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 الدراسات القرآنية جملة دورية تصدر عن اجلمعيـة العلميـة السـعودية جملة

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

ًمستقال ، وتضبط احلوايش آليا ال يدويا صفحة  ً. 
 .تثبت املصادر واملراجع يف فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نامذج من صور الكتاب املخطوط امللحق يف مكاهنا املناسب   •
 .ترفق مجيع الصور والرسوم املتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
ن عرشيـن وال تقل عـ) A٤(أال تزيد صفحات البحث عن ثامنني صفحة    •

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

Traditional( . 
تكتب اآليات القرآنية وفق املصحف اإللكرتوين ملجمع امللك فهد لطباعة   •

 .املصحف الرشيف 



 
 

  
 

يرـفـق الباـحـث ـثـالث نـسـخ مطبوـعـة، ـمـع ملـخـص ال يزـيـد ـعـىل ـصـفحة   •
 .واحدة

َّحتكم البحوث والدر  • اسـات املقدمـة للـنرش يف املجلـة مـن قبـل اثنـني عـىل ُ
 .األقل

 .ُتعاد البحوث معدلة عىل قرص حاسويب  •
 .ال تعاد البحوث والدراسات إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش  •
ـة للمجـلـة اـحلـق يف نرش البـحـث ـعـىل املوـقـع اإللـكـرتوين للجمعـيـة   • العلمـي

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

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

 

  الرياض-المملكة العربية السعودية 
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :بريد اإللكترونيال

 
 عنوان الجمعية

  ٢٥٨٢٧٥٣ - ٢٥٨٢٦٩٥:  هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩:  ب-ص 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم




 

َّالذي علم بالقلم، علم اإلنسان مـا مل يعلـم، والصـالة والسـالم احلمد هللا   َّ
 . وعىل آله األطهار األعالم، وأصحابه األخيار الكرام، نبينا حممدعىل

 :وبعــــــــد 
ها أن ُّيرس  )تبيان(العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه فإن اجلمعية 

ـا  ـة ( تـقـدم جملتـه ـراء املـكـر)  جمـلـة الدراـسـات القرآنـي  يف ،منيَّللمختـصـني، والـق
فيـهـا ـمـا يريدوـنـه ـمـن بـحـوث علمـيـة،  راجـيـة أن ـجيـد اجلمـيـع ،ـعـددها الـسـابع

ودراسات قرآنية ختصصية تسهم يف خدمة املعرفـة وأهلهـا، وال شـك أن املجلـة 
َّبكتاهبا وقرائها هبم تتميز  . فهي منهم، وهي هلم،َّ

واملجلة تبذل وسعها للرقي باملجلة مادة علمية، ومواصفات فنية، وهو 
 املجلة مـن البـاحثني االطـالع  للمزيد منه، وتأملىما حققت الكثري فيه، وتسع

 حيـث الحظـت املجلـة مـن ، وااللتـزام هبـا،عىل رشوط املجلة العلميـة والفنيـة
 وهو ما يعيق عمل املجلة ويـؤخر الـرد ،بعض الباحثني الكرام التساهل يف ذلك

 حيث ؛ٍها غري مرض هلم، وذلك باالعتذار عن النرشَّعىل الفاحصني، وجيعل رد
 ؛ما يمكن تسميته باملقاالت البحثيـة، أو البحـوث املقاليـةتعتذر املجلة عن نرش 

وإنام تعنـى املجلـة بـالبحوث العلميـة امللتزمـة باملنهجيـة البحثيـة بعـد حتكيمهـا، 
 .وصالحيتها للنرش



 
 

  
 

ـل  ـاملني جزـي ـرمني، وللـع ـراء املـك ـا، وللفاحصــني والـق ـاحثني مجيـع َّفللـب ً
 .الشكر، والدعاء بعظيم األجر
مـدير جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية والشكر موصول ملعايل 

 َّ ووليـدهتا املجلـة كـل،سليامن أبـا اخليـل الـذي يـويل اجلمعيـة/ األستاذ الدكتور
ـري ـمـن مـقـام ـخـادم اـحلـرمني الرشيـفـني،رعاـيـة وعناـيـة   ـحتـت توجـيـه ودـعـم كـب

ـي عبــداهللا بــن عبــد العزيــز،/ الملــك  وويل عـهـده األـمـني ـصـاحب الـسـمو امللـك
ـاين  وـصـاحب الـسـمو امللـكـين بــن عبــد العزيــز،ســلطا/ األميــر ـب الـث األميــر  الناـئ

  ،عبـد العزيـز   سـلمان بـن  / األميـر  وصـاحب السـمو امللكـي بن عبد العزيـز،      نايف
رئـيس رشف أعضـاء اجلمعيـة العلميـة السـعودية للقـرآن  ،أمري منطقة الريـاض

 .معاتعىل ما يوفرونه من دعم غري حمدود للجمعيات واجلا  ،الكريم وعلومه
 .ووفق اهللا اجلميع للحق واهلدى وسدد اخلطى

 
 رئيس تحرير المجلة     

  
 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 
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 عبدالغني بن إسامعيل النابليس: تأليف

 )هـ١١٤٣ت (
 


 عبدالرحمن بن ناصر اليوسف .د

 
 

 عبدالرمحن بن نارص اليوسف .د
جامعـة اإلمـام حممـد بـن أستاذ مشارك بقسم القرآن الكريم وعلومـه ب •

 .سعود اإلسالمية 
مـام إل درجة املاجستري  ىف القـرآن وعلومـه مـن جامعـة اعىلحصل  •

تفسري حممد بن اسحاق من (بن سعود االسالمية  بأطروحته  حممد  
 ) ودراسة ً  مجعا-خر القرآن الكريمآىل إول سورة يونس أ

مـام إلحصل عىل درجة الدكتوراه ىف القـرآن وعلومـه مـن جامعـة ا •
نـوار احلقـائق الربانيـة ىف أ(سـالمية  بأطروحتـه  إلحممد بن سعود ا

ول سورة النسـاء أصفهانى من ألتفسري اللطائف القرآنية ملحمود ا
 )دراسة وحتقيق  -خر سورة املائدة  آىل إ

•  
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ايـا، ورافـع الباليـا، احلمد هللا خالق الربايا، وعامل اخلفايا، جزيل العط 
ًأمحده تعاىل محدا كثريا طيبا، وأشكره شكرا جزيال دائام، وأصيل وأسلم عىل  ً ً ً ً ً

ًمن بعث للخلـق داعيـا، وإىل اجلنـة هاديـا، نبينـا حممـد  ، وعـىل آلـه - ^ -ً
ـبعهم بإحـسـان ـمـا داـمـت  ـاء، والـتـابعني وـمـن ـت ـاء، وـصـحبه األوفـي ٍاألزكـي

 .األرض والسامء
 :وبعد 
عم اهللا العظمى، ومننه الكربى، أن يرصف املرء مهتـه ووقتـه فإن من ن 

يف حتصيل علم الكتاب الكريم، وإدراك معناه، وتدبر آياته، والوقوف عـىل 
 .لطائفه، واستخراج دقائقه، ودفع مشكله

ـة يف   ـغ الغاـي ـد بـل ـاب اهللا املحـكـم، ـق ـإن كـت ـذلك، ـف ـك ـك وإذا ـكـان ذـل
ُالل، فـام أهبـم مـن املعـاين، أو الفصـاحة واإلتقـان، ال تنـاقض فيـه وال اخـت

أشكل من املباين، أو غمض منهام؛ فإنام يعـود لنظـر النـاظر يف آي الكتـاب، 
وما انقدح عليه فهمه، ومـن آتـاه اهللا صـحيح الفهـم، وسـعة العلـم، ودقـة 
النظر، وعميق التدبر؛ انزاحت عنه اإلشكاالت، وانكشـفت لـه املـبهامت، 

 .وجتلت له املرادات
 مقصد الصحابة فـيام أشـكل علـيهم فهمـه، أو - ^ -نبي لذا كان ال 

خفي عليهم علمه، ونجد من الصحابة من كان مرجعية يف بيان املشكالت 
 .املتنوعة، وحل عقد ما التبس عىل األذهان، أو رسخ يف اجلنان



 
 

  
 

ًثم إنه ببعد الناس عن عرص النبوة واخلالفة الراشدة دهـورا وأجيـاال   ً ُ ِ
تزيـد عنـدهم املشـكالت، وخيفـت علمهـم عـن إدراك متعاقبة؛ ال غرو أن 

 .تأويلها، أو التوفيق بني نصوصها
ٍوال خيفى ما بذله علامء التفسري األوائـل واألواخـر، مـن مزيـد عنايـة  

 املعـاين، ومجعـوا األقـوال، وحشـدوا )١(هبذا اجلانـب، فسـطروا يف الضـبائر
ـدو ـرادات، وبســطوا املناقشــات، واجتـه ـة، وحرصوا اإلـي ـان األدـل ا يف البـي

ـه  ـاهيم، والتوجـي ـف، وضــم النـظـري إىل النـظـري، واملواءـمـة ـبـني املـف والتعرـي
والرتجيح، كل ذلـك بقـدر الطاقـة واملسـتيرس؛ فـالعقول متباينـة، والفهـوم 

ِّخمتلفة، ولكل وجهة هو موليها ٍّ. 
ًوتبعا لـذلك، فـإن ممـا وقـع فيـه االشـتجار بـني املفرسيـن واملعـربني،  

َوأطالوا النفس  فيه بمداد من احلرب مديد؛ ما جرى من تأويلهم لقول احلـق َّ
LK  ] : تبارك وتعـاىل   J   I   H   G   F   E   D    C   B   A

  \  [   Z  Y   X   W  V   U  TS   R   Q   P   O   N    M
  k    j   ih     g   f   e   d   c   b   a    `   _   ^   ]

m   l nZ) ٢(. 
ًوالـتـي ـهـي ـمـن املعـضـالت نـظـام وتفـسـريا، وفيـهـا ي ـقـول األـلـويس ً

وهذه اآليـة عنـدي مـن املشـكالت، وللعلـامء فيهـا كـالم ): هـ١٢٧٠ت(

                                                
 ).ضرب (٤/٤٧٩لسان العرب : انظر. احلزمة من الصحف، ضم بعضها إىل بعض: الضبائر) ١(
 .١٩٠ – ١٨٩: األعراف) ٢(
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 .)١(طويل، ونزاع عريض
ـامق  ـوص يف أـع ـة، والـغ ـتوقفني يف تفســري هــذه اآلـي ـد اـس ـان ـق وـك
معانيها، وكشف مـبهم ضـامئرها، مـا كتبـه الشـيخ عبـدالغني بـن إسـامعيل 

ٍيف رسالة خمطوطة، بعنوان) هـ١١٤٣:ت(النابليس  غيث القبول مهـى يف (: ٍ
h]  :معنى     g   f   e   d Z  وبعد االطالع عليهـا، ألفيتهـا رسـالة

ًقيـمـة يف تـصـنيفها، ـحـوت ـمـادة علمـيـة غزـيـرة، ومـصـادر متنوـعـة، ومجـعـا 
ٍلألقوال، وعرضا للقـراءات، ومشـاركة مؤلفهـا بأوجـه مـن االعرتاضـات  ً

 .احلسنة، وكشفه ما استبان له من معناها يف هناية املطاف
ًمن أجل ذلك استعنت باهللا سـائال عونـه وتوفيقـه ورضـاه، وعقـدت  

العزم عىل حتقيق هذه الرسالة املـؤمئ إليهـا؛ خدمـة للعلـم وأهلـه امليـامني، 
َّواهللا أـسـأل أن جيـعـل ـهـذا العـمـل خالـصـا لوجـهـه الـكـريم، وأن يـمـن ـعـيل  َّ ً

 .بالتوفيق والتسديد، إنه نعم املوىل، ونعم النصري
 احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبـارك عـىل وآخر دعوانا أن 

 .ٍنبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
 

                                                
قـع فيـه إىل أن هـذه اآليـة ممـا و) ١٣٥٤:ت(، وكذا أشار حممد رشيد رضا ٩/٣٩روح املعاين ) ١(

 .٩/٤٣١تفسري القرآن احلكيم : انظر. اإلشكال بني املفرسين



 
 

  
 

 :أما خطة عميل يف التحقيق، فتتألف من قسمني
 :الدراسة، وحتتها فصالن: القسم األول
 :التعريف باملؤلف، وحتته سبعة مباحث: الفصل األول

 .اسم املؤلف، ونسبه، ومولده: املبحث األول 
 .نشأته العلمية، وأبرز شيوخه: ملبحث الثاينا 
 .تالميذه: املبحث الثالث 
 .مؤلفاته: املبحث الرابع 
 .مكانته العلمية، والثناء عليه: املبحث اخلامس 
 .مذهبه الفقهي، وعقيدته: املبحث السادس 
 .وفاته: املبحث السابع 

 :دراسة الكتاب، وحتته ثالثة مباحث: الفصل الثاين
 .اسم الكتاب: ألولاملبحث ا 
 .نسبته إىل املؤلف: املبحث الثاين 
 .وصف النسخة اخلطية: املبحث الثالث 

ويتضمن النص املحقق، وقـد كـان عمـيل فيـه عـىل : التحقيق: القسم الثاين
 :النحو اآليت

 . نسخ املخطوط حسب القواعد اإلمالئية– ١
 السورة، ورقم  عزو اآليات إىل مواضعها من القرآن الكريم، بذكر اسم– ٢

 .اآلية
 . توثيق القراءات مع بيان املتواتر منها والشاذ– ٣
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 ختريج األحاديث واآلثار الواردة، مع ذكـر أقـوال املحـدثني يف احلكـم – ٤
 .عليه ما أمكن

 . توثيق أقوال املفرسين– ٥
 . الرتمجة لألعالم الذين ورد ذكرهم عدا املشاهري– ٦
 .يه الضبط بالشكل ملا حيتاج إل– ٧
 . التعليق عىل ما حيتاج إليه من املسائل العقدية والتفسريية– ٨
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هو عبدالغني بن إسـامعيل بـن عبـدالغني بـن إسـامعيل بـن أمحـد بـن  

 .)١(نفي، الدمشقي، الصاحليإبراهيم النابليس، احل
 من اهلجرة )٢ ()١٠٥٠(ولد يف خامس ذي احلجة، سنة مخسني وألف  

 .النبوية الزكية الرشيفة
 


ٍـبـدأ عـبـدالغني الـنـابليس طلـبـه للعـلـم يف وـقـت مبـكـر ـعـىل ـيـد واـلـده   ٍ

عـلـم، وحرض دروس إسـامعيل، حيـث شـغله بـقـراءة القـرآن، ثـم بطلـب ال
 .والده يف التفسري، ودخل يف عموم إجازته

ًوقد تويف والده يف سنة اثنني وستني وألف، فنشأ يتيام موفقا، واشتغل   ً
 :بقراءة العلم عىل جلة من املشايخ

 .فقرأ الفقه وأصوله عىل الشيخ أمحد القلعي احلنفي
 .وقرأ احلديث ومصطلحه عىل الشيخ عبدالباقي احلنبيل

 . التفسري والنحو عىل الشيخ حممد املحاسنيوأخذ
 .وقرأ النحو واملعاين والبيان والرصف عىل الشيخ حممد الكردي

 .وقرأ عىل الشيخ حممد بن أمحد األسطواين
 .وحرض دروس النجم الغزي، ودخل يف عموم إجازته

                                                
 .٥/٥٩٠، وهدية العارفني ١/٢٦٣، وعجائب اآلثار ٣/٣٠سلك الدرر : انظر) ١(
 .املصادر السابقة: انظر) ٢(



 
 

  
 

ًوقد ابتدأ يف قراءة الدروس وإلقائها والتصنيف ملا بلغ عرشين عاما،  
ٍوسـا يف عـدة فنـون بكـرة النهـار، وبعـد الـعرص، فـأقرأ األربـعـني فـألقى در ً

ُالنووية، واألذكار النووية وغريمهـا، وكـان يـدرس البيضـاوي يف صـاحلية  ُِّ َ
َدمشق بالسلمية َّ)٢)(١(. 

ٍوعىل ضوء ما سبق سوقه من اطالعه وقراءته لكتـب خمتلفـة الفنـون،  
ًه قد مجع علام غزيرا يف وحضوره الدروس، ونيله اإلجازات، ما يدل عىل أن ً

التفسـري، والفقـه، واألصـول، والنحـو، : علوم كثرية، ومعارف متنوعـة يف
 .واملعاين، والبيان، والرصف

وهذا يدل داللة بينة عـىل بذلـه يف سـبيل العلـم، واسـتفراغ وسـعه يف  
ٍطلبه بعزيمة صادقة، وصرب عريض ٍ ٍ ٍ. 






