ َ َّ أمهلــوا حتــى ﴾َ َ

ُفتثبتوا﴿َتعرفوا، وهذا معنى  ََّ َ َ﴾")٣(.  
ِفراء فيه نظـر؛ فاملـصاحف يف الـصدر األول مل تكـن ْوهذا الذي قاله ال َّ َّ ََ ِ ْ ِ َْ َُ َّ

                                                
 .٢٦٤: االنتصار للقرآن ص) ١(
ُّقرأ محزة والكسائي وخلٌف ) ٢( ُفتثبتوا﴿ُ ََّ َ ِ من التثبت﴾َ ُّ َ َّفتبينُـوا﴿وقرأ البـاقون . َّ َ َ ِ مـن التبـني﴾َ ُّ َ َّ .

 ].٢٤٤: إحتاف فضالء البرش ص. ٢/٢٥١النرش : ينظر[
ِمعاين القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٣/٧١. 



 

 
 

ِّمعجمــة، وأول حماولــة إلعجــام املــصاحف كانــت يف هنايــة القــرن اهلجــري  َ َّ َ ِْ ِ ِ ٍَْ ً َ ُ
ًاألول تقريبا ِ ُمنقوطـا والـنقط قـد  tٍابن مسعود ُ، فكيف يكون مصحُف )١(َّ ً

ُأحلـق باملـصاحف نعم قد جياب عـن هـذا بـأن اإلعجـام  !بسنني؟وقع بعده 
َّوال بـد  ،ٍ احتاملُدَّ، لكنه جمر اإلعجامبعد اخرتاع tاملنسوبة إىل ابن مسعود 

 .ٍله من إثبات
ٍومن ذلك أيضا ما ذكره الفراء من أن احلارث بن سـويد  َ َ َ ْ ٌّوهـو كـويف -ًَّ

ٍصحب عيل بن أيب طالب، وعبد اهللا بن مـسعود ريض اهللا عـنهام ٍِ َّ َ  قـد دفـن -َ
ِحلجاج مصحفه أيام ا ُ، يرد عليه أن احلارث بن سـويد تـويف سـنة ) ه٩٥ت (َّ َِ

ُ، يف حني أن احلجاج بن يوسف ) ه٧٣ت (، يف والية ابن الزبري  ه٧٢ أو ٧١ ُ َ َ َّ
َويل عىل الكوفة والبرصة سنة  ْ ََ َ ُْ َ ُْ  .)٢(هـ٧٥ِّ

ٌفإن كان الفراء يقصد أن احلارث قد دفن مصحفه بنفسه فذلك باطـل  َ َ َْ َ َّ
َوإن كان يقصد أن مـصحفه دفـن بعـد وفاتـه فـذلك . باه التواريخًقطعا، وتأ ُِ

من أقـدم عـىل دفنـه؟ وملـاذا؟ ومـن الـذي قـام : ممكن، ولكنه يثري تساؤالت
باستخراج هذا املصحف بعد ذلك؟ ومتى؟ وعند مـن بقـي هـذا املـصحف 

َّطوال تلك السنني حتى وصل إىل أيام الفراء ونظر الفراء فيه؟ ََّ ْ َ ْ 

                                                
حييى : ً؛ حيث أمر كال من)ه٩٥ت (كان هذا العمل بأمر من احلجاج بن يوسف الثقفي ) ١(

ــدواين  ــن يعمــر الع ــل (ب ــي )ه١٠٠ت قب ــن عاصــم الليث ــرص ب بإعجــام )  ه٩٠ت (، ون
 ]. ١/٢٨١مناهل العرفان : ينظر. [املصحف

. ١٢/١٩٨تـاريخ دمـشق . ٣/٢٦١ط النجوم العوايل سم. ٦/١٦٧الطبقات الكربى : ينظر) ٢(
 . ٢/١٢٤هتذيب التهذيب . ١/٥١٥التعديل والتجريح . ١٦٨: مشاهري علامء األمصار ص



 

 
 

ِبغــض النظــر عــن حالــه–اج َّثــم إن للحجــ ِ َ ِ فــضال يف املحافظــة عــىل -ِّ ً
َاملصاحف؛ فاحلجاج إنـام كـان يـصادر املـصاحف املخالفـة ملـصحف عـثامن  َ َْ َِْ ِ َِ َّ َ

t ّ؛ فقد وكل عاصام اجلحدري، وناجية بن رمح، وعـيل بـن أصـمع، بتتبـع َ َ َ َ َّ ََ ْ َُ َّ ٍ ََّ ًَ
ٍاملصاحف، وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه خما ِ َ ًلفا ملصحف عثامن، َْ

ٍفإن كان للحـارث بـن سـويد مـصحٌف قـد . )١(ًويعطوا صاحبه ستني درمها ِ
ًدفن آنذاك فذلك حكم عليه بأنه كان خمالفا ملصحف عثامن  ٌ ُt. 

 
َّمصاحف األمصار املذكورة عند الفراء : املطلب الثالث َ ْ 

َّومدى دقته يف النقل عنها ِ 
َتــضمن كتــاب الفــراء الــنص الــرصيح َّ َّ َ ٍّ عــىل كــل مــن مــصاحف أهــل ْ

َّوأما مصاحف أهل مكة . املدينة، وأهل البرصة، وأهل الكوفة، وأهل الشام
ُوقد الحظ الباحث أن . ًفلم يرصح بذكرها؛ وإنام أومأ إليها إيامء، كام سيأيت َ َ

ِالفراء كان يف بعض املواضع دقيقا يف نقله وعـزوه إىل تلـك املـصاحف، ويف  َ َْ ً َ ِْ ِ َّ
ٍكان غري دقيقَمواضع أخرى  ٍّويف األمثلة اآلتية بيان لكل. َ ٌ ِ ِ. 

 :فمن ترصحيه بمصاحف أهل املدينة ما ذكـره عنـد تفـسري قولـه تعـاىل
 بعــض مــصاحف أهــل ويف" :قــال] ٣٦: الكهــف [﴾7 8 9﴿

ً﴿منهام منقلبا﴾املدينة  َ َ ْ ُْ َ ُ تـني؛ِ ٍ وكالمـه هـذا غـري دقيـق؛ .)٢(" مردودة عـىل اجلنّ ُ
ُمصاحف أهل املدينة فحسب؛ بل اتفقت مجيع فهي ليست كذلك يف بعض  ْ ََّ َ

                                                
 ٣٧: تأويل مشكل القرآن ص) ١(
 .٢/١٤٤معاين القرآن ) ٢(



 

 
 

ِاملصاحف املدنيـة، ومعهـا مـصاحُف  َِّ َ َمكـة  ِأهـلَْ ً أيـضا عـىل رسـمها ِامَّوالـشَّ
َ﴿منهام﴾ ُ ْ ِالكوفة والبرصة ِ أهلِيف مصاحفرسمت  و.ِ  ؛ٍ بغري ميم﴿منها﴾ :ِ

 .)١(عىل التوحيد
 ﴾Z ] \﴿: ونحــو هــذا مــا ذكــره عنــد تفــسري قولــه تعــاىل

ِ؛ حيـث ذكـر أهنـا يف املـصاحف املدنيـة ]٥٣: ائدةامل[ َ . )٢(بغـري واو ﴾?﴿َْ
ٍوالكالم الدقيُق أهنا بغري واو يف  ِمكة، واملدينة،  ِ أهلِمصاحفُ َ  .)٣(ِوالشامَّ

: ًومن ترصحيه بمصاحف أهل املدينة أيـضا مـا ذكـره عنـد قولـه تعـاىل
﴿z y x w v﴾] قــــــال الفــــــراء]١٣٢: البقــــــرة َّ َ ِيف ": ْ

ٌوكالمه فيه قـصور؛ فهـي مرسـومة يف . )٤(")وأوىص(هل املدينة أمصاحف  ٌ
 .)٥(املصحف الشامي كذلك

ومن ترصحيه بذكر مصاحف أهل البـرصة مـا ذكـره عنـد تفـسري قولـه 
َّقال الفراء] ١٥: األحقاف [﴾! " # $﴿ :تعاىل َ قرأها ": ْ

ِأهــل الكوفــة بــاأللف، وكــذلك هــي يف مــصاحفهم، وأهــل املدينــة وأهــل  َ ِ
ِ وكذلك هـي يف مـصاحفهم﴾º﴿ :ونؤة يقرالبرص َ وكالمـه هـذا . )٦("ِ

                                                
 .٣/٨٠٧خمترص التبيني ) ١(
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ١/٣١٣. 
 .٣/٤٤٨ التبيني خمترص. ١٠٧: املقنع ص: ينظر) ٣(
ِمعاين القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٨٠. 
 .٢/٢١٠خمترص التبيني . ١٠٦: املقنع ص: ينظر) ٥(
ِمعاين القرآن ) ٦( ْ َُ ْ ِ َ٣/٥٢.  



 

 
 

ْدقيٌق وموافٌق ملا هو معتمد يف كتب الرسم َّ ًوكالمه هـذا نـص أيـضا عـىل . )١(ٌ ٌّ
ًذكر مصاحف أهل الكوفة أيضا ِ ِِ ِ. 

َّوذكر الفراء أن األلف  َ : األوىل من قوله تعاىل »قواريرا«يف كلمة أثبتت ْ
﴿y x w v u t s﴾] ـــسان ْوحـــذفت مـــن ] ١٦، ١٥: اإلن َ ِ ُ

ِالثانية يف مصاحف أهل  ً وكالمه هـذا أيـضا دقيـٌق وموافـٌق ملـا يف .)٢(ِالبرصةِ
ْكتب الرسم َّ)٣(. 

 مـا ذكـره -غـري مـا تقـدم–ومن ترصحيه بذكر مصاحف أهـل الكوفـة 
ــاىل ــه تع ــد تفــسري قول ــساء [﴾x w v u t﴿: عن : الن

َّ، قال الفراء]٣٦ َ ْ :"﴿v u t﴾ِمـصاحف ِويف بعض.  باخلفض 
ِ املـصاحف ِقُتـُ وعِ الكوفةِأهل َ َّ وأكـده يف .)٤(" مكتوبـة بـاأللف)ذا القربـى(َْ

َموضع آخر من كتابه بقولـه  ِكـام أن يف بعـض مـصاحف أهـل الكوفـة... ": ٍ
ٌ ومل يقرأ به أحد،)واجلار ذا القربى( ِ ِ)٦(")٥( . 

ومن ترصحيه بـذكر مـصاحف أهـل الـشام مـا ذكـره عنـد تفـسري قولـه 

                                                
 .٤/١١١٨خمترص التبيني . ١١١: املقنع ص: ينظر) ١(
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/٢١٤.  
 .١٢٥١ -٥/١٢٥٠خمترص التبيني . ٤٦ -٤٥: املقنع ص) ٣(
ِمعاين القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٢٦٧. 
ٌومل يقرأ بـه أحـد": حيمل قول الفراء) ٥( ِ  عـىل القـراءات املتـواترة، وإال فقـد قـرأ بـذلك أبـو "ِ

 ].٣٣خمترص يف شواذ القرآن ص : ينظر. [حيوة، وهي قراءة شاذة
ِمعاين القرآن ) ٦( ْ َُ ْ ِ َ٣/١١٤. 



 

 
 

َّ، قال الفراء]١٢: الرمحن [﴾x w v u﴿: تعاىل َ َولو قرأ": ْ َ َ 
ِواحلب ذا العصف﴿: قارئ َخلَق ذا وذا، وهي : ً لكان جائزا، أي﴾َ والرحيانَّ َ

ً، ومل نـسمع هبـا قارئـا﴾ِ ذا العـصفَّواحلب﴿ :ِيف مصاحف أهل الشام َ ْ َ َ")١( .
ِوكالمه من حيث الرسم صحيح؛ فهـي مرسـومة يف املـصحف الـشا ٌ ٌُ ُُ ْ َّ ِّمي كـام ُ

َذكر َ ٍوأما من حيث القراءات فكالمه غـري صـحيح؛ إذ قرأهـا ابـن عـامر . )٢(َ ِ َ ُ ٍ ُ ُ ُ ُ
ِّكام هي مرسومة يف املصحف الشامي ؛﴾﴿ذا العصفُّالشامي  ِ ٌ)٣(. 

: ًومن ترصحيه بذكر مصاحف أهل الشام أيضا ما ذكره عند قوله تعاىل
﴿` _ ^ ] \ [ Z Y X﴾] قال ]٦٧: النمل ،

َّالفراء َ ِوهـي يف مـصاحف أهـل ، )ª( و﴾_ `﴿وقرأ القـراء ": ْ
ِ وكالم الفراء هذا فيـه غـبش وعـدم وضـوح؛ فاملـصاحف .)٤(")ª(الشام  َ ُ َ ََْ َ ٍْ ُ َُ ََّ ٌ َ

 )٥(﴾_﴿قرأهـا فمـن . ٌجممعة عىل رسم هـذا املوضـع بـألفني بيـنهام نربتـان
كانت النربة  ﴾ª﴿ًكانت النربة األوىل صورة للهمزة املكسور، ومن قرأها 

ــون األوىلاأل ــه يف مجيــع . )٦(ًوىل صــورة للن ــمها متفــٌق علي ــإن رس َوهبــذا ف َّ

                                                
ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/١١٤. 
 .٤/١١٦٥خمترص التبيني . ١١٢: املقنع ص: ينظر) ٢(
 .٥٢٦: إحتاف فضالء البرش ص. ٢/٣٨٠النرش . ٢٠٦: التيسري ص: ينظر) ٣(
ِمعاين القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٩٩. 
:  حتبـري التيـسري ص:ينظـر. [﴾أئنـا﴿ ، وقرأ بقية العرشة ﴾ُّقرأ ابن عامر والكسائي ﴿إننا) ٥(

 ].٤٣١: إحتاف فضالء البرش ص. ١/٣٧٣النرش . ٤٩٤
 ٤/٩٥٦خمترص التبيني . ٩٢: املقنع ص) ٦(



 

 
 

َّاملصاحف، وليس األمر كام ذكر الفراء َ ْ َِْ َوربام يظن أن األمر قـد التـبس عـىل . َ ُّ َُ
ٌالفــراء بــني الرســم والقــراءات، غــري أن هــذا االحــتامل بعيــد؛ فقــد قرأهــا  َ َ ِْ ْ َّ َّ

ًالكسائي أيضا بنونني ُّ !! 
َّه إىل املـصاحف املكيـة فقـد جـاء عنـد تفـسري قولـه تعـاىلوأما تلميحـ َِ َْ :

﴿Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ ]ــال .]١٨: حممــد  ق
َّالفرا َ ٍوحدثني أبو جعفر": ءْ َ ْ َ ُ َ قالُّ الرؤايسَ ِقلت أليب عمـرو بـن: َ ْ ْ  مـا :ِ العـالءَ

ُهذه الفاء ِ ِ َ؟ قـال﴾Ô Ó Ò﴿ : قولـه التي يفَ َقـال .ِ للجـزاءٌجـواب: َ َ :
َ مفتوحـــة؟ قـــال﴾Ï Î﴿ا ْهنـــإ: ُقلــت َفقـــال: َ َ َمعـــاذ اهللاَّ إنـــام هـــي : َ ُِ َّ ِ ْإن (َ ِ
ْتأهتم ِ ِْ َّقال الفراء. )١()َ َ ْ َ َّ أنه أخـذها عـن أهـل مكـةُفظننت :َ ْ ُ َّ َ ألنـه علـيهم قـرأ، ؛َ َ َ َّ

ِوهي أيضا يف بعض مصاحف الكوفيني ِتأهت(: ً ، ومل يقـرأ هبـا ٍ واحدةٍةنَِّ بس)ْمِ
َفقول الف. )٢(" منهمٌأحد َّ أنـه أخـذها عـن أهـل مكـةُفظننـت": َّراءْ ْ ُ َّ  "إلـخ... َ

َيلمح فيه إىل أهنا مرسومة يف مصاحف أهل مكة كـذلك ٌ َّْ َ ُ َّوهـو مـا رصح بـه . ُِ
 . )٣(ُّالداين وأبو داود

                                                
ِهي قراءة شاذة، عزاها اهلـذيل إىل البـزي والـرسنديبي عـن ابـن كثـري، والـرؤايس عـن أيب ) ١( َ ِّ ِّ ُِّّ ً

ٍعمرو، وعمر بن عصام عن الكسائي ْ  ]. ٢/٢٧٠املحتسب . ٤٠١: الكامل ص: ينظر. [َ
 .٣/٦١معاين القرآن ) ٢(
 .٤/١١٢٤تبيني خمترص ال. ١١١: املقنع ص: ينظر) ٣(



 

 
 

َّالروايات املسندة عند الفراء: املطلب الرابع َ ْ 
  ومدى صحتهارسم املصحفيف 

 

ِمعاين القرآن(تضمن كتاب  ْ َُ ْ ِ ًددا من الروايات املسندة التي هلا تعلق ع) َ
ومن املعلوم أن طابع الرواية والسند كان هو الطابع املميز . برسم املصحف

 :وهذه الروايات هي. لشتى الفنون، ومنها ما يتعلق برسم املصحف
َّ مـــا أخرجـــه الفـــراءً:أوال َ ِأيبيف موضـــعني مـــن كتابـــه عـــن  ْ َ معاويـــة َ َ َِ ُ

ِالرضير ِ ِ عن ه،)١(َّ ْ َشام بن عـروةَ َ ْْ ُ ِ ِ ِ عـن أبيـه،)٢(َ ِ َ ْ َ عـن عائـشة ،)٣(َ َ ِ َ ريض اهللا عنهـا َْ
ْأهنا سئلت عن قوله َ ْ َ ِ ُ ََّ َ :﴿ !Â Á﴾)ْوعن قوله، ]٦٣: طه [)٤ ََ: ﴿ ¨

® ¬ « ª ©﴾] ـــــــدة ـــــــه ]٦٩: املائ ـــــــن قول : وع
﴿Õ Ô ÓÒ Ñ﴾] بـن ايـا : فقالت ]١٦٢: النساء

                                                
حممد بن خازم، أبو معاوية الرضير الكويف، ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش، وقد هيم ) ١(

هتـذيب . ٧٠/ ٢تقريـب التهـذيب . [هــ١٩٥يف حديث غريه، وقـد رمـي باإلرجـاء، ت 
 ].٩/١٢٠التهذيب 

ٌهشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، ثقة فقيه ربام دلـس، ت ) ٢( تقريـب [.  هــ١٤٥ٌ
 ].٤٤/ ١١هتذيب التهذيب . ٢٦٧/ ٢التهذيب 

ٌعـروة بــن الـزبري بــن العــوام بـن خويلــد األسـدي املــدين، ثقــة فقيـه مــشهور، ت ) ٣( . هـــ٩٤ٌ
 ].١٦٣/ ٧هتذيب التهذيب . ٦٧١/ ١تقريب التهذيب [

َّأي يف قراءة من قرأ بتشديد نون ﴿إن) ٤(  باأللف، وبذلك قرأ مجيع القـراء ﴾، و﴿ساحران﴾ِ
إحتـاف فـضالء البـرش . ٢/٣٢١النـرش : ينظـر. [ٍابن كثري، وأبا عمـرو، وحفـص:  عداما
 ].٣٨٤: ص



 

 
 

 .)١( من الكاتبً هذا كان خطأيتأخ
ً اختـذت ذريعـة لـدى بعـض -ٍكروايات أخـرى غريهـا-وهذه الرواية  َْ ِ ُّ

َاملشككني يف القرآن للطعن يف رسم املـصحف وتالوتـه، وقـد أجـاب عنهـا 
ُالعلامء بام ال يتسع املقام لذكره ُُ َِ َّوشاهدنا يف هذا املقام أنه ال ينبغي للفراء . )٢(َّ َ ْ َ ُ ِ َ

َأن يورد مثل هذه الرواية أصال، وإن كان قـد أ ً ِ ِ َِ ْ َ َوردهـا فليوردهـا عـىل سـبيل ُِ َْ ُ َ ِْ ْ َ َ
 .واهللا املستعان. النقض واإلبطال، ال عىل سبيل االستشهاد هبا

ُ الفراء  ما أخرجه:ًثانيا َّ َ ِأيبعن ْ ِّ ليىل السجستاينَ ِ َ ْ ِِّ َ ْ ِ عن أيب حريز قايض ،)٣(َ َ ٍ ِ َ ِْ َ َ
َسجستان َ ْ ِ َ أن ابن مسعود قـرأ،)٤(ِ ََ ْ ََ ٍَّ ُ َ َّن أَ و،]٦٤: يوسـف[ ﴾- . /﴿ :ْ

ِأهنا مكتوبة يف مصحف عبد اهللاَِّ أبا ليىل أعلمه  ِْ َ ْ ََ ُ َ َِّ ٌ ُ ْ َ َخري احلافظني(َ ِ ِ َ ْْ ُ َ()٥(. 
                                                

ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ : أبو عبيد يف فضائل القرآن ص: ًواألثر أخرجه أيضا]. ٢/١٨٣، ١/١٠٦َ
ِوابن أيب داود يف املصاحف ص. ٢٨٧ َ كلهم . ١٢٢-١٢١: ُّوالداين يف املقنع ص. ١٢٩: َْ

 .يب معاوية بسنده املذكور عن عائشة ريض اهللا عنهامن طريق أ
. ١/٥٩٠الكــشاف . ٢/٥٤٠االنتــصار للقــرآن : ينظــر يف الــردود عــىل تلــك الروايــات) ٢(

: املدخل لدراسة القرآن الكريم ص. ٥٢: رسم املصحف وضبطه ص. ١/٥٣٧اإلتقان 
 . ٢١٤رسم املصحف ص . ٣٧٣

تــاريخ ابــن معــني . ٥/٢٨١ضــعفاء الرجــال الكامــل يف : ترمجتــه يف. متفــق عــىل ضــعفه) ٣(
اجلـــرح . ٦٥: الـــضعفاء واملرتوكـــون للنـــسائي ص. ٥/٢٠٧التـــاريخ الكبـــري . ١/٦٤

الضعفاء واملرتوكـون . ٢/٣٢املجروحني البن حبان . ٥/١٧٧والتعديل البن أيب حاتم 
 .٢/١٤٣الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي . ٢/١٦٠للدارقطني 

الـضعفاء . ١٥٥: أحوال الرجال ص. ٥/٧٢التاريخ الكبري : ته يفترمج. خمتلف يف حاله) ٤(
الثقـات البـن . ٥/٣٤اجلـرح والتعـديل البـن أيب حـاتم . ٦١: واملرتوكون للنـسائي ص

 . ٥/١٦٤هتذيب التهذيب . ٥/٢٦٠الكامل يف ضعفاء الرجال . ٧/٢٤حبان 
ِمعاين القرآن ) ٥( ْ َُ ْ ِ َ٢/٤٩. 



 

 
 

ًوهذه الرواية غري مـستقيمة اإلسـناد أيـضا، وفيهـا  ِ ًفـضال عـىل حـال -ُ
ً انقطاع؛ فأبو حريز مل يلق ابن مسعود، وال أحدا من الصحابة ريض -رواهتا ٍ ٍ ٌ

 .)١(اهللا عنهم
َقرأٌا تناقض ال خيفـى؛ فكيـف وفوق ذلك فيه َ ُابـن هـاَ ٍ مـسعودْ ُ ْ َ: ﴿ -

ِ مكتوبة يف مصحفوهي ،﴾. / َ ْ َُ َِ ٌ ُ ُه هو، ال يف مصحف أحد سواه ْ ِ ٍ ُخري (ِ ْ َ
َاحلافظني ِ ِ َ ْ(!! 
ُ الفراء ما أخرجه: ًثالثا َّ َ ِ أيبعنْ ِّ إسـحاق التيمـيَ ِْ ْ ََّ َ ٍ عـن أيب روق،)٢(ِ ْ َْ ِ َ ْ عـن ،َ َ

ِّإبراهيم التيمي َ َِ ْ َّْ ِ ِ عن ابن عباس أنه قرأها كام هي يف مصحف عبد اهللاَِّ ،ِ ِْ َ ْ ُ َّ َْ َ َُ َ َ َِ ِ َ َ َ َ ٍَ َّ ِ ُيغفـر (ِ ِ ْ َ
ُالذنوب مجيعا ملن يشاء َ َ ْ ً ََ ُِّ ِ َ ُ()٣(. 

َوهذه الرواية غري مستقيمة اإلسناد أيضا، وفيها فوق ذلك أن القـراءة  َ َ ً ُْ ِ ِ ُ
ِاملذكورة ال تعد من القـراءات بمعناهـا املعـروف  ِ َِ َ َ َُّ ُ املـصطلح عليـه؛ ألهنـا ممـا َ

َّالقراءات التفسريية« يطلق عليه اسم ِ ِ ِْ َّ َ ؛ وهي ما كان يكتبـه بعـض الـصحابة »َ
ٌوهـي خمالفـة . )٤(ٍتفـسري لـبعض كلـامت القـرآن الكـريمعىل مصاحفهم مـن 

                                                
 .٥/١٦٤هتذيب التهذيب : ينظر) ١(
منكر احلديث، ومن قال فيه البخاري منكر احلديث فال حتـل الروايـة : قال عنه البخاري) ٢(

. ٣/٩املجـروحني البـن حبـان : ترمجتـه يف. ًمنكـر احلـديث جـدا: وقـال ابـن حبـان. عنه
الكامـل يف ضـعفاء . ٨/٣١١اجلرح والتعـديل البـن أيب حـاتم . ٧/٣٨٦التاريخ الكبري 

 . ١٠/٦٢هتذيب التهذيب . ١٤٧: عيم صالضعفاء أليب ن. ٨/١٩٩الرجال 
ِمعاين القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٢/٤٢١. 
 .٨٢: صفحات يف علوم القراءات ص: ينظر) ٤(



 

 
 

ٍللرسم العثامين، وهو غري حمتمل هلا ِّ ِ َ ْ ُ. 
ُ الفراء ما أخرجه: ًرابعا َّ َ ِ أيبعنْ ِّ جعفر الرؤايسَ َ ْ َ قال،َ ْقلت أليب عمرو : َ َ

ِما هذه الفاء التـي يف: ن العالءبا ِ َ؟ قـال﴾Ô Ó Ò﴿:  قولـهَ  ٌجـواب: َ
َقال .للجزاء َ مفتوحة؟ قال﴾Ï Î﴿ْهنا ِإ: قلت: َ َفقال: َ َ َمعاذ اهللاَّ إنام هي : َ ُِ َّ ِ َ

ْإن تأهتم( ِ ِْ َ ْ ِ()١(. 
ًوهذه الرواية ليـست مرفوعـة، وال موقوفـة، وال مقطوعـة؛ وإنـام ً ً  هـي ُ

َلــو ســلمت صــحتها–وفيهــا . ِّروايــة عــن أيب عمــرو البــرصي َُّ ْ َ ٌ تنــاقض ال -ُِّ
ْخيفــى؛ فلــو كانــت صــحيحة فلــم مل يقــرأ هبــا أبــو عمــرو َ َ ًَ ومجيــع الطــرق !! ِ

 !!﴾Ï Î﴿الصحيحة عنه أنه قرأها 
ًواخلالصة بعد ذكر هذه الروايات األربع املتضمنَة أمورا متعلقة برسم  ً ُِ ِِّ ِ

ٌأوردها الفراء بإسناده ال حتمل أمورا تتفق مـع مـا هـو مقـرر املصاحف التي  َّ ُ ََّ ً ُ َ ْ
ًيف علم الرسم؛ بل عىل العكس من ذلك؛ فإهنا حتمل طعنا واضحا يف أمـور  ً ُ ِ ْ َّ

ِالرسم ومقرراته ِ َّ ْ َِّ . 

                                                
ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/٦١. 



 

 
 


 

ُحتتل مسألة ً مكانـا بـارزا يف ِ بـهِ االلتـزامِ أو عـدمِسـمَّ بالرِ االلتزامُّ  علـمً
ْالرســم، وتأخــذ ٍ حيــزا كبــريا، ونقاشــا واســعا، بــني قائــل بوجــوب االلتــزام َّ ً ً ً ً ِّ

 .)١(بالرسم وعدم خمالفته، وقائل بجواز خمالفته
ِوالذي يتصل بموضوع هذا البحث هو موقُف الفراء من هذه املسألة ِ ِِ َّ َ ْ ِ َّ. 

َوقد ظهر ل َ َّلباحث من خالل هـذا البحـث أن موقـَف الفـراء مـن هـذه َ َ ْ َّ ِ ِِ
ًاملسألة اضطرب اضطرابا كبريا؛ ففي بعض املواضع يقُف مدافعا عن رسـم  ً ً َِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َِ َِ ْ ْ

َاملـصحف، وال يؤيــد خمالفتــه، ويف مواضــع أخـرى يــرى عكــس ذلــك ُ ويف . ُِّ
ْاملطلبني اآلتيني استعراض وبيان لكال موقفيه ٌَ ْ ْ. 

                                                
ــف واالصــطالحات احلديثــة ص: ينظــر) ١(  ومــا ٦٣: رســم املــصحف وضــبطه بــني التوقي

 . بعدها



 

 
 

ِّكالم الفراء املؤيد : لب األولاملط َّ َ  لاللتزام برسم املصحفْ
 

ُاشتمل كتاب  ِمعاين القرآن(َ ْ َُ ْ ِ ًعىل عدة مواضع كان الفراء فيهـا مؤيـدا ) َ َ ِّْ ََّ َِ ِ َِّ
ًومدافعا عن رسم املصحف، وأنه ال جتوز خمالفته، وال يقرأ بام كـان خارجـا  ًُ ُ ُ ُ ُ ُ َ

َّ الفراء عن ذلكعنه، وأبرز هذه املواضع التي حتدث فيها َ ْ: 
َّ قوله عند تفسري قول اهللا عز وجل– ١ َ َ َّ َ :﴿ 9 8 7 6 5

B A @ ? > = < ; :﴾ ]وقــــد ": ]٧١: يــــونس
َقرأها احلـسن  َ َّ، وإنـ)١(بـالرفع) ورشكـاؤكم(ْ  كأنـه ،همُام الـرشكاء هاهنـا آهلـتِ

 .)٢("ِ خلالفه للكتاب؛ولست أشتهيه. كمُ ورشكاؤْمُكم أنتَأمجعوا أمر: أراد
وأمـا . مما يسجل هنا للفراء حرصه عىل عدم خمالفـة رسـم املـصحفو

ٍلرســم املــصحف فغــري ســديد؛ ألهنــا قــد : ٌزعمــه بأهنــا خمالفــة للكتــاب؛ أي ُ ِ
ِرسمت كذلك يف بعض املصاحف؛ نقـل  َ َْ ُّاألنـدرايبُ ِ َ َ ْ هـذه ّ أن ِّالزعفـراين عـن َ

ِالكلمة مرسومة يف بعض املصاحف َ َْ ُورشكاؤ( ٌ َ َ  ِ والكافِلف األ بنيٍبواو) ُكمُ
ِ ولو مل تكـن مرسـومة يف أي مـن املـصاحف بـالواو فـإن قراءهتـا .)٣(ِاألخرية ِ َِ َ ٍّ َْْ ً ُ َ

ِبالرفع مما حيتمله الرسم؛ وقد قرر الفراء نفسه يف أكثر من موضع مـن كتابـه  ِ ِ ِِ َ ْ ٍْ َِ ُ ُ َّ َ َّ ُ ْ ََّ ْ
ِأن اهلمزة وحروَف املد الثالثة قد كثر حذفها يف الكتاب َ ِّ َِ ْ ُ ُ َ ََّ ، فيحتمل هنا أهنا )٤(َ

                                                
ــال و) ١( ــن العــرشة، ف ــرضمي م ــوب احل ــراءة يعق ــذكورة أو وهــي ق ــراءة امل ــار الق جــه إلنك

 ].٣١٦: إحتاف فضالء البرش ص. ٢/٢٨٦النرش : ينظر. [تضعيفها؛ ألهنا متواترة
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٧٣. 
 .١٣٠: اإليضاح يف القراءات ص) ٣(
 .٣/١٦٠، ٢/٢٧، ١/٨٨: ينظر عىل سبيل املثال) ٤(



 

 
 

ِرسمت بغري صورة للهمزة؛ كي حتتمل القراءتني ٍ. 
ِ قوله معقبا عـىل قـراءة أيب– ٢ َإن هـذين لـ﴿: وٍ عمـرً ِ ْ َ َ َّ : طـه [﴾ِانَرِاحَسِ

ْولست أشتهي عىل أن": ]٦٣ َ  .)١("َ الكتاب أخالَفَ
ًواحلقُّ أن قراءة أيب عمـرو ليـست خمالفـة للرسـم كـام يظهـر مـن كـالم  ٍَّ َ

ُفــراء؛ فقــد نــص أبــو داود أهنــا رســمت ْال ََّّ التــي بعــد اهلــاء، بحــذف األلــف َ
َ وتكـون احلكمـة مـن حـذف األلـف التـي قبـل .)٢(قبـل النـونواأللف التي  ُِ ِ

ــون لكــي حتتمــل الكلمــة القــراءتني ُالنُّ َ َّ، وقــد نــص ﴿هــذين﴾و ﴿هــذان﴾: ِ
ُالفــراء نفــسه عــىل أن حــروَف املــد الثالثــة قــد كثــر حــذف ُ َ َّ َ َْ ُ ََّ ِها يف رســم القــرآن ِّ ِ

َكام تقدم ِالكريم َّ ََ. 
َّ اهللا عز وجـلقول قوله عند تفسري – ٣ َ َ َّ َ :﴿ £ ¢
، »ْمُِكاتَرْخـُأ«: ومن العرب مـن يقـول" :]١٥٣: آل عمران[ ﴾¤ ¥

ِ لزيادة التاء فيها عىل كتاب املصاحف؛ِوال جيوز يف القرآن َ َْ")٣(. 
َ يبلــغ الفــراء الــذروة يف تأييــده لالل- ٤ َّ َ تــزام برســم املــصحف، وعــدم ْ

 ﴾' ) ( * + ,﴿: خمالفته يف ما ذكره عند تفسري قولـه تعـاىل
ِ﴿فام آتان اهللاُ﴾: وقوله":  حيث يقول]٣٦: النمل[ َفـام آتـاين اهللاَُّ( ومل يقـل َ ِ َ (

َّ فمن كان مم، من الكتابِألهنا حمذوفة الياء ِ َ َ ْ ِ يف القـرآنَ الزيـادةُيزِجَتْسَ يْنَ  مـن ِ

                                                
ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٢/١٨٣. 
 .٤/٨٤٦ خمترص التبيني) ٢(
ِمعاين القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ١/٢٣٩. 



 

 
 

ُويـدع اإلنـسان (: الاليت حيذفن مثل قولـهِاو والوِالياء ْ ِْ ُ َ ِّبالـرش َ َّ ُفيثبـت الـواو ) ِ
ــ »ياملنــاد« ِوليــست يف املــصحف، أو يقــول  جــاز لــه أن يقــول يف »ملنــادا«ـل

ِآتان( ّ بإثبات الياء، وجاز لـه أن حيركهـا إىل)١()َ ُ ُ َومـا يل ال (النـصب كـام قيـل  َ ِ َ
ُأعبد ُ ْ َفام آتاين اهللاَُّ( فكذلك جيوز ،)َ ِ َ ولست أشتهي ذلك.)َ ِ ِ بهُذُ وال آخ،َ ُ اتباع ؛ِ ّ

ِاملصحف إذا وجدت له وجها من كالم ً ُ َ َُ َّ أحـب إيلِاءَّرُ القِةَاءَرِ وقِبَرَ العِ ُّ  مـن َ
ْوقد كان أبو عمرو يقرأ . ِِهالفِخ َ ُ َ َ ِإن هذين لساحران﴿َ َّ َأجرتئ عىل   ولست﴾ِ َ

َذلــك ِ َفأصــدق وأكــون﴿ وقــرأ .َ ُ َ َ ََّ َّ َ ِ واوا يف الكتــاب فــزاد﴾َ ً ُّ ولــست أســتحب ،َ ْ َ
َذلك ِ َ")٢(. 

 :ٌوهذا النص زاخر بالعديد من الفوائد، منها
َّأبدى الفراء ميله إىل قراءة من مل يثبت الياء يف *  َ ِ﴿فام آتـان﴾ْ َ َ ًمعلـال  )٣(َ

ْذلك بموافقة الرسم َّ. 
ِ﴿فام آتان﴾أن إثبات الياء يف *  َ َ َّوإن كـان حمـتمال ولـه وجـه يف الر َ ٌ ْسـم ً

ًوالقراءة إال أن حذفها أحسن؛ ملوافقته الرسم موافقـة تامـة، ولـيس احـتامال  ً ً َ ََّ ْ َّ َُ ْ ََ
 .ًوتقديرا

                                                
، والظاهر أنه تـصحيف؛ فنـسق الكـالم يقتـيض أن تكـون )ِأمتدونن(يف النسخة املطبوعة ) ١(

 .واهللا تعاىل أعلم). ِءاتان(
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢٩٤-٢/٢٩٣. 
ًقرأ بإثبات الياء فيها مفتوحة وصال) ٣( ْ َ َ َ ًَ ْ ُْ َ ْنافع، وأبو عم: َِ َ ُ َ ٌَ ِ ٌرو، وأبو جعفر، وحفـص، ورويـسَ ْ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َُ ْ ٍَ ٍَ .