ٍاجم بذكر تالمذته يف مكان واحد، فاجتهـدت يف مل تسعفني كتب الرت  ٍ
استقصائهم من خالل الرتاجم التـي تـنص عـىل تلقـيهم العلـم مـن الشـيخ 

 :عبدالغني النابليس، ومن أشهر من وقفت عليه من تالميذه
ِّ الشيخ اإلمام، املحدث البـارع الزاهـد، حممـد بـن أمحـد بـن سـامل، أبـو – ١

نـبيل، قـرأ عـىل الشـيخ عبـدالغني النـابليس عبـداهللا السـفاريني النـابليس احل

                                                
َسلمية) ١( ْ  .٣/٢٧٢معجم البلدان : انظر. ُبفتح أوله وثانيه، بليدة من أعامل محاة: ََ
 .٣/٣٠رر سلك الد: انظر) ٢(
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 .)١(األربعني النووية، وثالثيات البخاري
 اإلمام األديب، املاهر املتفنن، عيل بن تاج الدين حممد بن عبداملحسـن – ٢

بن حممد بن سامل القلعي احلنفي املكي، اجتمع بالشيخ عبدالغني النابليس، 
 .)٢(فأخذ عنه

َّ الفقيه املحدث الفه– ٣ السيد عيل بـن موسـى بـن مصـطفى احلسـيني : امةِّ
كـان قـد وصـل الشـام، وحرض دروس ): ابـن النقيـب(املقديس، يعرف بــ 

 .)٣(الشيخ عبدالغني النابليس
 


ًإن مما يبقى من ذكر العامل بعد وفاته إضافة لتالميذه، ما يظل شاهدا له  

 .عةمن املؤلفات النافعة، والرسائل اجلام
ٍوقد كان النابليس ممن غزر إنتاجه، وتدفقت كتاباته يف فنون متنوعـة،   ٍ

ٍوموضوعات متعددة، فألف يف التفسري، والقراءات، والتجويد، واحلديث  ٍ
 .وخترجيه، والفقه، والعقائد، والشعر

 .)٤(ًمؤلفا) ٢٢٣(وقد بلغت مؤلفاته بعد إحصائها ما يقرب من  
 :تيب موضوعاهتاوهذه مجلة من مؤلفاته حسب تر

                                                
 .٦٣٩ – ١/٦٣٨عجائب اآلثار : انظر) ١(
 .٣٥٣ – ١/٣٥٢املصدر السابق : انظر) ٢(
 .٥٨٣ – ١/٥٨٢املصدر السابق : انظر) ٣(
 .٤/٣٣من كتاب األعالم ) ١(حاشية : انظر) ٤(



 
 

  
 

 :مؤلفاته يف التفسري: ًأوال
h] :  غيـث القبـول مهـي يف معنـى– ١     g   f   e   d Z  )وهـو )١ ،

 .الكتاب الذي جرى حتقيقه بحمد اهللا وتوفيقه
: وصـل فيـه إىل قولـه تعـاىل.  التحرير احلاوي برشح تفسري البيضـاوي– ٢

[  p   o   n   mZ] ٢( الرابعيف ثالث جملدات، ورشع يف] ٩٨: البقرة(. 
 .)٣( رفع الكساء عن عبارة البيضاوي يف سورة النساء– ٣
 .)٤( مجع اإلشكال ومنع اإلشكال عن عبارة تفسري البغوي– ٤

 :مؤلفاته يف القراءات والتجويد: ًثانيا
وهو نظم عىل قافية القاف، .  القول العاصم يف قراءة حفص عن عاصم– ١

 .)٥(ورشح هذا النظم
 .)٦( النطق بالضاد االقتصاد يف– ٢
 .)٧( رصف العنان إىل قراءة حفص بن سليامن– ٣
 .)٨( كفاية املستفيد يف علم التجويد– ٤

                                                
 .٥/٥٩٣، وهدية العارفني ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ١(
 .٤/٣٤ واألعالم ،٥/٥٩١، وهدية العارفني ٣/٣٢سلك الدرر : انظر) ٢(
 .٥/٥٩٢، وهدية العارفني ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٣(
 .٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٤(
 .٥/٥٩٣، وهدية العارفني ٣/٣٣املصدر السابق : انظر) ٥(
 .٤/٣٣األعالم : انظر) ٦(
 .٢/١٧٧، ومعجم املؤلفني ٥/٥٩٢، وهدية العارفني ٣/٣٣سلك الدرر : انظر) ٧(
 .٤/٣٤، واألعالم ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٨(
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 :مؤلفاته يف احلديث وخترجيه: ًثالثا
 .)١( كنز احلق املبني يف أحاديث سيد املرسلني– ١
ٍ رسالة يف سؤال عن حديث نبوي– ٢ ٍ)٢(. 
 .)٣(ع األحاديث ذخائر املواريث يف الداللة عىل مواض– ٣
 توريث املواريث يف الداللة عىل موضع األحاديـث يف أطـراف الكتـب – ٤

 .)٤(السبعة
 :مؤلفاته يف الفقه: ًرابعا
يف فقـه احلنفيـة عـىل ترتيـب أبـواب .  القالئد الفرائد يف موائـد الفوائـد– ١

 .)٥(الفقه
 .)٦( ربع اإلفادات يف ربع العبادات– ٢
 .)٧(يف فقه احلنفية. االشتباه رسعة االنتباه ملسألة – ٣
 .)٨( حتفة الراكع الساجد يف جواز االعتكاف يف فناء املساجد– ٤
 .)٩(يف فقه احلنفية.  هناية املراد رشح هدية ابن العامد– ٥

                                                
 .٤/٣٣األعالم : انظر) ١(
 .٥/٥٩٤هدية العارفني : انظر) ٢(
 .، والكتاب مطبوع٤/٣٢، واألعالم ٣/٣٢سلك الدرر : انظر) ٣(
 .٥/٥٩١هدية العارفني : انظر) ٤(
 .٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٥(
 .١/٢٦٤املصدر السابق، وعجائب اآلثار : نظر) ٦(
 .٣/٣٥سلك الدرر : انظر) ٧(
 .٥/٥٩١املصدر السابق، وهدية العارفني : انظر) ٨(
 .، والكتاب مطبوع٥/٥٩٤، وهدية العارفني ٣/٣٥سلك الدرر : انظر) ٩(



 
 

  
 

 :مؤلفاته يف العقائد: ًخامسا
 .)١( جواهر النصوص يف حل كلامت الفصوص البن عريب– ١
 .)٢(قشبندية مفتاح املعية رشح الرسالة الن– ٢
 .)٣( حتقيق االنتصار يف اتفاق األشعري واملاتريدي عىل االختيار– ٣
 .)٤( رد احلجج الداحضة عىل عصبة الغي الرافضة– ٤

 :مؤلفاته يف الشعر: ًسادسا
 .)٥(مخرة بابل وغناء البالبل:  ديوان الغزليات، املسمى– ١
 .)٦( الروض املعطار بروائق األشعار– ٢

، واحلقيقة واملجاز يف رحلـة )٧(تعطري األنام يف تعبري املنام: توله من املؤلفا
 .)٨(بالد الشام ومرص واحلجاز

 

                                                
 .٢/١٧٧، ومعجم املؤلفني ٤/٣٤، واألعالم ٣/٣٢سلك الدرر : انظر) ١(
ـاب مطبــوع باســم٣/٣٣ســلك الــدرر : انظــر) ٢( مفتــاح املعيــة يف دســتور الطريقــة : (، والكـت

 ).نقشبنديةال
 .٥/٥٩١، وهدية العارفني ٣/٣٣سلك الدرر : انظر) ٣(
 .٣/٣٦سلك الدرر : انظر) ٤(
 .٢/١٧٦، ومعجم املؤلفني ٤/٣٤، واألعالم ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٥(
 .٥/٥٩٢، وهدية العارفني ٣/٣٦سلك الدرر : انظر) ٦(
 .، والكتاب مطبوع٤/٣٢، واألعالم ٣/٣٣سلك الدرر : انظر) ٧(
 .دار املعرفة: رياض عبداحلميد مراد، نرش: ، وهو مطبوع بتحقيق٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٨(
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ٍتبوأ النابليس مكانة علمية عالية، كانت حمل تقدير واحـرتام عنـد مـن   ٍ َّ

زيـر علمـه، وهـذه َّعارصه، فقد أثنى عليه من ترجم له، ونوه بمؤلفاته، وغ
 :شذرة من أقواهلم

... آية إعجاز البيـان: يف الثناء عليه) هـ١١٢٨:ت(يقول ابن شاشو  
ٍإذا جلس جملس التحقيق، أظهر كل غويص عميق بأفصح لسان وله يف ... ٍ

ٍّكل فن تأليف كادت أن ال يدركها احلرص، وتصانيف مل يبلغ حدها أحد من 
 .)١ (...أهل العرص

ـرا  ـه اـمل ــ١٢٠٦:ت(دي ونعـت ـه) ـه ـذ : بقوـل ـتاذ األســاتذة، وجبـه أـس
َّاهلامم الفريد، العامل العالمـة، احلجـة الفهامـة، البحـر الكبـري، .... اجلهابذة 

ًصاحب املصـنفات التـي اشـتهرت رشقـا وغربـا... احلرب الشهري  كـان .... ً
ًعاملا مالكا أزمة الرباعـة، فقيهـا متبحـرا، يـدرس الفقـه ويقـرره، والتفسـري ً ً ًَّ 

ًوحيرره، غواصا عىل املسائل، خبريا بكيفية االستدالل والدالئل ً مصون ... َّ
. ٍاللسان عن اللغو والشتائم، ال خيوض فـيام ال يعنيـه، وال حيقـد عـىل أحـد

حيب الصاحلني، والفقراء، وطلبة العلم، ويكرمهم وجيلهم، ويبـذل جاهـه 
 عـن النظـر إىل ًبالشفاعات احلسنة لـوالة األمـور، فتقبـل وال تـرد، معرضـا

ـري  ـه، رحــب الصــدر، كـث ـم وكتابـت ـه إال يف نرش العـل َّالشــهوات، ال لــذة ـل
شعره ينشد يف املحافل، وحيفظه الناس، وسار مسري الشمس يف ... السخاء

                                                
 ).٦٧ص (تراجم بعض أعيان دمشق ) ١(



 
 

  
 

ٍكل بلدة، وتطرزت به املجاميع من اآلداب، فاقترصت من بحر ترمجته عىل 
 .)١(ةهذه القطرة، ومن كنز مآثره ومناقبه عىل هذه الشذر

اإلمام الكبري، واألستاذ الشـهري، ): هـ١٢٣٧:ت(وقال عنه اجلربيت  
ـردة  ـه مـف ـه ـشـهرية، وأوصــافه ومناقـب ـوار، وأحواـل ـصـاحب األرسار واألـن

 .)٢(بالتأليف
شـاعر، عـامل بالـدين واألدب، ): هــ١٣٩٦:ت(وفيه يقول الزركيل  

 .)٣(مكثر من التصنيف
ب، ناثر، ناظم، توىل اإلفتاء، مشارك عامل، أدي: َّوذكر عمر كحالة أنه 

 .)٤(يف أنواع من العلوم
 

                                                
 .٣٧، ٣/٣٠سلك الدرر ) ١(
 .١/٢٦٣عجائب اآلثار ) ٢(
 .٤/٣٢األعالم ) ٣(
 .٢/١٧٦معجم املؤلفني ) ٤(
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 : مذهبه الفقهي– ١

، )١(ينتسب النابليس للمذهب احلنفي،كام نص عىل ذلك من ترجم لـه 
ٍوقد ألف عدة مؤلفـات يف الفقـه عـىل املـذهب احلنفـي، كـام تقـدم يف مرسد 

 .)٢(مؤلفاته
 :عقيدته – ٢

عند النظر يف العرص الذي عاش فيه املؤلف، نلحظ أنـه انـترشت فيـه  
الكثري من البدع، والطرائق املنحرفة، واألفكار الدخيلة عىل دين اإلسـالم، 
وتغلغلت فيه بضاعة التصوف، وخمالفة هنج السـلف الصـالح رضـوان اهللا 

 .عليهم
، وعظـائم )هــ٦٣٨:ت(فنجد الفكراإلحلادي يف تقريرات ابن عـريب  

األقـــوال واالعتقـــاد يف احللـــول والزندقـــة عنـــد العفيـــف التلمـســـاين 
وكـان قـد ). هــ٦٦٩:ت(، والفكر الفلسفي عند ابن سبعني )هـ٦٩٠:ت(

اغرت بأفكارهم ولوثاهتم طائفة من أهل العلم يف شتى البلدان اإلسالمية يف 
 .األعصار املتأخرة

 –قـدره، وعظـيم علمـه  مع جاللـة –وكان ممن تأثر بالطرق الصوفية  
ـعد  ـيخ ـس ـبندية ـعـن الـش ـة النقـش ـذ الطريـق ـذي أـخ ـابليس، اـل ـدالغني الـن عـب

                                                
، ومعجـم ٥/٥٩٠العـارفني ، وهديـة ١/٢٦٣، وعجائـب اآلثـار ٣/٣٠سـلك الـدرر : انظر) ١(

 .٢/١٧٦املؤلفني 
 ).١١ص (انظر ) ٢(



 
 

  
 

 .)٢(، واستقى الطريقة القادرية عن الشيخ حممد بن أمحد األسطواين)١(البخيل
وقد أدمن النابليس املطالعة يف كتب ابن عريب، والعفيـف التلمسـاين،  

، وصـنف يف تـراجم )٣(وابن سبعني، ورشح كلامت الفصـوص البـن عـريب
، وألف يف )٤(زهر احلديقة يف تراجم رجال الطريقة: رجال الطريقة كتابه

ـمجـع األرسار يف مـنـع األرشار ـعـن الـظـن يف : اـلـدفاع ـعـن الـصـوفية كتاـبـه
 .)٥(الصوفية األخيار

ـف يف التصــوف  ـام أـل ـة رشح الرســالة النقشــبندية: ـك ـاح املعـي ، )٦(مفـت
ـوار اإلهلـيـة رشح املو ـة السنوـسـيةاألـن ـذا )٧(قدـم ، وغريـهـا ـمـن مـصـنفات ـه

ًاملسلك، مما يدلل عىل أنه كان متشبعا بطريقة الصوفية البدعية التي بلغت أوجها  ُ
 .)٨(يف عرصه

كام أن املؤلف النابليس سار عىل منهج األشاعرة املعتمدة عىل االستدالل  
 مرص العقيل، والربهان املنطقي، وكان للمـذهب األشـعري شـوكة عظيمـة يف

َّوالشام آنذاك، وال خيلو من تلـبس بالصـوفية مـن هـذه العقيـدة املخالفـة التـي 
                                                

 .٣/٣١سلك الدرر : انظر) ١(
 .املصدر السابق: انظر) ٢(
 .املصدر السابق: انظر) ٣(
 .٥/٥٩٢، وهدية العارفني ٣/٣٢املصدر السابق : انظر) ٤(
 .٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٥(
 .٥/٥٩٤، وهدية العارفني ٣/٣٣املصدر السابق : انظر) ٦(
 .٣/٣٥سلك الدرر : انظر) ٧(
 .مل يظهر أثر ذلك التصوف عىل كتابته التفسريية...) غيث القبول مهى: (يف حتقيقي ملؤلفه) ٨(
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  .– نسأل اهللا السالمة والعافية -جنحت إىل تأويل األسامء والصفات 
حتقيق االنتصار يف اتفاق األشعري واملاتريـدي عـىل : وقد ألف كتابه

ٍوقد وقفت عىل مثال . )٢(التوفيق احليل بني األشعري واحلنبيل، و)١(االختيار
أمر : أي:  قال Z«  ¼  ] : يوضح سلوكه مسلك األشعرية عند قوله تعاىل

، ويف ذلك خمالفة رصحية ملنهج أهل السنة واجلامعة يف آيات الصفات، )٣(ربك
والتي جيروهنا عىل ظاهرها عىل الوجه الالئق بذي العرش املجيد، جل يف عاله، 

 .وتعاىل عن مشاهبة العباد
 


ـدرس، والتحصــيل،   ـة باـل ـاة حافـل ـدة، وحـي ـة مدـي ـة علمـي ـد رحـل ٍبـع ٍ ٍ ٍ ٍ

 .- رمحه اهللا –والتأليف، تويف النابليس 
ٍوكانت وفاته يف دمشق الشام، سنة ثالث وأربعني ومئـة وألـف، عـن   ٍ ٍ

 .)٤(ٍثالث وتسعني سنة

                                                
 .٥/٥٩١، وهدية العارفني ٣/٣٣سلك الدرر : انظر) ١(
 .٥/٥٩١هدية العارفني : انظر) ٢(
 ).٢(حاشية ) ٢٨ص (التعليق : انظر) ٣(
، واألعـالم ٥/٥٩٠، وهديـة العـارفني ١/٢٦٧، وعجائب اآلثـار ٣/٣٧سلك الدرر : انظر) ٤(

 .٢/١٧٦، ومعجم املؤلفني ٤/٣٢
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ـاب  g    ]  :غيــث القبــول مهــى يف معنــى(: اســم الكـت   f   e   d

hZ  وقد نص املؤلف عىل ذلك يف مقدمته، حيث قـال  : وسـميت مـا
f  ] : غيث القبول مهى يف معنى: (حررته، عىل حسب ما قررته   e   d

h     g Z)ًوقــد كتــب اســمه كــامال هبــذا العنــوان عــىل غــالف . )١
، كـام ذكرتـه الكتـب التـي )٢(املخطوط، ونص عىل ذلك من ترجم للمؤلف

 .)٣(ُعنيت بفهرسة املخطوطات، ورسد املؤلفات، ونسبتها إىل أصحاهبا
 


الكتاب إىل املؤلف من ترجم له، وعىل ذلك اتفقت املصـادر يف نسب  

 .نسبة الكتاب لعبدالغني النابليس
ــابليس يف كشـــافات وفهـــارس   ــاب منســـوبا للـن ــر الكـت ــام أن ذـك ًـك

ُاملخطوطات املختلفة، يعد أكرب الشواهد وأصدقها عىل ذلك، فـال نـزاع يف 
 .نسبتها إليه

 

                                                
 ).خ (٣ص ) ١(
 .٥/٥٩٣، وهدية العارفني ٣/٣٤سلك الدرر : انظر) ٢(
 .٢/١٠١٣، وفهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم ٢/٧٥٦الفهرس الشامل : انظر) ٣(



 
 

  
 


للكتاب نسخة خطية وحيدة مصورة عىل امليكروفيلم يف جامعة اإلمام  

: ، بـرقم]أ٢١ – ١[حممد بـن سـعود اإلسـالمية بالريـاض، ضـمن جممـوع 
 – ٣٩(، قائـمـة )١٩: (، مـشـرتاة ـمـن رـضـوان دعـبـول، رـقـم)ف/٣٥١٧(

٤٠.( 
وهـي نـسـخة تاـمـة، تـقـع يف إحـدى وعرشـيـن ورـقـة، والورـقـة مقـسـومة إىل 

وـهـي مكتوـبـة بـخـط نـسـخ . ًـصـفحة مخـسـة عرش ـسـطراـصـفحتني، يف ـكـل 
 .واضح

وقد فرغ املؤلف من تأليفه هنار اخلميس، الثامن من شهر شعبان، سنة  
ٍثالثني ومئة وألف   ).هـ١١٣٠(ٍ
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
ٍرش وـضـري، ٍاحلـمـد هللا اـلـذي أـهلـم ـمـن اـخلـري، ودـفـع ـمـن ـكـل ـسـوء و  ٍّ

ـابعني،  ـه وأصــحابه، والـت ـد، وـعـىل آـل ـيدنا حمـم ٍوالصــالة والـسـالم ـعـىل ـس
 .ٍالسائرين عىل امللة املحمدية أكمل سري

فيقول العبد الفقري إىل مواله اخلبري، عبدالغني بن النابليس، أحتفـه اهللا  
 جرى عندنا بني الطلبة األفاضل،: )١(ُتعاىل باجلناب األنيس يف املقام القديس

: ذوي الفضائل والفواضل، الكالم عىل معنى قوله تعاىل يف سورة األعراف
 [  N    M  LK   J   I   H   G   F   E   D    C   B   A   @
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  m   l  k   j   ih     g   f   e   d   c   b   a    `   _
 }   |   {  z   y  x   w  v   u   t   s   r   q   p  o   n 
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 .ُ تعاىل؛ فيحصل له األنس بهانبساط القلب، وانشغاله باهللا: املقصود) ١(
ـالة القـشـريية : انـظـر ، )٦٣ص (، ومعـجـم اصــطالحات الصــوفية للكاـشـاين )٦٠ص (الرـس

 ).١٠٢ص (وموسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي 



 
 

  
 

 5   4    3   2  @   ?   >    =<   ;     :   9  8   7   6  
 C   B   A  DZ)هــذه اآليــات البينــات، واالعتبــارات املتعينــات. )١ .

فتكلموا يف اإلشكال املشهور بني اجلمهور يف نسبة الرشك بحسـب الظـاهر 
 علـيهم - وهـو ممتنـع؛ لعصـمة األنبيـاء - علـيهام السـالم -إىل آدم وحواء 

 .)٢(ًاعا من الرشك واملعايص إمج-السالم 
                                                

 .١٩٨ – ١٨٩: األعراف) ١(
ٍ مـن املعـايص حيتـاج إىل تفصـيل، - عليهم السالم -حكاية املؤلف اإلمجاع عىل عصمة األنبياء ) ٢(

 :املعايص تنقسم إىل قسمنيف
 مـن – عليهم السالم –ٍوقد ذكر غري واحد اإلمجاع عىل عصمة األنبياء : الكبائر: القسم األول 

، وإرشاد ١/٤٧٧، وبيان املخترص ١/٢١٠، واملسودة ٢/٢١٥الشفا : انظر. ارتكاب الكبائر
 ).١٨٢ص (، وتنزيه األنبياء ١/١٥٩الفحول 

د ذهب أكثر علامء اإلسالم إىل جواز صدور الصغائر غري املنفرة من  وق:الصغائر: القسم الثاين 
، ٣/٤٥١املستصفى : انظر.  مع تنبيه اهللا تعاىل عليها، وتوبتهم منها– عليهم السالم –األنبياء 

 ).٤٢٦ص (، ومقدمة املفرسين ٢/٤٩٨، ورشح املنهاج ١/١٧١واإلحكام 
ًناس من أن يلحقوا باألنبياء ذنوبا، وحيمله التنزيه هلم يستوحش كثري من ال: يقول ابن قتيبة الدينوري 
 واسـتكراه التأويـل، وعـىل أن يلتمسـوا – جل ذكره – عىل خمالفة كتاب اهللا – صلوات اهللا عليهم –

 ).٤٠٢ص (تأويل مشكل القرآن . ...أللفاظه املخارج البعيدة باحليل الضعيفة
هو : ألنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرالقول بأن اوقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن  

قول أكثر علامء اإلسالم، ومجيع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكالم، كام ذكر أبو احلسن 
ًاآلمدي أن هذا قول أكثر األشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسري واحلديث والفقهاء، بل 

. ...بعني وتابعيهم إال مـا يوافـق هـذا القـولهو مل ينقل عن السلف واألئمة والصحابة والتا
 .٤/٣١٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وعليه فحكاية اإلمجاع التي ساقها املؤلف يف عصمة األنبياء من املعايص ليست عىل إطالقهـا،  
 لألسـتاذ – علـيهم الصـالة والسـالم –عصـمة األنبيـاء : ولالسـتزادة ينظـر. ًوتفصيلها ما ذكر آنفـا

= 
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 وغريها، فظهر التكلف عىل كـل )١(وأوردوا عبارة القايض البيضاوي 
ٍتقدير، واضطر األمر إىل ذلك بالتقرير والتحرير، فرشعت يف البيان، وباهللا 
املستعان، وعليه التكالن، وهو حسبي ونعم الوكيل، واهللا يقول احلق وهو 

 .هيدي السبيل
 :وسميت ما حررته عىل حسب ما قررته

h]   يف معنى)٢(غيث القبول مهى(     g   f   e   d Z.( 
 [  D: )٣(َّقال العالمـة القـايض البيضـاوي يف تفسـريه     C   B   A

F   EZ :عليه السالم – )٤(هو آدم -  [  H   GZ : من جسدها مـن
ٍضلع من أضالعها َ )  ] :  كقوله تعاىل)٦(، أو من جنسها)٥(ِ   '    &   %

                                                

 ).٣٧ص ) (٢٨العدد (يوسف السعيد يف جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : الدكتور =
 نسبة إىل بيضاء إحدى مـدن –هو نارص الدين، أبو اخلري، عبيداهللا بن عمر بن حممد البيضاوي ) ١(

: ا املفرس، األصويل، الفقيه، ويل القضاء بشرياز مدة من الزمن، له مصنفات كثرية منه–فارس 
أنوار التنزيل وأرسار التأويليف التفسري، و منهاج الوصول إىل علم األصـول يف أصـول 

 .ٍ يف الفقه، تويف سنة مخس وثامنني وست مئةالغاية القصوى يف دراية الفتوىالفقه، و
، ٢/٤٦٩ُ، وطبقات الشافعية البـن قـايض شـهبة ١٧/٢٠٦الوايف بالوفيات : انظر ترمجته يف 

 .١/٢٤٨فرسين للداوودي وطبقات امل
 ).مهي (٥/٣٦٤لسان العرب : انظر. انصب وسال: بمعنى: مهى) ٢(
 .أنوار التنزيل وأرسار التأويل: يعني) ٣(
 .٢/٥٤٠، والكشاف ٤/٣١٤، والكشف ١٠/٦١٧جامع البيان : انظر) ٤(
، ٥/١٦٣١، وابن أيب حاتم يف تفسري القرآن العظيم ١٠/٦١٧أخرجه الطربي يف جامع البيان ) ٥(

 .٢/٥٤٠الكشاف : وانظر. كالمها عن قتادة
 .٢/٧٧، وزاد املسري ٢/٥٤٠الكشاف : انظر) ٦(



 
 

  
 

   )Z)١( ،[  IZ :ـحـواء)٢(،[ K   J Z : ـئن ـا، ويطـم ـأنس ـهب لـي
ًإليها اطمئنان اليشء إىل جزئه، أو جنسه، وإنام ذكر الضمري ذهابا إىل املعنى  ُِّ

N  ] ليناـســب     MZ٣(جامعـهــا:  أي(، [  Q   P   OZ : ـخــف
ًعليها ومل تلق منه ما تلقى منه احلوامل غالبا مـن األذى، أو حممـوال خفيفـا  ًً ُ

ـة ـو النطـف S] ،)٤(وـه   R Z :ـتم ـرئ فاـس ـدت، وـق ـه، وقاـمـت وقـع رت ـب
ْفـمـرت( َ َ ْفاـسـتمرت ـبـالتخفيف، و)٥ ()َ َّ َْ)و)٦ ،ْـفـامرت َ)ـمـن اـملـور وـهـو )٧ 

                                                
 .١١: الشورى) ١(
 .٢/٥٤٠، والكشاف ٤/٣١٤، والكشف ١٠/٦١٧جامع البيان : انظر) ٢(
، وفتح اجلليل ٤/٣٤٢، وحاشية زاده ٢/٨٥٨، وأمايل ابن احلاجب ٢/٥٤٠الكشاف : انظر) ٣(

 .٤/٢٤٤ناية القايض ، وع)خ) (٤٦٧ص(
 .٢/٥٤١، والكشاف ١٠/٦١٨جامع البيان : انظر) ٤(
خمترص يف شواذ القرآن : انظر. وهي قراءة شاذة، قرأ هبا ابن عباس، وأبو العالية، وحييى بن يعمر) ٥(

ص (، وشواذ القراءات ١/٥٧٩، وإعراب القراءات الشواذ ١/٢٦٩، واملحتسب )٥٣ص (
 .٤/٤٣٧، والبحر املحيط )٢٠٠

 .املصادر السابقة: انظر. وهي قراءة شاذة، قرأ هبا ابن عباس، وسعد بن أيب وقاص، والضحاك) ٦(
قرأ هبا عبـداهللا بـن عمـرو بـن العـاص، وابـن أيب عـامر، واجلحـدري) ٧( : انظـر. وهي قراءة شاذة، 

 .املصادر السابقة
طوالـع النجـوم يف  بــ :وقد مجع الديواين هذه القراءات الثالث الشواذ يف منظومته املوسـومة 

 :فقال) ١٥٧ص  (موافق الرسوم يف القراءات الشاذة عىل املشهور
ـــي ـــَكرس احلــــاء محــــاد اكتـف َـمحـــال ـب َ ْ ًُ َّ َ ِْ َ ِْ ِ ِ 

 
َحييــــــى بــــــن يعمــــــر فمــــــرت خففــــــا  َّ َ ْ ََّ َ ُ ٍْ ْ َ ُ َ 

ْوفاـســــتمرت نـجــــل عـبــــاس زـبــــر  َّ َ َْ َّ َْ ٍَ ُ َ َ 
 

ْوـقــــــل ـفــــــامرت ـمــــــده الـبــــــن عـمــــــر  َ َ َ َُ ِْ ْ ُ َُّ َ ُْ 
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U  ] ،)١(فظنـت احلمـل وارتابـت بـه: املجيء والـذهاب، أو مـن املريـة أي
VZ :ـاء )٢(ٍصــارت ذات ثقــل بكــرب الولــد يف بطنهــا ـرئ عــىل البـن ، وـق

Y] ،)٣(أثقلها احلمل: للمفعول أي   X   W  \   [   Z   Z : ًولدا سويا ً
_  ] ،)٤(قد صلح بدنه   ^  ]Z :لك عىل هذه النعمة املجددة. 

  [h     g   f   e   d   c   b   a Zُجعل أوالدمها له :  أي
َرشـكـاء ـفـيام آـتـى أوالدـمهـا، فـسـموه عـبـدالعزى وعـبـد مـنـاف ـعـىل ـحـذف 

k ] : املضاف، وإقامة املضاف إليه مقامه، ويدل عليه قوله تعاىل    j  l  
  mZ)٥(. 

  [   u   t   s   r   q   p   oZ٦(األصنام:  يعني(. 
                                                

 .٢/٥٤١، والكشاف ٤/٢٦٧٠، واهلداية ١٠/٦١٨ جامع البيان :انظر) ١(
 .٢/٥٣٩معاين القرآن لألخفش : انظر) ٢(
ْأثقلت(قرئ ) ٣( َ ِ ْ ، ٤/٤٣٧البحـر املحـيط : انظـر. ًمبنيا للمفعول، وهي قراءة شاذة غري منسـوبة) ُ

 .٥/٥٣٥والدر املصون 
، وتفسري املشـكل )١٧٦ص (ة ، وتفسري غريب القرآن البن قتيب)١٢٧ص (التصاريف : انظر) ٤(

 .٤/٣٤٤، وحاشية زاده ٢/٥٤١، والكشاف ١٠/٦١٨، وجامع البيان )٥٠ص(
، وأقيم املضـاف إليـه )أوالد(هذا التوجيه لدفع توهم الرشك عن آدم وحواء، فحذف املضاف ) ٥(

ـي) أـلـف االثـنـني( ـن اإلـجيـاز البالـغ ـه، وـهـذا ـم ، واملصــابيح ٤/٣١٦الكـشـف : انـظـر. مقاـم
ـاف ، وا١/٤٩٢ ـكالت ٢/٥٤١لكـش ـف املـش ـري ١/٤٨٧، وكـش ـري الكـب ، ٥/٤٢٨، والتفـس

ص (، وفـتح الـرمحن ٥/٥٣٤، والـدر املصـون ٢/٥٧، والتسهيل ٣/١٧٥والكتاب الفريد 
 .٨/٥٧١، وحاشية القونوي )٣٠١

، وتفسري القرآن ٢/٤٣٥، والوسيط ٤/٣١٦، والكشف ٣/١١٦معاين القرآن للنحاس : انظر) ٦(
 .٢/٢٧٣، وتفسري ابن عرفة ٩/٤١٤امع ألحكام القرآن ، واجل٢/٢٤٠للسمعاين 



 
 

  
 

مـا يـدريك : ٍملا محلت حواء أتاها إبليس يف صورة رجل، فقال: وقيل 
ما يف بطنك لعله هبيمة أو كلب؟ وما يدريك من أيـن خيـرج؟ فخافـت مـن 

ٍإين مـن اهللا بمنزلـة، فـإن : َّذلك وذكرته آلدم فهام منـه، ثـم عـاد إليهـا وقـال
ًوت اهللا أن جيعله خلقا مثلك ويسهل عليك خروجه تسميه عبداحلارث، دع ُ

. )١(ًوكان اسمه حارثا يف املالئكة، فتقبلت، فلام ولـدت سـمياه عبـداحلارث
 .)٢(- عليهم السالم –وأمثال ذلك ال تليق باألنبياء 

ٍ من قـريش، فـإهنم خلقـوا مـن )٣(وحيتمل أن يكون اخلطاب آلل قيص 
، وطلبا من اهللا الولـد )٤(ا زوج من جنسها عربية قرشيةِنفس قيص، وكان هل

عـبـد مـنـاف، وعبدـشـمس، وعـبـد قيص، : فأعطاـمهـا أربـعـة بـنـني فـسـمياهم
                                                

، وتفسـري القـرآن البـن أيب ٤/٣١٥الكشـف : انظـر. هذا األثر من رواية الكلبي، فال حيتج به) ١(
 .٩/٤١٠، واجلامع ألحكام القرآن ٢/١٥٨زمنني 