ــاقون وصــال؛ اللتقــاء الــساكنَني ِوحــذفها الب ْ َِّ ِِ َ ْ ٍوأثبتهــا يف الوقــف يعقــوب بــال خــالف، . ً ُ
ٍوقالون، وأبو عمرو، وحفص، وقنبل، بخلف عـنهم ٌ ًوالبـاقون بحـذفها وجهـا واحـدا. ٌ ً .

 ].١٥٥: إحتاف فضالء البرش ص. ٢/١٨٧النرش : ينظر[



 

 
 

ُّيقـرر قاعــدة رصحيــة واضــحة بــأن اتبـاع املــصحف أحــب إليــه مــن *  ً ً ً
 .خالفه

ٍال خيفى ما يف الكالم من حتامل عىل أيب عمرو، واهتامات خطرية له *  ٍ ٍ
 . م املصاحفبأنه جيرتئ عىل خمالفة رس

َّوعىل الرغم من هذه الفوائد الزاخرة إال أن هذا الكالم حيمل يف طياته 
ْأمــورا ال تنــسجم مــع مــا هــو مقــرر يف علــم الرســم َّ ٌ َّ ُ َُ ســيأيت التنبيــه إليهــا يف . ً

 .موضعها من هذا البحث
 

ِ الفراءُكالم: املطلب الثاين َّ َ ُ املؤيدْ  لعدم االلتزام برسم املصحف ِّ
 

َّشار إليه ها هنا أن عدد املواضع التي أيد فيها رسم املصحف، ُوالذي ي َ َ َ
ِودافع عنه، هي أضعاُف عدد املواضع التي مل يؤيده فيهـا؛ فالباحـث مل يعثـر  َ َ َ ََ
ُمن خالل بحثه إال عىل موضع واحد من هذا القبيل، وهـو مـا ذكـره الفـراء  ِّ ٍ

﴾ µ ´ ³ ²﴿: تعــــاىل اهللا عنــــد تفــــسري قــــول
وكتبت بالم ألف، وألف بعد ذلك، ومل يكتب يف القرآن هلا "]: ٤٧: التوبة[

ٍو ذلك أهنم ال يكـادون يـستمرون يف الكتـاب عـىل جهـة واحـدة، أال . ٌنظري ٍ
_ ` a بغـري يــاء، ﴿ ]٥: القمـر[﴾ ¿ Á À ﴿تـرى أهنـم كتبـوا

b ﴾]ّوهــــو مــــن ســــوء هجــــاء األولــــني!! باليــــاء ]١٠١ :يـــونس .
ْألاوَ﴿و ْ ــَ ــه يف ا ﴾ْواُعَض ــصاحفجمتمــع علي ِمل َ ــه. َْ ــا قول ﴾ ¾ ¿﴿: وأم

وقـد كـان ينبغـي لأللـف أن . فقد كتبت باأللف وبغري األلف ]٢١: النمل[



 

 
 

. "ألخوك خري من أبيـك": حتذف من كله؛ ألهنا الم زيدت عىل ألف كقوله
 . )١("أال ترى أنه ال ينبغي أن تكتب بألف بعد الم ألف

ِّويمكن تسجيل عدة ملحوظات حول هذا النص، أب َُ ٍُ  : رزهاِ
ٍأنــه مل يكــن للفــراء رأي واحــد مــستمر عــىل جهــة واحــدة يف مــسألة *  ٍ ٌّ ٌ ٌ

االلتزام برسم املصحف أو عدم االلتزام به؛ كام هو واضـح مـن هـذا الـنص 
 .ًمقارنة مع النصوص املتقدمة

ــرب الرســم *  ــأن الفــراء يعت ــرصيح ب ــنص مــا يقــرب مــن الت َيف هــذا ال ْ َّ َّ ِ َّ ِّ
ــيس هــذا فحــسب ًاجتهاديــا، ول ــذين هــم خــري -؛ بــل ينــسب الــصحابة ّ ُال ُ َ

ِ إىل قلة املعرفة باهلجاء-ِالقرون ِ ِ  ."لنيََّو األِ هجاءِوهو من سوء": َّ
َّكان هذا النص من الفراء متكأ ملن جاؤوا بعد الفراء وأنكـروا كـون *  ُ ََّ ْ َ ًْ َ َّ

ُالرسم توقيفيا، ومنهم ابن خلدون  ْ ًَّ ، كام سيأيت يف موضـعه مـن ) ه٨٠٨ت (ّ
 . البحثهذا 

َّيمكن اجلمع بني ما ذكره الفراء بقوله*  َ ُاتباع املصحف إذا وجدت لـه ": ْ َُ َُ ِّ
َّ بأن اتباع "لنيََّو األِ هجاءِوهو من سوء":  وقوله"إلخ...ًوجها من كالم العرب

ّالرسم وعدم خمالفته من وجهة نظر الفراء هو عىل سبيل االستحباب وليس عىل 
ًوقف واضـحا مـن خـالل تعليقـه الكـالم عـىل سبيل الوجوب، ويلمس هذا امل

ًله وجها من كالم العربُإذا وجدت ": الرشط ُ –ً، وعليه فإن مل جيد لـه وجهـا "َ

 .واهللا تعاىل أعلم. ٍ فاتباع الرسم ليس بعزيمة-كام يزعم

                                                
ِ معاين القرآن )١( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٣٩. 



 

 
 

َّما أيد به الفراء كالمه من املقارنة بـني *  َ ْ﴿Á À ¿﴿ ،﴾ ` _
b a ﴾ ِأمـر يـسجل لعلـم الرسـم ال ْ َّ ِعليـه؛ فمـن فوائـد الرسـم أنــه ٌ ْ َّ

 دملراعاة النطق هبا عنـحذف الياء لغري جازم؛ : حفظ هلجات العرب، ومنها
ٍأو اكتفاء بالكرسة التي قبلها، كـام هـي لغـة هـذيل الوصل، ِ َ ُُ ، فحـذفت يف )١(ً

﴿Á À ¿﴾ عىل لغتهم، وأثبتت يف ﴿b a ` _ ﴾ عىل لغة
ٌوكل صحيح يف لغة العرب .غريهم ُ الفـراء نفـسه بجـواز ذلـك وقد رصح. ٌّ َّ َ ْ

َيف العربية؛ فقال يف موضع آخر من كتابـه  ﴾¤ ¥ ¦ §﴿: وقولـه": ٍ
ِ وهو يف موضع،كتب بغري الياء] ١٠٥: هود[ ِت فيـه اليـاء إذا َبـْثَ أْ، فـإنٍ رفعِ ِ َّ

ًوصلت القراءة كان صوابا َ َ َ ًا يف القطع والوصل كـان صـواباَهَتْفَذَ حْوإن، َ ِ... 
ان وما قبل الواو مضمومٍ واوْ أوٍ ياءُّوكل  فـإن ٌ وما قبـل اليـاء مكـسورٌ تسكنَ

ُالعرب حتذفهام وجتتزئ  .)٢("ة من الواو، وبالكرسة من الياءَّ بالضمَ
ِ غري صحيح؛ ألن هلذه الكلمة "ٌومل يكتب يف القرآن هلا نظري": قوله*  ٍ

ْنظائر ذكرها أهل الرسم؛ وهـي مخـسة َّ ُ﴿إلاىل اهللاَِّ حتـرش: َُ َ َ ْْ ُ : آل عمـران [َون﴾ِ
ْ﴿وألاوضعوا خاللكم﴾، ]١٥٨ ُ َ ِْ ُ ْ ََ َ﴿ثم سئلوا الفتنة آلاتوها﴾، ]٤٧: التوبة [َ ْ َ َ ْْ َ ْ ُ ُِ ِ ُ َّ 

ــزاب[ ــيم﴾، ]١٤: األح ــرجعهم إلاىل اجلح ــم إن م ِ﴿ث ِ َْ َ ْ ُِ ْ ْ َ َُّ َ ِ َّ ــصافات [ِ ، ]٦٨: ال
ً﴿ألانتم أشد رهبة﴾ َْ ْ َ ُّْ َُ َ ْ ٍ، ففي بعض املـصاحف رسـمت بـألف]١٣: احلرش [َ ِ َ َْ ،

                                                
. ١٧: ســمري الطــالبني ص. ١٧٨: تــاريخ القــرآن الكــريم ص. ١/٣٩٨الربهــان : ينظـر) ١(

 .٧٠: رسم املصحف وضبطه ص. ٣٤٩: املدخل لدراسة القرآن الكريم ص
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٧. 



 

 
 

 .)٢(، وهو الذي جرى عليه العمل)١(ٍويف بعضها بدون ألف
َجانب الفراء الصواب، و*   يف املـصحف؛ ِ الكلـامتِ رسمَواقععكس ُ

َّفالصواب أن املصاحف ات ِ َ ُ﴿ألاذبحنه﴾ عىل زيادة األلف يف ْتَقَفَْ َ ََّ ْ ْ  واختلفت َ
 .اَهُرْكِ ذُ املتقدمُة اخلمسُيف غريها؛ وهي املواضع

ًعـد كــل هـذا أن الفــراء مل يقـف موقفـا واحــدا مـن مــسألة واخلالصـة ب ً َ َ ْْ َّ
 . ًااللتزام بالرسم أو عدم االلتزام به، كام ظهر جليا من النقطتني السابقتني

                                                
 .٣٨١ - ٢/٣٧٩خمترص التبيني . ١٧٦ - ١٧٤: املحكم ص. ١٢٠، ٥١، ٣٦: املقنع ص) ١(
 .٥٤: سمري الطالبني ص. ٢٧٠: دليل احلريان ص) ٢(



 

 
 


 

ِتبني مما تقـدم أن للفـراء معرفـة جيـدة يف علـم الرسـم، وأنـه  ًْ َّ كـان عـىل ًَّ
ُاطالع واسع برسوم املصاحف الرشيفة، غـري أن كتابـه  َ ََ ِ ِ ِ َْ ِِّ ٍ ِمعـاين القـرآن(ٍ ْ َُ ْ ِ قـد ) َ

ٌوقع فيه عدد من األمور التي تؤخذ عىل الفراء، وال تتفق مع ما هو مقـرر يف  َّ ُ ََّ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ ٌ َ
ْعلم الرسم َويف املطالب اآلتية تسجيل ألبرز األمور التي تؤخذ عىل الف. َّ ْ ُ ٌَ ْ َّراء ُ

 :يف هذا املجال
 

ٌعدم التعقيب عىل مواضع فيها خمالفة رصحية : املطلب األول ٌ لرسم َ
 ٌ أو طعن فيهاملصاحف

ٍسلك الفراء سبال شتى يف الرتجيح بني تفسري وتفـسري، وبـني إعـراب  ٍ ٍ ِ ًَّ َّ َ ْ
ٍوإعراب، معتمدا يف ذلـك عـىل أمـور عـدة، وكـان مـن بـني مـا اعتمـد عليـه  ٍ ً ٍ

ِق رسمها رسم املـصاحف املجمـع عليـه، وتنوعـت مواقـف ٌقراءات ال يواف َ َْ َ ُ
َّالفراء من خمالفة بعض القراءات لرسم املصاحف؛ ففـي الوقـت الـذي بـني  َِّ ِ َِ َْ ِ َ ِْ
َووضـح ضــعف بعـض القــراءات بــسبب خمالفتهـا ملرســوم املــصاحف رسد  ََ َ ِ َْ

ًالفراء الكثري من القراءات املخالفة للرسم خمالفة كبرية، ساك ً َ ُْ ًتا عنها أحيانـا، َّ ً
ًومستشهدا ومرجحا هبا أحيانا أخرى ً ًِّ. 

 :ومن األمثلة عىل سكوته وعدم تعقيبه
ِأذلـة عـىل املـؤمنني  (t القراءة التي نسبها إىل عبد اهللا بن مسعود – ١ ِ ِْ َُْ ً ََّ َ

َغلظــاء عــىل الكــافرين َ ــدال مــن)١()ُ  ﴾z } | { ~ �﴿ :ً ب
                                                

ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ١/٣١٣ . 



 

 
 

 . ]٥٤: املائدة[
ٌفـإذا أنزلـت سـورة: (ً أيـضاtا إىل ابن مسعود  القراءة التي نسبه– ٢ ْ َْ ُ َ َِ ُ ِ 
ٌحمدثة َ ْ  ]٢٠: حممد [﴾) ( * +﴿ :ًبدال من) ُ

ًخاشــــعة (: ً أيـــضاt القـــراءة التـــي نـــسبها إىل ابــــن مـــسعود - ٣ ِ
ُأبصارهم  .]٧: القمر [﴾! "﴿: ًبدال من ،)١()ُ
ًووجـدك عـديام: (t أنـه رأى يف مـصحف ابـن مــسعود – ٤ َ َ َ َ ْفــأغنَى َ َ َ (

ٍّومل يعقب الفراء عليها بـرد . ]٨: الضحى [﴾d c b﴿: ًدال منب َّ َ ْ
 . )٢("واملعنى واحد": ٍوال إبطال؛ بل جعلها يف قوة املتواتر حيث قال

 .)٣(ٌواألمثلة عىل هذا كثرية
 :ومن األمثلة عىل اعتامده عىل رسوم غري صحيحة يف الرتجيح

 ± ¬ ® ¯ °﴿:  ما ذكره عند تفسري قول اهللا تعاىل- ١
َّ، قــال الفـراء]٦١: البقـرة[ ﴾² َ  فــإن شـئت جعلــت األلـف التــي يف": ْ

ِّ يوقُف عليها، فإذا وصلت مل تنون فيهـا ًألفا» ًمرصا« وإن شـئت جعلـت ... َُ
ْمرص« ِغري املرص التي تعرف، يريد اهبطوا مرصا من األمصار، فـإن الـذي » ِ َِّ ً َ ُ

ِ ألهنـا يف ؛َّول أحـب إيلوالوجـه األ. ِسألتم ال يكون إال يف القرى واألمصار

                                                
ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/١٠٥. 
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/٢٧٤. 
، ٢/٢٩٣، ٢/١٣٥، ١/٢٤٩، ١/١٤٥، ١/٩٥معـاين القـرآن : ينظر عىل سـبيل املثـال) ٣(

٣/٢٨٦، ٣/٢٧٢، ٣/١٨٩، ٢/٣٥٠. 



 

 
 

ْقراءة عبد اهللاَّ  َاهبطوا مرص«َ ْ ِ ِ ٍّبغري ألف، ويف قراءة أيب» ْ َ ْاهبطوا فإن لكم ما «: ُ ُ َ ّ َ ُِ ِ ْ
وا مـرص ْسألتم واسكنُ ْ َِ ُ َ ُ ْ َّوواضـح هنـا كـل الوضـوح كيـف بنـى الفـراء . )١("»َ َ ْ

ْترجيحه عىل قراءتني ختالفان الرسم، والثانيـة مـنهام خمالفتهـا للر ٌسـم كبـرية َّ
ًجدا ّ. 

ــاىل- ٢ ــه تع ــد تفــسري قول ــره عن ــا ذك  ﴾¿ Ã Â Á À﴿:  م
ــا  نــصب بالــدعاء »نــاَّرب«": ، قــال الفــراء]١٤٩: األعــراف[ ــئن مل ترمحنَ ْ﴿ل َ ْ َ ْ َ

ا﴾ َّربنَ َّ والنصب أحب إيل.)٢(﴾¿ Ã Â Á À﴿ : ويقرأ،َ ّ ِ ألهنـا يف ؛ُ
ْا لـئن مل ترمحنـانََّقالوا رب (:مصحف عبد اهللا ُفـة القـراءة املـذكورة  وخمال.)٣(")َ

ٌللرسم ظاهرة واضحة ٌ. 
 قال ﴾F I H G﴿:  ما ذكره عند تفسري قوله تعاىل- ٣
َّالفــراء َ ٍّوهــي يف مــصحف أيب" :ْ َ ُ ِكــأنام يغــشى وجــوههم قطــع مــن الليــل ( :ِ َ َ ْ َ
 ومـن العجــب تـسميته إياهــا .)٤(" ملـن قــرأ بـالتخفيفٌ فهـذه حجــة،)ٌمظلـم

ِرسم املصاحفمع هذه املخالفة الفاحشة ل» حجة« َ َْ!! 
Z Y X W V ﴿:  ما ذكره عند تفسري قوله تعـاىل- ٤

                                                
ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٣. 
َقرأ محزة، والكسائي، وخلٌف) ٢( َْ َ َُّ َِ ِ ُ َ ْ َّ﴿لئن مل ترمحنَا ربنَا: َ َ ْْ َ َ ْ َّ بتاء اخلطاب، ونصب بـاء ﴿ربنَـا﴾َ َ َ ََ ِ َِ َ ِْ ِ﴾ ،

ُّوقرأ البـاقون ﴿لـئن مل يرمحنـا ربنـا َ ْ َ ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ بيـاء الغيـب، ورفـع البـاء﴾َ َ َ ْْ ْ ِْ َ ِ َ  .٢/٢٧٢النـرش : ينظـر. [ِ
 ].٢٩٠: إحتاف فضالء البرش ص

ِمعاين القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ١/٣٩٣.. 
ِمعاين القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٦٢. 



 

 
 

e d c b a ` _ ^ ]\ [﴾] قــال الفــراء]٩: القـصص ،َّ َ ْ :
ِويف قـراءة عبـد اهللا " َال تقتلـوه قـرة عـني يل ولـك(َ ِ َُ َ ٍُ ْ َ وإنـام ذكـرت هــذا ألين ،)َُّ َ

ُّسمعت الذي يقال له ابن مروان السدي َ ُ ْ ُ ُ ِّْ ُُّ ْ َ ََ َ ُ َ َِّ ِّذكر عن الكلبيَ ي،ِ ُِ ْ ْ َْ ِ َ ٍ عن أيب صالح،ُ ِ َ ِْ َ َ، 
ٍعن ابن عباس ّ ِْ ِ ٌ وهـو حلـن)٢() ولـك القـرة عـني يل(إهنا قالت :  أنه قال،)١(َ َ َْ َ ُ .

ِويقويك عىل رده قراءة عبد اهللا ِ ِْ ِّ ِّ ُ ََ َُ َ َ َ َ َ َ")٣(. 
َوقد كان يكفي الفراء أن يرده بالنحو َّ َ ، كام فعل يف غري هـذا املوضـع )٤(ْ

َّبه، وليس بحاجة إىل قراءة شاذة خمالفة للمصحف مـن أجـل أن يـرد من كتا ٍ ٍ ٍ ٍ
 .ُهبا ما نسب إىل ابن عباس ريض اهللا عنهام

َ﴿النبوة﴾ قوله إن كلمة – ٥ َّ ُ مـصحف ٌمرسـومة يف  ]٧٩: آل عمران [ُّ
بيية«: ابن مسعود ِوهو رسم خمالٌف جلميـع الرسـوم املعتمـدة . )٥(بياءين »ّالنّ ِ ِ ٌ
 .ِيف املصاحف

                                                
ِسلسلة الكذب«ويعرف هذا اإلسناد بأنه ) ١( ِ ِ َِ ْ ُ َ  ].١١٤: تدريب الراوي ص: ينظر. [»ْ
 .٥٧٩: منار اهلدى ص. ٤٣٢: إيضاح الوقف واالبتداء ص: ينظر) ٢(
ِمعاين القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٢/٣٠٢. 
؛ ألن »تقتلونـه«: لوجـب أن قـال) ٍقـرة عـني يل ولـك ال: (وذلك أنه لو كان الوقـف عـىل) ٤(

ُالفعل كان مل يعد مسبوقا بال الناهية، فوجب رفعه بثبوت النون ُ ُ َْ ً إيـضاح الوقـف : ينظر. [ْ
 ].٥٧٩: منار اهلدى ص. ٤٣٢: واالبتداء ص

ِمعاين القرآن ) ٥( ْ َُ ْ ِ َ٣/١٣٦. 



 

 
 

ِآراؤه املخالفة للمقرر املعلوم من أسس ع: املطلب الثاين ِ ُ ُ ِ الرسمِمْلُ ْ َّ 
 

ِظهر من خالل هذا البحث أن للفراء اطالعا عـىل رسـوم املـصاحف،  ِ َِ ََْ ً َِ َّ َِ
َوقد تكلم يف العديد من املواضع من كتابه فأجاد وأفاد، غري أنـه يف مواضـع  َ َ َ َ َِ َ َّْ َ َ َ ََ َ

ًأخرى قد خالف بعضا من َ ْ ِ األسس املعلومة املقـررة يف مرسـوم املـصاحفُ َ َْ .
 :ومن األمثلة عىل ذلك

J I H ﴿: قولـه تعـاىليف  )١(َّ﴿يتـأل﴾ُ جزمه بمخالفة قـراءة - ١
M L K﴾] قال الفـراء]٢٢: النور ،َّ َ وقـرأ بعـض أهـل املدينـة " :ْ

َّوال يتأل أولو الفضل( َ َ ًلفـة َّواحلقُّ أهنـا ليـست خما. )٢("وهي خمالفة للكتاب) َ
ِّللكتاب كام ذكر؛ فقد نقل ابن اجلزري عـن ُ أيبُ َ حممـد إسـامعيلَ ِ ٍَ ْ َِّ َ ِ بـنُ َ إبـراهيم ْ َِ ْ ِ

ِالقراب يف كتابه  ِِ َ ِ َّ َ ِعلل القراءات(ْ ِ َِ َ ْ ِ أنه كتـب يف املـصاحف )َِ َِ َ َُْ ِ ُ َّ ؛ أي بـدون »يتـل«َ
ِساغ لذلك االختالُف فيه عىل الوجهنيصورة للهمزة، وأنه  ْ ََ ْ َ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ)٣(. 

ًمكتوبة فيه » أخذتم« قوله بأنه رأى يف مصحف ابن مسعود كلمة – ٢
ْوأختم( ُّ َ َ ْوهـذا منابـذ ألصـول الكتابـة والرسـم؛ إذ مـن . ، أي بـدون ذال)٤()َ َّ ٌُ

أصول الكتابة القياسية تصوير الكلمة بحروف هجائها دون الزيـادة عليهـا 
ُومن ناحية علم الرسم فال ي. )٥(أو النقصان منها ْ َّعلم هذا الذي ذكره الفـراء َّ َ ْ

                                                
ِّ جعفر املدينوهي قراءة أيب) ١( ٍ َ ْ  ].٤١٠: إحتاف فضالء البرش ص. ٢/٣٣١النرش : ينظر. [َ
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٤٨. 
 .٢/٣٣١النرش ) ٣(
ِمعاين القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٨٩. 
 .٢٠: سمري الطالبني ص: ينظر) ٥(



 

 
 

ٍعن ابن مسعود يف نقل صحيح وال ضعيف ٍ ٍ. 
َّالفـراء؛ قال »لؤلؤ« ما ذكره عن رسم كلمة - ٣ َ  ﴾Ï﴿: وقولـه": ْ

ِقرأ أهـل املدينـة هـذه والتـي يف املالئكـة] ٢٣: احلج[ ِ ًولؤلـؤا ()١(َ ُ ُْ . بـاأللف) َ
ِاهللا والتــي يف ِورأيتهــا يف مــصاحف عبــد . ْوقــرأ األعمــش كلتــيهام بــاخلفض

ًولؤأل(َّاحلج خاصة  ُ ْ ْوال هتجأه) ُ َّ ََ ْوذلك أن مصاحفه قد أجرى اهلمز فيها . )٢(َ َ ْ َ ِ َ َ
َباأللف يف كل حال إن كان ما قبلها مكسورا أو مفتوحا أو غري ذلك ِ َ ًَ ً َ والتي . ِ

ِيف املالئكة كتبت يف مصاحفنا  ًولؤلـؤا( احلـج  والتي يف،بغري ألف) ولؤلؤ(ِ ُ ُْ َ (
 ملكــان ؛ِ ونــصب التــي يف احلــج أمكــن،ُ فخفــضهام ونــصبهام جــائز،لفبــاأل

 .)٣("ِاأللف من التي يف املالئكة
ِوكالم الفراء هـذا فيـه عـدة أمـور ال تتفـُق مـع املقـرر يف علـم الرسـم،  ِ ْ َ ُْ َ ْْ َّ َّ َ َِّ ِِ ٍَ َّ َ

 :أمهها
ــن مــسعود *  ــه عــن اب ــرد يف tٍمــا نقل ــة، ومل ي ــه الرســم البت ْ ال حيتمل َّ

ّاملصاحف العثامنية املعتمدةٍمصحف من  ُ َِ َِ ْ َْ . 
ْجزمه بأن التي يف احلج باأللف صواب مطابٌق ملـا يف كتـب الرسـم، *  َّ ٌُ ِِّ

َوأما جزمه بأن التي يف فاطر بغري ألف غري سديد؛ ففيها خالٌف مشهور بـني  ٌ ٍُ ٍ ٍ
ِعلامء الرسم ْ َّ ِ)٤( . 

                                                
 .٣٣: أي سورة فاطر، اآلية) ١(
مـن . اهــ. باأللف من غـري مهـز) لوال: (ال تراع يف النطق هجاء هذه احلروف فتقول: أي) ٢(

 ].٢/٢٢٠معاين القرآن . [كالم املحققني
ِمعاين القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٢٠. 
 .٤/٨٧٢خمترص التبيني . ٤٧: املقنع ص: ينظر) ٤(



 

 
 

ٌقوله بأن نصبهام وخفـضهام جـائز فيـه نظـر؛ فأمـا خفـض امل*  رسـومة ُ
ِباأللف فجائز ومقروء به، وهو موضـع احلـج التـي اتفقـت املـصاحف عـىل  َ ِّ َُْ ٌ ٌ
ُرسمه باأللف، وكذا خفض غري املرسوم باأللف واضح جيل، وأمـا نـصب  ٌٌّ ِ ِ ِ ُ
ٍاملرسوم بغري ألف فاحتامله بعيد، وال يأيت إال بتكلف ومتحل، ولعل هـذا مـا  ُّ ٍ ٍُّ ٌُ ِ ِ

ُأشار إليه الفراء بقوله َّ َ ِّونصب التي يف احلج": ْ  ملكان األلف من التـي ؛ُنَكْمَ أِ
 ."ِيف املالئكة
q p o n m ﴿:  يف قوله تعاىل﴿يألتكم﴾َ تضعيفه قراءة – ٤

u t s r﴾] قال الفراء]١٤: احلجرات َّ َ  ﴾r q﴿: وقوله": ْ
َ جممعون عليها، وقد قرأ بعـضهمُاءَّرُوالق... ال ينقصكم َ َ َْ ْ﴿ال يـألتكم﴾: )١(َ ِ ْ َ ،

ِ املـصاحف، ولـيس هـذا بموضـع  ألهنا بغري ألف كتبت يف؛أشتهيها ولست َ َْ
مل ) يـأكلون(، و)يـأمرون(، و)يـأتون: (جيوز فيه سقوط اهلمز أال تـرى قولـه

ُتلق األلف يف يشء منْه ِ َ ألهنا ساكنة، وإنام تلقى اهلمـزة إذا سـكن مـا قبلهـا، ؛ِ ِ
َفإذا سكنت هـي تعنـي اهلمـزة ثبتـت فلـم تـسقط َأ عـىل قراءهتـا  وإنـام اجـرت.ِ َ

ُأنه وجد » يألتكم« َّ َ﴿b a ` _ ^ ]﴾] موضع، يف] ٢١: الطور 
َفأخذ ذا من ذلك ِ َ)٢(. 

ِوالصواب أن رسمها بغري ألف حمتمل، ولـه نظـائر يف الرسـم؛ فكلمـة  ٌ َّْ َّ ُ ُ

                                                
ِّهــي قــراءة أيب عمــرو البــرصي، ويعقــوب احلــرضمي ) ١( َ ِّ إحتــاف . ٢/٣٧٦النــرش : ينظــر. [ٍ

 ].٥١٣: فضالء البرش ص
ِمعاين) ٢( َ ِ القرآن َ ْ ُ ْ٣/٧٤. 



 

 
 

﴿ª﴾ رسمت من غري ألف يف مجيع مواضعها، واختلف يف موضع 
ُكـن هلـا نظـائر يف القـرآن الكـريم وحتى لو مل ي!! )١(ٌاألعراف، مع أهنا ساكنة

ٍفظهر أن ما قاله الفراء غري دقيق. ُفإهنا ترسم بغري ألف؛ لتحتمل القراءتني َّ َ ْ .
َوالظاهر أنه أراد بكالمه الغمز يف أيب عمرو؛ بداللة ما متم به كالمـه املتقـدم  َ َ َِّّ ُ َ ٍ َ ِ ِ

 .ُنقله
 

  آخر يف كتابهتناقضه يف املسألة الواحدة من موضع إىل: املطلب الثالث
 

ٍوهذا األمر ليس بالظاهرة البارزة يف كتابه؛ وأبـرز مثـال هلـذا مـا ذكـره  ُ ِ ِ ِِ َ ُ
َيف أكثر من موضع مـن كتابـه حـول قولـه تعـاىل ِ ِ ٍ َ :﴿ ° ¯ ® ¬ «

¶ µ ´ ³ ² ±﴾] ـــافقون ـــد أوردهـــا]١٠: املن   فق
ٍالفـراء يف أكثـر مـن موضـع مـن كتابـه، وكالمـه يف كـل موضـع ٍِ ِْ ُ ْ َْ ُ َ َ َِّّ َ ِْ  خيتلـف عـن ِِ

 . املوضع اآلخر
ِوأكثر مـا يكـون النـصب يف العطـوف إذا مل تكـن يف ": فقال يف موضع ِ

ــإذا كانــت الفــاء فهــو الرفــع واجلــزم ُجــواب اجلــزاء الفــاء، ف وإذا أجبــت  .ُ
 مــن ،ٌاالسـتفهام بالفـاء فنـصبت فانـصب العطـوف، وإن جزمتهـا فـصواب

 ]١٠ [﴾® ¯ ° ± ² ³ ´﴿ :ِذلك قولـه يف املنـافقني

                                                
نص أبو داود عىل احلذف يف مجيع القرآن وسكت عن موضع األعراف، ولذا جرى عمـل )١(

. ُّاملشارقة بإثبات ألفه، وأطلق البلنيس احلذف فـشمل اجلميـع، وبـه جـرى عمـل املغاربـة
 ].١٧٥: دليل احلريان ص: ينظر[



 

 
 

ْوأكن«رددت  َُ ٍ ألهنا يف حمل جزم؛عىل موضع الفاء» َ  إذ كان الفعـل إذا وقـع ؛ِ
 :والنــصب عــىل أن تــرده عــىل مــا بعــدها، فتقــول. موقعهـا بغــري الفــاء جــزم

ُ وهي يف قراءة عبد اهللاَّ بن مسعود ،»َوأكون« ْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ  وقـد قـرأ هبـا .بـالواو» َوأكون«ِ
  الكتابَنِ مْتَفِذُ ربام حَ ألن الواو؛ًوأرى ذلك صوابا: قال. )١(بعض القراء

» الرمحن« أال ترى أهنم يكتبون ،ِ لكثرة ما تنقص وتزاد يف الكالم؛ُرادُوهي ت
سـقطت ُوقـد أ.  فلهـذا جـازت!! بإثباهتاُ والقراءة،ِ األلفِحْرَِطب »سليمن«و

K J ﴿ : ومـن قولـه،]١٨: العلـق[ ﴾Á À﴿ : من قولـهُالواو
L﴾ ٌفهـذا شـاهد.. .َّ، والقراءة عىل نية إثبات الواو]١١: اإلرساء[ َاآلية 

َوأكون من الصاحلني﴿ :عىل جواز ِِ َِّ َ ََ ُ َ﴾")٢(. 
ْوقـــد كـــان أبـــو عمـــرو يقـــرأ ": ٍوقـــال يف موضـــع ثـــان َ ُ َ َ ِإن هـــذين ﴿َ َّ ِ

َأجرتئ عىل ذلك  ولست،﴾َانَرِاحَسَل ِ َ َ َفأصدق وأكون( وقرأ .َ َ َُ َ َ ََّّ ِفزاد واوا يف ) َ ً َ
ْولست أس. الكتاب َتحب ذلكَ ِ َ ُّ")٣(. 

. ﴾µ ´ ³ ¶﴿: وقولــه": وقــال يف موضــع ثالــث
َ، وهي مردودة عىل فعـل منـصوب؟) وأكن(كيف جزم : ُيقال ِفـاجلواب يف  َ

ِذلك أن الفاء لو مل تكـن يف  َ ِ ) وأكـن( كانـت جمزومـة، فلـام رددت )فأصـدق(َ
َّردت عىل تأويل الفعل لو مل تكن فيه الفاء، ومن أثبت الواو رده َّ ِ ِ َ َ عىل الفعـل َ َ

ْالظاهر فنصبه، وهي يف قراءة عبد اهللاَّ،  َ َ﴿وأكون من الصاحلني﴾ِ ِِ َِّ َ ََ ُ َوقد جيوز  .َ
                                                

ِّوهي قراءة أيب عمرو البرصي) ١(  .]٢/٣٨٨النرش : ينظر. [ٍ
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٨٨-١/٨٧. 
ِمعاين القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٢٩٤ -٢/٢٩٣. 



 

 
 

ِ ألن العـرب قـد تـسقط الـواو يف ؛ِنصبها يف قراءتنا، وإن مل تكـن فيهـا الـواو ْ َ َ
 .)١(" وأشباهه»سليمن«بعض اهلجاء، كام أسقطوا األلف من 

ِوواضح هنا كيف أنه أجاز يف املوضع ِ األول والثالث قـراءة ٌ ِ َ﴿وأكـون َّ ُ َ َ
َمن الصاحلني﴾ ِِ َِّ َوالتمس هلا التعليالت والتوجيهات، ويف الوقت ذاته زعم  ،َ َ َ

ِأن أبا عمرو زاد واوا يف رسـم املـصاحف َ َْ وممـا يلحـظ يف هـذا الـسياق ِأن !! ً
َالفراء مل خيطـئ هـذه القـراءة يف املوضـعني ْ َِّّ َ ا إىل األول والثالـث؛ ألنـه نـسبه: ْ

َّمصحف ابن مسعود، وأما يف الثـاين فخطأهـا ألنـه نـسبها إىل أيب عمـرو بـن 
َّالعالء، وكثريا ما ذكر الفراء أبا عمرو يف موضع النقد والتخطئة َ ْ ً. 

 
ِادعاؤه أمورا غري موجودة يف رسوم املصاحف: املطلب الرابع ٍَ َْ َ ً 

 

ٍور متعلقـة وقع من الفراء بعض السقطات أو اهلنات يف ما ذكره من أم ٍ
ٍبرسوم املصاحف، ومن ذلـك أنـه ادعـى وجـود كلـامت مرسـومة يف بعـض  ٍ َ َّ
ِاملصاحف عىل نحو مـا، وعنـد التـدقيق والتمحـيص فـإن علـامء الرسـم قـد  َْْ َّ ِْ ِ ِ َِّ ْ ََّ َِ ٍ
َّنصوا عىل عدم وجود ذلك كذلك، أو أهنم مل يذكروها يف كتـبهم، ومـن ثـم  َ

َفال يكون نص الفراء عىل تلك َّ َ ْ ُُّ ْ األمور حجة مأخوذا هبا يف الرسمَ َّ ً ً ِ. 
 :ومن ذلك 

 ِيف بعـضٌمرسـوم  ﴾v u t﴿:  قوله إن قول اهللا تعاىل– ١
ِ املـصاحفِقُتـُ وع،ِ الكوفةِ أهلِمصاحف َ وكـالم . )٢( بـاأللف)ذا القربـى( :َْ

                                                
ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/١٦٠. 
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/١١٤، ١/٢٦٧. 



 

 
 

ْالفـراء هـذا جمانـب للــصواب، وخمـالٌف للمقـرر يف علــم الرسـم، وقـد نقــل  َّ ٌَّ َ ْ
َالداين كالم ُّ الفراء هذا وخطأه فيـه؛ قـال الـداينُّ ُ ََ َّ َ َْ ِ ومل نجـد ذلـك كـذلك يف ": َّ

 . )١(" من مصاحفهمٍيشء
َّالريـا(ونطقهـا ) اَيـْؤُّالر(كلمـة اهلمزة مـن  قوله إن ترك – ٢  يفٌجـائز ) ُّ

ٌوهذا وهـم مـن . )٢(الكتابته  ملخالف؛ القرآن فال جيوزّأما يفو، ِالعرب ِكالم
ِوهو خمالٌف ملا يف كتب الرسم؛ فقد أمجعت املـصاحف عـىل ِّالفراء رمحه اهللا،  َ َْ ْ َّ

َفالفراء قد عكس املسألة. )٣(ًداللة عىل ختفيفهاٍرسمها بغري واو؛  َ ََْ ْ َ َ َ. 