 غرر ذلك إليهّورتبة آدم ونبوته أجل من نسبة : بعد سياق ابن مجاعة هلذا القول، تعقبه بقوله) ٢(
 ).٢٦٦ص(التبيان 

َّقيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي) ٣( ُ هو األب اخلامس يف سلسلة النسب النبوي الرشيف، . ُ
ٍزيد، وسـمي قصـيا؛ لبعـده عـن عشـريته، ودار قومـه، وكـان سـيد قـريش يف عرصه، : واسمه ً ُ

ٍموصوفا بالدهاء والذكاء،  ودعي جممعا؛ ألنه مجع قبائل قريش ً ًِّ ُ  إىل احلرم، وكانوا متفـرقني يف ُ
، ١/٥٦، واجلـوهرة ١/٤٧، والـروض األنـف ٢/٢٥٤تـاريخ األمـم وامللـوك : انظر. كنانة

 .٥/١٩٨واألعالم 
ُأطبقت كلمة املؤرخني أن زوج قيص بـن كـالب وأم األوالد األربعـة املـذكورين مـن خزاعـة، ) ٤(

َّحبى بنت حليل بن حبشية ب: وليست قرشية، وهي ْ ُ ْ ُ َّ . ُن سلول بن كعب بن عمرو مـن خزاعـةَُ
، ونسـب ١/٥٦، والطبقـات الكـربى البـن سـعد ١/١٤٢السرية النبوية البـن هشـام : انظر

 .١/٥٨، واجلوهرة ٢/٢٥٥، وتاريخ األمم وامللوك )١٤ص (قريش 
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m ]وعبدالدار، ويكون الضمري يف   Z١( هلام، وألعقاهبام املقتدين هبام(. 
ًرشكا: ()٣(، وأبو بكر)٢(وقرأ نافع  ْ رشكة بأن أرشكا فيه غـريه، :  أي)٤ ()ِ

                                                
 :ٍ من قريش، غري مرٍيض ألمور منها)آل قيص(هذا الوجه من التأويل، واملخصوص بـ ) ١(

ُن أن حبى بنت حليل مل تكن قرشية، بل هي بنت سيد مكة من خزاعة ما تقدم م– ١  ْ ُ َّ َُ. 
ِ أن هذا يصح يف حواء؛ ألهنا خلقت من ضلع آدم، وال يصح يف زوجة قيص– ٢  َ ِ. 
ٍ من قريش، وختصيصها هبم، ال دليل يعضده من خرب أو أثر)آل قيص( أن حرص داللة اآلية بـ – ٣  ٍ. 

 .ك لكل نسل قيص، والواقع وقوعه من بعضهم ال كلهم أنه يلزم منه نسبة الرش– ٤ 
 ومل يرس – التي وقفـت عليهـا – أنه مل ينقل عن السلف هذا املعنى يف بطون كتب التفسري – ٥ 

وهذا تفسـري حسـن ال :  بقوله٢/٥٤٣فيمن بعدهم، وإنام استحسنه الزخمرشي يف الكشاف 
وأورده . ٢/٢٧٢ تفسري ابن عرفة نوكالم الزخمرشي هنا حس:  قال ابن عرفةإشكال فيه

 ضمن األوجه الصحيحة يف تفسري اآلية، وارتضاه يف ٥/٤٢٨الفخر الرازي يف التفسري الكبري 
، وغـرر ٢/٨٢٠درج الـدرر املنسـوب للجرجـاين : وينظـر). ٥٤ص(عصـمة األنبيـاء : كتابه

ي ليس له حظ ، وهبذا يتبني أن هذا القول التفسري١/٥٠٤، وصلة اجلمع )٢٦٦ص (التبيان 
، ١/٣٠٧تفسـري القـرآن للسـخاوي : انظـر. واهللا أعلم. من النظر حتى يصح محل اآلية عليه

، ٩/١٤١، وروح املعاين ٤/٢٤٥أ، وعناية القايض /٩٢٧، وفتوح الغيب ٢/٥٦والتسهيل 
 .١٧٦، ١/١٥٩، واألثر العقدي ٩/٤٣١وتفسري القرآن احلكيم 

ُم الليثي، موالهم، أبو رويم املقرئ املدين، أحد القراء السبعة، ُهو نافع بن عبدالرمحن بن أيب نعي) ٢(
معرفة القراء الكبار : انظر. ٍوإمام الناس يف القراءة، صدوق ثبت، مات سنة تسع وستني ومئة

 .٢/٣٣٠، وغاية النهاية ١/١٠٧
ري العلـم هو شعبة بن عياش بن سامل، أبو بكر احلنَّاط األسدي النهشيل الكويف، إمام حجـة، كثـ) ٣(

ًوالعمل، عرض القرآن عىل عاصم ثالث مرات، وكان خريا فاضـال، رسيعـا إىل السـنة، تـويف  ًً ِّ
 .١/٣٢٥، وغاية النهاية ١/١٣٤معرفة القراء الكبار : انظر. ٍسنة ثالث وتسعني ومئة

، )١١٥ص(، والتيسري )٢٩٩ص ) (السبعة(اختالف قراءات أهل األمصار املعروف بـ : انظر) ٤(
 .٢/٢٧٣ والنرش



 
 

  
 

ـضـمري األـصـنام ـجـيء ـبـه ـعـىل  EZ  ] ، و)١(رشك وهـم الرشـكـاءأو ذوي 
ـي )٣()٢(تـسـميتهم إياـهـا آـهلـة  إىل آـخـر ـمـا ذـكـره يف تفـسـري ـهـذه اآلـيـات الـت
 .ذكرناها بعد ذلك
 :فهي ثالثة أوجه

:  أيdZ  ] : ٍ فهو عىل تقدير مضاف يف قوله تعاىل:أما الوجه األول 
 َ رشكــــاء،–تعــــاىل  –أوالد آدم وحــــواء، لــــه : جعــــل أوالدمهــــا، أي
  وهــــو تكـلــــف يف تـقــــدير- علـيــــه الـســــالم -فــــالرشك يف أوالد آدم 

ٍمـضـاف ـحمـذوف يف الـكـالم ـو صــحيح)٤(ٍ  ً، وإن ـكـان ـجـائزا يف العربـيـة وـه
ـال تعــاىل ¼  ] : فيقــدر املضــاف، ـق   »Z)ـك:  أي)٥ ـر رـب j  ] ،)٦(أـم

                                                
، وحجـة القـراءات البـن زنجلـة ٢/٢٨٣احلجـة أليب عـيل الفـاريس : انظر توجيـه القـراءة يف) ١(

ـرآن )٣٠٤ص( ـراءات ٢/٥٦٨، واملوضــح ١/٢٦٤، والنـكـت يف الـق ـكل الـق ـه مـش ، وتوجـي
 ).٢٤٥ص(

إال عن العقالء، وال جيمع بالواو والنون ) هم(إنام يعرب بلفظ :  جواب عام يقالجيء به: قوله) ٢(
u   ] : العقالء، فكيفي قيل يف حق األصنام   tZبـأن ذلـك مبنـي عـىل اعتقـاد : ؟ فأجاب

، ٢/٢٧٣تفسري ابن عرفة : انظر. الكفار فيها ما يعتقدونه يف العقالء، فبني أنه جاء عىل زعمهم
 .٩/١٤٢، وروح املعاين ٤/٢٤٥، وعناية القايض ٤/٣٤٦وحاشية زاده 

 .٣٧١ – ١/٣٧٠أنوار التنزيل ) ٣(
 .٩/١٣٩، وروح املعاين ٤/٢٤٤عناية القايض : انظر تضعيف هذا القول يف) ٤(
 .٢٢: الفجر) ٥(
، مـن األسـامء ^مذهب أهل السـنة واجلامعـة إثبـات مـا أثبتـه اهللا لنفسـه، أو أثبتـه لـه رسـوله ) ٦(

ٍوالصفات، عىل الوجه الالئق به سبحانه، من غري متثيل، وال تكييف، وال حتريف، وال ت ٍ . ٍعطيلٍ
وجميئه سبحانه من صفاته الفعلية، وهوجميء حقيقي يليق بجالله وعظمتـه، وال جيـوز تأويـل 
= 
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kZ)١(أـهـل القرـيـة، :  أي [  oZ)أـهـل الـعـري، ويـسـمى ـجمـاز :  أي)٢
 .)٣(احلذف

¼  ] : حذف االسم املضـاف: )٤(قال يف مغني ابن هشام    »Z)٥( ،
[  Æ   Å   ÄZ)ومـن ذلـك ـمـا )٧(أمـره؛ السـتحالة احلقيقـي: ، أي)٦ ،

                                                

املجيء بمجيء أمره، كام يفعله نفاة الصفات، حيـث عطلـوا صـفة املجـيء هللا تعـاىل، وأولـوا  =
ـا بالباطــل ـدة الســلف وأصــحاب احلــديث : انظــر. معناـه ـدة )١٩٢ص (عقـي ، ورشح العقـي

 ).٢٣٥ص (ني الواسطيةالبن عثيم
 .٨٢: يوسف) ١(
 .٨٢: يوسف) ٢(
ـاز : انـظـر) ٣( ـة اإلـجي ـرآن )١٠١ص (هناـي ـديع الـق ـب )١٧٩ص (، وـب ـن النقـي ـري اـب ـة تفـس ، ومقدـم

 ).١٥٤ص(
هو عبداهللا بن يوسف بن أمحد بن عبداهللا بـن هشـام، مجـال الـدين احلنـبيل، أبـو حممـد، نحـوي ) ٤(

، قطـر النـدى، و عن كتـب األعاريـبمغني اللبيب: فاضل، وعامل مشهور، من تصانيفه
: انظـر. ، تويف بـمرص سـنة إحـدى وسـتني وسـبع مئـةأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكو

 .٢/٦٨، وبغية الوعاة ٢/٣٠٨الدرر الكامنة 
 .٢٢: الفجر) ٥(
 .٢٦: النحل) ٦(
Å  Ä  ] : حـلوفـيام يتعلـق بآيـة سـورة الن، )٢(تقدم الرد عىل هذه املسألة يف التعليقة رقم ) ٧(

ÆZ يقول ابن القيم. من آيات صفة اإلتيان كام أمجع عليه أهل السنة واجلامعة ، فهذه ليست :
ًمطلق ومقيد، فإذا كان جميء رمحته أو عذابه كان مقيدا: واإلتيان واملجيء من اهللا سبحانه نوعان ...

¾  ]: ، وقوله]٢٢: الفجر [Z«  ¼  ½  ] : املجيء واإلتيان املطلق، كقوله: النوع الثاين
  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À   ¿Z] فهذا ال يكون إال جميئه ]٢١٠: البقرة ،

، فلام قيده ]٢٢: النحل [Ç  Æ  Å  Ä  È  Z]: ومن املجيء املقيد قوله... سبحانه
= 



 
 

  
 

ٍنسب فيه حكم رشعـي إىل ذات؛ ألن الطلـب ال يتعلـق إال بأفعـال، نحـو ٍّ ُ :
[    U   T   SZ)اـســــــــــــتمتاعهن، : ، أي)١ [  "   !

#Z)٢(أكلها: ، أي)انتهى)٣ . 
ال : ليس هذا من حذف الفاعـل ونائبـه، قـال يف مغنـي ابـن هشـامو 

:  يف أفعال االستثناء، نحو)٥(َّ، ورد عىل ابن مالك)٤(ُحيذف الفاعل وال نائبه
ًقاموا ليس زيداو ،ًال يكون زيـدا : ٌإن مرفـوعهن حمـذوف، وأطـال يف َّ ُ َ

 .)٦(ذلك
                                                

ـا يبينـه، إذ مـن املعلـوم أ = ن اهللا باملفعول وهو البنيان، وباملجرور وهو القواعد، دل ذلك عىل جمـيء م
). ١١١٩ص ( خمترص الصواعق املرسلة سبحانه إذا جاء بنفسه ال جييء من أساس احليطان وأسفلها

 [  Ä: يقول السعدي. هو إتيان أمره وحكمه إياهم، بالعقوبة، والنكال، والعذاب: إذن فاملقصود
  È   Ç  Æ  ÅZجاءها األمر من أساسها وقاعدهتا:  أي ص ( تيسري الكريم الرمحن

 .٦/١٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : وانظر). ٥٠١
 .٢٣: النساء) ١(
 .٣: املائدة) ٢(
ً، وانظر كالما نفيسا البـن القـيم يف خمـترص ٤٠٨ – ٦/٤٠٧مغني اللبيب عن كتب األعاريب ) ٣( ً

ُ، عندما ذكر أن أكثر ما يدعى فيه احلذف ال حيتاج فيه إليـه، وال )٨٤٩ص (الصواعق املرسلة 
 . صحة دعواه دليل سوى الدعوة املجردة، ثم ساق األمثلة عىل ذلكعىل

 .٦/٣٣٦مغني اللبيب ) ٤(
حممد بن عبداهللا بن عبداهللا بن مالك، مجال الدين الشـافعي، أبـو عبـداهللا، إمـام القـراءات : هو) ٥(

ت، وعللها، وإليه املنتهى يف العربية وعلومها، وكان صادق اللهجة، كثري النوافل، حسن السم
، تـويف عـدة احلـافظ وعمـدة الالفـظ والكافيـة الشـافية، واأللفيـة: من أشهر مؤلفاته

ص (، والبلغـة ٨/٦٧طبقات الشافعية الكربى : انظر. بدمشق سنة اثنتني وسبعني وست مئة
 .١/١٣٠، وبغية الوعاة )٢٦٩

 . وما بعدها٦/٢٦٣مغني اللبيب : انظر) ٦(



 [h     g  f  e  d Z 

 

 

حـسـب وإذا ـكـان الـكـالم ـعـىل ـحـذف مضــاف، فالفاـعـل مل ـحيـذف ب 
ًاإلعراب، ويكون جعل أوالدمهـا الرشكـاء متـأخرا عـن زمـان آدم وحـواء 

ٍبكثري من النبيني، فإن عبادة األصنام يف زمن نوح   وبعده، - عليه السالم -ٍ
 .)١(وذلك بعد موهتام، وال علم هلام بذلك

مـن اإلرسائيليـات منقـول عـن اليهـود املنتقصـني : وأما الوجه الثـاين 
ٍ فإن جميء إبليس يف صـورة رجـل إنـام - عليهم السالم -ة لألنبياء واملالئك

ٍكان أول الزمان، حني أهبط آدم وحواء من اجلنة؛ ألن هذا أول محل محلتـه  ُ
ًمئـة وعرشون بطنـا كـام : وقيـل. ًحواء من آدم، وقد ولدت منه أربعني بطنا

 .- عليه السالم - النبي )٣(ِ، ومن مجلتهم شيث)٢(سنذكره
قـال : )٥(العـوارف:  يف كتابـه)٤( الدينوري الكاتـبوذكر ابن قتيبة 

                                                
 .٤/٢٤٤ناية القايض ، وع٤/٣٤٤حاشية زاده : انظر) ١(
 ).٣٥ص (انظر التعليق عليه ) ٢(
إن آدم : ُوسبب تسميتهام له بذلك؛ ألهنام رزقاه بعد أن قتل هابيل، ويقال. هبة اهللا: ِمعنى شيث) ٣(

ًعليه السالم ملا حرضته الوفاة، عهد األمر بعده البنه شيث، وكان نبيا، وإليه أنساب مجيع بنـي 
الطبقـات الكـربى البـن سـعد : انظـر. نساهبم وبادت يف الطوفانآدم؛ ألن سائرهم انقرضت أ

ص (، والتعريـف واإلعـالم ١/١٥٢، وتـاريخ األمـم وامللـوك )٢٠ص (، واملعارف ١/٣٢
 ).٦٦ص (، والتكملة واإلمتام )٩٦

 أبو حممد، من – نسبة إىل دينور التي ويل القضاء فيها –عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري : هو) ٤(
ًة اللغـة واألدب، ومـن املصـنفني املكثـرين، كـان ثقـة دينـا فاضـال، متفننـا يف العلـوم، مـن أئم ًً

ٍّ وغريها، تويف سنة ست وسبعني أدب الكاتب، واملعارف، ومشكل القرآن: مصنفاته
، وسري أعالم النبالء )١٨٥ص (، ونزهة األلباء )١٨٣ص (طبقات النحويني : انظر. ومئتني
١٣/٢٩٦. 

ًيكاد يكون إمجاعا بني املؤرخني البن ، وهو ما املعارف: عنونة الصحيحة للكتاب الشهريةال) ٥(
= 



 
 

  
 

َوكان شيث بن آدم، أمجل ولد آدم، وأشبههم به، وأحبهم : )١(بن منبه وهب
ّإليه، وكان ويص أبيـه، وويل عهـده، وهـو الـذي ولـد الـبرش كلهـم، وإليـه  َّ

 تسـع مئـة واثنتـي - عليـه السـالم -وعـاش شـيث . انتهت أنساب النـاس
 . انتهى)٣( سنة)٢(عرشة
فإذا كان شيث عليه السالم هو الذي ولـد الـبرش كلهـم، وإليـه : قلت 

ٍفكيف جـاء إبلـيس إىل حـواء بصـورة رجـل؟ وأيـن . انتهت أنساب الناس
وكيـف . ٍالرجال املعروفون يومئذ؟ ولعل البهيمة والكلب مل يعرفـا يومئـذ

خفي إبليس عىل آدم وحـواء، وهـو الـذي أخـرجهام مـن اجلنـة، وعهـدمها 
ٍريب منه، وتصوره بصورة رجل ومها ال يعرفان الرجال يومئذ؟ هذا بعيد ق

 ً.جدا
 .- عليهم السالم -وال شك أنه من انتقاصات اليهود لألنبياء  
وأمثال ذلك :  يف قوله– رمحه اهللا تعاىل –وصدق القايض البيضاوي  

                                                

ً معرفااملعارفقتيبة والذاكري كتبه أن اسم الكتاب  = َّ . مقدمة حتقيق كتاب املعارف للدكتور
 فقـد تعقبهـا الـدكتور ثـروت عكاشـة يف العـوارفأما تسميته بـ ). ٧٢ص (ثروت عكاشة 

 .ًفانظرها مشكورا) ٨٠ – ٧٥ص(قيقه مقدمة حت
َّهو وهب بن منبه بن كامل الـيامين الصـنعاين، أبـو عبـداهللا األبنـاوي، مـن أبنـاء فـارس، عالمـة ) ١( ّ

إخباري مؤرخ، ومن فقهاء التابعني باليمن، له علم غزير يف اإلرسائيليات، ومـا يف صـحائف 
الطبقات الكربى البن : انظر. ة ومئةأهل الكتاب، وروايته للمسند قليلة، مات سنة أربع عرش

 .٤/٥٤٤، وسري أعالم النبالء )٦٦ص (، وطبقات الفقهاء للشريازي ٦/٧٠سعد 
ً، والصواب ما أثبت؛ وفاقـا للمصـدر الـذي نقـل عنـه املؤلـف؛ ألن )واثنا عرش: (يف املخطوط) ٢(

ًاملعدود مؤنث فيكون العدد مؤنثا تبعا له يف كال اجلزأين  ً. 
 ).٢٠ص (ف املعار) ٣(
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 .)١(- عليهم السالم -ال يليق باألنبياء 
ُالتعريف واإلعالم بام أهبم يف القـرآن مـن : ه يف كتاب)٢(وذكر السهييل 

Q  ] : قوله تعاىل: األسامء األعالم   P   OZ )اآلية، هـي حـواء، )٣
 .عبداحلارث: واحلمل اسمه

َ، عـن سـمرة)٥(، عن احلسن)٤(وروي من طريق قتادة ُ ، عـن النبـي )٦(َ
                                                

 .١/٣٧١أنوار التنزيل ) ١(
 .دون ياء النسبة، والصواب ما أثبته) السهيل: (يف املخطوط) ٢(

ُنسبة إىل سهيل، وهي قرية بالقرب من مالقة، سميت باسم الكوكب؛ ألنه ال يرى يف مجيع : والسهييل 
ٍّبالد األندلس إال من جبل مطل عليها  .٣/١٤٣األعيان ، ووفيات ٣/٢٣١معجم البلدان : انظر. ٍ

هو عبدالرمحن بن عبداهللا بن أمحد اخلثعمي السهييل املالكي الرضيـر، إمـام حـافظ، : والسهييل 
التعريف واإلعالم : كبري القدر يف علم العربية والسري، وأشعاره كثرية، وتصانيفه ممتعة، منها

، تـويف سـنة ألنـفالـروض ا، ونتـائج الفكـر، وفيام أهبم يف القرآن من األسامء األعالم
، والـديباج ٢/١٦٢، وإنباه الرواة ٣/١٤٣وفيات األعيان : انظر. إحدى وثامنني ومخس مئة

 .١/٤٨٠املذهب 
 .١٨٩: األعراف) ٣(
قتادة بن دعامة السدويس البرصي، أبو اخلطاب، من أئمة التفسري، وعلـامء احلـديث، كـان : هو) ٤(

ثقة ثبت، عنده إىل القدر ميل، مات سنة سـبع عرشة ًرأسا يف العربية، وأيام العرب، وأنساهبا، 
، وتقريـب ٥/٢٦٩، وسـري أعـالم النـبالء ٧/١٧١الطبقات الكربى البن سعد : انظر. ومئة

 .٢/٢٥، وغاية النهاية )٧٩٨ص (التهذيب 
احلسن بن يسار البرصي، أبو سـعيد، أحـد التـابعني الكبـار، إمـام فقيـه، فاضـل مشـهور، : هو) ٥(

والوعظ، وفصاحة اللسان، له كتاب التفسري، رواه عنه مجاعة، تويف سنة ست معروف بالزهد 
، وطبقات ٢/٣٢، واملعرفة والتاريخ ٧/١١٤الطبقات الكربى البن سعد : انظر. عرشة ومئة

 .١/١٥٠املفرسين للداوودي 
َسمرة بن جندب بن هالل الفزاري، أبو سليامن، صحايب جليـل، ومـن القـادة الشـجعا: هو) ٦( ُ َ ُ ن، َ

= 



 
 

  
 

يش هلا ُملا محلت حواء طاف هبا إبليس لعنه اهللا تعاىل، وكان ال يع: قال^ 
َّسميه عبداحلارث، فسمته عبـد احلـارث، فعـاش ذلـك، وكـان : ولد، فقال ِّ

هـو حسـن «: ، وقـال)١(أخرجه الرتمذي. ذلك من وحي الشيطان، وأمره
 .»غريب
 .)٣( انفرد به عن قتادة، وعمر شيخ برصي)٢(أن عمر بن إبراهيم: وذكر 

                                                

ًنزل البرصة، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إىل الكوفة، وكان شديدا عىل اخلوارج، فكانوا  =
، واإلصابة ٢/٤٥٥، وأسد الغابة ٢/٢١٣االستيعاب : انظر. يطعنون عليه، مات سنة ستني

٤/٤٦٤. 
َحممد بن عيسى بن سورة الرتمذي الرضير، أبو عيسى، من أئمة علامء احلـديث و: هو) ١( حفاظـه، َْ

ًيرضب بحفظه املثل ملـن يـتعلم، وكـان ورعـا زاهـدا، مـن تصـانيفه ً :اجلـامع املخـترص... ،
، ١/٤٨٣األنسـاب : انظـر. ٍ، تويف سنة تسع وسـبعني ومئتـنيالعلل، والشامئل النبويةو

 .٢/٨٢٣، والتبيان ٢٦/٢٥٠وهتذيب الكامل 
: قتادة، ومطر الوراق، وروى عنه: عنعمر بن إبراهيم العبدي، أبو حفص البرصي، روى : هو) ٢(

يروي عن قتادة أشياء ال يوافق عليها، وحديثـه . َّعباد بن العوام، وعبدالصمد بن عبدالوارث
عن قتادة خاصة مضطرب، وهو مع ضعفه يكتـب حديثـه، وخلـص حالـه احلـافظ ابـن حجـر 

ذيب ، وهتـ٦/٨٦الكامـل البـن عـدي : انظـر. صدوق يف حديثه عن قتـادة ضـعف: بقوله
 ).٧١٤ص (، وتقريب التهذيب ٢١/٢٦٩الكامل 

، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة األعراف ...احلديث أخرجه الرتمذي يف اجلامع املخترص) ٣(
، ٣٣/٣٠٥، وأمحـد يف مسـنده ١٠/٦٢٣، والطربي يف جامع البيـان ٣٠٧٧: ، رقم٥/٢٥٠

 من األنبياء واملرسلني، ذكر آدم ، واحلاكم يف املستدرك، كتاب تواريخ املتقدمني٢٠١١٧: رقم
، ٦٨٩٥: ، رقم٧/٢١٥، والطرباين يف املعجم الكبري ٤٠٠٣: ، رقم٢/٥٩٤ - عليه السالم -

 ٍ بعلـلٍ، واحلديث إسناده ضـعيف، وقـد أعلـه احلـافظ ابـن كثـري٦/٨٧وابن عدي يف الكامل 
 :والغرض أن هذا احلديث معلول من ثالثة أوجه:متعددة حيث قال

ال : ن عمر بن إبراهيم هذا هو البرصي، وقد وثقه ابن معني، ولكن قال أبو حاتم الـرازيأ: أحدها
ًولكن رواه ابن مردويه من حديث املعتمر، عن أبيه، عن احلسن، عن سمرة، مرفوعا. حيتج به َ ُ فاهللا . َ

= 
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 .أعلم =
ًأنه قد روي من قول سمرة نفسه، ليس مرفوعا، كام قال ابن جرير: الثاين َ ُ َ: 

َّ، حدثنا املعتمر، عن أبيه، وحدثنا ابن علية، عن سليامن التيمي عبداألعىلابن حدثنا   عن أيب –ُ
ٍالعالء بن الشخري، عن سمرة بن جندب قال ُ ِّ ِّ :عبداحلارث: سمى آدم ابنه. 

ً نفسه فرس اآلية بغري هذا، فلو كان هذا عنده عن سـمرة مرفوعـا، ملـا عـدل احلسنأن : الثالث ُ
 .عنه

 [  e  d:  من تفسريه جامع البيان، عن عمرو، عن احلسنبأسانيدهٍ ابن جرير ثم ذكر عن
h  g   f Zِكان هذا يف بعض أهل امللل، ومل يكن بآدم: ، قال. 

ى هبا ذرية آدم، ومن أرشك منهم بعـده: قال احلسن: وعن معمر قال e  d  ] : يعنـي. َعنَ
h     g   f Z. 

ّ اليـهـود والنـصـارى، رزقـهـم اهللا أوالدا، فـهـودوا ـهـم:  يـقـولاحلـسـنـكـان : وـعـن قـتـادة ـقـال ً
 .َّونرصوا

 أنه فرس اآلية بذلك، وهو من – رمحه اهللا – صحيحة عن احلسن أسانيدوهذه : ثم قال ابن كثري
ًأحسن التفاسري، وأوىل ما محلت عليه اآلية، ولو كان هذا احلديث عنده حمفوظا عن رسول اهللا 

سيام مع تقواه هللا وورعه، فهذا يـدلك عـىل أنـه موقـوف عـىل ملا عدل هو وال غريه عنه، ال^ 
كعـب أو وهـب بـن : الصحايب، وحيتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، من آمن منهم، مثـل

فسـري ت. ُمنبه وغريمها، كام سيأيت بيانه إن شاءاهللا، إال أننا برئنا من عهـدة املرفـوع، واهللا أعلـم
 .١/٢٢٥بداية والنهاية ال: وانظر. ٤/١٥٢٧القرآن العظيم 

ٍوقد أنكر هذه الرواية وكذهبا ابن حزم حيث قال َّ : وهذا الذي نسبوه إىل آدم عليه السالم من
 من ال -) تأليف: ( ويف نسخة–أنه سمى ابنه عبداحلارث خرافة موضوعة مكذوبة، من توليد 

 .٤/١١ الفصل ...دين له، وال حياء، مل يصح سندها قط
ـر ـهوضــعفها ابــن الـع ـك مــذكور ونحــوه يف ضــعيف احلــديث، يف الرتمــذي : يب بقوـل وذـل

 .٢/٣٥٥أحكام القرآن . ...وغريه
 اإلشـارات اإلهليـة وال برهـان عـىل ثبـوت هـذا عـن آدم سـمعي وال نظـري: وقال الطـويف 

 وهو حديث منكـر كـام تـرى: وأورده الذهبي، وذكر تصحيح احلاكم له، ثم قال. ١/٢٥٧
 .٣/١٧٩ميزان االعتدال 

فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعال : كام أنكرها ونقدها ابن القيم حيث قال 
= 



 
 

  
 

ربعـني ولـدت حـواء أ:  أنـه قـال)٢( عن ابن إسـحاق)١(وذكر الطربي 

                                                

إن آدم وحواء كان : ًله رشكا فيام آتامها املرشكون من أوالدمها، وال يلتفت إىل غري ذلك مما قيل =
بـداحلارث، إن أحببتام أن يعـيش لكـام ولـد؛ فسـمياه ع: ال يعيش هلا ولد، فأتامها إبليس، فقال

ص ( روضـة املحبـني ففعال، فإن اهللا سبحانه اجتباه، وهداه، فلـم يكـن يرشك بـه بعـد ذلـك
٣٣٧.( 

، هذا املعنى جاء عـن بعـض الصـحابة: وبعد أن ساق الشنقيطي هذه الرواية؛ تعقبها بقوله 
 .وجاء يف بعض األحاديث املرفوعة، وصحح احلاكم بعضها وغريه

يف احلقيقة يشء منها، واألغلب أن من رويت عنه من الصحابة أخذوها والتحقيق أهنا مل يثبت  
 .٤/١٧٧٣العذب النمري . عن بعض اإلرسائيليني

، وسلسلة األحاديث )٣٧٧ص (وقد ضعف األلباين إسناد احلديث يف ضعيف سنن الرتمذي  
 .١/١٤٣أسباب اخلطأ يف التفسري : وانظر. ٣٤٢: ، رقم١/٥١٦الضعيفة 

الطربي، كام يف التعريف واإلعالم الذي نقل : ، وهو خطأ، والصواب)الطرباين: (وط يف املخط) ١(
 .عنه املؤلف 
َحممد بن جرير بن يزيد بن كثري، أبو جعفر الطربي، علم العرص، من كبار أئمـة : والطربي هو

ـا ـا بأـيـام الـن ـه، عارـف ـا ـبـالقرآن، فقيـهـا يف أحكاـم ـاد، ـكـان حافـظـا لكـتـاب اهللا، عارـف ًاالجتـه ً ً س ً
ُوأخبارهم، وكان من أفراد الدهر علام وذكاء، وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيـون مثلـه ً مـن . ً

، تـاريخ األمـم وامللـوك، وجـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآنتفسريه الكبري : تصانيفه
، وسري أعالم )٣٨٥ص (الفهرست : انظر. ، تويف سنة عرش وثالث مئةاختالف الفقهاءو

 . ٢/١١٠، وطبقات املفرسين للداوودي ١٤/٢٦٧النبالء 
ُحممد بن إسحاق بن يسار بن خيار، موىل قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبدمناف بن قيص، يكنى : هو) ٢(

بأيب بكر، كان من أهل العلم باملغازي، وأيام العرب، وأخبارهم، وأنساهبم، صاحب السرية النبوية، 
، وقد خلص احلافظ ابن حجر حتقيق القول يف ابن َّحراب، والفتوح، واملغازي: من مصنفاته

حاله معروفة، وحديثه يف : صدوق مدلس، وانتهى إىل حتسني حديثه بقوله: ٍإسحاق، ووصفه بأنه
، ٧/٣٣، وسري أعالم النبالء ٧/١٩١اجلرح والتعديل : انظر. ، تويف سنة مخسني ومئةدرجة احلسن

 .٢/٨٩، وتاريخ الرتاث العريب ١٣/٣٦٦اري ، وفتح الب)٨٢٥ص (وتقريب التهذيب 
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 .)١(ًبطنا
ٍأهنـا ولـدت مئـة وعرشيـن بطنـا، يف كـل بطـن ذكـر : ُوذكر عن غـريه  ً

ُوأنثى، آخرهم عبداملغيث، وأمة املغيث ُ َ)٢()انتهى)٣ . 
 ومن البعيد أن حواء تسمي ولـدها عبـداحلارث، وآدم وحـواء: قلت 

 يعلامن أن إبليس اسمه احلارث، وهو عدومها، وعداوته - عليهام السالم -
 .)٤(ٍيبة عهد هبام، وإن أجيب عنه بام سنذكرهقر

وكون إبليس طاف بحواء، وكان ذلك وحـي الشـيطان وأمـره، بعيـد  
 من وحي الشيطان وامتثـال أمـره بـالرشك - عليه السالم -من عصمة آدم 

والكفر، ومن حفظ حواء من ذلك، والذي كان منه يف حقهام من الوسواس 
ً ال رشكا باهللا تعاىل، وكفرا به سبحانهحتى أخرجهام من اجلنة كان معصية، ً. 