                                                
  .١٠٧: املقنع ص) ١(
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢/٣٥. 
 .٣/٧٠٦خمترص التبيني . ٤٣: املقنع ص: ينظر) ٣(



 

 
 


 :وفيه مطلبان

 
ِعلم  للفراء يف ِّيِمْلِ العِزُّيَمَّ التُمظاهر: املطلب األول ْ ِالرسمِ ْ َّ 

 

ــاب  ــرغم مــن كــون كت ــاين القــرآن(عــىل ال ِمع ْ َُ ْ ِ ًغــري خمــصص أصــال ) َ ٍ َّ
ًللحديث عن قضايا الرسـم ومـسائله غـري أن فيـه كـام ال بـأس بـه مـن تلـك  ّ ْ ََّّ ِ
َّالقضايا واملسائل، ومما يسرتعي االنتبـاه يف هـذا املجـال أن نـصوص الفـراء 

ْهـذه تعـد مــن أقـد ِ م النــصوص التـي بأيــدينا يف باهبـا؛ حيــث إن أقـدم كتــب ُّ
ْالرسم التي وصلتنا هي  ت (ِّاألنبـاري بكر بن أليب ،)اخلط مرسوم(كتاب : َّ

ْالرسـم يف البديع(، وكتاب ) ه٣٢٨ ِّالعـثامين َّ ِ َ ْ  بـنال ،)الـرشيفة املـصاحف يف ُ
 يبأل ،)األمــصار مــصاحف هجــاء(، وكتــاب ) ه٤٠٧ ت (ِّاجلهنــي ٍمعــاذ
 مــــصاحف رســــم يف املقنــــع(، وكتــــاب ) ه٤٤٠ ت (ِّاملهــــدوي اسالعبــــ

وعليه . ُّ، وكلها جاءت بعد الفراء) ه٤٤٤ ت (ِّالداين عمرو يبأل ،)األمصار
ِمعاين القرآن(فإن اشتامل كتاب  ْ َُ ْ ِ ًعىل مثل هـذه القـضايا يعـد سـبقا علميـا، ) َ ً ُّ

 .لتنويه إليهًومظهرا من مظاهر التميز عند الفراء، يستحق اإلشادة به، وا
 :وأبرز ما يمكن تسجيله حتت هذا املوضوع يأيت يف هذه النقاط

 ً ال جتوز القراءة بام حتتمله اللغة إن مل يكن موافقا للرسم - ١
ُإذا كانت قراءة ما صحيحة مـن حيـث اللغـة، وكانـت هـذه القـراءة ال  ٌ ًْ

ْتوافُق الرسم فإهنا تكون مردودة؛ ألن موافقة الرسم رشط  َّ َ ْ من رشوط قبول ًَّ
 . القراءة



 

 
 

ِوقد قرر الفراء رمحه اهللا هذه القاعـدة يف أكثـر مـن موضـع مـن كتابـه؛  ِ ٍ َ ُ َ ََّ َ
َّومن ذلك مـا ذكـره عنـد تفـسري قـول اهللا عـز وجـل َ َ َّ َ :﴿ { z y x

ـــام [﴾| { ~ � ¡ ـــال]٩٩: األنع ـــه":  ق ـــَّ الرُالوج ِ يف ُعْف
وأخـرج مــن : َبِصُ ولـو نـ.ِ قنوانـه دانيـةِلْخـومـن النَّ:  ألن املعنـى؛القنـوان

ًالنخــل مــن طلعهــا قنوانــا دانيــة ُ جلــاز يف الكــالم، وال يً ِ َ َ َقــرأ هبــاَ  ملكـــان ؛ِ
 .)١("الكتاب

o n m ﴿: ًومن ذلك أيـضا مـا ذكـره عنـد تفـسري قولـه تعـاىل
u t s r q p﴾] ـــراء]١٩: األحـــزاب ـــال الف َّ، ق َ ْ :

ُتقولُوالعرب " ُ ُصلقوكم: َ ِوال جيوز يف القراءة. َ  .)٢("خالفتهاِ مل؛َ
ِوهبذا فالفراء من أوائل من أسسوا لرشط موافقة القـراءة للرسـم، ثـم  َ َّْ َّ

أبـو : ُّجاء بعده اجلم الغفري من العلامء الذين نصوا عىل هذا الـرشط؛ ومـنهم
ُعبيد القاسم ٍ ٍمكـي بـن أيب طالـب، و)٣() ه٢٢٤ت ( سـالم ُ بـنُ ُ ت  (ُّ القيـيسُّ

 . ُ، وغريهم)٤() ه٨٣٣ت  (ِّابن اجلزري، و) ه٤٣٧
ً موافقة القراءة للرسم قد تكون تامة، وقد تكون تقديرا– ٢ ً ِ ْ َّ 

ــراءة  ــشرتط يف الق ــه ي ــراءة أن ــم الرســم والق ــة عل ــه أئم ــص علي ِممــا ن ُِ َِّ ِ ُْ َّ
ُالــصحيحة موافقــة رســم أحــد املــصاحف العثامنيــة ولــو احــتامال، قــال ابــن  ّ ُ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ ُ

                                                
ْمعاين القرآ) ١( َُ ْ ِ  .١/٣٤٧ِن َ
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢/٣٣٩. 
 .١/٣٣١إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر) ٣(
 .١١، ١/٩النرش، : ينظر) ٤(



 

 
 

ْموافقة الرسم قد: ِّاجلزري َ ُ َ َْ َّ ً تكون حتقيقاَُ ُِ ْ َ ُ ُ وهو املوافقة الرصحية، وقد تكـون ؛َ َ ُ ُ َ َ ُُْ َ ْ َ َ َ ََ ِ َّ ُ
ًتقديرا ِْ ً وهو املوافقة احتامال؛َ َ ِ ْ َ َ َُ َ َ ُْ َوقد توافُق بعض القـراءات الرسـم... ُ ْ َّ َ َِ ِ ِْ َُ ْ َ َ َُ ً حتقيقـاْ ِ ْ َ ،

ًويوافقه بعضها تقديرا ْ ُِ َِ َ ْ َ ُ َ ُ َ نحـو؛َُ ْ ُفإنـه؛ ]٤: الفاحتـة[﴾ . / 0﴿ :َ َّ ِ َ كتـب َ ِ ُ
ًبغري ألف يف مجيع املصاحف، فقراءة احلذف حتتمله حتقيقـا ُ ْ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ ََ َُ ََ َُ َ َ ِْ ِ َ ِ َ ِوقـراءة األلـف ، ِ ِ َِ ُ َ َ َ

ًحتتمله تقديرا ْ ُِ َِ َُ ْ َ)١(. 
ِمعـاين القـرآن(ولدى البحث يف كتـاب  ْ َُ ْ ِ ِّيتبـني أن الفـراء قـد سـبق إىل ) َ

ٍاإلشارة إىل هذا الرشط يف أكثر من موضع َ ِ ُ من كتابه، ومـن ذلـك قولـه عنـد ِ ِ ِ
ــ ــسري قول ــز وجــلهتف َّ ع َ َ َّ ــل[﴾ ' ) ( * + ,﴿: َ : ]٣٦: النم

ــام آتــان اهللاُ﴾: وقولــه" ِ﴿ف َفــام آتــاين اهللاَُّ( ومل يقــل َ ِ  مــن ِ اليــاءُا حمذوفــةَّألهنــ) َ
  .)٢("الكتاب

® ¯ ° ﴿: ًومن األمثلة عليه أيضا قوله عنـد تفـسري قولـه تعـاىل
ْوهي يف قـراءة عبـد اهللاَّ بـن ": ]١٠: وناملنافق[﴾ ± ² ³ ´ ْ ََ ِ َِ َ َِ ِ

ُمسعود  ْ  ؛ًوأرى ذلـك صـوابا.. . وقد قرأ هبـا بعـض القـراء. بالواو)َوأكون(َ
ِ لكثـرة مـا تـنقص وتـزاد يف ؛وهـي تـراد ألن الواو ربام حـذفت مـن الكتـاب

بطـرح األلـف والقـراءة  »سليمن«و» الرمحن«أال ترى أهنم يكتبون  ،الكالم
 .)٣(" فلهذا جازت!!بإثباهتا

                                                
 .١٥: إحتاف فضالء البرش ص. ١/١١٧رشح النويري : وينظر . ١/١١النرش ) ١(
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢٩٤-٢/٢٩٣. 
ِمعاين القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٨٨-١/٨٧. 



 

 
 

صوص عـىل هـذه  ِونصوص الفراء يف هـذه املـسائل هـي مـن أقـدم النـُّ ُ ُِ َ ِ ِ
ِالدقيقة من دقائق علم الرسم ِْ َّ ِ ِ . 

ِ اطالعه عىل وجوه الرسم املتعددة للكلمة الواحدة – ٣ ِ ِ ِِ ْ َّ ُ ُ ِّ 
ِومما يسجل للفراء يف جمال علم الرسم أن كالمه قـد تـضمن يف بعـض  َ َ ْ َِّ ُِ ِ

ِ اإلشـارة إىل وجـوه الرسـم املتعـددة للكلمـة الواحـدة، ومـن ذلـك ِاملواضع ِ ِ ِِ ْ َّ َ
َحديثـه عــن أن كلمــة  َّ  ﴾/ 0 1 2 3﴿: يف قولــه تعــاىل) هييـئ(ُ

ْ قــد رســمت يف بعــض املــصاحف املعتمــدة يف علــم الرســم ]١٦: الكهــف[ َّ َ ُِ َِ َْ ْ
ِّوهيي( َ ُ  ،»ُأِزْهَتْسَي« »ُئِزْهَتْسَي«: ألن العرب تكتب... ": قال الفراء. باأللف) ْأَ

 ،»ٌأْيَشـ« »ٌءَْيش« : يكتبـون،ِ بـاأللف يف كـل حاالهتـاًفيجعلون اهلمزة مكتوبة
ٌومثله كثري ِ : الكهـف[ ﴾/ 0﴿:  مـصحفنا يف مصاحف عبد اهللا، ويفَ

ْ﴿هييــــأ﴾، و]١٦ ِّ َ  ﴾/ 0﴿ : مــــصحفناويف": فقولــــه .)١(" بــــاأللفُ
ْ﴿هييأ﴾و ِّ َ ٍ يـدل عـىل سـعة اطـالع عـىل"باأللف ُ ِ َ َ ِ مرسـوم املـصاحف يف هـذه ُّ َ َْ ِ

ِالكلمة، وكالمـه يف هـذا املوضـع موافـٌق ملـا هـو منـصوص عليـه يف أمهـات  ٌِ ِ ُ
ُّكتب الرسم؛ فقد نقل الغازي بـن قـيس األندلـيس  ٍ ُ َ َ َِ ْ َّ َرسـم هـذه )  ه١٩٩ت (ِ

ْالكلمة باأللف، عىل نحو ما ذكره الفراء، وشاع وذاع نسبة ذلك الرسـم إىل  َّ ُ َّ َُ َ ََ َ ُ َ ِ ِ
ُزي بن قيس وحدهالغا ْ ََ ٍ َّ، وقل )٢(ِ َ  من نسبها إىل الفراء، -إن مل يكن قد انعدم-َ

َعلام بأهنام متعارصان َُّ ً. 
                                                

ِمعاين ا) ١( َ ِلقرآن َ ْ ُ ْ٣/٣٠. 
 . ٢٦٢: دليل احلريان ص. ٩٠، ٥٧: املقنع ص: ينظر) ٢(



 

 
 

: حممد[ ﴾Ï Î﴿: ًومن هذا القبيل أيضا ما ذكره من أن قوله تعاىل
ِمرسوم يف مصاحف ] ١٨ َ مكةِأهلٌ ِتـأهت(:  الكـوفينيِ مـصاحفِبعضو ؛َّ  )ْمِ
ٍبسنَّة ِ َعثر الباحث بعد البحث والتنقيب عـىل نـص أقـدم مـن ومل ي. )١(ٍ واحدةِ ٍّ ِ ِ َ ُ

ِنص الفراء يف هذه املسألة ِ ْوما ذكره هو عني ما نص عليه أئمة الرسم. ِّ َّ ُ َّ ُ)٢( . 
 

ْما يتعلق بعلم الرسم من جاء بعده يف أثر الفراء يف: املطلب الثاين َّ. 
 

َكـان ملــا كتبــه الفــراء حــول علــم ال ِرســم يف كتابــه ُ ْ َمعــ(َّ ْاين القــَ ِرآنِ ٌأثــر ) ْ
 . ٌواضح يف من جاؤوا بعده

ِّومن ذلك تـأثريه يف ابـن جريـر الطـربي  ، وقـد ظهـر هـذا ) ه٣١٠ت (ٍ
ٌالتأثري يف مواضع كثرية من تفسري الطربي، ونصوصهام يف ذلك متـشاهبة إىل  َ ُ ُ ِّ َِ ٍ ُ

ًحد كبري جدا ّ ٍٍّ . 
َومن األمثلة عىل هذا تفـسريمها قـول اهللاِ تعـاىل َ ُ ُ :﴿ µ ¹ ¸ ¶
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾] ١٦١: البقــــــرة[ 

َوقرأها احلسن" :الفراءقال  َ اس أمجعـ( :ْ ُلعنَة اهللاَِّ واملالئكة والنَّ َ َ َْ ْ َ ِ ِ َِ َْ ُ  وهـو ،)٣()َونَ
وذلـك وإن ": ُّوقـال الطـربي. )٤(" للكتـابً وإن كان خمالفا،ِ يف العربيةٌجائز

                                                
ِمعاين القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/٦١. 
 .٤/١١٢٤خمترص التبيني . ١١١: املقنع ص: ينظر) ٢(
ِّهذه قراءة شاذة، وهي تنسب إىل احلسن البرصي) ٣( ِ ُ ٌ الدر . ١/٦٣٥تفسري البحر املحيط : ينظر. [ٌَّ

 ]. ١٩٦إحتاف فضالء البرش، ص . ٢/٢٩ اآللويس تفسري. ١/٣٩٣املنثور 
ِمعاين القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٩٦. 



 

 
 

ــه ــراءة ب ــائزة الق ــري ج ــة فغ ــائزا يف العربي ــان ج ُك ٍ ُ ــصاحف  أل؛ً ــه خــالٌف مل ن
 .)١("املسلمني

ِومن األمثلة عىل ذلك أيضا تفسريمها ألول سورة الشورى؛ قـال الفـراء ً :
ُ عن ابن عباس أنه كان يقولَِركُذ" ُ ََ ُ َّ َْ َّ َ َ َِ : ، وال جيعـل فيهـا عينـا، ويقـول»حم سق«: ِ

ِورأيتها يف بعض مصاحف ...  تكونٍ تكون، والقاف كل مجاعةٍالسني كل فرقة
ْعبد َّكام قـال ابـن عبـاس، »حم سق« اهللاَّ َ ُ َْ َ ُوذكـر عـن ابـن ": ُّوقـال الطـربي. )٢("َ

إن الـسني عمـر كـل فرقـة :  بغري عـني، ويقـول»حم سق«: عباس أنه كان يقرأه
عـىل  ُ وذكـر أن ذلـك يف مـصحف عبـد اهللا...ٍ وإن القاف كل مجاعة كائنة،ٍكائنة

 .)٣("مثل الذي ذكر عن ابن عباس من قراءته من غري عني
ٍوممن تأثروا بالفراء أيـضا يف مـسائل الرسـم ابـن فـارس  ُ ْ َّ ، ) ه٣٩٥ت (ً

ِفقد احتج لكراهة خمالفة رسم املصحف بقول الفـراء ِ ِ ِِ َاتبـاع املـصحف إذا ": َّ ِ ُ ّ
ِوجدت له وجها من كالم العرب وقراءة القراء ّ ً ُ َ َّ أحب إيلُ ُّ  .)٤(" من خالفهَ

ْض ما يف قـضايا الرسـموممن تأثروا بالفراء ونقلوا عنه بع أبـو عمـرو : َّ
ومن ذلـك مـا نقـاله ).  ه٤٩٦ت (، وأبو داود بن نجاح ) ه٤٤٤ت (ُّالداين 

 يف  أهنام مرسومان)٥(يف سوريت احلج وفاطر) ًلؤلؤا(عن الفراء يف رسم كلمة 
                                                

 .٢٦٤-٣/٢٦٣تفسري الطربي ) ١(
ِمعاين القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/٢١. 
 .٢١/٥٠٠تفسري الطربي ) ٣(
ِمعاين القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ  .١٨: الصاحبي يف فقه اللغة ص. ٢/٢٩٣َ

 ﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐÓ Ò Ñ﴿: يف قولـــه تعـــاىل) ٥(
 .٣٣: ، ومثلها يف فاطر]٢٣: احلج[



 

 
 

 . )١(مصاحف أهل املدينة والكوفة بألفني
 يتعلـق بمـصحف نقل عن الفراء مـا)   ه٥٣٨ت (َّوالظاهر أن الزخمرشي 

ٍاحلارث بن سويد الذي تقدم ذكره يف هذا البحث، ونصهام يف ذلك يكاد يكون 
 .ُّوالزخمرشي قد أكثر يف تفسريه من النقل عن الفراء. )٢ً(واحدا

ُوأذكر أخريا ممن تأثروا بالفراء يف مسائل الرسم، ولكن كان هذا التأثر  ْ َُّّ ً
ًسلبيا، ابـن خلـدون  َم عـن أن الـصحابة ريض اهللا َّ؛ حيـث تكلـ) ه٨٠٨ت (ّ َّ

 ،ّ ملكان العرب من البـداوة والتـوحشعنهم مل يكونوا متقنني لصناعة اخلط؛
ُوأهنـم رسـموا املـصحف، ِِعائنََّ عـن الـصْمِهِدْعـُوب َ َ ْ َُّ َ  َ بخطـوطهم وكانـت غــريَ
 ِ رسومُ أقيسةُ ما اقتضتهْمِهِومُسُ من رُ فخالف الكثري، يف اإلجادةٍةَمِكْحَتْسُم

إن الصحابة ريض اهللا عـنهم : ووصف من يقولون. اَهِ أهلَ عندِّ اخلطِةصناع
ِّ، ومثل لسوء خـط الـصحابة »مغفلون«بأهنم  ِّحمكمني لصناعة اخلطكانوا  َِّ–

 . )٣(]٢١: النمل [﴾¿﴿كلمة  بزيادة األلف يف رسم -بحسب زعمه
ْوما إخال ابن خلدون يف هذا املقام إال متأثرا بالفراء؛ فهو من ََ ً َّ نص عىل َ

. )٤("لـنيَّمـن سـوء هجـاء األو" ومثيالهتا هو ﴾¿﴿أن زيادة األلف يف 
ًونص ابن خلدون حياكي نص الفراء، ويتقاطع معه تقاطعا واضحا ً َِ َّ َُّ َِ. 
 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

                                                
 .٤/٨٧٤خمترص التبيني .٤٨: املقنع ص) ١(
ِمعاين القرآن : ينظر) ٢( ْ َُ ْ ِ  .٤/٣٤٤الكشاف . ٣/٦٨َ
 ..١/٥٢٦تاريخ ابن خلدون ) ٣(
ِمعاين القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٣٩. 



 

 
 

 :اخلامتة
ُوفيها أبرز النتائج التي تم التوصل إليها من خالل ا ُّ َ َّ  :لبحث، وهيََّ

َمعــ( اشـتمل كتـاب – ١ ِاين القـرآنَ ْ ْ ٍ كبـري مــن قـضايا علــم ٍّللفـراء عــىل كـم) ِ
ْالرسم؛ منها ما يتعلق بأصول الرسم ومصادره، ومنها ما يتعلق برسم  َّ ْ َّ

 .بعض الكلامت
ٍ كان الفراء رمحـه اهللا مطلعـا عـىل كثـري – ٢ ً ّ َ االختالفـات املوجـودة بـني مـن َّْ

ٍان مطلعا عىل دقائَق كثرية من دقائقهامصاحف األمصار، بل ك ً. 
ْ يسجل للفراء السبق يف تقرير بعـض األصـول العظيمـة لعلـم الرسـم؛ - ٣ َّ

ًكسبقه يف تقرير أن كل ما صح لغة ال يـصح قـراءة حتـى يوافـق رسـم  ً
 .املصحف

ِ كان للفراء أثر واضح يف من جاؤوا بعده يف ما يتعلق برسم املصاحف، – ٤ َ َْ ٌ
تأثريات كان يف اجلانب احلـسن، وبعـضها كـان بعكـس وبعض هذه ال

 .ذلك
ً اضطرب موقف الفراء اضطرابا واضحا يف مسألة االلتزام برسم املصحف – ٥ َ َّْ

 .ولكن أغلب نصوصه مؤيدة لاللتزام به. أو عدم االلتزام به
َّ يؤخذ عىل الفراء بعض املآخذ يف جمال رسـم املـصحف، وهـي متفاوتـة – ٦ َ ْ

 .يف عمقها
 

 حلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتوا



 

 
 

 املراجع واملصادر
شـهاب الـدين أمحـد بـن إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش،  -

أنس مهرة، دار الكتب العلميـة، : ، حتقيق) ه١١١٧ت (حممد الدمياطي 
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧، ٣بريوت، ط

بكـر الـسيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب اإلتقان يف علوم القرآن،  -
، ١ســــعيد املنــــدوب، دار الفكــــر، بــــريوت، ط: ، حتقيـــق) ه٩١١ت (

 .م١٩٩٦ - ه١٤١٦
: ، حتقيـق) ه٢٥٩ت (، إبـراهيم بـن يعقـوب اجلوزجـاين أحوال الرجال -

ــاد،  ــستوي، حــديث أكــاديمي، فيــصل آب ــد العظــيم الب ــيم عب ــد العل َعب
 . باكستان

حلـسن عـيل بـن يوسـف ، مجـال الـدين أبـو اإنباه الرواة عـىل أنبـاه النحـاة -
 - ه١٤٢٤، ١، املكتبــــة العــــرصية، بــــريوت، ط) ه٦٤٦ت (القفطــــي 
 .م١٩٩٤

ــرآن - ــصار للق ــايض أيباالنت ــاقالين ، الق ــب الب ــن الطي ــد ب ــر حمم ت ( بك
َّحممد عصام القضاة، دار الفـتح، عـامن: حتقيق)   ه٤٠٣  دار ابـن حـزم، -َ

 . م٢٠٠١ - ه١٤٢٢، ١بريوت، ط
َّكتـــاب اهللا عــز وجـــل، إيــضاح الوقـــف واالبتــداء يف  - َ َ أبــو بكـــر حممـــد ََّ

ــنا ــاري  ب ــشار األنب ــن ب ــق) ه٣٢٨ت (القاســم ب ــرحيم : ، حتقي ــد ال عب
 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨الطرهوين، دار احلديث، القاهرة، 

ّأمحـد بـن أيب عمـر األنـدرايب اإليـضاح يف القـراءات،  - ِ َ َ ََ ْ َ ُ َ َْ  ،) ه٥٠٠ت بعـد (َ



 

 
 

ُ غنـي، بـإرشاف األسـتاذ منـى عـدنان: ، دراسة وحتقيقأطروحة دكتوراة
، ُّغانم قـدوري محـد، كليـة الرتبيـة للبنـات يف جامعـة تكريـت: الدكتور 
  .م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٣

ــيس البحــر املحــيط،  - ــن يوســف األندل ــان حممــد ب ــو حي ، ) ه٧٤٥ت (أب
عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : حتقيق

 .م٢٠٠١ - ه١٤٢١، ١ط
، ) ه٧٧٤ت (، أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر بــن كثــري ايــةالبدايــة والنه -

 .م١٩٨٨ - ه١٤٠٨، ١عيل شريي، دار إحياء الرتاث العريب، ط: حتقيق
ّالبديع يف الرسم العثامين يف املصاحف الرشيفة،  - ْ َِّ َ ْ حممد بن يوسف بن معاذ ُ

محــدي ســلطان العــدوي، دار الــصحابة، : ، حتقيــق) ه٤٠٧ت (اجلهنــي 
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧، ١طنطا، ط

ت (ادر بــن عبــد اهللا الزركــيش َالربهــان يف علــوم القــرآن، حممــد بــن هبــ -
حممـــد أبــو الفـــضل إبــراهيم، دار املعرفـــة، بـــريوت، : حتقيــق، ) ه٧٩٤

 .م١٩٧١ - ه١٣٩١
، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -

 الفـضل إبـراهيم، املكتبـة حممـد أبـو: ، حتقيق) ه٩١١ت (بكر السيوطي 
  .صيدا/  لبنان -العرصية 

ــراجم أئمــة النحــو واللغــة - ــن يعقــوب البلغــة يف ت ــدين حممــد ب ، جمــد ال
، دار سعد الدين للطباعة والنـرش والتوزيـع، ) ه٨١٧ت (الفريوزآبادى 

 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١، ١ط



 

 
 

َّ، أبـو الفـيض حممـد مرتـىض الزبيـدي تاج العروس من جواهر القاموس - ّ
 .جمموعة من املحققني، دار اهلداية: ، حتقيق) ه١٢٠٥ت (

: ، حتقيــق) ه٢٥٦ت (، حممــد بــن إســامعيل البخــاري التــاريخ األوســط -
 حلـب، القـاهرة -حممود إبراهيم زايـد، دار الـوعي، مكتبـة دار الـرتاث 

 .م١٩٧٧ – ه١٣٩٧، ١ط
، املفـضل بـن تاريخ العلامء النحويني من البرصيني والكـوفيني وغـريهم -

عبـد الفتـاح حممـد احللـو، : حتقيق)   ه٤٤٢ت (مد بن مسعر التنوخي حم
 - ه١٤١٢، ٢هجـر للطباعــة والنـرش والتوزيــع واإلعـالن، القــاهرة، ط

 . م١٩٩٢
ت (، حممــد طـــاهر بــن عبـــد القــادر الكـــردي تــاريخ القــرآن الكـــريم -

 .م١٩٤٦ - ه١٣٦٥، مطبعة الفتح، جدة، ) ه١٤٠٠
 دائرة املعارف ،) ه٢٥٦ت ( البخاري ، حممد بن إسامعيلالتاريخ الكبري -

 .العثامنية، حيدر آباد الدكن، اهلند
، ) ه٤٦٣ت (، أبـو بكـر أمحـد بـن عـيل اخلطيـب البغـدادي تاريخ بغـداد -

ــق ــريوت، ط: حتقي ــروف، دار الغــرب اإلســالمي، ب ــشار عــواد مع ، ١ب
 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢

 بــابن ، أبـو القاسـم عـيل بـن احلـسن بـن هبـة اهللا املعـروفتـاريخ دمـشق -
عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر : ، حتقيــق) ه٥٧١ت (عــساكر 

 .م١٩٩٥ - ه١٤١٥للطباعة والنرش والتوزيع، 
ت (، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري تأويل مشكل القرآن -



 

 
 

 . إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت: ، حتقيق) ه٢٧٦
ــراءا - ــسري يف الق ــري التي ــن اجلــزري ت العــرش، حتب ــن حممــد ب ت (حممــد ب

، ١طَّأمحـد حممـد مفلـح القـضاة، دار الفرقـان، عـامن، : ، حتقيق)هـ٨٣٣
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

جالل الـدين عبـد الـرمحن بـن تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي،  -
ــسيوطي  ــق) ه٩١١ت (أيب بكــر ال ــادر حــسونة : ، حتقي ــد الق ــان عب عرف

  .م١٩٩٣ - ه١٤١٤العشا، دار الفكر، بريوت، 
، أبو الوليـد التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح -

أبــو لبابــة حــسني، دار : ، حتقيـق) ه٤٧٤ت (سـليامن بــن خلــف البــاجي 
 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦، ١اللواء للنرش والتوزيع، الرياض، ط

أبو جعفر حممـد بـن ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسري الطربي  -
: حممود حممد شـاكر، خـرج أحاديثـه: ، حققه) ه٣١٠ت (جرير الطربي 

 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢٠، ١أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ــذيب،  - ــب الته ــن حجــر العــسقالين تقري ــن عــيل ب  ،) ه٨٥٢ت (أمحــد ب

، ٢مصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط: حتقيق
 .م١٩٩٥ - ه١٤١٥

، دار ) ه٨٥٢ت (أمحد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين هذيب، هتذيب الت -
 .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤، ١الفكر، بريوت، ط

ــداين التيــسري يف القــراءات الــسبع،  - ت (أبــو عمــرو عــثامن بــن ســعيد ال
ـــريوت، ط: ، حتقيـــق) ه٤٤٤ ، ٢أوتـــو برتـــزل، دار الكتـــاب العـــريب، ب



 

 
 

 .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤
، دائـرة ) ه٣٥٤ت (ُلبـستي ، أبو حاتم حممد بن حبـان التميمـي االثقات -

 .م١٩٧٣ -  ه١٣٩٣، ١املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن، اهلند، ط
ــديل - ــرازي اجلــرح والتع ــن أيب حــاتم ال ــرمحن ب ــد ال ــو حممــد عب ت (، أب

، طبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آبـاد الـدكن، اهلنـد، ) ه٣٢٧
 .م١٩٥٢ - ه١٢٧١، ١دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الدر املنثور يف التفـسري باملـأثور،  -
 .م١٩٩٣ - ه١٤١٣، دار الفكر، بريوت،) ه٩١١ت (السيوطي 

ْدليل احلريان عىل مورد الظمآن يف فني الرسم والضبط،  - إبراهيم بن أمحـد َّ
ــيس  ــق) ه١٣٤٩ت (املــارغني التون ــسالم البكــاري: ، حتقي  دار. عبــد ال

 .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٥، ١احلديث، القاهرة، ط
ديوان املبتدأ واخلـرب يف تـاريخ العـرب والرببـر ومـن عـارصهم مـن ذوي  -

، عبد الرمحن بـن حممـد بـن خلـدون )تاريخ ابن خلدون= (الشأن األكرب
 - ه١٤٠٨، ٢خليل شحادة، دار الفكر، بريوت ط: ، حتقيق) ه٨٠٨ت (

  م١٩٨٨
غــانم قــدوري احلمــد، اللجنــة يــة، رســم املــصحف دراســة لغويــة تارخي -

، ١الوطنية لالحتفال بمطلـع القـرن اخلـامس عـرش اهلجـري، بغـداد، ط
 .م١٩٨٢ - ه١٤٠٢

، شـعبان رسم املصحف وضبطه بني التوقيـف واالصـطالحات احلديثـة -
 .٢حممد إسامعيل، دار السالم للطباعة والنرش، القاهرة، ط



 

 
 

، )تفـسري اآللـويس( املثـاين روح املعاين يف تفسري القـرآن العظـيم والـسبع -
ــاء ) ه١٢٧٠ت (شــهاب الــدين حممــود بــن عبــداهللا اآللــويس  ، دار إحي

 .الرتاث العريب، بريوت
، عبـد امللـك بـن حـسني سمط النجوم العوايل يف أنبـاء األوائـل والتـوايل -

عادل أمحـد عبـد املوجـود وعـيل : ، حتقيق) ه١١١١ت (العصامي املكي 
  م ١٩٩٨ - ه١٤١٩، ١مية، بريوت، طحممد معوض، دار الكتب العل

ت (عـيل حممـد الـضباع سمري الطالبني يف رسم وضـبط الكتـاب املبـني،  -
 .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠، ١، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، ط) ه١٣٧٦

، ) ه٧٤٨ت (، شمس الـدين حممـد بـن أمحـد الـذهبي سري أعالم النبالء -
 . م٢٠٠٦- ه١٤٢٧دار احلديث، القاهرة، 

ويري  طيبة النرش يف القراءات العرش، رشح - ْأبو القاسم حممد بن حممد النُّ َ
جمدي حممد باسلوم، دار الكتب العلمية، بـريوت، : ، حتقيق) ه٨٥٧ت (
 .م٢٠٠٣ - ه١٤١٣ ،١ط

، أبـو الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومـسائلها وسـنن العـرب يف كالمهـا -
ر الكتـب العلميـة، ، دا) ه٣٩٥ت (احلسني أمحد بـن فـارس بـن زكريـاء 

 .م١٩٩٧- ه١٤١٨، ١بريوت، ط
، دار الكتب ) ه٢٥٦ت (حممد بن إسامعيل البخاري صحيح البخاري،  -

 .م١٩٩٢ - ه١٤١٢، ١العلمية، بريوت، ط
املكتبـة ، عبد القيـوم عبـد الغفـور الـسندي، صفحات يف علوم القراءات -

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،١، طمداديةاإل



 

 
 

، ) ه٣٨٥ت (احلسن عيل بن عمر الـدارقطني ، أبو الضعفاء واملرتوكون -
عبـد الـرحيم حممـد القـشقري، جملـة اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة : حتقيق

 . م١٩٨٤ - ه١٤٠٤املنورة، 
ت (، أبو الفرج عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن اجلـوزي الضعفاء واملرتوكون -

، ١عبـد اهللا القـايض، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط: ، حتقيق) ه٥٩٧
 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦

ت (، أبــو عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب النــسائي الـضعفاء واملرتوكــون -
ـــق) ه٣٠٣ ، ١حممـــود إبـــراهيم زايـــد، دار الـــوعي، حلـــب ط: ، حتقي

 . م١٩٧٦ - ه١٣٩٦
: ، حتقيـق) ه٤٣٠ت (، أبو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا األصـبهاين الضعفاء -

 .م١٩٨٤ – ه١٤٠٥، ١فاروق محادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط
، أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلاشـمي بـالوالء، الطبقات الكربى -

إحـسان : ، حتقيـق) ه٢٣٠ت (البرصي، البغدادي املعـروف بـابن سـعد 
 . م١٩٦٨ - ه١٣٨٨ ،١عباس، دار صادر، بريوت، ط

ت (غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، شــمس الــدين حممــد بــن اجلــزري  -
، ٣رجسرتارس، دار الكتب العلمية، بريوت، ط، عني بنرشه ج ب) ه٨٣٣

 .م١٩٨٢ - ه١٤٠٢
: ، حتقيـق) ه٣٨٨ت (، أبو سليامن محد بن حممد اخلطـايب غريب احلديث -

 . م١٩٨٢ - ه١٤٠٢عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر، بريوت، 
ّ، أبو عبيد القاسم بن سـالم فضائل القرآن - مـروان :  حتقيـق،) ه٢٢٤ت (ُ



 

 
 

ــة، وحمــ ــشقالعطي ــري، دم ــي الــدين، دار ابــن كث ــاء تق ــة، ووف  -سن خراب
 . م١٩٩٥- ه١٤١٥، ١بريوت، ط

إبـراهيم : ، حتقيـق) ه٤٣٨ت (، حممد بن إسـحاق بـن النـديم الفهرست -
 .م١٩٩٧ - ه١٤١٧، ٢رمضان، دار املعرفة، بريوت، ط

ــيط - ــاموس املح ــادى الق ــن يعقــوب الفريوزآب ــدين حممــد ب ت (، جمــد ال
حممد : حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشافمكتب : حتقيق)   ه٨١٧

ُنعيم العرقسويس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيـع، بـريوت، 
 .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٦، ٨ط

ــراءات العــرش،  - ــل يف الق ــد اهلــذيل الكام ــن حمم ــيل ب ــن ع ــف ب ت (ّيوس
مجال الشايب، مؤسسة سام للنرش والتوزيـع، القـاهرة، : ، حتقيق) ه٤٦٥

 .م٢٠٠٧ - ه١٤١٧، ١ط
)  ه٣٦٥ت (، أبـو أمحـد بـن عـدي اجلرجـاين الكامل يف ضعفاء الرجـال -

ــق ــوض، دار الكتــب : حتقي ــيل حممــد مع ــد املوجــود وع عــادل أمحــد عب
 .م١٩٩٧ - ه١٤١٨، ١العلمية، بريوت، ط

مهـدي : ، حتقيـق) ه١٧٠ت (، اخلليل بـن أمحـد الفراهيـدي كتاب العني -
 . كتبة اهلاللإبراهيم السامرائي، دار ومواملخزومي، 

، ) ه٣١٦ت (، أبو بكر عبد اهللا بن أيب داود السجستاين كتاب املصاحف -
 - ه١٤٢٣، ١حممد بن عبده، دار الفـاروق احلديثـة، القـاهرة، ط: حتقيق
 .م٢٠٠٢

، أبـو القاسـم حممـود بـن عمـرو زيـلْنَّالكشاف عـن حقـائق غـوامض الت -



 

 
 

 - ه١٤٠٧، ٣، دار الكتاب العـريب، بـريوت، ط) ه٥٣٨ت (الزخمرشي 
 .م١٩٨٧

، دار ) ه٧١١ت (مجال الدين حممد بن مكرم ابـن منظـور لسان العرب،  -
 .م١٩٦٨- ه١٣٨٨صادر، بريوت، 

، حممد بن حبان التميمـي املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني -
حممود إبـراهيم زايـد، دار الـوعي، حلـب، : ، حتقيق) ه٣٥٤ت (ُالبستي 

 .م١٩٧٦ - ه١٣٩٦، ١ط
أبـو الفـتح حتسب يف تبيـني وجـوه شـواذ القـراءات واإليـضاح عنهـا، امل -

عـيل النجـدي ناصـف ، : ، حتقيـق) ه٣٩٢ ت(عثامن بـن جنـي املوصـيل 
وعبــد احللــيم النجــار، وعبــد الفتــاح شــلبي، وزارة األوقــاف املجلــس 

 .م ٢٠٠٤ - ه١٤٢٤األعىل للشئون اإلسالمية، القاهرة، 
ــصاحف،  - ــط امل ــو عمــراملحكــم يف نق ــداين أب ــن ســعيد ال ت (و عــثامن ب

ـــق) ه٤٤٤  - ه١٤٠٧، ٢طعـــزة حـــسن، دار الفكـــر، دمـــشق، : ، حتقي
 .م١٩٨٧

َأبـو داود سـليامن بـن نجـاح خمترص التبيني هلجاء التنزيل،  - ُ َ ُ ، ) ه٤٩٦ت (َ
 ،أمحــد رششــال، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــرشيف: حتقيــق
 .م٢٠٠١ - ه١٤٢١

احلـسني بـن أمحـد بـن خالويـه  البـديع،  من كتـابخمترص يف شواذ القرآن -
  .، مكتبة املتنبي، القاهرة) ه٣٧٠ت (

ت (حممد بن حممد بن سويلم أبـو شـهبة املدخل لدراسة القرآن الكريم،  -



 

 
 

 .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٣، ٢، مكتبه السنة، القاهرة، ط) ه١٤٠٣
: ، حتقيـق) ه٣٢٨ت ( بكر حممد بن القاسـم األنبـاري وأبمرسوم اخلط،  -

 .م٢٠٠٩ - ه١٤٣٠، ١ الضامن، دار ابن اجلوزي، طحاتم صالح
، حممد بن حبـان التميمـي مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار -

بـراهيم، دار الوفـاء للطباعـة إمـرزوق عـىل : حتقيق)   ه٣٥٤ت (ُالبستي 
 .م١٩٩١ - ه١٤١١، ١والنرش والتوزيع، املنصورة، ط

إحسان : ، حتقيق) ه٦٢٦ت (ي ، ياقوت بن عبد اهللا احلمومعجم األدباء -
 .م١٩٩٣ - ه١٤١٤، ١عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

، مكتبــة املثنــى، ) ه١٤٠٨ت (، عمــر بــن رضــا كحالــة معجــم املــؤلفني -
 .بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

ــاء معجــم مقــاييس اللغــة - ت (، أبــو احلــسني أمحــد بــن فــارس بــن زكري
م حممـــد هـــارون، دار الفكـــر، بـــريوت، عبـــد الـــسال: ، حتقيـــق) ه٣٩٥

 . م١٩٧٩ - ه١٣٩٩
، رواية أمحد بن حممـد بـن ) ه٢٣٣ت ( معرفة الرجال عن حييى بن معني -

 ،حممــد كامــل القــصار، جممــع اللغــة العربيــة: القاســم بــن حمــرز، حتقيــق
 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥، ١ ط،دمشق

 بـن أبو عمرو عـثامناملقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط،  -
ــداين  ــة : ، حتقيــق) ه٤٤٤ت (ســعيد ال حممــد الــصادق قمحــاوي، مكتب

 .م١٩٧٨ - ه١٣٩٨الكليات األزهرية، القاهرة، 
ْمنــار اهلــدى يف بيــان الوقــف واالبتــدا - ، أمحــد بــن حممــد بــن عبــد الكــريم َْ



 

 
 

ــف أبــو العــال العــدوي، دار الكتــب العلميــة، : األشــموين، حتقيــق رشي
 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢، ١بريوت، ط

ت (حممــد عبــد العظــيم الزرقـــاين اهــل العرفــان يف علــوم القــرآن، من -
 .م١٩٩٦ - ه١٤١٦، ١، دار الفكر، بريوت، ط) ه١٣٦٧

، أبو الربكـات عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن نزهة األلباء يف طبقات األدباء -
إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، الزرقاء، : ، حتقيق) ه٥٧٧ت (األنباري 

 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥، ٣ط
، ) ه٨٣٣ت (حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري النــرش يف القــراءات العــرش،  -

عيل حممد الـضباع، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، د : تصحيح ومراجعة
 .ت

ت (أبــو العبــاس أمحــد بــن عــامر املهــدوي هجــاء مــصاحف األمــصار،  -
ـــق) ه٤٤٠ ـــن اجلـــوزي، ط: ، حتقي ـــضامن، دار اب ـــاتم صـــالح ال ، ١ح

 .م٢٠٠٩ - ه١٤٣٠
، شـمس الـدين أمحـد بـن حممـد بـن عيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـانوفيات األ -

، ١إحسان عباس، دار صادر، بـريوت، ط: ، حتقيق) ه٦٨١ت (خلكان 
 .م١٩٩٤ - ه١٤١٤

 



 

 
 



 

 
 

 





 

 إعداد
 نمشة بنت عبداهللا الطواله. د

 شريفة بنت أحمد بن علي الحازمي. د
 

 
 

 
 
 

  بن عيل احلازميرشيفة بنت أمحد .د
األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األمـرية نـورة بنـت  •

 .عبدالرمحن
حصلت عىل درجة الـدكتوراه مـن قـسم الدراسـات اإلسـالمية بكليـة الرتبيـة التابعـة  •

بيان تلبيس «منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه : ًلكليات البنات سابقا بأطروحتها
 .السنة واجلامعة دراسة حتليلية يف ضوء عقيدة أهل »م الكالميةهاجلهمية يف تأسيس بدع

العمل : حصلت عىل درجة  املاجستري من كلية الرتبية بجامعة امللك سعود بأطروحتها •
 .وعالقته باإليامن عند الفرق اإلسالمية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلامعة

 

 نمشة بنت عبداهللا الطواله .د
 .األستاذ املساعد بقسم القراءات بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن •
 من قسم القرآن وعلومـه بكليـة الرتبيـة التابعـة لكليـات اهحصلت عىل درجة الدكتور •

 .) علوم القرآنالقراءات القرآنية وأثرها يف : (ابأطروحته البنات سابقا   
حصلت عىل درجة املاجستري من  قسم القرآن وعلومه بكليـة الرتبيـة التابعـة لكليـات  •

نكات القرآن أليب حممد عبد اهللا بن أمحد بـن عبـد الـرمحن  : (االبنات سابقا  بأطروحته
 .)دراسة وحتقيق، املقرئ من أول سورة آل عمرآن إىل هناية سورة يونس 

 



 

 
 



 

 
 


 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا 
ومن سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، 
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 تلقـاه ،ادهفإن القرآن كالم اهللا تعاىل وحجته البالغة عـىل عبـ.. أما بعد 
 فتلقـاه النبـي u سامعا من اهللا جل يف عاله ؛ ونزل به جربيـل uجربيل 
eفكان يلقاه يف كل ليلـة مـن رمـضان فيدارسـه القـرآن ، سامعا من جربيل 

 عارضـه جربيـل بـالقرآن eفلام كانت الـسنة التـي حـرض فيهـا أجـل النبـي 
 القـراءة هبـا e  القرآن عىل سبعة أحرف أباح لنبيهUمرتني ؛ وقد أنزل اهللا 

ليوسع عىل أمته ؛ ومل تقع اإلباحة بأن يكون لكل واحد منهم أن يبدل لفظـة 
مكان لفظة مـن بعـض اللغـات مـن تلقـاء نفـسه ؛ وإنـام كـل ذلـك مـضبوط 

 )١(.بالتلقي

                                                
 ). ١/٣٠: (املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية: انظر) ١(



 

 
 

 فتلقـاه منـه لفظـا وأداء ؛ ثـم أقـرأه ، القرآنr النبي uوأقرأ جربيل 
 يــستمع إىل e وكــان النبــي كــام أقــرأه إيــاه جربيــلy  ألصــحابه eالنبــي 

 صـحابته بتبليـغ مـا e وأمر النبي ،قراءهتم ويرشد األمة لألخذ عن أتقنهم
 فحمله الصحابة إىل من بعـدهم وأدوه " بلغوا عني ولو آية ":سمعوه فقال 

بعـدهم كـام سـمعوه من  ثم أقام اهللا لكتابه أئمة ثقات فأدوه إىل ،كام سمعوه
اهللا ويتلقى آخرهم عـن أوهلـم ؛ سـائرون يف وكلهم يرويه بالسند إىل رسول 

إقرائهم عىل السنة واالتباع ال الرأى واالبتـداع ؛ وكـل مـا ثبتـت القـراءة بـه 
  صار أصال يرجـع إليـه يف األحكـام كلهـا ؛ وعـىل ذلـك صـار eعن النبي 

 الـذين اجتمعـوا عـىل e املتمسكون بسنة رسـول اهللا "أهل السنة واجلامعة 
والتابعون ؛ وأئمة اهلـدى املتبعـون هلـم ؛ ومـن سـلك ذلك ؛ وهم الصحابة 

سبيلهم يف االعتقاد والقول والعمـل إىل يـوم الـدين ؛ الـذين اسـتقاموا عـىل 
والـذين كانـت هلـم )١( " وجانبوا االبتداع ؛ يف أي مكان وأي زمـان ،االتباع

العناية الكربى بالقراءات وأدائها وبنفي حتريـف الغـالني وانتحـال املبطلـني 
ها ؛ إذ العنايـة هبـا متـصلة بالعنايـة بكتـاب اهللا تعـاىل وبحفظـه وبتعظيمـه عن

 .وإجالله وهو من واجب الذب عن دين اهللا تعاىل
وملا كان الباطل يبني حينا ويلتبس حينا فال يظهر لكل أحـد كـان هـذا 

 وكشفا لبعض صـور التحريـف والغلـو ،البحث إسهاما يف الذب عن احلق 
 .يةجتاه القراءات القرآن

وهو يقع يف قـسمني أحـدمها نظـري بـني فيـه موقـف املخـالفني ألهـل 

                                                
  ١٧ص: يف عقيدة أهل السنةبحوث ) ١(



 

 
 

السنة يف االعتقاد مـن القـراءات القرآنيـة مـن حيـث الثبـوت والداللـة وقـد 
 وموقـف الرافـضة اإلماميـة ، وموقف األشعرية،عرضنا فيه موقف املعتزلة

هـا هنـا املواقـف األكثـر بـروزا وغريهـا ال خيـرج عنإوالزيدية مـن الـشيعة إذ 
 .غالبا

والقسم الثاين هـو القـسم التطبيقـي الـذين يتبـني مـن خاللـه باألمثلـة 
والنامذج موقف هؤالء الفرق جتاه القراءات القرآنية من خـالل مـا سـطروه 

 .يف كتبهم يف هذا الباب 
 .ثم كانت اخلامتة لذكر أهم نتائج هذا البحث 

 .نسأل اهللا أن ينفع به وأن جيعله خالصا لوجهه الكريم  
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 
 







 
 

 :وفيه مباحث
 

 موقف املعتزلة من القراءات القرآنية : املبحث األول -
 موقف األشاعرة من القراءات القرآنية : املبحث الثاين -
 موقف الشيعة من القراءات القرآنية : املبحث الثالث -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 






 :التعريف باملعتزلة: املطلب األول


حـني اعتـزل ، املعتزلة فرقة كالميـة ظهـرت يف أوائـل القـرن الثـاين اهلجـري
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد جملس احلسن البرصي الختالفهام معـه يف 
حكم مرتكـب الكبـرية وقـوهلام أنـه يف منزلـة بـني املنـزلتني ؛ يعنـون منزلتـي 

 ؛ وذكـر ابـن تيميـة أهنـم إنـام سـموا بـذلك ألهنـم اعتزلـوا )١(اإليامن والكفر
اجلامعة يف قوهلم باملنزلة بني املنزلتني وختليـد أهـل الكبـائر يف النـار ؛ وذلـك 

اسـم ..  ليس يـستحق أحـد "؛ وهم يرون أنه  )٢(بعد موت احلسن البرصي 
ــزال ؛ حتــى جيمــع القــول باألصــول اخلمــسة  التوحيــد ؛ والعــدل ؛ : االعت

الوعــد والوعيــد ؛ واملنزلــة بــني املنــزلتني ؛ واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن و
 وقد اشتهرت املعتزلة بمنهجها العقيل املتطرف يف بحث العقائد )٣( "املنكر 

اإلسالمية وغلوهـا يف تقـديم العقـل عـىل النقـل ؛ وهلـا ألقـاب عديـدة منهـا 
ــ ــة ملوافقته ــن صــفوان وأتباعــه يف مــسائل عــدةااجلهمي ــي  جلهــم ب ــا نف  منه

القدريـة واملجوسـية لقـوهلم أن العبـد خيلـق فعـل منهـا الـصفات اإلهليـة ؛  و
 وهـم يلقبـون أنفـسهم بأهـل ،نفسه ؛ والوعيدية لقوهلم يف مرتكـب الكبـرية

 .)٤( ونحو ذلك ،العدل والتوحيد ؛ وبأهل احلق
                                                

والفــرق بــني ،)٢٣٥/ ١: (ومقــاالت اإلســالميني،)٤٦-١/٤٣: (امللــل والنحــل:انظــر) ١(
  ١٤ص :واملعتزلة وأصوهلم اخلمسة،١١٢ص:الفرق

 ).١٤/٣٥٠ ) (٤٨٤/ ٧: (جمموع الفتاوى البن تيمية: انظر) ٢(
  ١٨٩-١٨٨ص :االنتصار للخياط) ٣(
  ٢٦ -٢٢، ١٤ص :مسةاملعتزلة وأصوهلم اخل: انظر) ٤(



 

 
 

 موقف املعتزلة من القراءات القرآنية: املطلب الثاين
 :من حيث الثبوت

 يف مسألة ثبـوت القـراءات القرآنيـة )١(ملعتزلة إمجاع أهل السنةخالف ا
ــواترة ــواترة ،املت ــست مت ــسبع آحــاد ولي ــراءات ال ــرون أن الق ــال .  فهــم ي ق
جممـع عليـه بـني أهـل  - أي تـواتر القـراءات الـسبع –هذا احلكـم ":العطار

 فإنه ذهب إىل أهنـا مـشهورة، ،السنة إال من شذ من احلنفية كصاحب البديع
ب املعتزلة إىل أهنا آحاد غري متواترة واملراد نفي التواتر عن قراءة الشيخ وذه

 بل منها ما هو آحاد ومنها ما هـو متـواتر، -مثال-املخصوص بتاممها كنافع 
وليس املراد نفـي التـواتر مـن أصـله وإال لـزم نفـي التـواتر عـن القـرآن كلـه 

 . هـ.أ".)٢(.واإلمجاع خالفه

قـال ": قـال البـاقالين. ازهتم القراءة باملعنىُوأثر عن بعض أئمتهم إج
إنه يسوغ إعامل الرأي واالجتهاد يف إثبات قراءة وأوجـه : قوم من املتكلمني

 وإن مل يثبــت أن ،وأحـرف إذا كانــت تلــك األوجــه صـوابا يف اللغــة العربيــة
بخـــالف رأي القياســـيني واجتهـــاد ، النبـــي صـــىل اهللا علـــه وســـلم قرأهـــا

وخطئوا مـن قـال بـذلك وصـار ،  أهل احلق وأنكروهوأبى ذلك، املجتهدين

                                                
املراد بمفهوم أهل السنة هنا املفهوم العام الذي يقابل الشيعة فيدخل فيه كـل مـن سـوى ) ١(

: حقيقـة التوحيـد بـني أهـل الـسنة واملتكلمـني للعقـل: الشيعة من الفرق اإلسالمية انظر
 ١٦-١٥منهج األشاعرة يف العقيدة ، ٣١ص

البحـر املحـيط يف أصـول : وانظـر،)١/٢٢٨: (حاشية العطار عىل مجع اجلوامع للـسبكي) ٢(
والتحبـري رشح التحريـر يف أصـول الفقـة أليب احلـسن عـىل ،)١/٣٧٦: (الفقة للزركـيش

 ).١/٢٠٣: (ورشح الكوكب املنري للفتوحي،)٣/١٣٦١: (ي احلنبيلواملردا



 

 
 

 هـ.أ)١(".إليه
 خالفـا جلامعـة ،القراءات توقيفية وليـست اختياريـة": وقال الزركيش

 حيـث ظنـوا أهنـا اختياريـة تـدور مـع الفـصحاء واجتهـاد ،منهم الزخمـرشي
 .هـ.أ")٢(.البلغاء

: ّوقد روي أن عمرو بن عبيد مر عىل أيب عمرو بن العالء فقال له
َوإن يستعتبوا(كيف تقرأ  ̂  [ ]\ MZ :؟ فقال أبو عمرو)َ

_L فقال عمرو ). املعتبني(اء يفتوبفتح ال) يستعتبوا(اء يفيبفتح ال
بضم الياء يف ) ِبوا فام هم من املعتبنيَتعتْسُوإن ي(ولكني أقرأ : بن عبيدا
ومن هنالك أبغض : فقال أبو عمرو). املعتبني(وكرس التاء يف) يستعتبوا(
  )٣(.مألهنم يقولون برأهي، ملعتزلةا

فقـد ذكـر . وربام وصلت اجلرأة ببعض أئمة املذهب إىل وضـع القـراءة
ُأنه كان يمتحن بأشياء يف الراء)٤(الذهبي يف ترمجة واصل بن عطاء َ َُ َّ ويتحيل ،ْ َ َُ

ٌعهـد مـن اهللا ":  فقال عـىل البدهيـة،"اقرأ أول سورة براءة": هلا حتى قيل له ْ َ
الـــذين عاهـــدهتم مـــن الفاســـقني فـــسيحوا يف البـــسيطة هاللـــني ونبيـــه إىل 

                                                
 )١/٦٩: (االنتصار للقرآن للباقالين) ١(
وينفـي الـدومي عـن الزخمـرشي اعتقـاده  .)١/٣٢١: (الربهان يف علوم القرآن للزركيش) ٢(

ويعتذر له عن تضعيفه القراءات وردها بتـشديد علـامء القـراءات ، أن القراءات اجتهادية
القـراءات املتـواترة يف : انظـر. عىل معرفة النحـو وقواعـد العربيـة حتـى ال يلحـن القـارئ

 .٢٨٩-٢٧٢ص : تفسري الزخمرشي دراسة نقدية ملحمد حممود الدومي
الـصحابة  رشح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة واجلامعـة مـن الكتـاب والـسنة وإمجـاع: نظرا) ٣(

 ).٤/٨١٧: (لاللكائي
 .وكان هو وعمرو بن عبيد رأسا االعتزال) ٤(



 

 
 

 وهـذه جـراءة ،وكان جييز القراءة باملعنى":قال الذهبي بعد ذلك."وهاللني
 هـ.أ)١(".عىل كتاب اهللا العزيز
ثم ملا كثر االخـتالف فـيام حيتملـه الرسـم وقـرأ أهـل ":قال القسطالين

بــدعتهم كمــن قــال مــن ًالبــدع واألهــواء بــام ال حيــل ألحــد تالوتــه وفاقــا ل
ًوكلـم اهللاُ موسـى تكلـيام": املعتزلـة ِ ْ َ َ ُ َ َّ َ ً وكلـم اهللاَ موسـى تكلـيم" قرؤوهـا ،"َ َ ُ َِ ْ َ َّ َ َ" 

 ومن ،ِّليجعلوا املكلم هو موسى لينفوا بذلك الكالم عن اهللا سبحانه وتعاىل
 قرؤوهـا ،]٥١: الكھ ف [ M¹ ¸ ¶  µ ´L:الرافضة قولـه

ًاملضلني عضدا " ُ َ ِ َّ أبا بكر وعمر، رأى املسلمون بعد ذلك أن : ذلك يعنون ب"ُْ
جيمعــوا عــىل قــراءات أئمــة ثقــات جتــردوا لالعتنــاء بــشأن القــرآن العظــيم 
فاختاروا من كل مرص وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة واألمانـة يف 
النقل وحسن الدراية وكامل العلم أفنوا عمرهم يف القراءة واإلقراء واشتهر 

 مرص عىل عدالتهم فـيام نقلـوا والثقـة هبـم فـيام قـرؤوا ومل أمرهم وأمجع أهل
 هـ.أ")٢(.خترج قراءاهتم عن خط مصحفهم

 وذلـك ،  ولذا اشتهر عنهم رد القراءات املتواترة إن مل توافق مـذهبهم
ُبـل قـد تـرد القـراءة عنـدهم إن مل توافـق ، )٣( أو باهتـام قارئهـا،إما بتضعيفها

قال الزخمرشي يف توجيـه قـراءة ابـن عـامر . قواعد اللغة التي يسريون عليها

                                                
 )٣/٧٤٩: (تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم للذهبي) ١(
 البـن عـرشاءات الالنرش يف القر: وانظر، )١/٦٦: (لطائف اإلشارات يف فنون القراءات) ٢(

 ).١/٣٧: (اجلزري
الزخمـرشي ومنهجـه : وانظـر، املوضع السادس من القسم التطبيقي يف هذا البحث: انظر) ٣(

 .٢٢٤ص:يف توظيف القراءات القرآنية



 

 
 

ـــــاىل ـــــه تع ¢ £   ¤ ¥ ¦  M :لقول
©    ¨ §L ]قتل (ر قراءة ابن عام": ]١٣٧: األنعام

 وجـر الـرشكاء عــىل )األوالد( ونـصب )القتـل( برفـع )أوالدهـم رشكـائهم
إضافة القتل إىل الرشكاء والفصل بينهام بغري الظرف فيشء لو كان يف مكان 

زج القلـوص (الشعر لكان سمجا مردودا كـام سـمج ورد الرضورات وهو 
 فكيف به يف الكـالم املنثـور فكيـف بـه يف القـرآن املعجـز بحـسن )أيب مزاده

والــذي محلـــه عــىل ذلـــك أن رأى يف بعــض املـــصاحف . نظمــه وجزالتـــه 
ــاء  ــا بالي ــائهم مكتوب ــرشكاء. رشك ــرأ بجــر األوالد وال ــو ق  األوالد نأل ،ول
 هـ .أ")١(.جد يف ذلك مندوحة عن هذا االرتكابرشكاؤهم يف أمواهلم لو

 ختيــل أن القــراء أئمــة ":يقــول األلــويس معقبــا عــىل كــالم الزخمــرشي
الوجوه السبعة اختار كـل مـنهم حرفـا قـرأ بـه اجتهـادا ال نقـال وسـامعا كـام 
ذهب إليه بعض اجلهلة فلذلك غلـط ابـن عـامر يف قراءتـه هـذه وأخـذ يبـني 

 فـإن ، خيـشى منـه الكفـر والعيـاذ بـاهللا تعـاىلمنشأ غلطه، وهذا غلط رصيـح
القراءات السبعة متواترة مجلة وتفصيال عن أفـصح مـن نطـق بالـضاد صـىل 
اهللا عليه وسلم فتغليط يشء منها يف معنى تغلـيط رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

 هـ .أ")٢(.وسلم بل تغليط اهللا عز وجل نعوذ باهللا سبحانه من ذلك
                                                

: واحلجــة للفــاريس، )١/٧٢: (اخلــصائص البــن جنــي:وانظــر، )٢/٥٤: (الكــشاف) ١(
ــــــشاف، )٤/٤٢٠( والبحــــــر ،، )٤/٦٦٧(،)٢/٢١٩،٢٣٨(،)٣٥٧، ١/٨٧: (والك

 ).٤/٣٠٩: (املحيط
ــويس) ٢( ــاريس: وانظــر، )٨/٣٣: (تفــسري األل : والبحــر املحــيط، )٣٩٨/ ٤: (احلجــة للف

)٤/٢٣٠( 



 

 
 

بـل اشـتهر عـن أئمـتهم تقـديم ، حجـة لـدهيمأما القـراءة الـشاذة فهـي
أو ، )١(القراءة الشاذة واملوضوعة وتفـضيلها عـىل املتـواترة خدمـة ملعتقـدهم

فإنـا نعتقـد قـوة هـذا ":قال ابن جني. ملجرد االستحسان اللغوي والنحوي
ًاملسمى شاذا وأنـه ،وأنـه ممـا أراد اهللا تعـاىل بتقبلـه وأراد منـا العمـل بموجبه،ّ
نعم وأكثـر مـا فيـه أن يكـون غـريه مـن ،ٌّيض من القول لديـهومر،حبيب إليه

ًاملجتمع عندهم عليه أقوى منه إعرابا وأهنـض قياسـا ًإذ مهـا مجيعـا مرويـان ،ً
ًومانعا مـن ،ًفـإن كـان هـذا قادحـا فيـه. ممسندان إىل الـسلف ريض اهللا عـنه

ــه هــذه  ــسبعة ب ــض ال ــرأ بع ــا ق ــه مم ــا ضــعف إعراب ــونن م ــه فليك ــذ ب ُاألخ
ّهبمزتني مكتنفـي  "ضئاء"نعلم مع ذلك ضعف قراءة ابن كثري ونحن ،حاله
َوكـذلك زيـن لكثـري مـن املـرشكني قتـل أوالدهـم "ِوقراءة ابن عامر،األلف َ ُّ ُ
 . )٢(هـ.أ"مرشكائه


 موقف املعتزلة من دالالت القراءات القرآنية:  الثالثطلبامل
 :عىل أصول االعتقاد 

ة مـن القـراءات القرآنيـة مـن تقدم يف الفقـرة الـسابقة موقـف املعتزلـ   
 حيث الثبوت ؛ وأما موقفهم من القراءات القرآنية من حيث الداللة فهو ال

ثبـات إخيتلف عن موقفهم مـن داللـة نـص كتـاب اهللا تعـاىل ؛ فبـالرغم مـن 
                                                

M I: كالمهـم عـىل قولـه تعـاىل: وانظر مثال، )٤/٥٧١(،)١/٢٣٢(الكشاف : انظر) ١(
L  K JL يف القسم التطبيقي . 

: والكشاف،)٢/٣٠٠(،)١/١٧٩: (املحتسب: وانظر،)١/٣٣: (املحتسب) ٢(
)٢/١٦٩,٤١٣(، )١/٢٨٥,٣٨١.( 



 

 
 

املعتزلة وعامة املتكلمني ألصل التنزيل وقطعهم بصحة النص وسالمته من 
ن إال أهنــم ال يقطعــون بداللتــه ؛ التحريــف والتبــديل والزيــادة والنقــصا

جيـوز االسـتدالل  فالقرآن عندهم ظني الداللة بل غال بعضهم فزعم أنـه ال
بالقرآن عىل أصول االعتقاد  ؛ و عد القايض عبد اجلبار االستدالل بالـسمع 

  )١(.هو من قبيل االستدالل بالفرع عىل األصل عىل بعض الصفات إنام
قهــا مــن املتكلمــني أدلــتهم العقليــة ت املعتزلــة ومــن وافحكمــوقــد   

وأصوهلم االعتقادية التي شاهبا الكثري من التعصب للمذهب عـىل دالالت 
 أسسوا دينهم عىل أن "عموما ؛ فقد والقراءات القرآنية النصوص الرشعية 

يتبع فيـه مـا دل عليـه الكتـاب والـسنة واإلمجـاع   باب التوحيد والصفات ال
 .)٢( "ياس عقوهلموإنام يتبع فيه ما رأوه بق

جعلـوا داللـة الـسمع تبعـا لداللـة العقـل وجعلـوا مـن القواعـد   وقد 
 العقلية أساسا وعمدة يف تأصيل االعتقاد مـع التبـاين مأصوهلمن املنطقية و

 . )٣(مقل مكثر والشديد بني عامة املتكلمني يف ذلك ما بني 
كـل مـا بعنـد التطبيـق يـستدلون املعتزلـة ن أوبالرغم من كل ذلك إال 

كـان أيوافق أصوهلم االعتقادية سـواء أكـان دلـيال عقليـا أو سـمعيا وسـواء 
 ؛ بل ربام هذا البابما قرروه يف بذلك  نالفوخيقطعي الثبوت أو غري ذلك و

 ا  كـان الـشاذ موافقـ؛ إذاقدموا ما هو شاذ من القراءات عىل مـا هـو متـواتر 
  .داللةيف اله ا لالفخمللمذهب واملتواتر 

                                                
 ١٤٢؛١١٤-١١٣/ ١موقف املتكلمني : ؛ وانظر ٢٦٢ ؛ ٢٢٦رشح األصول اخلمسة ) ١(
 )١٠٩/ ٢: (منهاج السنة)  ٢(
 )٢/١٠٧٨: (القرآن الكريم ومنزلته: انظر) ٣(



 

 
 

 وداللتهـا ال .لـيس رشطـا لقبـول داللتهـاعنـد املعتزلـة  القراءة فثبوت
ولــربام ردت القــراءة املتــواترة أو ضــعفت يف  ،تقبــل إال إذا وافقــت املــذهب

مقابل قراءة أخرى متواترة تدل للمذهب بل يف مقابل قراءة شاذة يربزوهنـا 
لكوا وقد سـذا ما وافقت هذه املذهب وخالفت تلك إ تعادل املتواترة اموكأن

يف رد داللة القراءات القرآنيـة املتـواترة عـدة مـسالك ؛ منهـا تأويـل القـراءة 
ــرصف يف العالمــة  ــف مــا تــدل عليــه مــن معنــى ؛ ومنهــا الت املتــواترة وحتري
ــواءم مــع  ــري أثرهــا ووظيفتهــا يف أداء املعنــى ليت ــة لتغي ــظ اآلي ــة للف اإلعرابي

يـا بـام يتوافـق ورؤيــتهم مـسلامهتم يف االعتقـاد ؛ ومنهـا توجيـه القـراءة إعراب
منهجـا االعتزالية ؛ وقد كان موقف املعتزلة من دالالت القـراءات القرآنيـة 

  )١(. وليس جمرد خطأ أو اجتهادهيممتبعا لد
 اخرتاع قراءة بمجرد الرأي  إىل التعصب املذهبي ببعضهمبل لقد أدى

 روي عـن بعـضهم مـا يـدل عـىلو. )٢(واالجتهاد يؤيد هبـا مـسلامته العقديـة
تطاوهلم وجرأهتم عىل القرآن العظيم بالتغيري والتحريف أللفاظه الرشيفة ؛ 
فقد ذكر ابن أيب العز يف رشحه للعقيدة الطحاوية عن املعتزيل املتعصب ابـن 

لــيس : أيب دؤاد أنـه أشـار عــىل اخلليفـة املــأمون أن يكتـب عـىل ســرت الكعبـة 
تعـاىل لينفـي وصـفه فيحـرف كـالم اهللا !! كمثله يشء وهـو العزيـز احلكـيم 

 مــا أحــدثوه مــن "ت املعتزلــة جعلــوهكــذا  ؛ )٣(تعــاىل بأنــه الــسميع البــصري
                                                

 ).٤/٨١٦(رشح أصول اعتقاد أهل السنة  : انظر) ١(
؛ األثـر العقـدي يف تعـدد التوجيـه اإلعـرايب ) ١٢١-١/١٢٠: (موقف املتكلمـني: انظر ) ٢(

 ).١٣٩٣، ٣/١٣٥٥: (آليات القرآن الكريم ملحمد السيف
 ). ١٢١ / ١: (انظر رشح العقيدة الطحاوية) ٣(



 

 
 

األقوال التي نفوا هبا صفات اهللا ونفوا هبا رؤيته يف اآلخرة وعلوه عىل خلقه 
وكون القرآن كالم اهللا ونحو ذلك جعلوا تلك األقوال حمكمة وجعلوا قول 

و غـري ملتفـت إليـه وال متلقـى اهلـدى اهللا ورسوله مؤوال عليها أو مـردودا أ
 )١( "منه 

                                                
  ).١/٢٧٥: (درء التعارض)  ١(



 

 
 





 :التعريف باألشاعرة: املطلب األول


األشاعرة فرقة كالمية تنتسب إىل أيب احلسن األشعري الذي كان عىل 
مذهب أهل االعتزال ثم حتول عنه إىل مذهب ابن كـالب ثـم رجـع عنـه إىل 

وقد استقر ،ب أهل السنة واجلامعة وإن كان قد بقيت لديه بقية مما سبقمذه
تباعه عىل ما كـان عليـه يف طـوره الثـاين وقـد خـالفوا أهـل الـسنة يف بعـض أ

ت والرؤيــة ويف القــدر أصــول االعتقــاد منهــا قــوهلم يف اإليــامن ويف الــصفا
 ويف مال متأخرهيم إىل مذهب املعتزلـة يف بعـض أصـول العقيـدةوغريها ؛ و

 .)١(منهجهم يف االستدالل وتقديمهم للعقل عىل النقل
 

 موقف األشاعرة من القراءات القرآنية: املطلب الثاين
 :من حيث الثبوت 



 واختلــف يف ،  املــشهور عــن أئمــة األشــاعرة تــواتر القــراءات الــسبع
ــىل تواترهــا ــسبع ومجهــورهم ع ــىل ال ــدة ع ــثالث الزائ ــال الزركــيش. ال : ق

 منهم إمـام احلـرمني يف ،ئمة السبعة متواترة عند األكثرينالقراءات عن األ"
وقـال .  فإنه اختار أهنا مشهورة، خالفا لصاحب البديع من احلنفية،الربهان

                                                
 ومـا ١/٤٣٥موقـف ابـن تيميـة مـن األشـاعرة ،١٦٥ص:انظر نشأة األشعرية وتطورها) ١(

 بعدها 



 

 
 

ُالرسوجي يف باب الصوم من الغاية القراءات السبع متـواترة عنـد األئمـة ":ُّ
يف باب وقال .  ومجيع أهل السنة خالفا للمعتزلة فإهنا آحاد عندهم،األربعة
املشهور عن أمحد كراهة قراءة محـزة ملـا فيهـا مـن الكـرس واإلدغـام : الصالة

 ألهنـا كقـراءة محـزة يف اإلمالـة ، ونقل عنه كراهة قراءة الكسائي،وزيادة املد
 ألن األمة جممعة ما عدا املعتزلة عـىل أن كـل واحـدة ،وهذا خطأ. واإلدغام 

 .هـ.أ".)١(يف تكره؟ بالتواتر فكrمن السبع ثبتت عن رسول اهللا 
.  وهي حجة عندهم،والقراءات املتواترة عىل اجلملة مقدمة عىل الشاذ

 فـإذا حـصلت قراءتـان ،إن القـراءة املتـواترة حجـة باإلمجـاع": قال الـرازي
ّوكثريا مـا يـرد . هـ.أ)٢(". وأمكن اجلمع بينهام وجب اجلمع بينهام،متواترتان

 )٣(.ةأئمة األشاعرة تضعيف القراءة املتواتر
 واختلفـوا باالحتجـاج ،وأما القراءة الشاذة فهي دون املتواترة عندهم

مـضت األعـصار ":  قـال ابـن عطيـة)٤(. ومجهورهم عىل االحتجـاج هبـا،هبا
                                                

التحبـري رشح التحريـر يف : وانظـر). ١/٣٧٦: (البحر املحيط يف أصول الفقـة للزركـيش) ١(
ــة ــري) .٣/١٣٦١: (أصــول الفق ــرآن، )١/٢٠٣: (ورشح الكوكــب املن ــصار للق : واالنت

 ).٣/٣٥٥: (واملجموع رشح املهذب للنووي، )١/٦٦(
 ).٦/٧٣: (مفاتيح الغيب) ٢(
ــك) ٣( ــامء األشــاعرة يف ذل ــثالوانظــر. يتفــاوت عل ــدر ، )٩/١٧٠: (مفــاتيح الغيــب:  م وال

ـــي ـــسمني احللب ـــصون لل ـــن عـــادل، )٢/٢٩٧: (امل ـــاب الب ـــوم الكت ـــاب يف عل : واللب
 ).١/٢٥٧: (واإلتقان،)٦/١٤٦(

ــدي: انظــر) ٤( ــام لآلم ــام يف أصــول األحك ــصفى،)١/١٦٠: (اإلحك ، )١/١٠٢: (واملست
ـــرآن ـــوم الق ـــا، )١/٣٣٦: (والربهـــان يف عل ـــسول يف رشح منه ـــة ال ج األصـــول وهناي