ٍفهو بعيد جـدا؛ ألن كـل أب لـه ذريـة مـن األمـم : وأما الوجه الثالث  ً
ـنص  ـذا اـل ـذلك ـهب ـه ـب ًاملاـضـية يـسـاوي قـصـيا وآل قيص، ـفـال خصوصــية ـل
ٍالقرآين، وليس أوىل من نـوح عليـه السـالم وذريتـه البـاقني بعـد الطوفـان؛ 

َّ، واألزمان املتطاولة مانعة مـن ذلـك، وإن أولـه )٥(حني :بمعنى) َّلـام(وألن 

                                                
 ).١٨ص (املعارف : ، وانظر١/١٤٥تاريخ األمم وامللوك ) ١(
 .١/٢٢٤، والبداية والنهاية ١/١٤٥تاريخ األمم وامللوك : انظر) ٢(
 ).١١٦ص (التعريف واإلعالم ) ٣(
 .٤/٣٤٥، وحاشية زاده ٣/٣٦٠، وتفرس غرائب القرآن ٥/٤١٧التفسري الكبري : انظر) ٤(
، ومغنـي )٥٩٤ص (، واجلنـى الـداين )٢٨٤ص (، ورصف املبـاين )١٩٧ص (األزهية : انظر) ٥(

 .٤/٣٨٣، والربهان ٣/٤٨٦اللبيب 



 
 

  
 

 .)١(بعضهم كام سنذكره
 تفسـري – )٣(املـدارك:  يف كتابـه)٢(وقال العالمـة أبـو الربكـات النسـفي 

  [  F: -القرآن العظيم    E   D    C   B   AZعليه -نفس آدم :  هي 
I  ]  -السالم    H   GZ : عليه السالم -حواء، خلقها من جسد آدم 

ٍن ـضـلع ـمـن أـضـالعه ـمـ- َ ِ .[K   J Z : ليطـمـئن إليـهـا، ويمـيـل؛ ألن
ًاجلنس إىل اجلنس أميل، خصوصا إذا كانت بعضا منه، كام يسكن اإلنسـان  ً

 .إىل ولده، وحيبه حمبة نفسه؛ لكونه بضعة منه
,  ] : َّ بعدما أنث يف قولهJZ  ] َّوذكر       +  *   )Z ذهابا إىل ،ً

N  ]  بـه آدم، معنى النفس؛ ليبـني أن املـراد    MZ : ،جامعهـا [  O

  Q   PZ : خف عليها ومل تلق منه ما تلقى بعض احلوامل مـن محلهـن
S]  )٤(من الكرب واألذى، ومل تستثقله كام يستثقلنه   R Z  : فمضت بـه

                                                
 ).٣٨ص : (انظر) ١(
 حافظ الدين، أبو الربكات، -ببالد السند ) نسف( نسبة إىل –عبداهللا بن أمحد بن حممود النسفي : هو) ٢(

مدارك التنزيل وحقائق : الزهاد املتأخرين، له مصنفات عديدة، منهافقيه حنفي، أصويل، مفرس، أحد 
 . يف أصول الفقه، تويف سنة عرش وسبع مئةاملنار يف الفقه، وكنز الدقائق يف التفسري، والتأويل

 ).٢٦٣ص(، وطبقات املفرسين لألدنه وي ٢/٢٤٥، والدرر الكامنة ٢/٢٩٤اجلواهر املضية : انظر 
مدارك التنزيل وحقـائق : وسميته: ف عىل اسم كتابه يف مقدمة تفسريه، حيث قالَّنص املؤل) ٣(

 .١/٢ مقدمة مدارك التنزيل التأويل
وال ) تسـتثقلهنه: ( الذي نقل عنه املؤلف، ورسمت يف املخطـوط٢/٩٠كذا يف مدارك التنزيل ) ٤(

ٍوجه له يف هذا السياق؛ ألن هذا الفعل متعد لواحد، فـال يصـح أن يليـ ٍه ضـمريا نصـب، واهللا ٍ
 .أعلم
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ً، أو محلت محال خفيفا يعني)٢(ٍ وال إزالق)١(ٍإىل وقت ميالده من غري إخداج ً :
S] النطفة    RZ : وقعدتفقامت به. 

  [  V   UZ : ـت ثقــل محلهــا Y  ] حــان وـق   X    WZ : دعــا آدم
وحواء رهبام، ومالك أمرمهـا الـذي هـو احلقيـق بـأن يـدعى ويتلجـى إليـه، 

\  ] : فقاال   [   ZZ :ًلئن وهبت لنا ولدا سويا قد صـلح بدنـه ، أو )٣(ً
ًولدا ذكرا _  ] ،)٥(؛ ألن الذكورة من الصالح)٤(ً   ^   ]Zلك . 

ـن : Z[  ]  وZ]  ]  والضــمري يف  ـن يتناســل ـم ـل ـم ـام، ولـك ـهل
 .)٦(ذريتهام

  [  c   b   aZ : ،أعطامها ما طلباه مـن الولـد الصـالح السـوي
[  f   e   dZجعل أوالدمها له رشكاء عىل حذف املضاف، وإقامة :  أي

h] : املضاف إليه مقامه، وكذلك     g Zآتى أوالدمها:  أي. 
m  ] : دليله   l   k    jZالضـمري، وآدم وحـواء  حيث مجـع 

                                                
ًنقصان، وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص اخللق، أو لغري متـام: أي: إخداج) ١( ِ .

 ).٨٤ص (، وطلبة الطلبة ٤/٥٤٧، واملحكم )خدج (٧/٤٥هتذيب اللغة : انظر
 ٣/٢١ ، ومقاييس اللغة)زلق (٨/٤٣١هتذيب اللغة : انظر. إسقاط، أو إجهاض: أي: إزالق) ٢(

 ).زلق(
 .٤/٤٣٧، والبحر املحيط ٢/٥٤١، والكشاف ٤/٣١٤الكشف : انظر) ٣(
ًغالما ذكرا: روي عن احلسن أنه قال) ٤( ً قال اآللويس معقبا٤/٣١٤ الكشف ،ً : وهو خالف

 .٩/١٣٩ روح املعاين الظاهر
 .٤/٤٣٧، والبحر املحيط ٢/٥٤١الكشاف : انظر) ٥(
 .٤/٤٣٨، والبحر املحيط ٢/٥٤١ع الكشاف االنتصاف املطبوع م: انظر) ٦(



 
 

  
 

إرشاك أوالدمهـا فـيام آتـاهم اهللا، : بريئان من الرشك، ومعنـى إرشاكهـم أي
تسميتهم أوالدهم بعبد العزى، وعبدمناف، وعبـد شـمس، ونحـو ذلـك، 

 .مكان عبداهللا، وعبدالرمحن، وعبدالرحيم
، - ^ -أو يكون اخلطاب لقريش، الذين كانوا يف عهد رسول اهللا 

 هو الذي خلقكم من نفـس قيص، وجعـل مـن جنسـها :وهم آل قيص، أي
زوجها عربية قرشية؛ ليسكن إليها، فلام آتامها مـا طلبـا مـن الولـد الصـالح 
ـث ســميا أوالدمهــا األربعــة ـيام آتامهــا؛ حـي ـاء ـف ـه رشـك ـال ـل : الســوي جـع

 .بعبدمناف، وعبدالعزى، وعبدقيص، وعبدالدار
ــدmZ  ] والضـــمري يف   ــذين اقـت ــاهبام اـل ــام، وألعـق ــام يف  ـهل وا ـهب
 .)١(الرشك
 [  f: ، قـال)٣( يف حاشية الكشـاف)٢(ِّوذكر الطيبي    e   dZأي  :

 هـذا )٤(جعل أوالدمها له رشكاء، عىل حذف املضاف، روى حميي السـنة
                                                

 .١/٣٧٠، وأنوار التنزيل ٢/٥٤٠الكشاف : وانظر. ٩٠ – ٢/٨٩مدارك التنزيل ) ١(
ِّهو احلسني بن حممد بن عبداهللا الطيبي، رشف الدين، من املربزين يف علم احلديث، والتفسـري، ) ٢(

ًوالبيان، وكان كريام متواضعا، كثري احلياء، شديد الرد عىل :  الفالسفة واملبتدعة، من مصـنفاتهً
فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريبيف التفسري، و رشح مشكاة املصابيح ،يف احلديث 
الـدرر : انظـر. ٍ يف البالغة، تـويف سـنة ثـالث وأربعـني وسـبع مئـةالتبيان يف املعاين والبيانو

، وشـذرات ١/٥٢٢وعـاة ، وبغيـة ال١/١٤٦، وطبقات املفرسين للداوودي ٢/٦٦الكامنة 
 .٨/٢٣٩الذهب 

 .فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب: يعني) ٣(
هو احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي الشافعي، أبو حممد، شيخ اإلسالم، يلقب بمحيي ) ٤(

= 
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ـة ـال)٢)(١(الـقـول ـعـن احلـسـن، وعكرـم ـامهام «: ، وـق فـحـذف األوالد وأـق
F] : كام أضاف فعل اآلباء إىل األبناء، فقال مقامهم،   E  G   Z)٣( ،

 [P   O    NZ«) ٥)(٤(. 
أن إبلـيس جـاء إىل حـواء، : والـذي عليـه التفسـري« :)٦(وقال الزجـاج 
إن : قـال. َّلعلـه هبيمـة: قـال! ال أدري: أتدري ما يف بطنـك؟ فقالـت: فقال

 ًدعوت اهللا أن جيعلـه إنسـانا، أتسـميه باسـمي؟ فسـمته عبـداحلارث، وهـو
 .)٧ ( »احلارث

                                                

 معامل التنزيـل: ًالسنة، وبركن الدين، كان إماما يف التفسري، والفقه، واحلديث، من مصنفاته =
، وغريها، تـويف سـنة املصابيح، ورشح السنة، و)تفسري البغوي(هو التفسري املشهور بـو

، وطبقـات الشـافعية الـكـربى ١٩/٤٣٩ـسـري أعـالم النـبالء : انظـر. سـت عرشة ومخـس مئـة
 ).٣٥ص (، وطبقات املفرسين للسيوطي ٧/٧٥

ين، موىل عبداهللا بن عباس، ثقة ثبت، عكرمة بن عبداهللا الرببري القريش اهلاشمي، أبو عبداهللا املدهو ) ١(
حلية األولياء : انظر. عامل بالتفسري، مل يثبت تكذيبه، وال ثبتت عنه بدعة، مات سنة مخس ومئة باملدينة

 .١/٣٨٦، وطبقات املفرسين للداوودي )٦٨٧ص (، وتقريب التهذيب ٣/٣٧٤
 .٩/٤١١ ، واجلامع ألحكام القرآن٤/٢٦٧٨، واهلداية ٤/٣١٦الكشف : انظر) ٢(
 .٥١: البقرة) ٣(
 .٧٢: البقرة) ٤(
 .٤/١٧٧٣العذب النمري : ، وانظر٣/٣١٤معامل التنزيل ) ٥(
ِّهو إبراهيم بن حممد بن الرسي الزجاج البغدادي، من أكابر علامء العربية، كان خيرط الزجاج، ) ٦( َّ

، االشتقاق، و القرآنمعاين: ِّثم مال إىل النحو، فلزم املربد، وأفاد منه، له تآليف مجة، منها
ص (طبقـات النحـويني للزبيـدي : انظـر. ، تويف سنة إحدى عرشة وثـالث مئـةالعروضو

 .١٤/٣٦٠، وسري أعالم النبالء ١/١٣٠، وإرشاد األريب )١١١
، ٢/٣٥٥، وانظـر تضـعيف ابـن العـريب هلـا يف أحكـام القـرآن ٢/٣٩٥معاين القرآن للزجاج ) ٧(

= 



 
 

  
 

 .)٢)(١ (ٍنة عن ابن زيدوروى نحوه حميي الس 
: خاطب كل واحد من اخللق بقوله«: ًوروي أيضا عن عكرمة أنه قال 

[   qZ٣ (»ٍخلق كل واحد من أبيه، وجعل من جنسه زوجه:  أي(. 
ـي الســنة  ـال حمـي ـل«: ـق ـوال قــول الســلف، مـث ـول حســن، ـل ٌهــذا ـق َ: 

، )٦(ِّسـيب، وسعيد ابن امل)٥( وجماهد– ريض اهللا عنهام – )٤(عبداهللا بن عباس
                                                

 ).٣٣ص ) (٢(والتعليقة يف حاشية  =
َهو عبدالرمحن بن زيد بن أسلم العمري املدين، حدث عن) ١( قتيبـة، : أبيـه، وابـن املنكـدر، وروى عنـه: ُ

ًوهشام بن عامر، وآخرون، وكان عبدالرمحن صاحب قرآن وتفسري، مجع تفسريا يف جملد، وكتابـا يف  ًٍ ٍ ٍ
، ٢/٧٣٨الضعفاء للعقييل : انظر. الناسخ واملنسوخ، وقد ضعفه األئمة، تويف سنة اثنتني وثامنني ومئة

 .١/٢٧١، وطبقات املفرسين للداوودي ٨/٣٤٩، وسري أعالم النبالء ٥/٢٣٣واجلرح والتعديل 
، وابن أيب حاتم يف تفسري ١٠/٦٣٢، وقد أخرجه الطربي يف جامع البيان ٣/٣١٣معامل التنزيل ) ٢(

اية عند األئمة باالتفاق، ٍ، وإسناده ضعيف؛ ألن ابن زيد ضعيف الرو٥/١٦٣٥القرآن العظيم 
 .٤/٢٦٨٠، واهلداية ٤/٣١٦الكشف : وانظر

، واهلدايـة ٤/٣١٦، والكشف ٣/١١٦معاين القرآن للنحاس : ، وانظر٣/٣١٤معامل التنزيل ) ٣(
 .٢/٢٣٩، وتفسري القرآن للسمعاين ٤/٢٦٧٨

، حرب األمة، ^ل اهللا هو عبداهللا بن عباس بن عبداملطلب القريش اهلاشمي، أبو العباس، ابن عم رسو) ٤(
الطبقات الكربى : انظر. ٍوفقيه العرص، وإمام التفسري، وترمجان القرآن، تويف بالطائف سنة ثامن وستني

 .١/٢٣٩ ، وطبقات املفرسين للداوودي٣/٢٩٠، وأسد الغابة ٢/٧٨البن سعد 
أخـذ التفسـري هو جماهد بن جرب، أبو احلجاج املكي، تابعي ثبت، وإمام مفرس، ومقرئ حافظ، ) ٥(

ً والزمه مدة، وكان موصوفا بالذكاء، والفهم، وسعة العلم، - ريض اهللا عنهام -عن ابن عباس 
، وسـري أعـالم )١٣٣ص (مشـاهري علـامء األمصـار : انظر. مات وهو ساجد سنة اثنتني ومئة

 ).١١ص (، وطبقات املفرسين لألدنه وي ٢/٤١، وغاية النهاية ٤/٤٤٨النبالء 
ْن املسيب بن حزن بن أيب وهب القـريش املخزومـي، أبـو حممـد، عـامل أهـل املدينـة، هو سعيد ب) ٦( َ ِّ

إنـه فقيـه : ًوسيد التابعني يف زمانه، وأحد الزهاد املتعبدين، كان مقـدما يف الفتـوى، حتـى قيـل
 =اجلـرح : انظـر. ٍالفقهاء، وكان من أعرب الناس للرؤيا، تـويف سـنة أربـع وتسـعني عـىل األصـح
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 .)١ (»ومجاعة من املفرسين، أنه يف آدم وحواء
إن قول السلف أحسن األقوال؛ ألنـه ال قـول غـريه، وال : ما أقول: قلت 

معول إال عليه؛ ألنه مقتبس من مشكاة النبوة، وحرضة الرسالة، عىل ما روينـا 
َ، والرتمذي، عن سمرة بن جندب )٢(عن اإلمام أمحد بن حنبل ُ  –نه  ريض اهللا ع–َ

ملا محلت حواء، فطاف هبا إبليس، وكان ال يعيش هلا : ^قال رسول اهللا : قال
سـميه عبـداحلارث، فـسـمته، فعـاش، وكـان ذلـك مـن وـحـي : ولـد، فقـال

 .)٣(الشيطان، وأمره
َّمل يكـن هـذا إرشاكـا يف العبـادة؛ وال أن«: قال حميي السنة   احلـارث )٤(ً

ً نبيا معصوما من الرشك، ولكـن قصـد  كان- عليه السالم -ُّرهبام، فإن آدم  ً
                                                

اجلـرح والتعـديل : انظـر. ٍوكان من أعرب الناس للرؤيا، تويف سنة أربـع وتسـعني عـىل األصـح =
 .٤/٢١٧، وسري أعالم النبالء )١٣٣ص (، ومشاهري علامء األمصار ٤/٩٥

، واملحرر الـوجيز ٤/٣١٦، والكشف ١٠/٦٢٤جامع البيان : ، وانظر٣/٣١٤معامل التنزيل ) ١(
ـرآن ٢/٤٨٦ ـل ٤/٤٣٦، والبحــر املحــيط ٩/٤١٠، واجلــامع ألحكــام الـق ـاب التأوـي ، ولـب
 .٩/١٤٢، وروح املعاين ٤/١٥٢٨، وتفسري القرآن العظيم البن كثري ٢/٢٨١

هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين، أبو عبداهللا، إمام أهل السنة واجلامعة، وأحد أئمة ) ٢(
ِّاملذاهب الفقهية، حافظ حمدث، زاهـد ورع، امـتحن بفتنـة القـول بخلـق القـرآن، فكـان فيهـا 

َّمعتصام باهللا، حتى أعز اهللا به السنة، وقمع به البدعـة، وفضـ َّائله كثـرية، ومناقبـه مجـة، أفردهـا ً
ـة ـرد عــىل اجلهميــة ، والزهــد، واملســند: بالتصــنيف األئمــة، مــن تصــانيفه البديـع اـل

، ٧/٢٥٣الطبقات الكـربى البـن سـعد : انظر. ، تويف سنة إحدى وأربعني ومئتنيوالزنادقة
ـة  ـاء احلنابـل ـام أـمحـد ١/٢٢وطبـقـات الفقـه ـبالء ، وـسـري أـعـالم)١٢ص (، ومناـقـب اإلـم  الـن

١١/١٧٧. 
 .، وهو ضعيف ال حيتج به، وال يلتفت إليه)٣٣ص (تقدم خترجيه، واحلكم عليه ) ٣(
 .٣/٣١٤، والصواب ما أثبت، كام يف معامل التنزيل )والن: (يف املخطوط) ٤(



 
 

  
 

َإىل أن احلارث كان سبب نجاة الولد، وسالمة أمه، وقد يطلـق اسـم العبـد 
عىل من ال يراد به أنه مملوك، كام أن اسم الـرب يطلـق عـىل مـن ال يـراد أنـه 

 .)١(معبود
m  ] : فعىل هذا قوله تعاىل    l   k    jZ : ابتداء كـالم وأراد بـه

لئن أراد به ما سبق فمستقيم، حيث كـان األوىل هبـام أن إرشاك أهل مكة، و
 .)٤)(٣ (» به من اإلرشاك يف االسم)٢(]ما أتيا[ال يفعال 

                                                
، وتفسـري القـرآن ٢/٤٣٥الوسـيط : نسبته إىل أهل املعـاين، وانظـر: ٤/٣١٦ينظر يف الكشف ) ١(

، وروح ٩/٤١١، واـجلـامع ألحكـام الـقـرآن ٥/٤٢٩، والتفـسـري الكبـري ٢/٢٣٩للسـمعاين 
ٍ، وهذا التوجيه يبتني عىل خرب غري صحيح، فال حيفل به، وال يلتفت إليه٩/١٤٢املعاين  ٍ. 

 .، وبثبوهتا يستبني املعنى، ويلتئم السياق٣/٣١٤كذا يف معامل التنزيل ) ٢(
 .٣١٤ – ٣/٣١٣معامل التنزيل ) ٣(
 عليهام السالم -هري املفرسين إىل أن اآلية بحسب ظاهرها يف احلديث عن آدم وحواء ذهب مجا) ٤(

ٍ وما سامه اهللا تعاىل رشكا منهام، جاء مفرسا يف روايات متنوعة، وأخبار متعـددة، مـن تسـمية - ٍ ٍٍ ً ً
: انظـر. ، وهو حممول عىل رشك التسمية والطاعة، ال رشك النية والعبادةعبداحلارث: ابنهام

، )٢٥٨ص (، وتأويل مشـكل القـرآن ١/٤٠٠، ومعاين القرآن للفراء ١/٤٢٩سري مقاتل تف
، وجـامع )١٦٨ص (، واحلجـة البـن خالويـه )٤٤ص (واإليامن أليب عبيد القاسم بن سالم 

، ونكـت القـرآن )٢٨٢ص (، واملكتفـى ٢/٣٩٥، ومعاين القـرآن للزجـاج ١٠/٦٢٩البيان 
ـمرقندي ١/٤٥٨ ـري الـس ، والكـشـف ٢/٦٥ـسـري كـتـاب اهللا للـهـواري ، وتف١/٥٨٨، وتفـس
، ومـعـامل التنزـيـل ٢/٢٤٠، وتفـسـري الـقـرآن للـسـمعاين )٥٠٧ص (، ورشح اهلداـيـة ٤/٣١٦
، وفتح القدير ٤/٢٤٥، وعناية القايض ٣/١٧٥، والفريد ٤/١٥٨، وأبكار األفكار ٣/٣١٤
ص (، وتيسـري العزيـز احلميـد )٢١١ص (، وكتاب التوحيد ملحمد بن عبـدالوهاب ٢/٢٧٤

 ).٣٣٢ص (، وحاشية كتاب التوحيد )٣٩٥ص (، وفتح املجيد )١٠٩٢
َوأوىل القولني بالصواب قول من قال: يقول الطربي يف نرصته هلذا القول  a  ]: عنى بقوله: ُ

= 
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s  ] : يــدفع هــذا قولــه تعــاىل: وقلــت    r   q   p   oZ فإنــه يف 
إن قولـه :  ومتام تقريـره أن يقـالٍابتداء كالمًاألصنام قطعا، بل القول إنه 

ـاىل (  ] : تـع   (   '   &Z  ،ـا ـدة وزوجـه ـنفس الواـح ـالم وارد ـعـىل اـل ـك
ُمضمن لالمتنان عليهام، وطلب الشكر، والتامدي عن الكفران، واللتزامهام 

ـه ـه قوـل ـا دل علـي ـىل ـم ـة، ـع ـبيل املبالـغ ـىل أنفســهام الشــكر عــىل ـس ^  ] : ـع

_Zمن زمرهتم:  أي. 
f  ] : وقوله    e   d   c   b   aZ اجلملة الرشطية مرتبطة بام 

َّمجلـة الكـالم مفـرع يف قالـب واحـد عـىل سـنن قولـه تعـاىلقبلها بالفـاء، و ُ :
[  9   8Z)ـكر رزقكــم:  أي)١ ;  ] ،)٢(ـش   :Z)ـإن أجــري )٣ ، ـف
[  e   dZ عىل غري ما أجري عليه األول؛ اختل النظـام، وفـات املقصـود 

 .)٤(من اإليراد
وأما اهلرب من إثبات ذلك الرشك آلدم عليه السـالم وحـواء، فبعيـد  

حيط بأساليب البالغة، وباب التشديد والتغليظ غري مسـدود، من البليغ امل
 .وإنام لزم الفساد أن لو محل عىل الرشك احلقيقي

                                                

=   f   e   d   c   bZ يف االسم ال يف العبادة، وأن املعنى بذلك آدم وحواء؛ إلمجاع 
 .١٠/٦٢٩مع البيان  جا...احلجة من أهل التأويل عىل ذلك

 .٨٢: الواقعة) ١(
، ومعـاين القـرآن ٢٢/٣٦٨، وجـامع البيـان ٢/٦٢٠معاين القرآن للفراء : ينظر هذا املعنى يف) ٢(

 .٢/٦٢٠، والنكت يف القرآن ٤/٣٤٤، وإعراب القرآن للنحاس ٥/١١٦للزجاج 
 .٨٢: الواقعة) ٣(
 .٩/١٤٠روح املعاين : انظر) ٤(



 
 

  
 

m  ] : وأما مجع الضمري يف    lZ فإن فاء التسـبيبية التـي تسـتحق 
ـاء الفصــيحة ـه)١(أن تـسـمى بالـف m  ] :  يف قوـل   lZ ـري ـتيض أن ـجي  تـق

 مـن )٢(هـا املحـذوف، كـالتخليصالكالم عىل مرشكي مكة؛ ألهنا مع متعلق
، )٣(قصة آدم وحواء إىل توبيخ املرشكني من تسمية احلجر واخلشب باإلهليـة

l  ] والعـكـوف ـعـىل عبادـهتـا، وترصـيـح اـسـم الرشـكـاء عليـهـا،    k    j

  mZ. 
ًثــم ابتــدأ مبينــا موبخــا  ً : [   u   t   s   r   q   p   oZ إىل آخــر 

ل يف مناسبة السورة من أوهلا إىل هذه ، ثم أطا)٤(اآليات الواردة يف األصنام
ًاآليات، تأييدا للمعنى املذكور آخرا ً)٥(. 

 يف حاشية الكشـاف بعـد ذكـر احلـديث عـن )٦(وقال السعد التفتازاين 
                                                

ًي حيذف فيها املعطوف عليه، مع كونه سـببا للمعطـوف، مـن غـري تقـدير هي الت: فاء الفصيحة) ١(
وسميت فصيحة؛ ألهنا تفصح عن املحذوف، وتفيد بيـان سـببيته، نحـو قولـه . حرف الرشط

X] : تعاىل   W   V     U  T   SR   Q   P   O Z ] ٦٠: سورة البقرة[ ،
 ).٣٥٠ص (معجم القواعد العربية : انظر. فرضب فانفجرت: أي

ـال ـمـن فـن إىل ـفـن، أو حسـن اـخلـروج مـن معنـى إىل معـنـى: التخلـيص) ٢( ٍّاالنتق الـبـديع البـن املعـتـز : انظـر. ٍّ
ـاب الـصـناعتني )٦٠ص( ـديع الـقـرآن )٤١٩ص (، وكـت ، ومقدـمـة تفـسـري اـبـن النقـيـب )١٦٧ص (، وـب
 ).٢٩٢ص(

 ).باآلهلة): (خ) (٩٢٥ص (يف فتوح الغيب ) ٣(
ـب ) ٤( ـوح الغـي ، ٩/١٤٢، وروح املعــاين ٤/١٥٩أبكــار األفكــار : ، وانظــر)خ) (٩٢٤ص (فـت

 .٢/٣٠٤واملقتطف 
 .٩/١٤٠، وروح املعاين )خ) (٩٢٥ – ٩٢٤ص (فتوح الغيب : انظر) ٥(
 سـعد الـدين، مـن أربـاب – نسبة لبلدة يف خراسان –هو مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاين ) ٦(

، أخذ عن القطب الشريازي، والقايض َّاللغة والبيان واملنطق، تقدم ومهر، ونظم الشعر فأجاد
= 
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ُسمرة h] اإلرشاك : فإن قيل: بن جندب، قال َ     g Z لـيس إرشاكـا ً
ـ ـاه يف ـحـق األوالد أيـضـا تـسـميتهم أوالدـه ـة؛ ألن معـن ـد ًـعـىل احلقيـق م بعـب

العــزى، وعبــدمناف، وعبدشــمس، واألعــالم ال يقصــد هبــا مفهوماهتــا 
 .)١(األصلية

واحلديث رصيح يف أن املراد آدم وحواء، وتقدير املضاف ال يصار إليه  
ال تـسـتقيم ـعـىل ـهـذا التـقـدير؛ ألن إرشاك ) َّـلــام(إال عـنـد احلاـجـة، وكلـمـة 

ٍنة متطاولةًأوالدمها مل يكن حني آتامها صاحلا، بل بعده بأزم ٍ)٢(. 
ًإرشاكهام باهللا ولو بمعنى تسمية الولد بعبداحلارث اتباعـا ألمـر : قلنا 

ًالشيطان مرجوح، وإن مل يكن حمظورا، عىل أهنم ال خيلون األعالم املضـافة 
ٍعن إيامء إىل املعاين األصلية، ومالحظة هلا، وهذا القدر عند احلاجة كاف يف  ٍ

 .)٣(تقدير املضاف
، )٤( ـبـاب اآلـحـاد، ومل ـيـرد يف مـعـرض البـيـان للكـتـابواـحلـديث ـمـن 

                                                

إن قلمه أتقن من لسـانه؛ ذلـك أن : عضدالدين عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالغفار، وكان يقال =
ٍيف لسانه لْكنة، صنف يف فنون شتى منهـا ُ :حاشـية عـىل الكشـافمل يـتم، و  رشح ترصيـف

: انظـر. وسـبع مئـة، تويف بسـمرقند سـنة إحـدى وتسـعني رشح العقائد النسفية، وّالعزى
، وطبقـات املفرسيـن ٢/٢٨٥، وبغية الوعـاة ٣/٤٧١، ودرر العقود ٤/٣٥٠الدرر الكامنة 

 .٢/٣١٩للداوودي 
 .٩/١٤٢روح املعاين : انظر) ١(
 .٤/٢٤٤املصدر السابق، وعناية القايض : انظر) ٢(
 .٤/٢٤٥عناية القايض : انظر) ٣(
ُحديث سـمر: املصدر السابق، ومراده: انظر) ٤( ًة بـن جنـدب مرفوعـا، وقـد تقـدم، وهـو حـديث َ

= 



 
 

  
 

للزمان املتضايق؛ بل املمتد، فال يلزم أن يقـع مضـمون ) َّلـام(وليست كلمة 
ٍالرشط واجلزاء يف يوم واحد، أو شهر، أو سنة، بل خيتلف ذلـك بـاختالف  ٍٍ ٍ

َّملا ظهر اإلسالم طهر الـبالد عـن دنـس الرشك واإلحلـاد، : ، تقول)١(األمور
ـ ـار الرش والفســادوـمل ـب الســلطان قمــع آـث ـد )٢(ا رـك ، عــىل أن تســمية الوـل

ٍبعبداحلارث جعل رشيك ال رشكاء إال بتأويل وعدول عن الظاهر ٍ ، وكذا )٣(ٍ
m  ] جعل    l   k    jZ غري متعلق هبذا اإلرشاك املذكور، بل ختلصا ً ٍ

 .)٤(إىل حال املرشكني، خالف الظاهر
ْوذكر يف تفسري العسييل أيب   : ، قـال يف قولـه تعـاىل)٥(العباس األندليسَُ

                                                

ينظر يف حكم تفسري القرآن الكـريم باحلـديث . ضعيف، ال حيتج به، وال يثبت به حكم رشعي =
، واحلديث الضعيف وحكم ١/١٢، وفتح القدير ٢/١٥٦الربهان يف علوم القرآن : الضعيف

 ).١٥٢ص (، ومعامل أصول الفقه )٣٠٥ص(االحتجاج به 
 .٤/٢٤٤ القايض عناية: انظر) ١(
 .املصدر السابق: انظر) ٢(
؛ لـورود )عبـداحلارث(إن سـبب الرشك هـو التسـمية بــ: استاق هذا االعـرتاض عـىل مـن قـال) ٣(

 :احلديث يف ذلك، وامللحظ
َرشكـاء(عىل اإلفـراد، وقـراءة ) عبداحلارث( أن التسمية بـ–أ   عـىل اجلمـع؛ ويف ذلـك خمالفـة ) ُ

 .ظاهرة لداللة اجلمع
نه عىل فرض توجيههم لذلك من باب إطالق اجلمع وإرادة املفرد، فهو معارض؛ ألنـه  أ–ب  

 .خالف األصل يف محل األلفاظ عىل داللتها املوضوعة هلا
هذه اللفتة النقدية أشار هبا أن االنتقال يف السياق إىل املرشكني عدول عـن الظـاهر، يقـول ابـن ) ٤(

 .٢/٤٨٧رر الوجيز  املحوهذا حتكم ال يساعده اللفظ: عطية
 .ٍمل أهتد إىل املؤلف وتفسريه بعد طول بحث) ٥(
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[  I   H   G   F   E   D    C   B   AZ : اخلطاب لقريش، وهل
 املراد بالنفس آدم عليه السالم، أو قيص بن كالب؟

؛ ألن اخللـق يف yZ  ] ، ويف الثـاين بــ ÀZ  ] َّوعـرب يف األول بــ  
َّنـه قـدرهم متعلق بجمع؛ فناسـب اخللـق؛ أل: ، واألول)١(هو التقدير: اللغة

 .ٍعىل صفات خمتلفة
ٍمتعلق بيشء واحد، وهو حواء: والثاين  ٍ. 
ُإن كان آدم عليه السالم، فالكالم عىل ظاهره، وإن أريد قيص : واملراد 

وجعل من أمثاهلا زوجها، وحكايـة وسوسـة الشـيطان : بن كالب، فاملعنى
 .)٢(من اخلرائف الباطلة

c  ] : وقال يف قوله تعاىل    b   aZ القاعـدة أنـه إذا : إن قلـت
ًتقدم االسم النكرة وأعيد ذكره؛ فـإنام يعـاد معرفـا بـاأللف والـالم ، فلـم )٣(ُ

 ُأعيد هنا نكرة؟
ٍإنــام ذلــك إذا كــان يف كــالم واحــد، وهــو هنــا يف كالمــني : قلــت  ٍ

 .)٤(لقائلني
                                                

 ).٢٩٦ص(، ومفردات ألفاظ القرآن )خلق (٧/٢٧هتذيب اللغة : انظر) ١(
 .٢٧٢ – ٢/٢٧١تفسري ابن عرفة : انظر هذا النص املنقول يف) ٢(
¨  ©      ª  »  ¬  ®  ¯  °    ] : كام يف قوله تعـاىل) ٣(   §Z] قـال ] ١٦، ١٥: املزمـل

ـال: العـكـربي ـه األول، فكأـنـه ـق ـيعلم أـن ـاأللف واـلـالم؛ ـل ـام أـعـاده ـب ـان فعـصـاه فرـعـون: إـن  التبـي
، والزيـادة واإلحسـان ٤/١٢٩٠، واإلتقـان ٤/٩٤الربهـان : وانظر هذه القاعـدة يف). ٢٧٢ص(
٨/٢٠٠. 