وفــواتح الرمحــوت بــرشح مــسلم الثبــوت ، )١/٨٢: (واإلتقــان، )٢/٣٣٣: (ســنويإلل
 ).٢/١٦: (للكنوي



 

 
 

وأمـا شـاذ ،  ألهنـا ثبتـت باإلمجـاع، وهبـا يـصىل،واألمصار عىل قراءة السبعة
 منـه ين املـروأأمـا . وذلك ألنه مل جيمع النـاس عليـه،القراءات فال يصىل به

وأمـا مـا .  وعن علامء التـابعني ال يعتقـد فيـه إال أهنـم رووهyعن الصحابة 
 .هـ.أ)١(".يؤثر عن أيب السامل ومن قاربه فال يوثق به

 

موقف األشعرية من دالالت القراءات القرآنية : املطلب الثالث 
 :عىل أصول االعتقاد 

 واجلامعة يف موقفهم   بالقدر الذي اقرتب فيه األشعرية من أهل السنة
ــة  ــوقري مــن القــراءات القرآني مــن حيــث الثبــوت والقبــول واإلجــالل والت

وتقديم املتواتر من القراءات واعتقاد حجيتها وعدم تعطيلها بمعارض شاذ 
؛ اقرتب موقف املتأخرين منهم مـن املعتزلـة يف مـوقفهم وعدم اجلرأة عليها 

ليـه املعتزلــة مــن إ مــا وصــل ىلإوإن مل يـصلوا مـن دالالت هــذه القــراءات ؛ 
التحريف والوضع للقراءات واجلرأة عىل كالم اهللا تعاىل إال أهنم يتفقون مع 

ومـن ثـم القـراءات القرآنيـة فيتـأولون  ،املعتزلة يف املوقف من داللة القـرآن
 يلتقون مع املعتزلة يف تقـديم داللـة ؛ فهمالقراءة بناء عىل مسلامهتم العقدية  

ة النقـل ويف تأويلهـا لتوافـق املـذهب الـذي يـذهبون وربـام العقل عـىل داللـ
محلهم التعصب للمذهب إىل ما محل عليه املعتزلة من التـأول والـرد لداللـة 

 فبـالرغم ؛  إذا خالفت داللة العقل املعتربة لدهيم  القرآنيةالقرآن والقراءات
قـراءات وللمن تعظيم املتكلمني يف اجلملة ومنهم األشعرية للقرآن ومعانيه 

هم عليه من بدع وبالرغم من قوهلم أن القـرآن حـق يف نفـسه  مع ماالقرآنية 
                                                

 ).١/٥٩: (اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: وانظر). ١/٣٢: (املحرر الوجيز) ١(



 

 
 

ــذي دلــت عليــه النــصوص هــو مــا فهمــوه هــم  إال أهنــم يــرون أن احلــق ال
 فإن خـالف ظـاهر الـنص دليـل العقـل فالبـد مـن تأويلـه حينهـا ؛ ؛بعقوهلم

 إال بتـوفر تفيـد اليقـنيال وعنـدهم أدلـة لفظيـة ظنيـة الداللـة األدلة النقلية ف
رشوط عدة منها انتفاء املعارض العقـيل ؛ فـإذا وجـد املعـارض العقـيل قـدم 

ــو،)١( ــة ل  يق ــن تيمي ــه ال":اب ــة أن ــة واملعتزل ــري مــن القدري ــزعم كث ــصح   ي ي
االستدالل بالقرآن عىل حكمة اهللا وعدله وأنـه خـالق كـل يشء وقـادر عـىل 

 األشــعرية كــل يشء وتــزعم اجلهميــة  مــن هــؤالء ومــن اتــبعهم مــن بعــض
وغريهم أنه ال يصح االستدالل بذلك عـىل علـم اهللا وقدرتـه وعبادتـه وأنـه 
مستو عىل العرش ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه ال يـصح االسـتدالل 
بالقرآن واحلديث عىل املسائل القطعية مطلقا بناء عىل أن الداللة اللفظيـة ال 

  )٢( "تفيد اليقني بام زعموا 

                                                
: واألثــر العقــدي،٤٠ص:واملواقــف،١٤٣ص: واملحــصل،١٣٧ص: أســاس التقــديس) ١(

 ).٢/١٠٨٤: (ريم ومنزلتهوالقرآن الك،)١٣٦٥-١٣٦٣/ ٣(
 ).١٤٥/ ١: ( ؛ موقف املتكلمني١٩-١٨ص :قاعدة يف املعجزات) ٢(



 

 
 





 :التعريف بالشيعة: املطلب األول

 

 وقـالوا t  الشيعة هم الذين يزعمون مشايعتهم لعـىل بـن أيب طالـب 
 وذلـك بـالنص اجلـيل واخلفـي وقـدموه عـىل سـائر eنه اإلمـام بعـد النبـي إ

ن اإلمامة ال خترج عنه وعن ولده وإن خرجت إ ؛ وقالوا eأصحاب النبي 
بظلم من غريهم وتقية منهم وهم يرون أن اإلمامة ركن مـن أركـان الـدين ف

 .)١(وأن األئمة معصومون 
 عـرشية وقـد سـموا يثنـإلوالشيعة فرق عدة منهم الرافضة اإلماميـة ا

بالرافضة لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام ؛ وقيل لرفضهم زيد 
 أيب بكر وعمر وقال بتوليـه هلـام بن عيل بن احلسني ملا أنكر عليهم الطعن يفا

   )٢(.فتفرقوا عنه ورفضوه 
ــة ا ــإلوســموا باإلمامي ــا يثن ــى عــرش إمام ــة اثن ــوهلم بإمام  عــرشية لق

 وهم يقولون أن اإلمامة ركن الـدين tمعصوما من ولد عىل بن أيب طالب 
 .)٣(eن األئمة معصومون ويطعنون يف صحابة النبي إو

إىل زيد بن عيل بن احلـسني بـن عـيل بـن ومنهم الزيدية الذين ينتسبون 
أيب طالب ريض اهللا عنهم وهم جممعـون عـىل إمامتـه يف أيـام خروجـه زمـن 

                                                
 )١/٦٥: (ومقاالت اإلسالميني، )١/١٦٩: (امللل والنحل: انظر ) ١(
 ).١٣٧-١/١٣٦: (مقاالت اإلسالميني: انظر ) ٢(
 ).١/٨٨: (، مقاالت اإلسالميني)١/١٨٩: (امللل والنحل: انظر ) ٣(



 

 
 

هشام بن عبد امللك ؛ وهم فرق جيمعهم أمور منهـا القـول بخلـود مرتكـب 
 .)١(الكبرية يف النار واخلروج عىل أئمة اجلور 

لشيعة لذا كان وهاتان الفرقتان مها موضع احلديث هنا دون بقية فرق ا
 .)٢(التعريف هبام

 

 موقف الشيعة من القراءات القرآنية املتواترة: املطلب الثاين
 :من حيث الثبوت 

 

  : عرشيةاثنإلالروافض ا:ًأوال 
ُ عرشية أن القرآن الكريم إنام أنـزل عـىل حـرف اثنإل  يزعم الروافض ا

 يقولـه النـاس ُويستدلون بأثر عن أيب عبد اهللا الصادق أنـه سـئل عـام، واحد
ولكنـه نـزل عـىل ... كـذبوا ": فقـال. من أن القرآن نـزل عـىل سـبعة أحـرف

أنـزل القـرآن عـىل " : rوأن املـراد بقولـه . )٣("حرف واحد من عند الواحد
 مجـع tكام يزعمون أن عـثامن .  هو سبعة أوجه من املعاين)٤("سبعة أحرف

                                                
ــل والنحــل: انظــر) ١( ــدها) ١/١٧٩: (املل ــا بع ــرد، وم ــه وال ــصري يف ، ٣٣ص: والتنبي والتب

 ٣٠ص:، والفرق بني الفرق)١/١٣٦: (ومقاالت اإلسالميني، ٢٤ص:الدين
إضـافة إىل ، ألن مذهب غالب فرق الشيعة ال خيـرج عـنهام ، تم انتقاء الفرقتني السابقتني )٢(

 .وجود أتباع هلام يف هذا العرص
 .١١٩ص : ان يف تفسري القرآن للخوئيالبي: انظر) ٣(
باب أنزل القرآن عـىل سـبعة أحـرف ، كتاب فضائل القرآن،أخرجه البخاري يف صحيحه) ٤(

َ، ومـسلم يف صـحيحه، كتـاب صـالة املـسافرين وقـرصها، بـاب بيـان أن )٤٩٩٢ (برقم 
ع االفتتـاح، بـاب جـام ، والنسائي يف سننه، كتاب)٨١٨(برقم ، َالقرآن عىل سبعة أحرف

باب أنزل القرآن عـىل ،سننه، كتاب الصالة ، وأبو داود يف)٩٣٧(برقم ، ما جاء يف القرآن
 ).١٤٧٥(سبعة أحرف برقم 



 

 
 

 وأبطل مـا ال ، وأحرق املصاحف، خاصةtالناس عىل قراءة زيد بن ثابت 
 .)١(شك أنه من القرآن املنزل

 :واختلف علامؤهم يف مسألة تواتر القراءات العرش عىل قولني
 ذهب مجهور علامئهم إىل أن القراءات السبع غري متواترة :القول األول
 يثنـإلً وهذا الـرأي يكـاد يكـون إمجاعـا عنـد الـروافض ا،فضال عن العرشة

عنــدهم راجــع إىل اجتهــاد القــراء  هــاروتغايالقــراءات اخــتالف و. عــرشية
: قال أبـو القاسـم اخلـوئي . أو هو ثابت بطريق اآلحاد،وتوسعهم يف القراءة

 بل القراءات بني ما هو اجتهـاد مـن ،املعروف عند الشيعة أهنا غري متواترة"
القارئ وبني مـا هـو منقـول بخـرب الواحـد، واختـار هـذا القـول مجاعـة مـن 

-وغري بعيد أن يكون هذا هو املشهور بينهم . السنةاملحققني من علامء أهل 
 هـ.أ)٢(". وهذا القول هو الصحيح-كام ستعرف ذلك

و أن دعـوى تـواتر مجيـع القـراءات الـسبعة إ":الفقيه اهلمداين  ويقول 
 تتـضمن مفاسـد ومناقـضات ال rالعرشة بجميع خـصوصياهتا عـن النبـي 

يـضاح مـا فيهـا تأخرين إل وقد تصدى مجلة من القدماء وامل.يمكن توجيهها
ن عمـدة أفالذي يغلب عىل الظن ... يرادها إطالة يف من املفاسد ال هيمنا اإل

ــراءة  ــرأي واالخــتالف يف ق ــشأ مــن االجتهــاد وال ــراء ن االخــتالف بــني الق
عـراب والـنقط مـع مـا فيهـا مـن التبـاس املصاحف العثامنية العارية عـن اإل

 ولذا اشتهر ،)مالك ( و)ملك(ـبعض الكلامت ببعض بحسب رسم خطه ك
                                                

 .٨٧ص: الشيعة والسنة إلحسان إهلي ظهري) ١(
ــرآن: انظــر) ٢( ــان يف تفــسري الق ــال اهللا،١٢٣ص: البي ــف القــرآن ملحمــد م ــشيعة وحتري : وال

 .٨٨ص



 

 
 

نعـم ال . ىل اآلخـرإوز الرجـوع ُن كال منهم كان خيطئ اآلخـر وال جيـأعنهم 
ن االخـتالف قـد ينـشأ مـن أو،rن القراء يسندون قراءاهتم اىل النبـي أننكر 
بـو عبــد أن عاصـم الكـويف قــرأ القـراءة عـىل مجاعـة مـنهم أنـه نقـل إ ف.ذلـك

ن أو. rوهـو مـن النبـي  ،u ؤمننيمري املأخذها من موالنا أوهو  ،الرمحن
ىل إوهم يوصلون سندها ، uخذها من مجاعة منهم موالنا الصادق أمحزة 
سـانيد فـضال عـن وهكذا سائر القراء ولكن ال تعويل عىل هذا األ ،rالنبي 

ًهنـم كثـريا مـا يعـدون أصريورة القراءات هبا متواترة خصوصا بعد أن تـرى 
 هـ.أ)١(". البيت عليهم السالمهلأًءات قسيام لقراءة عيل واالقر

ن دعـوى التـواتر يف يشء منهـا فـضال إ ":  حـسني الربوجـرديويقول
ن مـا ذكـروه يف هـذا البـاب ممـا ألكنك خبري بـ... عن مجيعها ليست يف حملها

مجـاع بـل نعـم قـام اإل ،فـادة ذلـكإسمعت ومـا مل تـسمع كلهـا قـارصة عـن 
 بني القراءات السبع بـل وبـني الرضورة عىل عدم الزيادة يف القرآن فاملشرتك

ًيضا قرآن قطعاأغريها  مـا خـصوص مـا تفـرد بـه كـل واحـد مـن القـراء أ و.ً
ّو العرشة من حيث تلك اخلصوصية ال من حيث املادة اجلامعة فلم أالسبعة 

كيـف وقـد  . ًمجاع وال رضورة عـىل كونـه بتلـك القـراءة اخلاصـة قرآنـاإيقم 
بـل قـد  ،لـه واحـدإواحد نـزل مـن عنـد نه أخبار ن املستفاد من األأسمعت 

و خـصوص أن كـل مـا اختلفـوا فيـه أو ،سمعت سـبب االخـتالف يف ذلـك
بـل كيـف  ،ال ممـا أقـره و،يالسبعة ليس مما نزل بـه جربئيـل وال ممـا قـرأ النبـ

غالط العثامنية يف املصاحف السبعة واختالف الناس يف قراءة كـل يكون األ
                                                

نقال عن إحتاف الفقهاء يف حتقيق مـسألة اخـتالف القـراءات ، )٢/٣٧٤: (مصباح الفقيه) ١(
 . ٥٨ص: والقراء للمريزا حمسن آل عصفور



 

 
 

ثبـات القـرآن إصـال يف أعـراب ط واإلهنا كانت عارية عـن الـنقإمنها حيث 
بـل تواترهـا عـىل خمالفـة  ،خبارىل استفاضة األإًالنازل من السامء هذا مضافا 

بـل كتـب القـراءة والتفـسري مـشحونة مـن . ةئمة للقراءات املشهورقراءة األ
يب طالـب كـذا ويف كثـري ن أقوهلم قرأ حفص كذا وعاصم كذا ومحزة وعيل ب

فجعلــوا  ىل واحــد مــنهمإت كــذا وربــام ينــسبوهنا هــل البيــأمنهــا ويف قــراءة 
ًقراءهتم قسيام لقراءة أهل بيت الوحي والتنزيل بل كثريا ما صدر ذلـك مـن  ً

 هـ.أ)١(".ةخبارهم به متظافرأاخلاصة و
 وبعــضهم يــرى أن ، يــرى أن القــراءات الــسبع متــواترة:القــول الثــاين

قـال املـريزا . هيمُ ونسب هـذا القـول إىل بعـض متـأخر،العرشة متواترة أيضا
ن العالمـة احلـيل يف أن يـذكر يف املقـام أوالـذي ينبغـي ": حمـسن آل عـصفور

كتاب املنتهى هو أول من ادعى تواتر السبع املشهورة ثم زاد عليهـا الـشهيد 
يب جعفـر أضافية مفادها تواتر قـراءات القـراء الثالثـة إول دعوى أخرى األ

لثامن اهلجري وهذه الـدعوى ويعقوب وخلف وهي كامل العرش يف القرن ا
وقع من جـاء بعـد عـرصه يف االلتبـاس وتأثـث أاألخرية هي األساس الذي 
لثـامن اهلجـري فلـم يكـن هلـذه ان مـا قبـل القـرأ .شباك الوسـواس اخلنـاس

 :روال خيفى ما فيها من البعد والتهافت ألمو. ر والدعوى عني وال أثةالفري
 .تن تاريخ القراءا فلام تقدم بيانه وتفصيله م:وهلاأما أف
نـه كـان أهنـم نـصوا عـىل أل ، للمنع من تواترها عـن القـراء:ما ثانيهاأو

ـــات  ـــواتر يف الطبق ـــق الت ـــم اتف ـــه نع ـــان قراءت ـــان يروي ـــارئ راوي لكـــل ق

                                                
نقال عن إحتاف الفقهاء يف حتقيق مسألة اختالف القراءات ، من تفسريه الرصاط املستقيم) ١(

 .٦٠-٥٩ص: والقراء



 

 
 

 .هـ.أ)١(".ةالالحق
ّ فجل أئمتهم حتى من ينكر تواتر ،وأما جواز القراءة بالقراءات العرش

 . يرصح بجواز القراءة بالعـرشyابة القراءات ويرى أهنا اجتهاد من الصح
واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا والـشائع ": قال أبو جعفر الطويس

من أخبارهم ورواياهتم أن القرآن نزل بحرف واحد، عىل نبـي واحـد، غـري 
ة   وأن اإلنسان خمري بأي قراء،ة بام يتداوله القراء أهنم أمجعوا عىل جواز القراء

ة باملجـاز الـذي جيـوز  ة بعينها بل أجازوا القراء  ويد قراءشاء قرأ، وكرهوا جت
بني القراء ومل يبلغوا بذلك حد التحـريم واحلظـر وروى املخـالفون لنـا عـن 

وهذا  ... "نزل القرآن عىل سبعة أحرف كلها شاف كاف":  أنه قالrالنبي 
اخلرب عندنا وإن كان خربا واحدا ال جيب العمل بـه فالوجـه األخـري أصـلح 

ة بام اختلـف القـراء   وجوه عىل ما روي عنهم عليه السالم من جواز القراءال
 .هـ.أ")٢(.فيه

إن الـذي تقتـضيه القاعـدة األوليـة، هـو عـدم :  واحلـق":وقال اخلوئي
جواز القراءة يف الصالة بكل قراءة مل تثبت القراءة هبا من النبي األكرم صىل 

 ألن ،صومني علـيهم الـسالمله وسلم أو مـن أحـد أوصـيائه املعـآاهللا عليه و
الواجـب يف الـصالة هـو قـراءة القـرآن فـال يكفـي قـراءة يشء مل حيـرز كونـه 
قرآنا، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلـم باشـتغال 

 وعىل ذلك فال بد من تكرار الصالة بعد القراءات املختلفة أو تكـرار ،الذمة
                                                

بحـوث :وانظر. ٥٧-٥٦ص : إحتاف الفقهاء يف حتقيق مسألة اختالف القراءات والقراء) ١(
 .١٧١ص:يف تاريخ القرآن

بحوث يف تاريخ القرآن : وانظر).٩-١/٧: (التبيان يف تفسري القرآن أليب جعفر حممد الطويس) ٢(
 . وما بعدها٨٣ص: وأكذوبة حتريف القرآن، ٣٥-٣٣ص:وعلومه ملري حممدي زرندي



 

 
 

 ففي سـورة ، إلحراز االمتثال القطعي،دةمورد االختالف يف الصالة الواح
أمـا الـسورة التامـة ). ملـك( وقـراءة ،)مالـك(الفاحتة جيب اجلمع بني قراءة 

التي جتب قراءهتا بعد احلمد ـ بناء عىل األظهر ـ فيجب هلا إما اختيـار سـورة 
وأمـا بـالنظر .  وإما التكرار عىل النحو املتقـدم،ليس فيها اختالف يف القراءة

 ،ثبت قطعيا من تقرير املعصومني عليهم السالم شيعتهم عـىل القـراءةإىل ما 
 فال شك يف كفاية كـل واحـدة ،بأية واحدة من القراءات املعروفة يف زماهنم

 ومل يرد عنهم أهنم ردعوا ،فقد كانت هذه القراءات معروفة يف زماهنم. منها
 ،نقله باآلحاد ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر، وال أقل من ،عن بعضها

اقـرأ كـام يقـرأ ": بل ورد عنهم عليهم السالم إمضاء هذه القـراءات بقـوهلم
وصـفوة ... وعـىل ذلـك فـال معنـى لتخـصيص. "اقرؤوا كام علمتم. الناس
أنه جتوز القراءة يف الصالة بكل قراءة كانـت متعارفـة يف زمـان أهـل : القول

 هـ.أ)١(".البيت عليهم السالم
  املهــديقــراءة بــالقراءات الــسبع إىل أن يظهــروقيــد بعــضهم جــواز ال

ىل سـامل بـن سـلمة قـال  وحيتجون بأثر رواه صاحب الكـايف بـسنده إ،املنتظر
ًنا استمع حروفا من القـرآن لـيس عـىل أو ،uقرأ رجل عىل أيب عبد اهللا ":

واقـرأ كـام  ،كف عن هذه القراءة: u بو عبد اهللاأما يقرؤها الناس ؟ فقال 
 )٢(".يقوم القائميقرأ الناس حتى 

                                                
عة عــىل جــواز ونقــل مــري زرنــدي اتفــاق علــامء الــشي. ١٦٧ص: البيــان يف تفــسري القــرآن) ١(

: احلدائق النارضة للبحراين: انظر.القراءة بالقراءات العرش وإن اختلفوا يف رشوط اجلواز
 .١٧٢ص: وبحوث يف تاريخ القرآن، )١٠٠/ ٨(

: والـشيعة والـسنة إلحـسان إهلـي ظهـري، )٨/١٠٠: (احلـدائق النـارضة للبحـراين: انظر) ٢(
 . ٦٩ص:آن ملال اهللاوالشيعة وحتريف القر،٧٣ص: وإحتاف الفقهاء، ٨٣ص



 

 
 

 : الزيدية: ًثانيا 
 هـل هـي متـواترة أم ، اختلف الزيدية يف القراءات السبع وكذا العـرش

 : عىل قولني،آحاد
 قـــال صـــاحب كتـــاب ، أن القـــراءات الـــسبع متـــواترة:القــول األول

 ألهنـا ،حتـرم القـراءة للقـرآن بـالقراءات الـشاذة": الكاشف لـذوي العقـول
قراءة : الشواذ هي ما عدا السبع القراءات التي هيو. ليست بقرآن كام تقرر

 ، وابـن عـامر، وابـن كثـري، والكـسائي، وأيب عمرو بن العالء النحوي،نافع
ومـن فـتش وجـد . وأما هذه فمتواترة قطعا عىل الـصحيح.  ومحزة،وعاصم

بـل الـشاذ مـا عـدا العـرش : وقـال البغـوي. َّعدد الرواة هلا بالغـا حـد التـواتر
 وأيب معـرش ، وقراءة أيب يعقوب احلـرضمي،ي السبع املتقدمة وه،القراءات
بــل القــراءات كلهــا :  وقيــل، وأيب حممــد خلــف ابــن هــشام البــزار،الطــربي
 ملـا تقـرر مـن أن رشط القـرآن التـواتر وهـي ،والصحيح هـو األول. آحادية

) فـصيام ثالثـة أيـام متتابعـات( مثل قراءة ابن مسعود ،والشاذ. الطريق إليه
ــ ــا هــي كأخب ــا ... ار اآلحــاد يف وجــوب العمــل هب ــم بكوهن وال جيــب العل

 .     هـ.أ)١(".قرآنا
 وافقـوا فيـه املعتزلـة فـريى أصـحابه أن القـراءات الـسبع :القول الثاين

 وهـي ،ادعى تواتر كل واحـدة مـن القـراءات الـسبع":قال الشوكاين. آحاد
ن عـامر دون قراءة أيب عمرو ونافع وعاصم ومحزة والكسائي وابن كثري واب

 وهـي هـذه مـع قـراءة يعقـوب ، وادعى أيضا تواتر القراءات العـرش،غريها
                                                

: الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيـل الـسؤول ألمحـد بـن حممـد لقـامن) ١(
 . ٦٤- ٦٢ص



 

 
 

 وليس عىل ذلك أثارة من علم فإن هـذه القـراءات كـل ،وأيب جعفر وخلف
 كام يعرف ذلـك مـن يعـرف أسـانيد هـؤالء ،واحدة منها منقولة نقال آحاديا

ن يف هذه القراءات  وقد نقل مجاعة من القراء اإلمجاع عىل أ،القراء لقراءاهتم
 ومل يقل أحد منهم بتـواتر كـل واحـدة مـن ، وفيها ما هو آحاد،ما هو متواتر

 وأهـل ، وإنام هـو قـول قالـه بعـض أهـل األصـول، فضال عن العرش،السبع
 واتفـق ،أن ما اشتمل عليه املصحف الرشيف: واحلاصل . الفن أخرب بفنهم

 فــإن احتمــل رســم ،فيــه ومــا اختلفــوا ،عليــه القــراء املــشهورون فهــو قــرآن
 ،املـصحف قـراءة كـل واحــد مـن املختلفـني مــع مطابقتهـا للوجـه اإلعــرايب

 فـإن صـح ، وإن احتمل بعضها دون بعض، فهي قرآن كلها،واملعنى العريب
 فهـي ، واملعنـى العـريب، وكانت موافقـة للوجـه اإلعـرايب،إسناد ما مل حيتمله

 وسـواء كانـت مـن ، مـدلوهلاالشاذة وهلا حكم أخبار اآلحاد يف الداللة عـىل
 أهـ.)١(".القراءات السبع أو من غريها

وقال املرتىض املحطوري تعقيبا عـىل كـالم صـاحب الكاشـف لـذوي 
مــام حيــي إلوهــذا قــول ا": "بــل القــراءات كلهــا آحاديــة:  وقيــل":العقــول

 أي ، وظاهر ذلك أهنم يقولون بأهنا آحادية مطلقا،والزخمرشي ونجم الدين
ما اتفق عليه السبعة أو العرشة فهـو : وقيل. بينهم واملختلف فيهاملتفق عليه 

 ، وإنام اخلالف يف األلفاظ املختلف فيها بني السبعة والعـرشة،متواتر إمجاعا
 هـ .أ")٢(.وهبذا رصح إمامنا املنصور باهللا يف األساس


                                                
وقـد رصح رمحـه اهللا يف ). ١/١٢٢: (إرشاد الفحول إىل حتقيق احلـق مـن علـم األصـول) ١(

بـصحة القــراءة يف الــصالة بكـل قــراءة متـصفة بــصحة الــسند ) ٢/٢٧٤: (نيـل األوطــار
 .وافقة العربية ولو كانت لغري القراء العرشةوم

 .٦٤ص : الكاشف لذوي العقول) ٢(



 

 
 

 من القراءات القرآنيةشيعة موقف ال: املطلب الثالث 
 : االعتقاد عىل أصولالداللة  من حيث

 

 : عرشيةاثنإلالروافض ا: ًأوال
 ال يقيمون أي تعظيم لداللة نصوص كتاب اهللا  عرشيةإلثنااالرافضة   

بـل قـد حيرفـون ،تعاىل إذ زعموا حتريفه بالزيادة والنقصان ومل يعتربوه حجة
 )١(.ألفاظ القرآن ويزعمون أهنا قراءة عن أئمتهم

ــف الــروافض ا ــا موق ــرشية مــن اإلوأم ــي ع ــن حيــث ثن ــراءات م لق
 : فيتمثل يف ثالث مسائل،سواء املتواترة أم الشاذة،الداللة

 إيرادهم القراءات وخصوصا الـشاذة واملوضـوعة لالحتجـاج :األوىل
يقول عيل السالوس . ونسبت بعض هذه القراءات آلل البيت،عىل عقيدهتم

ــربيس يف تفاســريهم ــراءات ": يف مــنهج الطــويس والط ــبعض الق ذكرمهــا ل
ما جاء يف تفسري سـورة :  مثال هذا،وعة والشاذة ذات الصلة باملذهباملوض

\ [ ^ _̀  M d c  b a:آل عمران عند قوله تعاىل
gf eL، ــذكران أن قــراءة أهــل البيــت وآل حممــد عــىل ( فــإهنام ي

 {  ~   � M:ويف ســورة الفرقــان عنــد قولــه تعــاىل). العــاملني
 ¡Lقتـــدى بأفعـــاهلم بـــأن جيعلهـــم ممـــن ي":، يفـــرسها الطـــويس بقولـــه

ـــا مـــن املتقـــني ": ولكنـــه يـــذكر أن قـــراءة أئمـــتهم،"الطاعـــات َواجعـــل لنَ ِ َّ ُْ ْ َ ْ َ

                                                
ــف القــرآن ملــال اهللا: انظــر ) ١( ــشيعة وحتري املوضــع الثــامن يف القــسم : وانظــر. ١١٩ص: ال

 .التطبيقي



 

 
 

ًإمامــا َ ًوالطــربيس يــذكر لإلمــام الــصادق أقــواال يف هــذه اآليــة الكريمــة   ."ِ
هذه ": وقوله،"إيانا عنى":كقول اإلمام فيها . جيعلها خاصة بأئمة اجلعفرية

 ،يتفـق مـع الغـالة القـائلني بـالتحريفوال يكتفـي هبـذا بـل يـذكر مـا . "فينا
 ،فيخطئ ما جاء باملصحف الرشيف ليصل إىل القراءة التي ذكرها الطـويس

 أي -: فقال،ًواجعلنا للمتقني إماما: قلت: عن أيب بصري قال":والرواية هي
ًواجعل لنا من املتقـني إمامـا :  إنام هي ،ًسألت ربك عظيام": اإلمام الصادق

يقـول ، ]٢٥:األح زاب [ M T S R QL:و يف قولـه تعـاىل."
 وكذلك ، وهي قراءة ابن مسعود،بعيل:  وقيل،"بالريح واملالئكة":الطويس
وكفـى اهللا املـؤمنني القتـال بــالريح ":  وقـال الطــربيس  ." مـصحفه  هـو يف
ــه كــان يقــرأ،"واجلنــد ــال ":  وعــن ابــن مــسعود أن ــؤمنني القت وكفــى اهللا امل
 >    = < ?  : ; M: ويف قولـــه تعـــاىل  ."بعـــيل

@L ]يذكران قـراءة لتأييـد رأي فقهـي ارتـبط باملـذهب ، ]٢٤:النساء 
إىل أجـل " هـذه القـراءة هـي زيـادة ، وهـو إبـاحتهم لـزواج املتعـة،اجلعفري
 هـ.أ)١(.")فام استمعتم به منهن( بعد "مسمى

 بالنسبة للقول بتحريف ":ويقول يف بيان منهج عبد اهللا شرب يف تفسريه
ً أو عدم حتريفه مل أجد لشرب نصا رصحياالقرآن الكريم  ولكن يبدو أنه يميل ،ً

 ويظهر هذا الرتجيح مما يكثر منه عىل أنه من ،إىل القول بالتحريف
 ،١٠٤ ،١٠٢:(يف سورة آل عمران اآليات . ومن هذه القراءات ،القراءات

                                                
احلــدائق : وانظــر).١/٥٣٨: ( عـرشية يف األصــول والفـروع لعــيل الـسالوسيثنــإلمـع ا) ١(

 ).١٠٤-٨/١٠٢: (النارضة



 

 
 

M  < ; : 9 8 7 6 5 4: هي  فاآلية األوىل،)١١٠
 @ ?  > =L  ّمسلمون(و ) تقية(أهنا قرئت ًولكن شربا يذكر (

 وأما ،وواضح أن حتريف التقوى بالتقية لتأييد مبدأ من مبادئ اجلعفرية
وقرئ بالتشديد أي منقادون للرسول ":الكلمة األخرى فيقول عنها شرب

M  k j i  h g f: واآلية الثانية،"ثم لإلمام من بعده
u t s r qp o n     m lL  يبدل

. M :وكذلك فعل يف اآلية الثالثة  .أئمة اجلعفريةبأئمة أي ) أمة(كلمة 
 8  7 6 5   4 3 2 1 0 /

9L،هم آل حممد عليهم السالم، وقرئ كنتم خري ": فيقول
 هـ.أ")١("أئمة

ــف : املــسألة الثانيــة احتجــاجهم بوجــود القــراءات عــىل قــوهلم بتحري
 :يقـول اخلـوئي عنـد ذكـره أنـواع حتريـف القـرآن. القرآن بالزيادة والـنقص

 مـع حفـظ القـرآن وعـدم ،النقص أو الزيادة يف احلروف واحلركات: الثاين"
والتحريـف هبـذا املعنـى .  وإن مل يكـن متميـزا يف اخلـارج عـن غـريه،ضياعه

 ومعنـى ، فقد أثبتنا لك فيام تقدم عدم تواتر القـراءات،ًواقع يف القرآن قطعا
ما غريهـا فهـو إمـا  وأ،هذا أن القرآن املنزل إنام هو مطابق إلحدى القراءات

 .هـ.أ")٢(. وإما نقيصة فيه،زيادة يف القرآن
                                                

 .١١٥ص: الشيعة وحتريف القرآن: وانظر) ١/٥٦٦: (املرجع السابق) ١(
واألنـوار النعامنيـة ،١٤٠ص: الـشيعة والـسنة: وانظـر. ١٩٨ص: البيان يف تفسري القـرآن) ٢(

 =وأكذوبــة حتريــف القـرآن بــني الــشيعة والــسنة لرســول ،)٢/٣٥٧: (لنعمـة اهللا اجلزائــري



 

 
 

اختــاذ القــراءات الــواردة يف كتــب أهــل الــسنة مطعنــا : املــسألة الثالثــة
يقـول .  ونسبة القول بتحريـف القـرآن ألهـل الـسنة،للطعن عىل أهل السنة

لقد نقـل رواة الـشيعة بعـض الروايـات التـي يـشم منهـا ": رسول جعفريان
ومـن الروايــات يف هـذا البــاب ... ًووقوعــه يف كتـاب اهللا ظــاهرا التحريـف 

 وقـد ذكـر بعـض هـذه الروايـات يف ،قسم يرجع إىل االختالف يف القراءات
ويوجـد يف كتـب أهـل ..  وقسم كبري منها يف كتب أهل الـسنة ،كتب الشيعة

ــضا ــراءات أي ــتالف يف الق ــسنة االخ ــراءات ،ًال ــت يف اخــتالف الق ــام ألف  ك
 راجـــع كتـــاب املـــصاحف البـــن أيب داود ،رشات الكتـــبواملـــصاحف عـــ

السجستاين حـول اخـتالف املـصاحف أو تفـسري الزخمـرشي أو الطـربي أو 
ًغري ذلك فسرتى شيئا تتعجب منـه قطعـا  وراجـع أمثلـة أخـرى الخـتالف ،ً

ومـن  ... املصاحف يف كتب أهـل الـسنة ممـا نـذكره مـن املـصادر يف اهلـامش
: هل السنة والـشيعة عـىل حـد سـواء بـشأن آيـةما رواه أمصاديق هذا الباب 

حيــث أضــيف إليهــا صــالة ) حــافظوا عــىل الــصلوات والــصالة الوســطى(
 العرص

يف املصحف مل يكن بمعنـى أهنـا مـن ) صالة العرص(واضح أن إضافة 
ًولذا قال القايض ردا عىل من نسب إىل ابن .  بل هو تفسري هلذه الكلمة،اآلية

ّحفه وأن أيب بن كعب أضـاف إىل مـصحفه مسعود حذف املعوذتني من مص
ــأويالت ،ســوريت احلفــر واخللــع  أنــه يمكــن أن يكــون قــد أثبــت بعــض الت

قد ثبت يف مصحفه ما ليـس بقرآن مـن دعـاء ": والدعاء يف مصحفه ويقول 
لـيس  (:كام أن السيوطي جزم بأن الرواية التي ذكـر فيـه اآليـة ... "أو تأويل

                                                

 .٨٢ص:جعفريان =



 

 
 

بأهنــا قــراءة ) يف مواســم احلــج(ن ربكــم ًعلــيكم جنــاح أن تبتغــوا فــضال مــ
وهكذا بالنـسبة إىل إضـافات أخـرى التـي نقلناهـا عـن املـصاحف  ،تفسريية

ــساب ــن أيب داود يف ال ــايل ... ق الب ــسؤال الت ــشري إىل ال ــا ن ــف : ونحــن هن كي
يقولون هذا بالنسبة إىل ما رواه كرباؤهم وال يقولون بـنفس هـذا الكـالم يف 

) . إن صـح وثبـت عـنهم(شيعة علـيهم الـسالم توجيه ما روي عـن أئمـة الـ
 قـد ذكـر بعـض – وقد يكون بـدافع االهتـام ال املوضـوعية –ولكن البعض 

 .)١(هـ.أ".فهذه الروايات وزعم أنه قد أثبت أن الشيعة يقولون بالتحري
ّاملقدمــة احلــسية املــسلم بـــها ": ويقــول أبــو العبــاس الــرازي الرافــيض

بعــض الــصحابة كــانوا يــدعون قرآنيــة (هــي أن  ،واآليت بيانـــها إن شــاء اهللا
إن علـامء أهـل ( واملقدمة الثانية التي أثبتناها قبل قليل هي ،)قراءهتم الشاذة

السنة يرون من يدعي قرآنيـة القـراءة الـشاذة قـد أدخـل يف القـرآن مـا لـيس 
علامء أهـل الـسنة يـرون بعـض الـصحابة قـد أدخلـوا يف ( فنستنتج أن ،)منه

أو  . فيثبـت حتريـف القـرآن بالزيـادة لـبعض الـصحابة،)منـهالقرآن ما ليس 
وأن مـا قـرأ بـه الـصحابة كـان مــن ،نقـول إن كـالم علـامء أهـل الـسنة باطــل

 وواضح أن ، فيصبح هؤالء العلامء منكرين لقرآنية ما هو من القرآن،القرآن
اعتقاد علامء أهل السنة بعدم قرآنية ما هو من القرآن حتريف رصيح بإخراج 

وإما أن نقول إن أمر هذه الشواذ مبهم فال نعلم أهـي مـن  .القرآن منهبعض 
 فهذا يعني أن علامء أهل السنة يف شك من سـالمة القـرآن مـن ،القرآن أم ال

 الحـتامل ،التحريف ألنـهم ال يعلمون أن املصحف قد سقط منه قرآن أم ال

                                                
 .٨٩- ٨٢ ص:أكذوبة حتريف القرآن) ١(



 

 
 

بة تالعبـوا  وبالنتيجة فهم يشكون يف أن عثامن والصحا،!كون الشواذ قرآنا 
 ويلـزم منـه عـدم إمكانيـة ،اهللا عز وجل وأسقطوا بعض القرآن أم ال بكتاب

 ،أخذ أي حكم من القرآن بعد احتامل سقوط آيات من املصحف ال نعلمهـا
 ،وهذا كام ترى رأي سـاقط ال يقبلـه مجهـور أهـل الـسنة كـام مـرت كلامتــهم

 عبـارات بعــض لتزامـا منــا مل نــهمل ذكــر هـذا الوجــه ألنـه قــد يفهـم مــناو
 . علامئهم

ــشاذ املخــالف لرســم املــصحف إمــا هــو مــن :وخالصــة القــول   إن ال
 وإمـا أنــه لـيس مـن ،القرآن فيثبت التحريف للنافني وهم علامء أهل الـسنة
 وإمـا أن يـشكوا يف ،القرآن فثبت التحريف للمثبتني وهـم سـلفهم الـصالح
 هـ.أ)١(".يفأمرها فيتطرق الشك حينها إىل سالمة القرآن من التحر

ومثل هذه القراءات الـشاذة وإن وردت يف كتـب أهـل الـسنة إال أهنـم 
أمــا روايــات ":قــال حممــد مــال اهللا . جممعــون عــىل أهنــا ليــست مــن القــرآن

ــك  ــشيعة تعــرض لنقــد تل ــإنني مــا رأيــت أحــد علــامء ال ــف شــاذة ف التحري
ثـل الروايات التي وردت يف الكايف وتفسري القمـي وأقـوال علـامء الـشيعة م

الكليني واملفيد والنوري وغريهم بخالف أهل الـسنة فـإهنم حكمـوا بكفـر 
 ومل يذكروا تلك الروايـات التـي هـي شـاذة إال وذكـروا أهنـا ،من يعتقد هذا

  .   هـ.أ)٢(".فهل هذا يوجد عند الشيعة،منسوخة أو غري متواترة القراءة
 خرب اآلحاد  كحكم، حكم القراءات الشاذة عند الزيدية:الزيدية: ًثانيا

                                                
 ٣٢٩ص: إعالم اخللف بمن قال بتحريف القرآن من السلف أليب عمر صادق العالئـي) ١(

-٣٣٠. 
 .٦٤ص: الشيعة وحتريف القرآن)٢(



 

 
 

وأما مـامل يـصح سـنده فلـيس بقـرآن وال . يف الداللة عىل مدلوهلا إن صحت
والـشاذ مثـل قـراءة ابـن مـسعود ":قـال أمحـد بـن لقـامن. ينزل منزلة اآلحـاد

فيجـب ،هـي كأخبـار اآلحـاد يف وجـوب العمـل هبـا) ثالث أيام متتابعات(
 ،عني كوهنا قرآنـا فيت، ألن عدالة الراوي توجب قبول ما رواه،التتابع لذلك

فتعـني كوهنـا خـربا ، وقد بطل باشرتاط التـواتر كوهنـا قرآنـا،ًأو خربا آحاديا
 فيجـب العمـل ،آحاديا فتقبل كام يقبل اخلرب اآلحادي إذا تكاملـت رشوطـه

 .  هـ.أ)١(".وال جيب العلم بكوهنا قرآنا،هبا
 
 
 
 

                                                
 ).١/١٢١: (إرشاد الفحول: وانظر. ٦٤ص: الكاشف لذوي العقول) ١(



 

 
 

 



 

 M 8 7@ G F E D C  B A  : ولاملوضع األ •
K J I HL ]ــرة 87M g fو ،]٥١: البقـــــــــ

p o n m l    k j  i hL ]األعــراف :
١٤٢[ 

  :القراءات الواردة يف اآلية 
 فقـرأ أبـو عمـرو وأبـو جعفـر M AL:اختلف القراء يف قراءة قوله تعاىل

َوعدنا(ويعقوب  ْ َ َواعـدنا(وقـرأ البـاقون . من غري ألف بعد الـواو ) َ ْ َ بـألف ) َ
 ) ١(.اوبعد الو

َوعدنا(قراءة ف ْ َ َفعل(من غري ألف عىل زنة ) َ املجرد تفيـد بـأن الوعـد صـدر ) َ
 . من اهللا تعاىل وحده وهو سبحانه املنفرد به

َواعــدنا(أمــا قــراءة إثبــات ألــف املفاعلــة  َ َ َفاعــل ( عــىل زنــة ) َ فهــي صــيغة ) َ
 وحقيقة هذه الصيغة تدل عىل حـصول الفعـل الواحـد مـن فـاعلني .مفاعلة

وواعـدنا بـألف ":  قال ابن عاشـور.أكثر عىل وجه املشاركة يف ذلك الفعلف
بعد الواو عىل صيغة املفاعلة املقتضية حصول الوعـد مـن جـانبني ؛ الواعـد 

 ، واملفاعلة عىل غري باهبا ملجرد التأكيد عـىل حـد سـافر وعافـاه اهللا،واملوعود
ن املفاعلـة تقتـيض أل ، فتكـون جمـازا يف التحقيـق،وعالج املريض وقاتلـه اهللا

                                                
 )   ٢١٢/ ٢: (والنرش، ١٥٥: السبعة البن جماهد : انظر ) ١(



 

 
 

تكرر الفعل من فاعلني فإذا أخرجت عن باهبا بقي التكرر فقط من غري نظر 
للفاعل ثـم أريـد مـن التكـرر الزمـه وهـو املبالغـة والتحقـق فتكـون بمنزلـة 

 . التوكيد اللفظي
واألشهر أن املواعدة ملا كان غالب أحواهلا حصول الوعد من اجلانبني شـاع 

ق الوعـد وقـد شـاع اسـتعامهلا أيـضا يف خــصوص اسـتعامل صـيغتها يف مطلـ
واستعملت  ... التواعد باملالقاة كام وقع يف حديث اهلجرة وواعداه غار ثور

ــة اللقــاء عــىل ســبيل  ــيض القــرب فهــو بمنزل ــتكلم يقت هنــا ألن املناجــاة وال
. االستعارة ولذلك استغنى عن ذكر املوعود به لظهوره من صيغة املواعـدة 

 باهبا بتقدير أن اهللا وعد موسى أن يعطيـه الـرشيعة وأمـره وقيل املفاعلة عىل
 فكان الوعـد حاصـال ،باحلضور للمناجاة فوعد موسى ربه أن يمتثل لذلك

مـن الطـرفني وذلـك كـاف يف تـصحيح املفاعلـة بقطـع النظـر عـن اخــتالف 
 وذلك ال ينايف املفاعلـة ألن مبنـى صـيغة املفاعلـة حـصول فعـل ،املوعود به

 )١(.هـ.أ".نبني ال سيام إذا مل يذكر املتعلق يف اللفظمتامثل من جا
 :بإثبات األلف عىل قولني  MAL يف توجيه قراءة العلامء اختلف قدو

طارقـت :  كقـول ،أن املفاعلة عىل غري باهبا وإنام هـي ملجـرد التأكيـد: األول
 ، وإىل هــذا ذهــب البغــوي ومكــي بــن أيب طالــب. وعاقبــت اللــص،النعــل

 .)٢(وغريهم
                                                

والكــشف عــن وجــوه ) ١/٦٠: (جــامع البيــان : وانظــر ) ١/٥٠٠: (التحريــر والتنــوير) ١(
 ).١/٢٠٠: (البحر املحيط ، )١/١٣٩: (الكشاف،)١/٢٣٩: (القراءات وعللها ملكي

ــرآن للنحــاس، )١/٤٧: (علــل القــراءات لألزهــري: انظــر) ٢( ، )١/٢٢٤: (وإعــراب الق
: املختــارو، )١/٩٥: (معـامل التنزيـل) ١/٢٤٠: (والكــشف، ٩٦ص: وحجـة القـراءات

)١/٤٦.( 



 

 
 

أن املفاعلـة تفيـد االشـرتاك يف  بـ، علل بعض من قال هبـذا القـول ذلـكوقد
 تنزيـه اهللا تعـاىل عـن اشـرتاك أحـد معـه يف وا فـأراد،أصل الفعل بني طـرفني

 واهللا ســبحانه ، ألن املواعــدة إنــام تكــون بــني املتكــافئني،فعــل مــن األفعــال
قـرأ أبـو ":قال ابـن عـادل)١(.وتعاىل منفرد بالوعد والوعيد يف كل خري ورش

ْوعــدنا(عمــرو ويعقــوب  َ ْواعــدنا( وقــرأ البــاقون ، ومــا كــان ثالثيــا،هنــا) َ َ َ (
 ورجحها بأن املواعدة إنام تكـون ،واختار أبو عبيد قراءة أيب عمرو. باأللف

ْ وأما اهللا عز وجل فهو املنفرد بالوعـد والوعيـد عـىل هـذا وجـدنا ،من البرش َ
ـــو ـــرآن نح ـــدة[ M ½ ¼ » ºL :الق  M c d،]٩: املائ

eL ]هـ.أ)٢(" ]٢٢: إبراهيم   .  
وإىل هـذا ذهـب الطـربي . أن املفاعلة حقيقة عىل باهبـا مـن املـشاركة: الثاين 

 : ثم اختلفوا يف تفسري املواعدة عىل قولني،والزجاج والزخمرشي وغريهم
وقبول  uفقبوله كان من موسى  ،أن الوعد وإن كان من اهللا تعاىل: األول
مـن أخـرب عـن شـخص أنـه وعـد غـريه اللقـاء ": يقال الطـرب. اوعدد الوع

 فمعلـوم أن املوعـود ذلـك واعـد صـاحبه مـن لقائـه ،بموضـع مـن املواضـع
 إذا كان وعده ما وعده إياه ، مثل الذي وعده من ذلك صاحبه،بذلك املكان

ومعلوم أن موسى صلوات اهللا عليه مل يعده . من ذلك عن اتفاق منهام عليه 
 إذ كان موسـى غـري مـشكوك فيـه أنـه ،موسى بذلكربه الطور إال عن رضا 

ومعقول أن اهللا تعـاىل .  وإىل حمبته فيه مسارعا ،كان بكل ما أمر اهللا به راضيا
                                                

) ١/١٤٩: (ومعــاين القــراءات لألزهــري، )١/٢٢٣: (إعــراب القــرآن للنحــاس:انظــر) ١(
 ٩٦:واحلجة البن زنجلة) ٢/٦٦: (واحلجة للفاريس

 ).٢/٦٧: (اللباب يف علوم الكتاب) ٢(



 

 
 

 ،وإذ كـان ذلــك كــذلك.  إال وموسـى إليــه مــستجيب ،مل يعـد موســى ذلــك
.  ووعده موسـى اللقـاء ،فمعلوم أن اهللا عز ذكره قد كان وعد موسى الطور

 وكان موسى ،ره ملوسى واعدا مواعدا له املناجاة عىل الطورفكان اهللا عز ذك
 قـرأ " واعـد " و" وعـد "فبأي القـراءتني مـن . واعدا لربه مواعدا له اللقاء 

 ملا وصفنا ، مصيب- من جهة التأويل واللغة - فهو للحق يف ذلك ،القارئ
 . من العلل قبل

 وأن اهللا بالوعــد ،إنــام تكــون املواعــدة بــني البــرش: وال معنــى لقــول القائــل 
وذلـك أن انفـراد اهللا بالوعـد والوعيـد يف . والوعيد منفرد يف كل خـري ورش 

 والنفع والـرض الـذي هـو بيـده وإليـه دون ، واخلري والرش،الثواب والعقاب
 ال حييــل الكــالم اجلــاري بــني النــاس يف اســتعامهلم إيــاه عــن -ســائر خلقــه 

ني الناس مـن الكـالم املفهـوم مـا واجلاري ب.  وال يغريه عن معانيه ،وجوهه
 فهـو وعـد مـن كـل واحـد مـنهام ،من أن كـل اتعـاد كـان بـني اثنـني: وصفنا 
 وأن ، وأن كـل واحـد مـنهام واعـد صـاحبه مواعـد، ومواعدة بينهام،صاحبه

 إنـام هـو مـا كـان ،الوعد الذي يكـون بـه االنفـراد مـن الواعـد دون املوعـود
 )١(.هـ.أ""عيد الو" الذي هو خالف " الوعد "بمعنى 
 َّ ربـهuموسـى ووعـد  ، الـوحي موسـىوعدعز وجل أن اهللا تعاىل : الثاين

ألن اهللا تعاىل  ،)واعدنا( قرئ ": قال الزخمرشي. املجيء للميقات إىل الطور
 هـ.أ")٢(.وعده الوحي ووعد املجيء للميقات إىل الطور

                                                
ورشح ، )١/١٣٣: (معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج: وانظــر، )١/٦٠: (جــامع البيــان ) ١(

 )١/١٦٤: (دوياهلداية للمه
 ).٢/٦٦: (احلجة للفاريس: وانظر، )١/١٣٩: (الكشاف) ٢(



 

 
 

ه التـوراة  وأعطـا،u  وأهل السنة واجلامعة يرون أن اهللا تعاىل كلم موسى 
 بخالف أهل الكالم من األشاعرة واملعتزلة وغـريهم فإنـه ،يف هذه املواعدة

 .)١(uينفون تكليم اهللا تعاىل ملوسى 
ــورة طــه ــاىل يف س ــه تع ــك قول ــل ذل M H G   F E D C :ومث

 Q P O N M     L  K J  IL 
فقـرأ أبـو عمـرو وأبـو  M IL:فقد اختلف القراء يف قراءة قوله تعاىل

ُووعدناكم(وب جعفر ويعق َ ْ َ َ ْوواعـدتكم( وقرأ محزة والكسائي وخلف ،)َ ُ ُّ َ َ َ( ،
ُوواعدناكم( وقرأ الباقون  َ ْ َ َ َ()٢(  

¦ § ¨©  M 8 7 ¬ « ª  :ثــــايناملوضــــع ال•
 ² ± ° ¯ ®L ]١١٧ :البقرة[ 

 :القراءات الواردة يف اآلية
 فقــرأ ابــن عــامر M² ± L:اختلــف القــراء يف قــراءة قولــه تعــاىل

َفيكون(ضارع بنصب الفعل امل َُ ُفيكون( وقرأ الباقون برفعه ،)َ َُ َ()٣(. 
 :ٍبأوجه هي) ُفيكون(وجهت قراءة رفع 

 وعــىل هــذا ،)يقــول(معطــوف عــىل ) فيكــون( الرفــع عــىل أن :األول
                                                

 )١/١٤٣: (تفسري القرآن العظيم: انظر) ١(
 )٢/٢١٣: (النرش:انظر) ٢(
ومثـل موضـع البقـرة موضـع آل عمـرآن ) ٢٢٠/ ٢: (والنـرش، ١٦٢ص: الـسبعة: انظر) ٣(

] ٦٨[افر وموضع غـ] ٨٢[وموضع يس ، ]٣٥[وموضع ، ]٤٠[وموضع النحل ، ]٤٩[
ــف القــراء يف  ووافقــه ، فقــرأ ابــن عــامر بنــصب النــون يف الــستة، M² Lفقــد اختل

 .املرجع السابق: انظر. وقرأ الباقون بالرفع. الكسائي يف موضعي النحل ويس



 

 
 

ال يتقـدم الوجـود وال ) كـن( وأمره سبحانه وتعاىل لليشء بــ،فاألمر حقيقي
 وال ،هـو موجـود بـاألمر فال يكون اليشء مأمورا بـالوجود إال و،يتأخر عنه

 .)١(وهو الذي رجحه الطربي والفراء. موجودا إال وهو مأمور بالوجود
والثـاين أن يكـون ":ورد هذا الوجه ابن عطيـة وتبعـه ابـن عـادل فقـال

 ورد ابـن عطيـة هـذا ، وهو قـول الزجـاج والطـربي،M ¯ Lمعطوفا عىل
ول مـع التكـوين  ألنه يقتيض أن الق، إنه خطأ من جهة املعنى": وقال،القول

 فكيـف يعطـف ، والتكوين حـادث،يعني أن األمر قديم. انتهى".والوجود
أمـا . وهذا الرد إنام يلزم إذا قيل بأن األمر حقيقة. عليه بام يقتيض تعقيبه له؟

 .  هـ.أ)٢(".بأنه عىل سبيل التمثيل وهو األصح فال: إذا قيل
ورجحـه .  حمـذوفخرب ملبتدأ) فيكون( و، الرفع عىل االستئناف:الثاين

 قـرئ برفـع M²L: قولـه تعـاىل":قـال القرطبـي. )٣(أبو عـيل الفـاريس
: وقال غريه.  أو فإنه يكون، فهو يكون":قال سيبويه. النون عىل االستئناف

 وإن كـان معـدوما فإنـه ، فعىل األول كائنا بعد األمر،هو معطوف عىل يقول
  هـ.أ.)٤(".بمنزلة املوجود إذا هو عنده معلوم

 فمعنـاه اخلـرب ال ،)كـن( أن يكون معطوفا معنى ال لفظـا عـىل :لثالثا
 .األمر

 ،ألنـه واقـع يف جـواب الطلـب) فيكـون(وأما قراءة ابن عامر فنصب 
                                                

 )١/٥٤٤: (تفسري الطربي) ١/٧٤: (معاين القرآن للفراء: انظر) ١(
 ). ١/٢٠٢: (يةاملحرر الوجيز البن عط: وانظر). ٢/٤٥٢: (اللباب) ٢(
 )٢/٢٠٨: (احلجة للفاريس: انظر) ٣(
 )٢/٨٨: (اجلامع ألحكام القرآن) ٤(



 

 
 

قـال . وهذه القراءة رصحية يف نسبة القـول إىل اهللا عـز وجـل. فاألمر حقيقي
 ، كأنـه ذهـب إىل أنـه األمـر،نـصب) َفيكـون: ( قـرأ ابـن عـامر":ابـن زنجلـة

 هـ .أ)١(".ًأكرم زيدا فيكرمك: قولت
 ،وقد ضعف هذه القـراءة بعـض مـن ينفـي صـفة الكـالم مـن املعتزلـة

أمجـع النـاس ":قال الفـاريس. لكوهنا رصحية يف إثبات صفة الكالم هللا تعاىل
 وهـو مـن ،ورفضوا فيه النصب إال ما روي عن ابن عـامر) يكون(عىل رفع 

 هـ.أ)٢(".لرفعا) فيكون( فالوجه يف ،الضعف بحيث رأيت
،  أن معناه اخلـربإالوإن كان بلفظ األمر ) كن(وعللوا هذا التضعيف بأن 

ائتنـي : (نحـو، ومن رشط النصب بالفـاء يف جـواب األمـر أن خيتلـف الفعـالن
، فأما إذا اتفق الفعالن فال جيوز النصب، "إن تأتني أكرمك": تقديره، )فأكرمك

 .)٣("إن يكن يكون": ندهمألن التقدير ع، ويف اآلية ال يصح النصب
بـأن : ا  وأول بعـضهم معنـى هـذه اآليـة عـىل قـراءة ابـن عـامر ؛ فقـالو

لفظه ) كن( ألن ،)فيكون( فساغ النصب يف ،االعتبار بظاهر اللفظ ال املعنى
    )٤(.ًلفظ األمر وإن كان ليس أمرا حقيقيا

                                                
 .١١١ص: احلجة) ١(
وممن ضـعفها أو استـشكلها أو وصـفها بالبعـد األنبـاري يف إعـراب ). ٢/٢٠٦: (احلجة) ٢(

: املهـــــدوي يف رشح اهلدايـــــة، )١/٢٦١: (ومكـــــي يف الكـــــشف،)١/٢٠: (القـــــرآن
دريـس يف املختـار يف معـاين إوابن ، )١/٢٠٢: (يف املحررالوجيزوابن عطية ، )١/١٧٩(

 ) .١/١٠٩: (عراب القراءات الشواذإوالعكربي يف ) ١/٧٢: (قراءات أهل األمصار
 ) .١/٧٣: (واملختار يف معاين قراءات أهل األمصار، املراجع السابقة: انظر) ٣(
: والـــدر املـــصون، )١/٥٨٦: (والبحـــر املحـــيط) ٢/٢٠٧: (احلجـــة للفـــاريس: انظـــر) ٤(

)٢/٨٩ .( 



 

 
 

 القول ّإذا كان املعتزلة قد ضعفوا قراءة ابن عامر لرصاحتها يف نسبة"و
ّ فإن بعض األشاعرة قـد ضـعف توجيـه العطـف يف قـراءة ،إىل اهللا عز وجل

 حيـث ، وهذا خمـالف ألصـوهلم،الرفع لرصاحته يف اقرتان القول والتكوين
 . والتكوين حادث عند اجلميع،إن القول عندهم قديم

ــات  ــدم املكون ــالم أو بق ــا بحــدوث الك ــول إم ــزمهم الق ... َّوهلــذا يل
وج من تضعيف العطـف إىل موافقـة املعتزلـة يف محـل ويضطر بعضهم للخر
 هـ .أ)١(".األمر فيها عىل املجاز

ــشيعة صــفة الكــالم عــن اهللا عــز  ــبعهم مــن ال ــة ومــن ت ــي املعتزل وينف
وأما األشاعرة فوافقوا أهل السنة واجلامعة يف إثبات صـفة الكـالم هللا  ،)٢(وجل

شاعرة مع أهل الـسنة واختلف األ، وأن اهللا يتكلم بكالم غري خملوق، عز وجل
حيث يـرى األشـاعرة أن كـالم اهللا نفـيس قـديم يف األزل ، يف معنى هذه الصفة

، وقـد ذكـر ابـن )٣(وال يوصف باحلـدوث وال التجـدد، متعلق بذاته ال بمشيئته
حيـث "تيمية أن الرازي يرى أن النزاع بينهم وبني املعتزلة يف هذه املسألة لفظي 

 )٤("وق كالم اهللا وهم مل يسموه كالم اهللان املعتزلة سمت ذلك املخلإ
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 .وما بعدها) ٢/٤٢٧: (اللباب:وانظر). ٣/١١٣١: (األثر العقدي) ١(
ضمن رسائل ( وما بعدها؛ املخترص يف أصول الدين٥٣٢رشح األصول اخلمسة : انظر )  ٢(

 ٢٢٥-٢٢٣العدل والتوحيد 
 ؛ ٧٣د ؛ جوهرة التوحي١٣٢-١٣٠وما بعدها؛ اإلرشاد ١٨٢قواعد العقائد: انظر ) ٣(
  ٢/٦١٨التسعينية )  ٤(



 

 
 

VL ]١٨٤: البقرة[ 
 :القراءات الواردة يف اآلية

فقرأ ابن عباس ريض  M SL:اختلف القراء يف قراءة قوله تعاىل
 وقراءة ابـن ،)ُيطيقونه(راء وقرأ مجهور الق،)وعىل الذين يطوقونه(اهللا عنهام 

 .)١(عباس شاذة ملخالفتها رسم املصاحف
فقراءة ) وعىل الذين يطوقونه ( وأما قراءة من قرأ ذلك ":قال الطربي

 وغــري جــائز ألحــد مــن أهــل اإلســالم ،ملــصاحف أهــل اإلســالم خــالف
 نقـال ظـاهرا rاالعرتاض بالرأي عىل ما نقلـه املـسلمون وراثـة عـن نبـيهم 

 ألن ما جاءت به احلجة من الدين هو احلق الذي ال شـك فيـه ،ذرقاطعا للع
 وال يعرتض عىل ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند اهللا ،أنه من عند اهللا

 هـ.أ)٢(".باآلراء والظنون واألقوال الشاذة
وقـد احـتج هبـذه القــراءة وأمثاهلـا الـشيعة عــىل نـسبة القـول بتحريــف 

:  أقـول": بعد نقله لكالم الطـربي الـسابقئيالعالالقرآن ألهل السنة يقول 
وإن مل ! ما قرأ به الـصحابة إن كـان مـن القـرآن فلـامذا ال جتـوز القـراءة بــه ؟

وأما القول أنـه . !يكن قرآنا فكيف أدخل الصحابة ما ليس من القرآن فيه ؟
 يعنـي ،ال جتوز قراءته لعدم حتقق القطع بأن تلك الزيادات من القـرآن أم ال

دة أهل السنة يف مصحف املسلمني هي عدم العلم بشمول املصحف أن عقي
 إذ من املحتمل أن هذا الذي قرأ به الـصحابة مـن القـرآن ،لكل آيات القرآن

 .هـ.أ)٣(".ومل يكتب فيه
                                                

 )١/١٨٧: (والدر املنثور،)٢/٨٢: (جامع البيان:  انظر) ١(
 ).٢/٨٢: ( جامع البيان)٢(
 .٥٤٥ -٥٤٤ص:  إعالم اخللف)٣(
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L KL ]١٩ – ١٨: آل عمران[ 
 :القراءات الواردة يف اآلية 

 فقـرأ الكـسائي بفـتح ،)إن الـدين (:اختلف القراء يف قراءة قوله تعـاىل
 .)١()إن( وقرأ الباقون بكرس مهزة ،)أن(مهزة 

أمـا قـراءة .  والكالم قبله تام،عىل أن اجلملة مستأنفة) إن(فقراءة كرس 
شهد ": والتقدير.  M   9  8  7    6:  L:الفتح فعىل أهنا بدل من قوله تعاىل

 )٢(. وبأن الدين عند اهللا اإلسالم،اهللا بأنه ال إله إال هو
وقد وجه الفـاريس وتبـع الزخمـرشي القـراءات الـواردة يف اآليـة وفـق 

ــة عــىل أصــلني مــن أصــول ،مــذهبهام  فجعــال القــراءات تتعاضــد يف الدالل
 ،بـالفتح) هأنـ( وقـرئ ":فقـال الزخمـرشي، )٣(العدل والتوحيـد: املعتزلة مها

ّ بالكرس عىل أن الفعل واقع عىل أنه بمعنـى شـهد اهللاَّ عـىل MI HLو

                                                
 ).٢/٢٣٨: (والنرش، ٢٠٢ص: السبعة: انظر) ١(
، )١/١٤١: (واملختــــار، )١/٢١٥: (ورشح اهلدايــــة، )١/٣٨٨: (الكــــشف: انظــــر) ٢(

 ). ١/٣٦٤: (واملوضح
واملراد بالعـدل . وما ينفى عنه من الصفات، التوحيد عند املعتزلة يدور حول ما يثبت هللا) ٣(

وهـو سـبحانه ال يفعـل ، فهم يرون أن أفعـال اهللا كلهـا حـسنة، البحث يف أفعال اهللا تعاىل
كام ينزهونه عن اإلخالل بام هو واجب عليه، وبناء عىل ذلك نفوا أمورا وأوجبوا ، القبيح

املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقـف :انظر. خرى، فنفوا أن يكون اهللا خالقا ألفعال عبادهأ
 .١٥٣، ٨١ص: أهل السنة منها للعتيق



 

 
 

مجلـة مـستأنفة مؤكـدة  ML K  J I HL:وقوله.  أو بأنه،أنه
ــة األوىل ــت . للجمل ــإن قل ــت : ف ــد؟ قل ــدة هــذا التوكي ــا فائ ــه أن : م فائدت

 فإذا أردفه ،تعديل M? >L: وقوله،توحيد M :    9  8  7L:قوله
ــه ــدل  M I HL K  JL:قول ــد آذن أن اإلســالم هــو الع فق

.  وما عـداه فلـيس عنـده يف يشء مـن الـدين، وهو الدين عند اهللاَّ،والتوحيد
ّوفيه أن مـن ذهـب إىل تـشبيه أو مـا يـؤدى إليـه كإجـازة الرؤيـة أو ذهـب إىل 

 وهـذا ، مل يكن عىل دين اهللاَّ الـذي هـو اإلسـالم،اجلرب الذي هو حمض اجلور
 كأنــه ،ّ عــىل أن الثـاين بــدل مـن األول، وقرئــا مفتـوحني.بـني جـىل كــام تـرى

 ، والبدل هو املبدل منه يف املعنى،"شهد اهللاَّ أن الدين عند اهللاَّ اإلسالم":قيل
ّوقـرئ األول بالكـرس .  ألن دين اهللاَّ هو التوحيد والعدل،ًفكان بيانا رصحيا
وهذا . رتاض مؤكد وما بينهام اع،ّ عىل أن الفعل واقع عىل إن،والثاين بالفتح

 فرتى القراءات كلها ،أيضا شاهد عىل أن دين اإلسالم هو العدل والتوحيد
 هـ.أ")١(.متعاضدة عىل ذلك

وهو عىل طريقة املعتزلة من ":قال أبو حيان تعقيبا عىل قول الزخمرشي
وأمـا قـراءة . إن أفعـال العبـد خملوقـة لـه ال هللا تعـاىل :  وقوهلم ،إنكار الرؤية
إن ": فقـال أبـو عـيل الفـاريس،) وأن،أنـه: (ن وافقـه يف نـصبالكـسائي ومـ

 أال ترى أن الدين الذي هو ،شئت جعلته من بدل اليشء من اليشء وهو هو
 وهـو هـو يف املعنـى ؟ وإن شـئت جعلتـه ،اإلسالم يتضمن التوحيد والعدل

وإن ":وقـال.  ألن اإلسالم يشتمل عىل التوحيد والعـدل،من بدل االشتامل
                                                

 ).٣/٢٣: (احلجة للفاريس: وانظر). ١/٣٤٤: (الكشاف) ١(



 

 
 

 ، ألن الدين الذي هـو اإلسـالم قـسط وعـدل،بدال من القسطشئت جعلته 
ــيشء ــيشء مــن ال انتهــت . " ومهــا لعــني واحــدة،فيكــون أيــضا مــن بــدل ال

 فلذلك يشتمل كالمه عىل لفظ املعتزلـة مـن ، وهو معتزيل،خترجيات أيب عيل
 خرجه غريه أيضا وليس ، وعىل البدل من أنه ال إله إال هو،التوحيد والعدل

عرف :  وهو، يؤدي إىل تركيب بعيد أن يأيت مثله يف كالم العرب ألنه؛بجيد 
 هـ.أ)١(".زيد أنه ال شجاع إال هو

 M L  K J IL :قــــال تعــــاىل: امساملوضــــع اخلــــ •
 ]١٦٤:النساء[

 :القراءات الواردة يف اآلية 
ــه تعــاىل ــف القــراء يف قــراءة قول فقــرأ إبــراهيم  MJ IL:اختل

 وقـرأ  .ذه القـراءة شـاذة ال يقـرأ هبـا وهـ،)اهللاَ(النخعي بنصب اسم اجلاللة 
 .)٢(مجهور القراء برفع اسم اجلاللة

َموسى( و،اسم اجلاللة فاعلأن رفع عىل الفقراءة  مفعول به تدل عىل ) ُْ
 ففيهــا إثبــات صــفة الكــالم هللا تعــاىل كــام يليــق rَّأن اهللا تعــاىل كلــم موســى 

 .بجالله سبحانه
ْمـن الكلـم ) كلـم( بأن ،فعوقد أول بعض أهل الكالم معنى قراءة الر َ

أمجــع الــسلف ": قــال ابــن حجــر.  وهــو مــن بــدع التفاســري،بمعنــى اجلــرح
 ونقــل ،هنــا مــن الكــالم) كلــم(واخللــف مــن أهــل الــسنة وغــريهم عــىل أن 

                                                
 ).٥/١٠١: (اللباب: وانظر). ٢/٤٠٨: (البحر املحيط) ١(
ــي: انظــر) ٢( ــن جن ــرص،)١/٢٠٤: (املحتــسب الب ــهوخمت ــن خالوي ــشواذ الب ، ٣٠ص: يف ال

 ) ٣/٣٩٩: (والبحر املحيط



 

 
 

 وهـو مـردود ،الكشاف عن بدع بعض التفاسري أنه من الكلم بمعنى اجلـرح
 . هـ.أ)١(".باإلمجاع املذكور
َموسـى( و، أن اسم اجلاللة مفعول بـه مقـدمنصب فعىلال وأما قراءة  ُْ (

ِ هو املكلمu فموسى ،فاعل مؤخر َ ُ. 
 وقد احتجت املعتزلة هبذه القراءة عـىل نفـي صـفة الكـالم عـن الـرب 

 وهـذا ML  K J IL: قولـه":قال ابن كثـري. تبارك وتعاىل
جـاء رجـل ... وقد .  هبذه الصفة، وهلذا يقال له الكليمuترشيف ملوسى 

 )ًوكلـم اهللاَ موسـى تكلـيام(:  بكر بن عياش فقال سمعت رجـال يقـرأإىل أيب
 وقرأ األعمش عىل ، قرأت عىل األعمش. ما قرأ هذا إال كافر:فقال أبو بكر

 وقـرأ أبـو ، وقرأ حيى بن وثاب عىل أيب عبد الرمحن الـسلمي،حييى بن وثاب
ب عـىل  وقـرأ عـيل بـن أيب طالـ،ِّعبد الرمحن السلمي عىل عيل بـن أيب طالـب

 وإنـام اشـتد غـضب أيب بكـر .r ML  K J ILرسول اهللا 
َّبن عياش ـ رمحه اهللا ـ عىل من قرأ كـذلك ألنـه حـرف لفـظ القـرآن ومعنـاه،  َْ

أو يكلـم  uوكان مـن املعتزلـة الـذين ينكـرون أن يكـون اهللا كلـم موسـى 
َأحدا من خلقه كام رويناه عـن بعـض املعتزلـة أنـه قـرأ عـىل بعـض املـشايخ ً .

 :كيف تصنع بقولـه تعـاىل: يا ابن اللخناء:  فقال له)ًم اهللاَ موسى تكلياموكل(
M¥ ¤ £ ¢ ¡ �L ] يعني أن هذا ال  ]١٤٣:األع راف

وتأكيــد الكــالم باملــصدر ينفــي  ؛ هـــ.أ)٢ (". وال التأويــل،حيتمــل التحريــف

                                                
 ).١٣/٤٧٩: (فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر) ١(
 =ولطـــائف ، )٣/٤١٤:(البحـــر املحـــيط: وانظـــر، )٢/٤٧٤: (تفـــسري القـــرآن العظـــيم) ٢(



 

 
 

 .   )١(احتامل التأويل يف معنى الكالم
ة فعليـة باعتبـار أفـراد وصـف ،ٌوصفة الكالم صفة ذاتيـة باعتبـار النـوع

الكالم من صفاته وليس كالصفة القائمة به التي ال "؛ قال ابن تيمية الكالم 
: تتعلق بمشيئته ؛ ألن الكالم متعلق بمشيئته وهلذا قال أمحد يف رواية حنبل 

متكلام عاملا غفورا ؛ : فذكر أمحد ثالث صفات ... مل يزل متكلام عاملا غفورا 
العلم من وجه ويشبه املغفرة من وجه فـال يـشبه بأحـدمها يشبه  )٢( فالكالم 

والطائفــة التــي  دون اآلخــر ؛ فالطائفــة التــي جعلتــه كــالعلم مــن كــل وجــه 
له بالقدرة  ًجعلته كاملغفرة من كل وجه قرصت يف معرفته وهذا ليس وصفا

فـاهللا تعـاىل يـتكلم  ،)٣("عىل الكالم بل هو وصف له بوجود الكالم إذا شاء 
 ،وقـد دل عـىل ذلـك الكتـاب والـسنة، ء وكيف شاء بكالم مـسموعمتى شا

 . )٤(وإمجاع سلف األمة 
 تعـاىل اهللا عـن –يـتكلم  وقد زعمت املعتزلـة وغـريهم أن اهللا تعـاىل ال

اهللا إنام مل يبد منه  وأن ليس من كالمه الذي هو صفة له ون آ وأن القر–ذلك 
 .هللا كبيت اهللا وناقة اا وتكريام  ترشيفأضافه له 

 أن إثبات صفة الكالم هللا تعـاىل يلـزم منـه همزعمغاية شبهة املعتزلة و
ــشبيه والتجــسيم ــم وشــفتني  .الت ــن جــوف وف وأن الكــالم ال يكــون إال م

                                                

 ) ١/٦٦: (اإلشارات يف فنون القراءات للقسطالين =
 ).٧/١٣٥: (واللباب، )٦/١٣: (اجلامع ألحكام القرآن: انظر) ١(
 .  ولعل الصحيح ما أثبت واهللا أعلم، )فاملتكلم (يف املطبوع ) ٢(
 )٣٣٧-١/٣٣٦: (التسعينية البن تيمية) ٣(
ص :والقواعد املثىل ) ١/٣٣٦: (والتسعينية، )٣٨-٣٧ / ١٢: (انظر جمموع الفتاوى) ٤(

٢٥.  



 

 
 

بحـرف وصـوت مـسموع عـىل الوجـه تعاىل يـتكلم أن ويرد عليهم . ولسان
 ال كام يتكلم املخلـوق واالشـرتاك يف االسـم ال يلـزم منـهيليق بجالله الذي 

 )١(.االشرتاك يف احلقيقة واملسمى وهبذا تنتفي هذه الشبهة من أساسها
M RQ P  O N M L K J:  قال تعـاىل:سادساملوضع ال •

 c b a ` _ ^] \   [ Z YX W V U   T S
dL ]٦٧: املائدة[ 

 :القراءات الواردة يف اآلية
يأهيـا  (rكنا نقرأ عىل عهد رسـول اهللا ": قالtروي عن ابن مسعود 

ل بلـغ مـا أنـزل إليـك أن عليـا مـوىل املـؤمنني وإن مل تفعـل فـام بلغـت الرسو
 )٢(  .والقراءة شاذة خمالفة لرسم املصحف فال يقرأ هبا ".)رسالته

عــىل ض  احــتج هبــا الــروافtوهــذه القــراءة املنــسوبة البــن مــسعود 
 هـي األمـر tَّ وزعموا أن إمامة عـيل ،t بتبليغ إمامة عيل rتكليف النبي 

 t وذلـك ألن عليـا ،ل اهللا تعاىل من خالله بحفظ اإلسـالم كلـهالذي يتكف
 . r يقوم بمامرسة وظائف النبي rبصفته خليفة النبي 

 كتم ذلك خوفا من ارتداد الصحابة رضوان اهللا rثم زعموا أن النبي 
 - rأي حممـد –ملا وقـف ":  يقول الفيض الكاشاين.tعليهم حسدا لعيل 

 إن اهللا تعـاىل يقـرؤك ،يـا حممـد: فقـال.  تعـاىلبـاملوقف أتـاه جربئيـل عـن اهللا
إنه قد دنا أجلك ومدتك وأنا مستقدمك عىل ما ال بـد :  ويقول لك،السالم

منه وال عنه حميص فاعهد عهدك وقـدم وصـيتك واعمـد إىل مـا عنـدك مـن 
                                                

 ). ٥٠٤، ٤٤٦ / ٢: (التسعينية، )١/٤٥٨: (معاين القرآن لألخفش: انظر) ١(
 ) . ١/٣٨٤: (وفتح القدير، )٣/١٠٩: (الدر املنثور: انظر) ٢(



 

 
 

العلم ومرياث علوم األنبياء من قبلك والسالح والتابوت ومجيع مـا عنـدك 
ها إىل وصيك وخليفتـك مـن بعـدك حجتـي البالغـة من آيات األنبياء فسلم

 فأقمه للناس علام وجدد عهـده وميثاقـه ،uعىل خلقي عيل بن أيب طالب 
 وذكرهم مـا أخـذت علـيهم مـن بيعتـي وميثـاقي الـذي واثقـتهم بـه ،وبيعته

 ومـوالهم ومـوىل كـل مـؤمن يوعهدي الذي عهدت إليهم مـن واليـة وليـ
 قومه وأهـل النفـاق r رسول اهللا فخيش ... uومؤمنة عيل بن أيب طالب 

والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا جاهلية ملـا عـرف مـن عـدواهتم وملـا تنطـوي 
يا جربئيل إين أخشى قومي أن : فقال...  من البغضة uعليه أنفسهم لعيل 

 فرحل فلام بلغ غدير خم قبـل اجلحفـة uيكذبوين وال يقبلوا قويل يف عيل 
مخــس ســاعات مــضت مــن النهــار بــالزجر بثالثــة أميــال أتــاه جربئيــل عــىل 

 ،يا حممد إن اهللا تعـاىل يقـرؤك الـسالم: واالنتهار  والعصمة من الناس فقال
 يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يف عيل وإن مل تفعـل "ويقول لك 

 هـ.أ)١(".فام بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس
 وملـا ،للقـراءة املتـواترةوهذه القراءة عـىل فـرض صـحتها فإهنـا خمالفـة 

 .)٢( ومل يكتم شيئا، بلغ ما أنزل إليهrًانعقد اإلمجاع عليه من أن حممدا 
 MQ P  O N M L K JL:  قوله تعاىل":قال القرطبي

ــغ : قيــل  ــاه أظهــر التبلي ــا مــن ؛معن ــه خوف ــه كــان يف أول اإلســالم خيفي  ألن
 ،نه يعصمه مـن النـاس وأعلمه اهللا أ، ثم أمر بإظهاره يف هذه اآلية،املرشكني

 ويف ذلـك ؛ال نعبـد اهللا رسا :  أول مـن أظهـر إسـالمه وقـال tوكان عمـر 

                                                
 ).٦/٥٤: (تفسري امليزان للطباطبائي: وانظر) ٥٥-٢/٥٤: (التفسري الصايف للكاشاين) ١(
 ) ١/٢٨٥: (أضواء البيان: انظر) ٢(



 

 
 

، ]٦٤:األنفال[ MM L K J I  H G FL:نزلت
 ،كتم شيئا من أمر الدين تقيـة rإن النبي : فدلت اآلية عىل رد قول من قال 

مـر  مل يرس إىل أحد شيئا مـن أr ودلت عىل أنه ، وهم الرافضة،وعىل بطالنه
 ولوال هذا ما كان يف قوله ، ألن املعنى بلغ مجيع ما أنزل إليك ظاهرا؛الدين 

بلــغ مــا أنــزل :  وقيــل ،فائــدة M X W V U   T S L:عــز وجــل
قيل غري  و،ريض اهللا عنهازينب بنت جحش األسدية إليك من ربك يف أمر 

 r إنـه: وقبح اهللا الروافض حيث قـالوا ...  والصحيح القول بالعموم.هذا
 هـ.أ)١(".كتم شيئا مما أوحى اهللا إليه كان بالناس حاجة إليه

ـــ •  M3 2 1 0 / .L   : قـــال تعـــاىل:سابعاملوضـــع ال
  ]١٥٦: األعراف[

 :القراءات الواردة يف اآلية
ــاىل ــه تع ــراءة قول ــراء يف ق ــف الق ــرأ  M3 2L:اختل  ،احلــسنفق

 وقراءة السني املهملة ،بالسني املهملة) أصيب به من أساء(وعمرو بن فائدة 
  .)٢( بالشني) من أشاء(وقرأ مجهور القراء  .شاذة ال يقرأ هبا

 وال ،ال تـصح هـذه القـراءة عـن احلـسن: قال الـداين ": قال ابن عادل
 ،راءة وعمرو بن فائد رجـل سـوء واختـار الـشافعي هـذه القـ،عن طاووس

 واستحسنها فقـام عبـد الـرمحن املقـرىء فـصاح بـه ،وقرأها سفيان بن عيينة
يعني عبد الرمحن أن . "مل أفطن ملا يقول أهل البدع": فقال سفيان. وأسمعه

                                                
 ).٦/١٧٩: (اجلامع ألحكام القرآن) ١(
 ) . ٤/٤٠٠: (ملحيطوالبحر ا، )١/٢٦١: (املحتسب: انظر) ٢(



 

 
 

 فاعتـذر سـفيان عـن ،املعتزلة تعلقوا هبذه القراءة يف أن فعل العبد خملوق لـه
 .هـ.أ)١(".ذلك

   :ة من وجهنيملعتزلة هبذه القراءقد تعلقت او 
أي قـراءة –هذه القراءة ":قال ابن جني. إنفاذ الوعيدالقول ب :أحدمها
مـن (التـي هـي  ً أشـد إفـصاحا بالعـدل مـن القـراءة الفاشـية-السني املهملة

ــه االســتحقاق،)أشــاء ــذكور عل ــشاذة م ــراءة ال ــذاب يف الق  وهــو ، ألن الع
 وأن ،صابة العذاب لهُ والقراءة الفاشية ال يتناول من ظاهرها علة إ،اإلساءة

 بالشني M 3 2L:وظاهر قوله تعاىل... ذلك ليشء مرجع إىل اإلنسان 
املعجمة ربام أوهم من يضعف نظره من املخالفني أنه يعـذب مـن يـشاء مـن 

 هـ   .أ)٢(".عباده أساء أو مل يسئ
عـىل ال فعل فيـه هللا ) أساء: (؛ فقولهفعاله أل عبدخلق الالقول ب: اآلخر

 )٣(. الفعل فيه للعبد باستقالل تاممذهبهم وإنام
أما األشعرية ومن تابعهم فقد استدلوا بقراءة اجلمهـور عـىل مـذهبهم 
يف القدر وما تفرع عنه ؛ حيث يقول الرازي يف معنى اآلية بنـاء عـىل منهجـه 

معناه إين أعـذب  M3 2 1 0 /L":يف القدر وتعريفه للظلم
 ومــن تــرصف يف ،لكــيمـن أشــاء ولــيس ألحــد عــيل اعــرتاض ألن الكــل م

 هـ.أ.)٤(".خالص ملكه فليس ألحد أن يعرتض عليه
                                                

 ).٧/١٧٥: (املحرر الوجيز: وانظر) ٩/٣٣٨: (اللباب) ١(
 ).٢/٢٢: (الكشاف: وانظر، )١/٢٦١: (املحتسب) ٢(
 ).٧/١٧٥: ( املحرر الوجيز: انظر) ٣(
 ).١٥/٢١: (التفسري الكبري للرازي) ٤(



 

 
 

وليس يف اآلية دليل عىل ما ذهب إليـه كـال الفـريقني سـواء مـن احـتج 
 M 2 1 0:راءةبقراءة اجلمهـور أو مـن احـتج بـالقراءة األخـرى ؛ فقـ

 إنفـاذ الوعيـد بقـدر مـا فيهـا اإلخبـار بـأن ايس فيهـبالسني املهملة ل Lأساء
ــسيئ ــراءة ،امل ــة وق ــستحق للعقوب ــصية دون املحــسن هــو امل  ومرتكــب املع

َمـن أشـ(اجلمهور  َ ْ تـدل عـىل بطـالن قـوهلم بإنفـاذ الوعيـد عـىل مرتكـب ) ُءاَ
إن شـاء عذبـه وإن شـاء الكبرية دون الرشك؛ بل هـو حتـت مـشيئة اهللا تعـاىل 

M |  { z y   x w v  u t s r :غفر له ؛ يؤيد هذا قوله تعـاىل
~ }L ]أصـيب بـه  :  األول:قوالن وقد ذكر يف تفسريها  ]٤٨:النساء

مـن أشـاء يف أصـيب بـه : الثـاين و أشاء من خلقي كام أصـيب بـه قومـك من
 .)١(التعجيل والتأخري

 Mh  g f e dL :  قـــال تعـــاىل:ثـــامناملوضـــع ال •
 ]٤١: احلجر[

 :القراءات الواردة يف اآلية 
ٌعيل(وب  فقرأ يعق،MgL:اختلف القراء يف قراءة قوله تعاىل ِ بكرس ) َ

َّعـيل( وقـرأ البـاقون ،الالم ورفـع اليـاء منونـة َ بفـتح الـالم واليـاء مـن غـري ) َ
 .)٢(تنوين

ٌّعـيل(فقـراءة يعقـوب  ِ ْوهـو وصــف . فعيــل صـيغة مبالغـة مــن العلـو) َ
 وهي ،هذا طريق رفيع رشيف يف الدين واحلق: املعنىو ،ِوصف به الرصاط

                                                
 )٧/٢٦٦: (واجلامع ألحكام القرآن) ١٣/١٥٦: (جامع البيان: انظر) ١(
 ..٣٤٦ص: واإلحتاف، )٢/٣٠١: (النرش: انظر) ٢(



 

 
 

 .]٤:زخرفال[ Mb   a  ` _ ^ ] \L:كقوله تعاىل
:  قـال اهللا لـه، فلام استثنى إبليس من أخلـص،واإلشارة إىل اإلخالص

 .هذا اإلخالص طريق رفيع مستقيم ال تنال أنت بإغوائك أهله
َّعــيل(وقــراءة البــاقني  َ .  حــرف جــر اتــصلت بــه يــاء املــتكلم)عــىل(فـــ) َ

ــى ) عــىل(و ــة،)إىل(بمعن ــق مرجعــه إيل فأجــازيكم :  واملعنــى اآلي هــذا طري
ـــأعام ـــرش، إن خـــريا فخـــري،لكمب ـــاىل، وإن رشا ف ـــال تع ـــام ق _ ` M: ك

aL]٢(عىل أمري وإراديت: وجيوز أن يكون املراد .)١(]١٤:الفجر(. 
دالة عىل الوجوب يف ) عىل(الزخمرشي إىل أن ابن جني وتبعه وذهب   
وإنــام جعلوهـا دالــة عــىل الوجـوب حقيقــة لـزعمهم بإجيــاب مراعــاة ، اآليـة

  )٣(.األصلح عىل اهللا تعاىل
 واملعتزلـة يقولـون بـه ،تستعمل للوجـوب) ّعيل(كلمة ":قال األلويس

إن ذلـك وإن :  وقال أهل الـسنة،حقيقة لقوهلم بوجوب األصلح عليه تعاىل
كان تفـضيال منـه سـبحانه وتعـاىل إال أنـه شـبه بـاحلق الواجـب لتأكـد ثبوتـه 

 . هـ.أ)٤(". لذلك)عىل(وحتقق وقوعه بمقتىض وعده جل وعال فجيء بـ
 :قولـه تعـاىلالقـراءة الـصحيحة ل أن روافضوقد زعم بعض غالة ال   

Mh  g fL  ويزعمون ،)عيل(وكرس الم ) رصاط(برتك تنوين 
                                                

) ١/٤٤٨: (واملختـار، )١/٢٩٥: (ومعاين القـراءات، )١٧/١٠٤: (جامع البيان: انظر) ١(
 )٤/٥٣٦: (وتفسري القرآن العظيم، )٢/٧٢٠: (واملوضح

 )٢٠٣/  ١٥(جمموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢/٣٩١: (والكشاف، )٢/٤: (املحتسب: انظر) ٣(
 ).١٤/٥٠: (روح املعاين) ٤(



 

 
 

) الرصاط(قرأ السبعة ": قال املجليس. tعيل بن أيب طالب أن املقصود هبا 
بفتح الالم، وقرأ يعقـوب وأبـو رجـاء وابـن سـريين ) عيل(مرفوعا منونا، و 

بكـرس ) عيل(الضحاك وجماهد وقيس بن عبادة وعمرو ابن ميمون وقتادة و
الالم ورفع الياء منونا عىل التوصيف، ونسب الطربيس هـذه الروايـة إىل أيب 

فــإن كــان أشــار إىل هــذه الروايــة فهــو خــالف ظاهرهــا، بــل . uعبــد اهللا 
ويؤيـده مـا رواه يف الطرائـف . باجلر بإضافة الـرصاط إليـه) عيل(الظاهر أنه 

:  حممد بن مؤمن الشريازي بإسناده عن قتادة عن احلـسن البـرصي قـالعن
 ،مـا معنـاه: فقلت للحسن) هذا رصاط عيل مستقيم: (كان يقرأ هذا احلرف

 ودينــه طريــق وديــن مــستقيم ،هــذا طريــق عــيل بــن أيب طالــب: يقــول: قــال
 هـ.أ)١(".فاتبعوه ومتسكوا به فإنه واضح العوج فيه

! " # $ % M:  قــال تعـــاىل:لتاســعاملوضــع ا •
   2 1 0 / . - , +* )  ( ' &

@ ?  > = < ; : 9 8 7 6 5 43L ]الكهـــف :
٢٨[  

 :القراءات الواردة يف اآلية
َأغف(قرأ عمرو بـن فائـد وموسـى األسـواري  ْ ورفـع ، بفـتح الـالم) َلنـاَ

ْقلب( ْأغفلنـا(وقرأ مجهور القـراء .  وقراءة عمرو بن فائد شاذة ال يقرأ هبا،)ُهَ َ ْ َ (
ُقلبه( ونصب ،كان الالمبإس َ ْ َ( )٢( . 

ْأغفلنَـا(فقراءة اجلمهور عـىل أن  َ ْ ) قلبـه( و،فعـل أسـند لنـاء الفـاعلني) َ
                                                

 .١٠٧ص: الشيعة وحتريف القرآن: وانظر). ٢٤-٢٤/٢٣: (بحار األنوار للمجليس) ١ (
 . ٧٩ص: وخمترص يف الشواذ البن خالويه، )٢/٢٨: (املحتسب : انظر) ٢(



 

 
 

ــه منــصوب ــا: واملعنــى. مفعــول ب ــه غــافال وشــغلناه عــن ذكرن ــا قلب  ،جعلن
ــاىل ــه ســبحانه وتع ــد بمــشيئته وإرادت ــال . فاإلغفــال مــن فعــل اهللا يف العب ق

يـدل عـىل أن مـا  M9 8 7 L:لكريمـةقولـه يف هـذه اآليـة ا":الشنقيطي
يعرض للعبد من غفلة ومعصية، إنام هو بمشيئة اهللا تعاىل، إذ ال يقـع يشء البتـة 

M Ä Ã Â Á À:كائنا ما كان إال بمـشيئته الكونيـة القدريـة جـل وعـال
ÅL ]٢٩: التكـــــوير[ Mp o n m lL ]١٠٧: األنعـــــام[ M  2

7 6   5 4 3L ]ـــسجدة M ä ã â   á à ،]١٣: ال
åL ]٣٥:األنعـــام[، M 0 / . -L ]٧ :البقـــرة[، M ̈

±   ° ̄  ® ¬ « ª ©L ]إىل غري ذلـك مـن  ،]٤٦: اإلرساء
 ال يقــع إال بمــشيئة خــالق ،اآليــات الدالــة عــىل أن كــل يشء مــن خــري ورش

يف تفـسريه دائـام الزخمرشي  وحياول ،فام يزعمه املعتزلة. ضالساموات واألر
تأويل آيات القرآن عىل نحـو مـا يطابقـه مـن اسـتقالل قـدرة العبـد وإرادتـه 

 ، ال خيفى بطالنه كام تدل عليه اآليات املـذكورة آنفـا،فأفعاله دون مشيئة اهللا
 هـ .أ)١(".وأمثاهلا يف القرآن كثرية

. فاعـل) قلبـه( فعـىل أن )قلبـه( ورفـع ،بفتح الالم) أغفلنا(وأما قراءة 
 . من نسينا قلبه فصار غافال: واملعنى

 ألهنـم يـرون أن اهللا عـادل منـزه عـن ،وقد احتج املعتزلة هبـذه القـراءة
بــن جنــي يف توجيــه هــذه  قــال ا وأن للعبــد فعــل مــستقل.فعــل القبــيح

َأغفلت الرجل: يقال":القراءة ْ فكيـف جيـوز أن : فـإن قيـل. .وجدته غافال : َ
                                                

 )٣/٢٦٦: (أضواء البيان) ١(



 

 
 

ملا فعل أفعـال مـن ال يرتقـب وال خيـاف صـار كـأن اهللا : غافال؟ قيلجيد اهللا 
 هـ .أ)١(".غافل عنه

 وهـذا عـىل ": يف هـذه اآليـةقال أبو حيان معلقـا عـىل قـول الزخمـرشي
مل نسمه بام : والتأويل اآلخر تأويل الرماين وكان معتزليا قال،مذهب املعتزلة

M   : 9 8:قـالنسم به قلوب املؤمنني بـام يبـني بـه فالحهـم كـام 
;L ]وكتـاب ،من قوهلم بعري غفل مل يكن عليه سـمة ]٢٢: املجادلة 

إن اهللا تعـاىل أغفلــه : ن وأمـا أهـل الـسنة فيقولـو،غفـل مل يكـن عليـه إعجـام
 هـ.أ)٢(".حقيقة وهو خالق الضالل فيه والغفلة

واحتجت األشاعرة بقراءة اجلمهور عىل أن اهللا تعاىل أن اهللا هو اخلالق 
جيـاد الفعـل ؛ يقـول إلعبد والعبـد كـسب فعـل نفـسه بقـدرة مقارنـة لفعل ال
احتج أصحابنا هبذه اآليـة عـىل أنـه تعـاىل هـو الـذي خيلـق اجلهـل  ":الرازي

 قالـت ،يدل عىل هـذا املعنـى M8L:والغفلة يف قلوب اجلهال ألن قوله
ً أنـا وجـدنا قلبـه غـافال M; : 9 8L :املراد بقوله تعـاىل :املعتزلة

 )٣( " د خلق الغفلة فيهوليس املرا
سـبحانه أغفـل اهللا فـ؛  هبطلـ معا وت الطائفتنيقولرد ت اآلية   واحلق أن

 )٤(.قلب العبد عن ذكره فغفل هو فاإلغفال فعل اهللا والغفلة فعل العبد
                                                

واإلنصاف فيام تضمنه الكشاف من ، )٢/٤٨٢: (الكشاف: وانظر، )٢/٢٨: (املحتسب)١(
 ).١٢/٤٧١: (واللباب،)٢/٤٨٢: (ملنرياالعتزال البن ا

 )٦/١١٩: (البحر املحيط) ٢(
 ).٢٠/١١٥: (التفسري الكبري) ٣(
 ٣٠٦/ ١شفاء العليل : انظر ) ٤(



 

 
 

 Mk  j iL:  قــــــال تعــــــاىل:رشااملوضــــــع العــــــ •
 ]١٢:الصافات[

 :القراءات الواردة يف اآلية 
فقرأ محزة والكسائي  M jL:ه تعاىلاختلف القراء يف قراءة قول

ُعجبت(وخلف بضم التاء  ْ ِ َعجبت(  وقرأ الباقون بفتحها ،)َ ْ ِ َ()١( 
بــل ":واملعنــى . r واخلطــاب للنبـي ،فقـراءة فــتح التــاء عـىل اخلطــاب

ــا حممــد مــن إنكــارهم البعــث   أو عجبــت مــن ،وتكــذيبهمعجبــت أنــت ي
 . "إعراضهم عن احلق وانرصافهم عن اهلدى

 . أي بل أعجبت ؟،كون الكالم عىل تقدير مهزة االستفهاموجيوز أن ي
ُعجبـت ( وأما قراءة ضم التـاء للمـتكلم    ْ ِ الـضمري يعـود عـىل اهللا  و،)َ

.  وفيها إثبات صفة العجب هللا تعاىل كام يليق بجالل اهللا وعظمته،ّجل وعال
 والـسنة - عـىل هـذه القـراءة –وهي من الـصفات الفعليـة الثابتـة بالكتـاب 

 فيجب إثباهتـا هللا مـن غـري حتريـف وال تعطيـل وال تكييـف ،اع السلفوإمج
من آيـات الـصفات  فهذه اآلية ،".  وال متثيل، وهو عجب حقيقي يليق باهللا

 )٢( ".عىل هذه القراءة
 : والعجب نوعان "

ِّأن يكون صادرا عن خفاء األسباب عىل املتعجـب فينـدهش : أحدمها ً
 وهـو خـاص ،النـوع مـستحيل عـىل اهللاله ويستعظمه ويتعجب منـه، وهـذا 

                                                
 ).٢/٣٥٧: (، والنرش٥٤٧ص : السبعة: انظر) ١(
وعلــل ) ٤/٣٠٠: (ومعــاين القــرآن للزجــاج، )٢/٣٨٤: (معــاين القــرآن للفــراء: انظــر) ٢(

 )٧/٥٤(وأضواء البيان  ، ٦٠٧ص: واحلجة البن زنجلة، )٢/٥٧٤: (القراءات



 

 
 

 .ألن اهللا ال خيفى عليه يشء ،باملخلوق
أن يكون سببه خروج اليشء عن نظائره، أو عام ينبغي أن يكون : الثاين

  .)١("ِّعليه مع علم املتعجب، وهذا هو الثابت هللا تعاىل
 ووجهوا قـراءة ضـم التـاء ،وقد أنكر إثبات صفة العجب أهل الكالم

 :بوجهني
 ،r واملخاطب هو حممـد ، للكالم عن ظاهرهًا أن يف اآلية رصف:ولاأل
 .ُبل عجبت أنا: قل يا حممد: واملعنى

 واإلنكـار لعظـيم ، تأويل صفة العجب بـاحللم والـصفح عـنهم:الثاين
 ،ة عيل وعبد اهللا وابن عبـاسءوالضم فيام زعموا قرا":قال الفاريس. فعلهم

وقد احتج بعضهم . ن اهللا ال يعجبإ:  وأنه قال،وروي عن رشيح إنكاره له
ــه ــضم بقول ــيس يف هــذا ] ٥: الرع  د[ M± °  ̄®L:لل ول

وإن :  ولكــن املعنــى،داللــة عــىل أن اهللا ســبحانه أضــاف العجــب إىل نفــسه
وال جيـوز أن يكـون الوصـف بالعجـب يف ... تعجب فعجب قوهلم عندكم 

إنـام  ألن العجب فينـا ، كام يكون يف وصف اإلنسان،وصف القديم سبحانه
ٍ وهذا منتف عن القديم ، ومل نعرف سببه،يكون إذا شاهدنا ما مل نشاهد مثله

    .هـ.أ)٢(".سبحانه
M YX W V U T:  قـال تعـاىل: احلادي عـرشاملوضع •

_ ^ ] \ [  ZL ]٢٤: فصلت[ 
                                                

 ٦٠رشح ملعة االعتقاد ) ١(
: واملختـار، )٢/٤٨٨: (ورشح اهلدايـة، )٢/٢٢٣: (وانظـر الكـشف، )٦/٥٣: ( احلجة)٢(

 ).  ٣/١٠٨٦: (واملوضح،)٢/٧٤٨(



 

 
 

 :القراءات الواردة يف اآلية
M  ^ ] \ [  Z:اختلـــف القــــراء يف قــــراءة قولــــه تعــــاىل

_L َيستعتبوا(  وموسى األسواري ،بن عبيد وعمرو ،فقرأ احلسن ْ ُ (
ِاملعتبني (،مبنيا للمفعول ِ ْ  . وقراءة احلسن ال يقرأ هبا،بكرس التاء اسم فاعل) ُ

بفـتح التـاء اسـم ) املعتبـني( و،مبنيـا للفاعـل) َيـستعتبوا(وقرأ مجهور القـراء 
 .)١(مفعول

 ، فام هـم فـاعلون،ُومعنى قراءة احلسن إن طلب منهم أن يرضوا رهبم
 .ألهنم فارقوا الدنيا دار األعامل
ــى ــدنيا : وجيــوز أن يكــون املعن ــى وردوا إىل ال ــنهم العتب ــو طلبــت م ل
 ،  فام هم من الـراجعني إىل مـا يـريض رهبـم،ليعملوا بطاعة اهللا وطاعة رسله

* + , M:كقولـه تعـاىل.بل يرجعون إىل كفرهم الذي كانوا عليـه أوال
/ . -L ]٢(]٢٨:األنعام(. 

: ّن عمرو بن عبيد مر عىل أيب عمرو بن العالء فقال لهوقد روي أ
َوإن يستعتبوا(كيف تقرأ  ̂  \ M[ Z:؟ فقال أبو عمرو)َ  ]

_L فقال عمرو ). املعتبني(اء يفتوبفتح ال) يستعتبوا(اء يفيبفتح ال
بضم الياء يف ) ِبوا فام هم من املعتبنيَتعتْسُوإن ي(ولكني أقرأ : بن عبيدا
ومن هنالك أبغض : فقال أبو عمرو). املعتبني(تاء يفوكرس ال) يستعتبوا(

                                                
ــسب: انظــر) ١( ــه، )٢/٢٤٥: (املحت ــن خالوي ــرص يف الــشواذ الب والبحــر ، ١٣٣ص: وخمت

 ) ٧/٤٩٤: (املحيط
 ).٢/٤٢٣: (وأضواء البيان، )٧/٤٩٤: (والبحر املحيط، )١٤/٤٤: (اللباب: انظر) ٢(



 

 
 

 )١(.مألهنم يقولون برأهي، املعتزلة
ُأي لـو اســتعتبوا ملـا أعتبــوا":قـال ابـن جنــي يف توجيـه قــراءة احلـسن ُ ِ ُ ْ، 

َلــو اســتعطفوا ملــا عطفــوا: كقولـك َ  ، وال خــري فــيهم، ألنــه ال غنــاء عنــدهم،ُ
 هـ .أ)٢(". أو يدعوا إىل حسن،فيجيبوا إىل مجيل

 :يجوز فيها معنيانأما قراءة اجلمهور ف
 وال تقـال ،وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارا فام هلم أعـذار :األول
 .وإليه ذهب ابن كثري والشنقيطي. هلم عثرات
 بتخفيف ، وهي الرجعة هلم إىل الذي حيبون، وإن يسألوا العتبى:الثاين

 فيخفـف عـنهم مـا ،إىل اجلنة فليسوا بالقوم الذين يرجع هبم ،العذاب عنهم
 )٣(.وإليه ذهب الطربي. هم فيه من العذاب
اسم من اإلعتـاب ال مـن : تبىُوالع ،ُأصله طلب العتبى: واالستعتاب

 إذا ،ًاسـتعتب فـالن فالنـا فأعتبـه:  يقـال، بعد الغضباالرض: وهي، العتب
 فاعلها مل يسم ُوإذا بني مل ،)لك العتبى حتى ترىض: (ويف احلديث )٤(.أرضاه

ِاسـتعتب :  تقـول،اَفاألصل أن يكون نائـب فاعلـه هـو املطلـوب منـه الرضـ ُ
ْفالن فلم يعتب ُ ًوأما ما وقع يف القرآن منه مبنيا مل. ٌ  فقـد وقـع ا مل يـسم فاعلـهّ

 .نائب فاعله ضمري املستعتبني كام يف هذه اآلية 

                                                
 ).٤/٨١٦(رشح أصول اعتقاد أهل السنة : انظر) ١(
 ).٣/٤٥١: (الكشاف: وانظر). ٢/٢٤٥: (املحتسب) ٢(
: وأضـواء البيـان، )٧/١٧١: (ومعامل التنزيل البغـوي، )٢١/٤٥٨: (جامع البيان: انظر) ٣(

)٢/٤٢٣. ( 
 ). ٤/٢٢٦: (ومعجم مقاييس اللغة، ١١٧ص: القاموس املحيط: انظر) ٤(



 

 
 

 مـن ه واإلعتـاب لـىوالعتبـ؛  عـىل عبـده منهالعتب ف":  قال ابن القيم
 :فههنا أربعة أمور ؛  بده ع

 العتـب وهــو مــن اهللا تعــاىل فــإن العبــد ال يعتــب عــىل ربــه فإنــه :األول
املحسن العادل فال يتصور أن يعتب عليه عبده إال والعبد ظامل ومن ظن من 

 .املفرسين خالف ذلك غلط أقبح غلط
 اإلعتاب وهو من اهللا ومـن العبـد باعتبـارين فإعتـاب اهللا عبـده :الثاين

لة عتب نفسه عن عبده وإعتاب العبد ربه إزالة عتب اهللا عليـه والعبـد ال إزا
 .قدرة له عىل ذلك إال بتعاطي األسباب التي يزول هبا عتب اهللا تعاىل عليه

ستعتاب وهـو مـن اهللا أيـضا ومـن العبـد باالعتبـارين فـاهللا اال :الثالث
لـيهم ومنـه  عهتعاىل يستعتب عباده أي يطلب مـنهم أن يعتبـوه ويزيلـوا عتبـ

قول ابن مسعود وقد وقعت الزلزلـة بالكوفـة إن ربكـم يـستعتبكم فـأعتبوه 
 .منه إزالة عتبه والعبد يستعتب ربه أي يطلب

 العتبي وهي اسم اإلعتـاب فاشـدد يـديك هبـذا الفـضل الـذي :الرابع
يعصمك من ختبيط كثري من املفسدين هلذه املواضـع ومنـه قـول النبـي صـىل 

ما حمـسن فلعلـه أن إه فب يتمنني أحدكم املوت لرض نزل ال": اهللا عليه وسلم
 أي يطلب من ربـه إعتابـه إيـاه بتوفيقـه "يزداد وإما ميسء فلعله أن يستعتب

للتوبة وقبوهلا منه فيـزول عتبـة عليـه، واالسـتعتاب نظـري االسرتضـاء وهـو 
ــر  ــرىض ويف األث ــ"طلــب ال ــريىض عن ــه ف ــسرتيض رب ــد لي  وإن اهللا هإن العب

لكن االسرتضاء فوق االسـتعتاب فإنـه طلـب رضـوان  "ىض  فريليسرتىض
 .هـ.أ)١(".اهللا تعاىل واالستعتاب طلب إزالة غضبه وعتبه ومها متالزمان

                                                
  )٢٥٥-٢٥٤/ ٤(بدائع الفوائد ) ١(



 

 
 

: القمـر [ M        â á à             ß ÞL :  قال تعـاىل:ثاين عرشاملوضع ال •
٤٩[  

 :القراءات الواردة يف اآلية
 فقرأ أبو السامل بالرفع M ß  à   L:اختلف القراء يف قراءة قوله تعاىل

ُّكل( َّكل(وقرأ مجهور القراء بالنصب . وقراءة أيب السامل ال يقرأ هبا ،)ُ ُ()١( . 
َّكل(فقراءة نصب     فهـو مـن بـاب ،عىل إضامر فعـل يفـرسه مـا بعـده) ُ

 وهي دالة عىل أن اهللا "إنا خلقنا كل يشء خلقناه بقدر": والتقدير،االشتغال
 ثـم أنـه ،مل بمقادير األشياء وأحواهلا وأزماهنا قبل إجيادهـاسبحانه وتعاىل عا

، سبحانه أوجد منها ما سبق يف علمه أنه يوجده عىل نحو مـا سـبق يف علمـه
 .فال حيدث يشء إال وهو صادر عن علمه تعاىل وقدرته وإرادته دون خلقه

 :فتحتمل أمرين) ُّكل(أما قراءة رفع 
 واملعنـى عـىل ً،حـاال) بقـدر( وخـربه،) خلقنا(مبتدأ و ) كل يشء (-١

 .هذا اإلعراب موافق لقراءة النصب
: خـرب املبتـدأ، واملعنـى) بقـدر(صـفة، و) خلقناه(مبتدأ، و) كل يشء (-٢

َ وهـو يـوهم وجـود يشء لـيس بقـدر، ألنـه غـري "َّإن كل يشء خملوق هللا بقدر"
 غـري وقـد احـتج هبـذه القـراءة بعـض املعتزلـة عـىل أن األفعـال. خملوق له تعاىل

 .خملوقة
 فأهــل ،وقــد تنــازع أهــل الــسنة والقدريــة يف االســتدالل هبــذه اآليــة "

ّكل يشء خملوق هللا تعـاىل: السنة يقولون  ودلـيلهم قـراءة النـصب ؛ ألنـه ال ،ُ

                                                
 ). ٨/١٨١: (والبحر املحيط، ١٤٨ص : وخمترص يف الشواذ، )٢/٣٠٠: (املحتسب: انظر) ١(



 

 
 

ًيفــرس يف هــذا الرتكيــب إال مــا يــصح أن يكــون خــربا لــو رفــع األول عــىل  ُّ َِ
 .االبتداء

َّوقال القدرية َ ُخلقنَـاه"و  "كـل"القـراءة برفـع : َ ْ َ  ـ يف موضـع الـصفة لـ"َ
اه فهو بقدر أو بمقدار "ّلك" ا كل يشء خلقنَ ْ أي أمرنا أو شأننَ َ َُّ ُ َُ َْ ُ وعىل حد ما . ْ

ِيف هيئته وزمنه  ِ ِ ِ َوغري ذلك ( َ ِ َ ِ ْ َ. (" )١( 
ْكـان االختيـار عـىل أصـول البـرصيني رفـع ": قال مكي بن أيب طالـب َُ

ُزيـد رضبتـه"لـك َ كام أن االختيـار عنـدهم يف قو"كل" ُ الرفـع، واالختبـار "ٌْ ُ
ِعند الكوفيني النصب فيه بخـالف قولنـا  َّ، ألنـه قـد تقـدم يف "ُزيـد أكرمتـه"ُ

ِاآلية يشء عمل فيام بعده وهـو  َ ُ واالختيـار عنـدهم النـصب فيـه"َّإن"ٌ وقـد . ُ
ِأمجع القراء عىل النصب يف  ُ ّ عىل االختيار فيه عند الكوفيني ليدل ذلك "كل"ّ ُ َ ِ

َّ عموم األشياء املخلوقات أهنا هللا تعاىل بخالف ما قاله أهل الزيغ من أن عىل ُْ َْ ِ َ ِ ِ
ُثم خملوقات لغري اهللا تعـاىل، وإنـام دل النـصب يف  َّ ٍ  عـىل العمـوم؛ ألن "َّكـل"َّ

ٌإنا خلقنا كل يشء خلقناه بقدر، فخلقناه تأكيد وتفسري لــ: َالتقدير ٌ َ َّْ َ َ َ ْ َ َّ ْ ََ َ ْخلقنـا"ََ َ َ" 
ُوإذا حذفتـه وأظهـرت األول صـار التقـدير. "َّكـل"ِلناصب لــاملضمر ا َْ ْ ْ ََ ََ َّإنـا : َ

ِخلقناه كل يشء بقدر، فهذا لفـظ عـام يعـم مجيـع املخلوقـات ُّ ٌُ َ ٌَ َّ ْ ََ ٍ ْوال جيـوز أن . َ َ
ْخلقنـاه"يكـون  َ َ ألن الـصفة والــصلة ال يعمـالن فـيام قبــل "ٍيشء"ً صــفة لــ"َ َ َّ

ِاملوصوف وال املوصول، وال يكونان ُ تفسريا ملا يعمل فيام قبلهامِ فإذا مل يكن . ًِ
ْخلقناه" َ ٌ صفة ليشء، مل يبَق إال أنه تأكيد وتفسري للمضمر النصب، وذلـك "َ ٌ َّ ْ َ ً

ُّيدل عىل العموم ُ ُوأيضا فإن النصب هو االختيار . َ َ  "َّإنا"َّألن  ،عند الكوفينيً
                                                

ـــاب: انظـــر) ١( ـــسب، )١٨/٢٨٣: (اللب ـــش، )٢/٣٠٠: (واملحت : ومعـــاين القـــرآن لألخف
)٢/٧٠٠.( 



 

 
 

ُعندهم يطلب الفعل فهو أوىل به، فالنصب عندهم يف  ْ ُ ََ  ،ُ هـو االختيـار"كل"َ
َفإذا انضاف إليه معنى العموم واخلروج عن الشبه، كان النصب أ ِ َ  قوى كثرياُ

 . هـ.أ)١(".من الرفع
ــث عــرشاملوضــع ا • M  z y x  w v  u t :  قــال تعــاىل:لثال

¥ ¤    £  ¢  ¡        �    ~ } |   {L ]١٥ – ١٢: الربوج[ 
 :القراءات الواردة يف اآلية 

فقـرأ محـزة والكـسائي  M¥ L:قراءة قولـه تعـاىلاختلف القراء يف 
ِاملجيد ( وخلف بجر لفظ  ْ ِ ُاملجيد (  وقرأ الباقون بالرفع ،)َ ْ ِ َ()٢(.  

 مــن أســامء اهللا اســم املجيــدتــدل عــىل أن ) املجيــد ( فقــراءة رفــع لفــظ 
 .دل عليه من صفاتي متضمن ما ووه ،احلسنى

 واملجـد ،فعـال رشيف الذات حسن اخلصال مجيـل ال:واملجيد بمعنى 
 واهللا تعــاىل بــالغ الغايــة يف املجــد األعــىل ،هــو الــسعة يف الكــرم ويف اجلــالل

 )٣(.والرشف التام
 وصف لعرش الـرمحن املجيدفتدل عىل أن ) املجيد(أما قراءة جر لفظ 

جيـوز إطالقهـا عـىل املخلـوق  جيـدوفيه دليل عىل أن كلمـة امل. تبارك وتعاىل
وال مـن  ، اتفـاق االسـمني اتفـاق املـسميني وال يلـزم مـن، هبـاهوصفوجيوز 

                                                
، )٣/٢٨٢: (إعـراب القـرآن للنحـاس: وانظر، )٢/٣٤٠: (مشكل إعراب القرآن ملكي) ١(

، )١٧/١٤٧: (واجلامع ألحكـام القـرآن، )٢/١٣٤: (وإمالء ما من به الرمحن للعكربي
 ).٦/٢٣٢: (والدر املصون

 ). ٢/٣٩٩: (النرش: انظر) ٢(
ار الـسلوكية ملعـاين أسـامء واآلث، ٦٢ص: وأسامء اهللا احلسنى، ٤٦٣ص: املفردات: انظر ) ٣(

 ٩٨ص : اهللا احلسنى



 

 
 

فالعرش خملوق من خملوقـات اهللا  ،اتفاق األلفاظ اتفاق املعاين من كل وجه
والعـرش ": قـال أبـو عبـد اهللا القرطبـي. وأجلهـاَّجـل وعـال وهـو أعظمهـا 

َ ييل صفحته العليا العدم،خملوق عظيم رشيف كريم ليس فوقه خملوق َ  وييل ،ُ
ووصف املجيد يدل عـىل النهايـة  )١(.أهـ." فإنه سقفها،نةُّصفحته السفىل اجل
 . يف الكرم والفضل

بعض ":وقد أنكر بعض النحاة وصف العرش باملجيد قال ابن القيم   
 .هـ.أ)٢(".يد معروف من صفات اهللاألن املج، النحويني يستبعد اخلفض

ِ وفـرس ،بامللـك العـرش همقـد فـرس بعـض. العرش هو رسير امللـكو  
امللـك وغـري  والـصحيح أن العـرش غـري .فرس الكريس بـالعلمو ،بالكريس
الكريس مـن خملوقـات اهللا العظيمـة الـذي فـ ،الكريس غري العلمو ،الكريس

 أعظـــم بـــل هـــو وســـع الـــساموات واألرض، والعـــرش أعظـــم وأعظـــم، 
 ابن أيب  قال)٣(.ألن اهللا استوى عليه؛ املخلوقات التي بلغنا علمها وأعالها 

عبارة عن الرسير الذي للملـك، كـام قـال : والعرش يف اللغة" : احلنفيالعز
 ، ولـيس هـو فلكـا. ]٢٣: النمـل[ M+ *  )L :تعاىل عن بلقيس

رسيـر ذو :  فهـو. والقرآن إنـام نـزل بلغـة العـرب،وال تفهم منه العرب ذلك
وأما ...  وهو سقف املخلوقات، وهو كالقبة عىل العامل،قوائم حتمله املالئكة

َوسع كرسيه الـساموات واألرض{:  تعاىلالكريس فقال ْ َ َّ َْ ْ َ َ ُ ُّ َ َِ ِ هـو : وقـد قيـل . }ُِ
                                                

 ١٥٧ص: األسنى يف رشح أسامء اهللا احلسنى أليب عبد اهللا القرطبي) ١(
: واملوضـح، )٦/٣٩٣: (وانظـر احلجـة للفـاريس، )٥/١٩٥: (إعراب القـرآن للنحـاس) ٢(

)٣/١٣٥٦.( 
  ٣٧١ -٣٦٦رشح العقيدة الطحاوية : انظر ) ٣(



 

 
 

 هـ.أ.)١ (".العرش، والصحيح أنه غريه
 .]٢: الفلق[ M< ;  : 9L  :  قال تعاىل:عرشرابع املوضع ال •

 :القراءات الواردة يف اآلية
 . وقراءة عمـرو بـن عبيـد ال يقـرأ هبـا،)ٍرش(قرأ عمرو بن عبيد بتنوين 

ِمن رش( هور القراء برتك التنوين وقرأ مج َ ْ ِ()٢(. 
 وفيهـا داللـة عـىل أن اهللا تعـاىل ،موصـولة) مـا(فعىل قـراءة اجلمهـور   

ِّخالُق الرش  ،نافيـة) مـا( أمـا قـراءة التنـوين فــ. وهو سبحانه خالق كل يشء،َّ
 وأن اهللا تعـاىل ال ،وتعلق هبا املعتزلة ليثبتـوا مـذهبهم يف خلـق أفعـال العبـاد

ّ فقد أحلد وغري اللفظ ،بالتنوين M  : 9Lمن قرأ":مكي قال .الرشخيلق 
) خلـق( وهـي متعلقـة عنـده بــ،)مـن( ويقـدم ،نفيا) ما( ألنه جيعل ،واملعنى

 ألن التقـدير ، وذلك ال جيوز عنـد مجيـع النحـويني،فيقدم ما بعد النفي عليه
 ويــصري إىل ،ّ فيخــرج الكــالم عــن حــده ومعنــاه،"مــا خلــق مــن رش":عنــده

 وذلـك ، فبعد ما هو دعاء وتعوذ يصري خربا نفيا معرتضا بني تعوذين،لنفيا
 هـ  .أ")٣(. وخطأ بني،إحلاد ظاهر

؛ وهـل الـرش خيلـق اهللا هل : هذه املسألة تتعلق بمسألة أخرى وهي و  
  ؟يف فعل اهللا عز وجل أو يف مفعولهالرش 

 يشء ؛ هـو خـالق كـلاهللا تعـاىل مذهب أهل السنة يف هذه املـسألة أن و
واخلـري ":eقـول النبـي جاء يف احلديث قد ف ،ليس يف فعله رش بالكليةوأنه 

                                                
  ٣٦٨ – ٣٦٦ رشح العقيدة الطحاوية) ١(
 ، ) ٨/٥٣٠: (البحر املحيط: انظر) ٢(
 ).٢/٥١١: (املشكل) ٣(



 

 
 

هـذا  و، اهللا سـبحانهالـرش ال ينـسب إىلف، "كله يف يديك، والرش ليس إليـك
  .)واخلري كله يف يديك: (هو مفهوم قوله

ــرش  ــاىليف وهلــذا أســند ال ــه تع ــوق  M < ;  : 9L:قول إىل املخل
خلـق الـرب الـذي تعاىل الذي هو فعله وتكوينـه فاملفعول ال إىل خلق الرب 

 تبـارك  الـربالـرش ال يلحـق ذاتو مـن الوجـوه  ال رش فيه بوجـه هو فعله 
وتعاىل فذاته هلا الكامل املطلق الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه وأوصافه 
كذلك هلا الكامل املطلق واجلـالل التـام وال عيـب فيهـا وال نقـص بوجـه مـا 

 )١(.ا الكامل املطلق  كذلك هلوأفعاله
اهللا تعـاىل  أن الرش يكـون يف مفعوالتـه املنفـصلة فـ  وأهل السنة يثبتون

 :التمييز بينهام ولكن هنا أمران ينبغي ؛  خالق اخلري والرش هو
أن مــا هــو رش أو متــضمن للــرش فإنــه ال يكــون إال مفعــوال : األول

  .أفعاله وال فعال من ا للباري جل يف عالهال يكون وصفومنفصال 
فهـو خـري مـن جهـة تعلـق ؛ أن كونه رشا هو أمر نسبي إضـايف :  الثاين
رش مـن هـو و ،ملا فيه من احلكمة البالغـة؛ ه ل تكوينه  به ومن جهةفعل الرب

  .)٢(جهة نسبته إىل من هو رش يف حقه 
وهبذا نعلم فساد ما ذهبت إليه املعتزلة فرارا من القول بأن اهللا ال خيلق 

وقعوا فيام هو أشنع ممـا فـروا منـه وهـو القـول حيث  له بزعمهم الرش تنزهيا
 .بأن اإلنسان خيلق فعل نفسه ؛ وهبذا أثبتوا مع اهللا خالقني والعياذ باهللا 

                                                
  ) ٢٩١ -٢٨٩/  ٢: (وبدائع الفوائد، )٢٦٦/ ١٤: (جمموع الفتاوى: انظر) ١(
 )٢٩١-٢/٢٩٠(بدائع الفوائد  :انظر) ٢(



 

 
 


احلمد هللا الذي بنعمتـه تـتم الـصاحلات وبعـد فـإن أهـم نتـائج هـذا البحـث 

 : تتمثل يف اآليت 
اريــة وهــي ســنة متبعــة تــروى القــراءات القرآنيــة توقيفيــة وليــست اختي -

 . وينقلها اآلخر عن األول eبالسند الثابت إىل رسول اهللا 
 ترى املعتزلة أن القراءات السبع آحاد وليست متواترة ؛ و ختالف بذلك  -

 . إمجاع أهل السنة
 .يظن املعتزلة أن القراءات اختيارية تدور مع الفصحاء واجتهاد البلغاء -
يف  املنطقية همقواعدوية وأصوهلم االعتقادية  املعتزلة أدلتهم العقلحيكم -

  .داللة السمع تبعا لداللة العقل ون عل؛ وجيدالالت النصوص الرشعية 
كل ما يوافق أصوهلم االعتقادية سواء أكان دليال عقليـا يستدل املعتزلة ب -

مـا بـذلك  نالفوخيـكان قطعي الثبوت أو غـري ذلـك وأأو سمعيا وسواء 
 بل ربام قدموا ما هو شاذ من القراءات عىل ما هـو  ؛هذا البابقرروه يف 

  .داللةيف اله ا لالفخم للمذهب واملتواتر ا  كان الشاذ موافق؛ إذامتواتر 
 وداللتهـا ال تقبـل  ؛ليس رشطا لقبول داللتهاعند املعتزلة ثبوت القراءة  -

إال إذا وافقت املذهب ولربام ردت القراءة املتواترة أو ضعفت يف مقابـل 
 ءة أخرى متواترة تدل للمذهب قرا

 سلكت املعتزلة يف رد داللة القـراءات القرآنيـة املتـواترة عـدة مـسالك ؛  -
منها تأويل القـراءة املتـواترة وحتريـف مـا تـدل عليـه مـن معنـى ؛ ومنهـا 
الترصف يف العالمة اإلعرابية للفظ اآلية لتغيري أثرهـا ووظيفتهـا يف أداء 

 االعتقاد ؛ ومنها توجيه القراءة إعرابيا بـام املعنى ليتواءم مع مسلامهتم يف



 

 
 

يتوافق ورؤيـتهم االعتزاليـة ؛ و موقـف املعتزلـة مـن دالالت القـراءات 
  وليس جمرد خطأ أو اجتهاد هيممنهجا متبعا لدالقرآنية 

 اخـرتاع قـراءة بمجـرد الـرأي  املعتزلـة إىل التعصب املذهبي بـبعضأدى -
القـرآن اجلـرأة عـىل تطـاول و وإىل الواالجتهاد يؤيد هبا مـسلامته العقديـة

   .العظيم بالتغيري والتحريف أللفاظه الرشيفة
 يف الـثالث الزائـدة عـىل وا واختلف،يرى األشعرية تواتر القراءات السبع -

 .السبع ومجهورهم عىل تواترها
 إذا خالفت داللة العقـل املعتـربة  القرآنيةالقراءاتتأول األشاعرة داللة  -

 .لدهيم 
ُثني عرشية أن القـرآن الكـريم إنـام أنـزل عـىل حـرف إلوافض ايزعم الر -

 .واحد 
ثني عرشية إىل أن القراءات الـسبع غـري إلذهب مجهور علامء الروافض ا -

ً وهذا الرأي يكاد يكون إمجاعا عند الـروافض ،متواترة فضال عن العرش
عند من يرى هـذا الـرأي راجـع  هاوتغايرالقراءات اختالف و. اإلمامية
 . أو هو ثابت بطريق اآلحاد،تهاد القراء وتوسعهم يف القراءةإىل اج

 إىل أن يرى مجهور الرافضة اإلثنى عرشية جواز القراءة بالقراءات العرش -
  .صحة هذه القراءات رغم جزمهم بعدم ،يظهر املهدي املنتظر

 هـل هـي متـواترة أم ،اختلف الزيديـة يف القـراءات الـسبع وكـذا العـرش -
؛ القول األول يرى أن القراءات السبع متواترة والقول  عىل قولني ،آحاد

 .الثاين يوافق أصحابه املعتزلة فريون أن القراءات السبع آحاد
يتمثــل موقــف الــروافض مــن القــراءات الــشاذة يف مــسألتني؛ األوىل  -



 

 
 

 ونسبت ،إيرادهم القراءات الشاذة واملوضوعة لالحتجاج عىل عقيدهتم
اذ القراءات الـشاذة الـواردة يف كتـب أهـل بعضها آلل البيت والثانية اخت

 ونسبة القول بتحريف القرآن ألهل ،السنة مطعنا للطعن عىل أهل السنة
 .السنة

الرافضة من الشيعة والغالة منهم ال يقيمون أي تعظيم لداللة نـصوص  -
  وال لداللة القراءات القرآنية فهم يرون أن القرآن حرفكتاب اهللا تعاىل

 .ن ومل يعتربوه حجة بالزيادة والنقصا
 



 

 
 


 

لـشهاب الــدين أمحــد /إحتـاف فــضالء البــرش يف القـراءات األربــع عــرش -
 هـ١/١٤١٩ط/دار الكتب العلمية/بريوت/البنا

األثــر العقــدي يف تعــدد التوجيــه اإلعــرايب آليــات القــرآن الكــريم مجعــا  -
-هـــ١٤٢٩/ ١ط/الريــاض /دار التدمريــة/حممــد الــسيف /ودراســة 
 .م٢٠٠٨

للمــريزا /إحتــاف الفقهــاء يف حتقيــق مــسألة اخــتالف القــراءات والقــراء  -
 .هـ١٤١٠عام /األحساء /مكتبة العزيزي /حمسن آل عصفور

/ ملحمـد األمـني الـشنقيطي/ أضواء البيـان يف إيـضاح القـرآن بـالقرآن  -
 .هـ١٤٠٨/ مكتبة ابن تيمية/ القاهرة 

ــن  - ــزال الب ــضمنه الكــشاف مــن االعت ــيام ت ــصاف ف ــرياإلن هبــامش / املن
ــشاف ــق/ الك ــد قمحــاوي: حتقي ــرص/ حمم ــايب / م ــة الب ــة ومطبع مكتب
 .هـ١٣٩٢/ط األخرية / احللبي

ملحمــد بــن عــيل /إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم األصــول  -
 .هـ١٣٩٩/دار املعرفة/ بريوت/ الشوكاين

حممـد :حتقيـق/ أليب البقاء عبـد اهللا العكـربي/إعراب القراءات الشواذ  -
 هـ١٤١٧/ ١ط/عامل الكتب/ بريوت/عزوز

/ بغـداد / زهـري غـازي: حتقيـق/ أليب جعفـر النحـاس/إعراب القرآن  -
 .هـ١٣٩٧/مطبعة العاين

أليب البقـاء / إمالء ما مـن بـه الـرمحن مـن وجـوه اإلعـراب والقـراءات  -
 .هـ١/١٣٩٩ط/دار الكتب العلمية/ بريوت/ العكربي



 

 
 

أليب عمـر صـادق / ف إعالم اخللف بمن قال بتحريف القرآن من السل -
 . نسخة للكتاب حمملة عىل موقع شبكة الشيعة العاملية/ العالئي 

/ الريــاض/ أليب عبــد اهللا حممــد بــن حيــان األندلــيس/ البحــر املحــيط  -
 .ت.ب/ مكتبة ومطابع النرص احلديثة

حممــد أبــو : حتقيــق/ لبــدر الــدين الزركــيش/ الربهــان يف علــوم القــرآن  -
 .هـ٢/١٤٠٠ط/ الفضل

ملحمــد حممــود /ات املتــواترة يف تفــسري الزخمــرشي دراســة نقديــة القــراء -
رسـالة دكتـوراة يف ختـصص التفـسري وعلـوم القـرآن بجامعـة /الـدومي 

 .الريموك يف األردن
: حتقيـق وتـصحيح/أليب جعفر حممد الطويس /التبيان يف تفسري القرآن  -

 .ت.د.ب/ أمحد حبيب قصري العاميل 
مكتبـة / لرسـول جعفريـان /ة والـسنة أكذوبة حتريف القرآن بني الشيع -

 .م٢٠٠٦/ ١ط/مرص / النافذة 
ــاريخ القــرآن وعلومــه  - ــدي / بحــوث يف ت ــري حممــدي زرن  ١الطبعــة/مل

 .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم /  هـ١٤٢٠/
دار الزهــراء /أليب القاســم املوســوي اخلــوئي/البيــان يف تفــسري القــرآن  -

 .ت.ب/لبنان /بريوت /توزيع للطباعة والنرش وال
 / ٢ط / طهـــران / مكتبـــة الـــصدر / للكاشـــاين / التفـــسري الـــصايف  -

 .هـ ١٤١٦
مكتبـة / القـاهرة/ أليب الفداء إسامعيل بن كثـري/ تفسري القرآن العظيم  -

 .ت.ب/ دار الرتاث



 

 
 

 .ت.ط.ب/ مطبعة املنريية / للنووي / املجموع رشح املهذب  -
ــزان  - ــائي/تفــسري املي ــشورات مجاعــة املدرســني يف احلــوزة م/ للطباطب ن

 ،ط.ت.ب/ قم / العلمية 
مؤسـسة / حممد تقـى اإليـراواين : حتقيق/ للبحراين / احلدائق النارضة  -

 . النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم
/ أليب جعفر حممد بن جرير الطربي/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

 .هـ١٣٨٨/ ٢ط/  احللبيمكتبة ومطبعة مصطفى البايب/ مرص
دار / القــاهرة/ أليب عبــد اهللا حممــد القرطبــي/اجلــامع ألحكــام القــرآن  -

 .هـ١٣٨٧/الكتاب العريب
احلجـة للقـراء الــسبعة أئمـة األمـصار باحلجــاز والعـراق والـشام الــذين  -

بدرالــدين :حتقيــق/ أليب عــيل الفــاريس/ ذكــرهم أبــو بكــر بــن جماهــد 
ـــشري جوجيـــايت،قهـــوجي ـــريوت /وب ـــرتاث دار/ب ـــأمون لل / ١ط/ امل
 .هـ١٤١١

ســعيد : حتقيـق/أليب زرعــة عبـد الـرمحن بــن زنجلـة / حجـة القـراءات  -
 .هـ١٤٠٢/ ٣ط/مؤسسة الرسالة/بريوت / األفغاين

 /شوقي ضيف: حتقيق/ أليب بكر أمحد بن جماهد / السبعة يف القراءات  -
 .هـ١٤٠٠/ ٢ط/ دار املعارف/القاهرة 

ألمحـد /اين الكافل بنيل الـسؤول الكاشف لذوي العقول عن وجوه مع -
مكتبـة /املرتـىض بـن زيـد املحطـوري احلـسني : حتقيـق/ بن حممد لقامن 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ / ٢الطبعة/ مركز بدر للطباعة والنرش 
ـــسة - ـــن أمحـــد /رشح األصـــول اخلم ـــداجلبار ب ـــد الكـــريم :ت/ عب عب



 

 
 

 .م١٩٨٨ -ه٢/١٤٠٨ط/القاهرة/مكتبة وهبة /عثامن
 ،عبد اهللا الرتكي: حتقيق/لعيل بن أيب العز احلنفي/ رشح العقيدة الطحاوية  -

 .هـ١٤٠٨/ ١ط/مؤسسة الرسالة /بريوت/ وشعيب األرنؤوط
ــة  - ــدوي/ رشح اهلداي ــاس أمحــد امله ــق/ أليب العب ــدر: حتقي / حــازم حي

 .هـ١/١٤١٦ط/ مكتبة الرشد/ الرياض
ــسنة عرضــا  - ــاب وال ــصوص الكت ــف املتكلمــني مــن االســتدالل بن موق

 -هـــ ١٤١٦/ ١ط/الريــاض/دار العاصــمة /لغــصنســليامن ا/ونقــدا
 .م١٩٩٦

دار الفكــر للطباعــة /للــسبكي /حاشــية العطــار عــىل مجــع اجلوامــع  -
 . ت.ب/والنرش

ــة للزركــيش  - ــق/ البحــر املحــيط يف أصــول الفق ــامر :حتقي دار / حممــد ت
 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١/ بريوت / الكتب العلمية

ــة  - ــر يف أصــول الفق ــري رشح التحري ــردادي أليب احلــسن/التحب  عــىل امل
مكتبـــة الرشـــد / عبـــد الـــرمحن اجلـــربين وآخـــرون : حتقيـــق/ احلنـــبيل

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١/ الرياض/
نـــوال : حتقيـــق/ أليب منـــصور حممـــد األزهـــري/ علـــل القـــراءات  -

 .هـ١٤١٢ /١ط/احللوة
ــل - ــل يف وجــود التأوي ــون األقواي ــل وعي ــائق التنزي  /الكــشاف عــن حق

مكتبـة ومطبعـة / مـرص/ حممـد قمحـاوي: حتقيـق/ ملحمود الزخمـرشي
 .هـ١٣٩٢/ط األخرية / البايب احللبي

أيب  مكـي بـن/ الكشف عن وجوه القراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا  -



 

 
 

مطبوعـات جممـع اللغـة / دمـشق/ حمـي الـدين رمـضان: حتقيق/طالب
 .هـ١٣٩٤/ العربية

: حتقيـق/ أليب حفص عمر بـن عـادل احلنـبيل/اللباب يف علوم الكتاب  -
/ دار الكتـــب العلميـــة/ بـــريوت/ نيد وآخـــرعـــادل عبـــد املوجـــو

 .هـ١/١٤١٩ط
ــشهاب الــدين القــسطالين/ لطــائف اإلشــارات يف فنــون القــراءات - / ل

املجلــس األعــىل / القــاهرة / عبــد الــصبو شــاهني،عــامر عــثامن: حتقيــق
 .هـ١٣٩٢/ للشؤون اإلسالمية

لعـثامن بـن / املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القـراءات واإليـضاح عنهـا -
 .هـ١٤٠٦/ ٢ط/دار سزكني/نيعيل النجدي وآخر: قيقحت/ جني

: حتقيـق/ لعبد احلق بن عطيـة/ املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  -
 . ت.ب/ مطابع الفضالة/ املغرب/ املجلس العلمي بفاس

/ باكـستان/ إدارة ترمجـان الـسنة/ إحـسان إهلـي ظهـري/الشيعة والسنة  -
 . م١٩٧٢-هـ١٣٩٢/ ٣ط

 .ت.ب/ مطبعة السنة املحمدية /للفتوحي /رشح الكوكب املنري -
حممد :ت/ابن تيمية/منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية  -

جامعــة اإلمــام /إدارة الثقافــة والنــرش/م ١٩٩١-ه٢/١٤١١ط/ســامل
 .حممد بن سعود اإلسالمية

حممــد /القـرآن الكـريم ومنزلتــه بـني الــسلف وخمـالفيهم دراســة عقديـة  -
 .م٢٠٠٥-ه١/١٤٢٦ط/ الرياض/وحيد دار الت/طاهري 

ـ هـ٢/١٤١١ط/حممد سـامل :ت/ابن تيمية/درء تعارض العقل والنقل -



 

 
 

جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود /إدارة الثقافـــة والنـــرش/م١٩٩١-
  .اإلسالمية

 .بريوت/دار عامل الكتب/ اإلجيي/ املواقف يف علم الكالم -
ــاب املحــصل  - ــرازي/كت ــدين ال ــاي:ت/فخــر ال ــة دار/حــسني أت  مكتب

 .م  ١٩٩١-ه١٤١١/ ١ط/القاهرة/الرتاث
دار الكتـب /مصطفى عطـا: ت/ ابن تيمية/املعجزة وكرامات األولياء -

 .م١٩٨٥-ه١/١٤٠٥ط/بريوت/العلمية 
مؤسسة الكتـب /فخر الدين الرارزي/أساس التقديس يف علم الكالم  -

 .م١٩٩٥-ه١/١٤١٥ط/بريوت/الثقافية
/ نيمحد السالوس وآخرلعيل أ/  عرشية يف األصول والفروع يثنإلمع ا -

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ / ٧الطبعة /دار الفضيلة بالرياض 
 /ابن القـيم/ شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل  -

 .م١٩٩٩-ه١/١٤٢٠ط/الرياض /مكتبة العبيكان/عمر احلفيان: ت
مكتبـة /  سـليامن الـصنيع –ت حممـد محـزة / ابـن تيميـة / نقض املنطق  -

 .القاهرة / مدية السنة املح
مجـع وترتيـب عبـد الـرمحن بـن / جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 . م ١٩٩١ -هــ ١٤١٢/  الرياض –دار عامل الكتب / قاسم وابنه حممد 
القايض عبـد / املخترص يف أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد  -

 – ٢ط/  القــاهرة –دار الــرشوق / ت حممــد عــامرة / اجلبــار بــن أمحــد 
 .م ١٩٩٨ -هــ ١٤١٨

ـــريوت –دار الكتـــب العلميـــة / البيجـــوري / جـــوهرة التوحيـــد  - /  ب



 

 
 

 .م ١٩٩٥ -هــ ١٤١٦
حتقيـق أسـعد / اجلويني / اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد  -

 .م١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥ – ١ط/  بريوت –مؤسسة الكتب الثقافية / متيم
عامل الكتـب /  موسى حممد عيل ت/ أبو حامد الغزايل / قواعد العقائد  -

 .م ١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥ – ٢ط/  بريوت –
/  الرياض–مكتبة املعارف / ت حممد العجالن / ابن تيمية / التسعينية -

 .م ١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ – ١ط
 مكـة –دار عـامل الفوائـد / ت حممد شمس / ابن تيمية / جامع املسائل  -

 .هــ ١٤٢٢ – ١ط/ املكرمة 
املكتــب / ريــاض أدمهــي / ين أســامء اهللا احلــسنى اآلثــار الــسلوكية ملعــا -

 .م ١٩٩٩-ه١٤٢٠-١ط/بريوت –اإلسالمي 
 .دار املعارف/  خملوف نيحسن/ أسامء اهللا احلسنى  -
 /ت حممـد الكـيالين/ الراغب األصفهاين / املفردات يف غريب القرآن  -

 . بريوت –دار املعرفة 
/  الريـاض –د مكتبـة الرشـ/ ابـن القـيم / اجتامع اجليـوش اإلسـالمية  -

 .م ١٩٩٩ -هــ ١٤١٩ – ٣ط
ت بــشري / ابــن قــيم اجلوزيــة / الوابــل الــصيب ورافــع الكلــم الطيــب  -

 .م ١٩٨٨ -هــ ١٤٠٨-٢ط/  بريوت –مكتبة املؤيد / عيون
ـــوار  - ـــيس / بحـــار األن ـــاء / للمجل ـــريوت / مؤســـسة الوف  /  ٢ط/ ب

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
ــة  - ــيس اجلهميــة يف تأســيس بــدعهم الكالمي ــة /بيــان تلب ت /  ابــن تيمي



 

 
 

ــيص  ــرشيف / ســليامن الغف ــد لطباعــة املــصحف ال ــك فه  –جممــع املل
 .هــ ١٤٢٦

ــف القــرآن  - / دار الــوعي اإلســالمي / ملحمــد مــال اهللا /الــشيعة وحتري
 .هـ١٤٠٢/ بريوت 

ت أرشف / رشح حممـد صـالح / ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد  -
 .م ١٩٩٧ -هــ ١٤١٧-٣ط/ مكتبة طربية / عبد املقصود 

الكويـت /الـدار الـسلفية / سـفر احلـوايل / منهج األشاعرة يف العقيدة  -
 .م١٩٨٦-ه١/١٤٠٧ط

 ١ط/  عامن –دار املعايل / ت حممد الزغيل / ابن القيم / بدائع الفوائد  -
 .م ١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ –

دار املعرفـة /  عيل فـاعور –ت أمري مهنا / الشهرستاين / امللل والنحل  -
 .م ١٩٩٧ -هــ ١٤١٧ – ٦ط/  بريوت –

ت / أبـو احلـسن األشـعري / مقاالت اإلسالميني واخـتالف املـصلني  -
 .م ١٩٩٠ -هــ ١٤١١/  بريوت –املكتبة العرصية / حممد عبد احلميد 

خالــد العــك ومــروان : حتقيــق/أليب حممــد البغــوي/ معــامل التنزيــل  -
 .هـ١٤٠٧/ ٢ط/دار املعرفة/بريوت/سوار

عــامل / بـريوت/ عبــد األمـري أمــني: قيـقحت/ لألخفــش/ معـاين القـرآن  -
 .هـ١/١٤٠٥ط/ الكتب

ــــرآن - ــــاين الق ــــراء/ مع ــــا الف ــــريوت/ أليب زكري ــــب/ ب ــــامل الكت  /ع
 .م٢/١٩٨٠ط

عبــد اجلليــل : حتقيــق/ أليب إســحاق الزجــاج/ معــاين القــرآن وإعرابــه -



 

 
 

 .هـ١٤٠٨/ ١ط/ عامل الكتب/ بريوت /شلبي
عبـد الـسالم : يـقحتق/ بـن فـارساأليب احلـسني / معجم مقاييس اللغة  -

 .ت.ب/دار الكتب العلمية/إليران / هارون
/ دار الكتـب العلميـة/ طهـران/ لفخر الدين الـرازي/ مفاتيح الغيب  -

 .ت.ب/٢ط
/ البــن أيب مــريم الـــشريازي/ املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهـــا -

ـــق ـــيس:حتقي ـــرآن / جـــدة/ عمـــر الكبي ـــيظ الق ـــة لتحف اجلامعـــة اخلريي
 .هـ١٤١٤/ ١ط/الكريم

 /أليب بكـــر بـــن إدريـــس/ر يف معـــاين قـــراءات أهـــل األمـــصاراملختـــا -
 هـ١٤٢٨/ ١ط/ مكتبة الرشد/الرياض /عبد العزيز اجلهني:حتقيق

املكتبـة / أبـو احلـسن امللطـي / التنبيه والرد عـىل أهـل األهـواء والبـدع  -
 .م ١٩٩٧ -هــ ١٤١٨/ األزهرية 

/ الكني التبصري يف الـدين والتفريـق بـني الفرقـة الناجيـة عـن الفـرق اهلـ -
 -هــ ١٤١٩ – ١ط/  القاهرة –املكتبة األزهرية للرتاث / سفرائيني إلا

 .م ١٩٩٩
ــشأة األشــعرية وتطورهــا  - ــاين / جــالل موســى / ن ــاب اللبن  –دار الكت

 .هــ ١٣٩٥ – ١ط/ بريوت 
 –مكتبة الرشـد / عبد الرمحن احلمود / موقف ابن تيمية من األشاعرة  -

 م ١٩٩٥ -هــ ١٤١٦ – ٢ط/ الرياض 
 –مكتبـة الثقافـة الدينيـة / اخليـاط / االنتصار والرد عىل ابن الراونـدي  -

 .القاهرة 



 

 
 

ــة  - ــه دراســة عقدي ــاس من ــف الن ــالقرآن الكــريم ومواق أمحــد / اإليــامن ب
جامعـة اإلمـام حممـد بـن / رسالة ماجستري مطبوعة عىل اآللـة / عاكش

 .هــ ١٤٢٤هــ ١٤٢٣/ سعود اإلسالمية 
 .املحرر الوجيز  -
ــارنيــل األو - ــشوكاين / طــار رشح منتقــى األخب دار /ملحمــد بــن عــيل ال

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣/ ١ط/ احلديث 
دار / إبــراهيم رمــضان / عبــد القــاهر البغــدادي / الفــرق بــني الفــرق  -

 . بريوت –املعرفة 
/ عـواد املعتـق / املعتزلة وأصـوهلم اخلمـسة وموقـف أهـل الـسنة منهـا  -

 .م ١٩٩٥ -هــ ١٤١٦ / ٢ط/  الرياض –مكتبة الرشد 
دار / حممــد العثيمــني / القواعـد املــثىل يف صــفات اهللا وأســامئه احلــسنى  -

 . الرياض –طيبة 
/ ياسـني الـسواس: حتقيـق/ ملكي بن أيب طالب/ مشكل إعراب القرآن -

 . ت.ب/دار املأمون للرتاث/دمشق
رشح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة واجلامعـة مـن الكتـاب والـسنة وإمجــاع  -

أمحــد : ت/ أيب القاسـم الاللكـائي / بعــدهم الـصحابة والتـابعني ومـن 
 م ١٩٩٥-ه ١٤١٦-٤ط/ الرياض –دار طيبة / الغامدي 

-مكتبـة فيـاض/ عـادل شوشـة :حتقيـق/ابـن تيميـة / احلسنة والـسيئة  -
 .م ٢٠٠٧-ه١٤٢٨ط/ املنصورة 

. ب/طهــران / مكتبــة النجــاح / آلقــا رضــا اهلمــداين/مــصباح الفقيــه  -
 .ت.ن



 

 
 

 
 