 .٢/٢٧٢تفسري ابن عرفة : انظر هذا النص املنقول يف) ٤(



 
 

  
 

f  ] : وـقـال يف قوـلـه تـعـاىل    e   dZ جـعـل أوالدـمهـا، ـعـىل : أي
h]  املضاف إليه مقامـه، وكـذلك حذف املضاف، وإقامة     g Zأي  :

m  ] : َّآتى أوالدمها، وقـد دل عـىل ذلـك بقولـه تعـاىل   l   k    jZ ،
 . ثم ذكر نحو ما تقدم وأطال يف ذلكفجمع الضمري، وآدم وحواء بريئان

ـــال الَكــــوايش   [h: )٢( يف تفســــريه)١(َوـق     g   f   e   d Z 
 .لذلكٍبتسميته عبداحلارث، من غري اعتقاد 

ــرتني: يف اـحلــديث  ــيس ـم ــرة يف : خـــدعهام إبـل ــة، وـم ــرة يف اجلـن ـم
 .)٣(األرض

ـــــام وألوالدمهــــــا، ويف Z[  ] ، وZ]  ] أو الضــــــمري يف    ـهل
[bZو ، [  dZوفيه حذف مضـاف، وإقامـة املضـاف .  ألوالدمها

 أوالدمها هللا رشكاء بأن )٤(ًفلام آتى أوالدمها صاحلا جعل: إليه مقامه، تقديره
                                                

 الشـافعي موفـق – نسبة لقلعـة باملوصـل –َن الشيباين املوصيل الَكوايش هو أمحد بن يوسف بن حس) ١(
الدين، أبو العباس، من املتبحرين يف القراءات والتفسري، والفقه، وأحد الزهاد الصاحلني، واملجتهدين 

، تلخيص تبرصة املتذكر وتذكرة املتبرص، وتبرصة املتذكر وتذكرة املتبرص: املتقنني، من مصنفاته
، وطبقـات ٢/٦٨٥معرفـة القـراء الكبـار : انظـر. ، تويف سنة ثامنني وسـت مئـةشف احلقائقكو

 .١/١٠٠، وطبقات املفرسين للداوودي ٨/٤٢الشافعية الكربى 
 .تلخيص تبرصة املتذكر وتذكرة املتبرص: يعني) ٢(
، ٥/١٦٣٥ ، وابن أيب حاتم يف تفسري القرآن العظيم١٠/٦٣٣أخرجه الطربي يف جامع البيان ) ٣(

ًكالمها عن ابن زيد مرسال، وإسناده ضعيف، فيه عبدالرمحن بن زيد بن أسلم ضعيف احلديث 
ـواه، وـقـد أرـسـل اـحلـديث ـاق، ـمـع صــالحه وتـق ـر. باالتـف ـديل : انـظ ، ٥/٢٣٣اـجلـرح والتـع

 ).٥٧٨ص(، وتقريب التهذيب ٢/٢٢واملجروحني 
 .، واستقامة للمعنى لئال يضطربً، والصواب ما أثبت؛ وفاقا للمصدر)جعال: (يف املخطوط) ٤(
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 .عبدشمس، وعبدالعزى، وعبديغوث، وغري ذلك: سمي
m  ] : وهذا التأويل أوجه، يعضـده قولـه تعـاىل    l   k    jZ ؛

 .)١(ألن آدم وحواء مل يكونا مرشكني بإمجاع
 )٢(وقال الشيخ اإلمام أبو بكر بن عيل بن حممد احلداد اليمنـي احلنفـي 

V  ] : قوـلـه تـعـاىل:  يف)٣(يف تفـسـريه   UZلوـلـد يف بطنـهـا، ـملـا ـكـرب ا:  أي
ٍوحترك، وصارت ذات ثقل بحملها، وشـق عليهـا القيـام، أتاهـا إبلـيس يف 

إين : قـال. مـا أدري: يا حواء ما هذا يف بطنـك؟ قالـت: ٍصورة رجل، فقال
 عليـه -فقالـت ذلـك آلدم . أخاف أن يكون هبيمـة، وذلـك أول مـا محلـت

يا حـواء أنـا :  فقالٍّ فلم يزاال يف هم من ذلك، ثم عاد إبليس إليها-السالم 
ًمن اهللا بمنزلة، فإن دعوت اهللا ريب فولدت إنسانا تسـميه يب؟ قالـت ِ . نعـم: ٍُ

 يـدعوان اهللا - عليه السـالم -وكانت هي وآدم . فإين أدعو اهللا: قال إبليس
_  ]ًلئن آتينا ولدا حسن اخللق، صحيح اجلـوارح    ^   ]Z : لـك

c  ] يف هذه النعمة    b   aZ : ًولدا سويا ًصحيحا، أتاها إبليس فقال ً
                                                

 .٤٩٣ – ٢/٤٩٢تلخيص تبرصة املتذكر ) ١(
ٍهو أبو بكر عيل بن حممد احلداد الزبيدي احلنفي اليمني، ريض الدين، برع يف أنواع مـن العلـم، ) ٢(

واشتهر ذكره، وطار صيته، له زهد، وورع، وعفة، وعبادة، قرأ عـىل والـده، وعـىل ابـن نـوح، 
، يف التفسري، كشف التنزيل يف حتقيق املباحث والتأويل: وي، من تصانيفهوعيل بن عمر العل

ٍالرساج الوهاج املوضح لكل طالب حمتاجو ٍيف رشح خمترص القدوري يف الفقـه، وغريمهـا  .
، )خ) (٧٦ص(، والعقيق اليامين ٢/١٤٨٨، ١/٤٤٦كشف الظنون : انظر. تويف سنة ثامن مئة

 .٢/٦٧، واألعالم ٥/٢٣٦لعارفني ، وهدية ا١/١١٣والبدر الطالع 
 .كشف التنزيل يف حتقيق املباحث والتأويل: يعني) ٣(



 
 

  
 

ـال. اـحلـارث: ـمـا اـسـمك؟ ـقـال: قاـلـت. ـعـديت: ـهلـا َوـلـو ـسـمى نفـسـه فـق ّْ َ :
ْعزازيل ِ َ َ)لعرفته، ولكنه تسمى بغري اسمه)١ ُ ْ َ عبداحلارث، وريض : فسمته. َ

 .ًفعاش الولد أياما ثم مات. - عليه السالم -آدم 
ة نبـي، ويف ً، ألن حواء وإن مل تكن نبيا فهـي زوجـ)٢(وهذا ال يصح

ـال ـاىل ـق ـة أن اهللا تـع f  ] : اآلـي   e   dZ ـائح ال جيــوز ـل هــذه القـب  ومـث
m] : إضافتها إىل األنبيـاء؛ وألن اهللا تعـاىل قـال   l   k    jZ ؛ وألن

الواحد منا لو أتاه من يبعثه عىل أن يسمي ولده عبد شمس، أو عبدالعزى، 
، فكيـف )٣(ك فعـلأمكنـه أن يعاقبـه عـىل ذلـأو نحو ذلك، مل يقبل ذلك، ولو 

 . وقد رفع اهللا قدره بالنبوة؟- عليه السالم -جيوز مثل هذا عىل آدم 
ًأن اهللا خلق حواء من ضلع آدم وجعلهـا سـكنا :  معناه)٤(وقال احلسن  ِ َ ِ

ٍوجعـل مـن كـل نفـس : له، وكذلك حال اخللـق مـع أزواجهـم، كأنـه قـال
_  ] : ٍزوجهـــا، كـــام ـقـــال يف آيـــة أـخـــرى   ^   ]   \   [  Z   Y 

                                                
، والصواب ما أثبت، فقد أخرج ابن أيب حاتم يف تفسري القرآن العظيم )عزرايل: (يف املخطوط) ١(

 -، كالمها عن ابن عباس ١/٤١٨، والبيهقي يف شعب اإليامن )الزهراين: حتقيق) (١٢٢ص(
 قال الدكتور أمحد الزهراين حمقق تفسري ...َكان اسم إبليس عزازيل:  قال-عنهام ريض اهللا 

رجال إسناده ثقات لكن عباد بن العوام مع ثقته ففي حديثـه لـني ): ١٢٢ص(ابن أيب حاتم 
ــف واإلعـــالم )١٤ص(املعـــارف : وانظـــر. واضـــطراب ، واإلتقـــان )٥٧ص(، والتعرـي

٥/١٩٩٧. 
 ).٢(حاشية ) ٣٣ص (انظر التعليقة ) ٢(
 .كرر يف املخطوط) ٣(
 .مل أقف عىل قول احلسن يف مظانه) ٤(
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`Z)١(. 
K] : انقضت قصة آدم عند قوله: قال احلسن    J Z ثم أخرب اهللا 

ًعن بعض خلقه أنه يغشى زوجتـه، فحملـت محـال خفيفـا فمـرت بـه، فلـام  ً
ًأثقلها ما يف بطنها دعـوا اهللا رهبـام لـئن آتينـا صـاحلا لنشـكرنك، فلـام آتامهـا 

َّصاحلا جعال له رشكاء بعملهام الذي علامه بأن هواده أو َّ َّ نرصاه أو جمساه، أو ً َّ
ًعلامه شيئا من األديان اخلبيثة التي يدعو إليها إبليس َّ)٢(. 

                                                
 .٢١: الروم) ١(
، ٥/١٦٣٤، وابن أيب حاتم يف تفسري القرآن العظيم ١٠/٦٢٩أخرج الطربي يف جامع البيان ) ٢(

h] : عن احلسن يف قوله تعـاىل     g   f   e   d   c   b   a Zقـال  : هـم
َّوالدا فهودوا ونرصوااليهود والنصارى، رزقهم اهللا أ َّ ً وقد ساق احلافظ ابن كثري رواية ابـن ،

نكـت القـرآن : ، وانظـر٤/١٥٢٧ٍجرير الطربي، وصحح إسنادها يف تفسـري القـرآن العظـيم 
 هـو – كام صح ذلك عنـه – يف تفسري اآلية وما ذهب إليه احلسن البرصي. ١/٤٥٩للقصاب 

، )١٤٨ص(، وتنزيه القرآن عن املطـاعن )٣٠٩ص(توجيه اجلبائي املعتزيل يف متشابه القرآن 
 .٤/١٣٧ يف أمايل املرتىض – أحد الشيعة اإلمامية وممن يقول باالعتزال –والرشيف املرتىض 

، واملجاشعي يف )١١٧ص(ٍوهو توجيه مجع من املفرسين، كأيب معرش الطربي يف عيون املسائل  
، والقرطبي يف اجلامع ألحكام ٢/٤٨٦، وابن عطية يف املحرر الوجيز ٢/٦٥النكت يف القرآن 

، والبقـاعي يف نظـم الـدرر ٤/١٥٢٧، وابـن كثـري يف تفسـري القـرآن العظـيم ٩/٤١١القرآن 
، والشنقيطي يف أضـواء البيـان ٩/٤٣٤، وحممد رشيد رضا يف تفسري القرآن احلكيم ٣/١٦٨
، )٤٤ص(بيد ، واأللباين يف حتشيته لكتاب اإليامن أليب ع٤/١٧٧٣، والعذب النمري ٢/٢٥٤

 .١/١٥٩األثر العقدي : وانظر
، من جهة السند - عليهام السالم -وقد نقد احلافظ ابن كثري القول بنسبة الرشك إىل آدم وحواء  

 .واملتن، ونرص قول احلسن، وأطال النفس يف ذلك
َفبعد أن أعل حديث سمرة بن جندب املرفوع، وأشبع القول فيه   ُ َ ، أورد )٣٣ص ( كام تقـدم –َّ

= 



 
 

  
 

ـال  ـة، فـق ـذا عظــم اهللا تعــاىل نفســه يف آخــر اآلـي l  ] : وـهل   k    j
mZ١(عام يرشكان: آدم وحواء، لقال: ، ولو كان املراد باآلية(. 

ًإن حواء كانت تلد يف كل بطن ذكرا وأنثى: يقال  ٍ)٢(. 
                                                

 وهو من أحسن التفاسري، وأوىل ما محلت عليه اآلية: َّما أوله احلسن البرصي، وقرره بقوله =
 .٤/١٥٢٧تفسري القرآن العظيم 

، ثـم تعقبهـا - علـيهام السـالم -ًثم ساق عددا من اآلثار املتضمنة نسبة الرشك إىل آدم وحواء  
َّا من آثار أهـل الكتـاب، وقـد صـح  أهن– واهللا أعلم –وهذه اآلثار يظهر عليه : ودفعها بقوله

ـال- ^ -اـحلـديث ـعـن رـسـول اهللا  إذا ـحـدثكم أـهـل الكـتـاب ـفـال تـصـدقوهم وال :  أـنـه ـق
 :ثم أخبارهم عىل ثالثة أقسام. تكذبوهم

ِما علمنا صحته بام دل عليه الدليل من كتاب اهللا، أو سنة رسوله: فمنها  َ. 
 .ًالكتاب والسنة أيضاما علمنا كذبه، بام دل عىل خالفه من : ومنها 
ِّوحـدثوا عـن بنـي : ما هو مسكوت عنه، فهو املأذون يف روايتـه، بقولـه عليـه السـالم: ومنها 

َّوهــو الــذي ال يصــدق وال يكــذب؛ لقولــه. إرسائيــل وال حــرج ُ َُّ : فــال تصــدقوهم وال
 .ِّتكذبوهم

ث بـه مـن صـحايب أو َّوهذا األثر هل هو من القسم الثاين أو الثالث؟ فيه نظـر، فأمـا مـن حـد
 رمحه اهللا يف هـذا –تابعي، فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعىل مذهب احلسن البرصي 

 واهللا أعلم، وأنه ليس املراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنام املراد من ذلـك املرشكـون مـن –
m  ] وهلذا قال اهللا . ذريته   l   k    jZ. 

وطئة ملا بعدمها من الوالدين، وهو كاالستطراد من ذكـر الشـخص وذكر تعاىل آدم وحواء كالت 
_] : إىل اجلنس، كام قال تعاىل   ^   ]    \   [    Z   Y   X Z . ومعلوم

ُ ليسـت هـي التـي يرمـى هبـا، وإنـام هـذا –َّ وهي النجوم التي تزينت هبا السـامء –أن املصابيح 
تفسـري . ة يف القـرآن، واهللا أعلـماستطراد من شخص املصابيح إىل جنسها، وهلذا نظائر كثـري

 ).٦٠٤ص (، واألحاديث املشكلة ٤/١٥٢٨القرآن العظيم 
، تأويل عام يرشكان، فهذا يدلك عىل العموم: ولو كان أراد آدم وحواء، لقال: قال ابن قتيبة) ١(

، واجلــامع ألحكــام القــرآن ٤/١٥٧أبكــار األفكــار : ، وانظــر)٢٥٩ص (مشــكل القــرآن 
 .٤/١٧٧٤ب النمري ، والعذ٩/٤١١

ً كانت تلـد يف كـل بطـن ذكـرا وأنثـى، فهـذا -  عليها السالم -؛ ألن حواء dZ]التثنية يف ) ٢( ٍ
= 
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ٍ يف مخس مئة بطن ألف ولد- عليه السالم -ولدت آلدم : الويق  ٍ)١(. 
ًجعال له رشكا: (وقرئ  ِ ُ وكان من حقـه أن . بكرس الشني عىل املصدر) َ

 .ًجعال لغريه رشكا؛ ألهنام ال ينكران أن األصل هللا: يقال عىل هذه القراءة
كـام يف قولـه ) ذا(جعـال لـه ذا رشك، فحـذف : وجيوز أن يكون معنـاه 

k  ] : اىلتع   jZأهل القرية:  أي)٣)(٢(. 
E  ] : قولــه تعــاىل: وقــال البغــوي يف تفســريه    D    C   B   A
FZــي ــق، : GZ  ] آدم، :  يعـن I  ] وخـل   HZــي حـــواء :  يعـن

[K   J Z : ،لـيـأنس ـهبـا وـيـأوي إليـهـا [  N    MZواقعـهـا، :  أي
[  Q   P   OZ : ًوهو أول ما حتمل املرأة مـن النطفـة يكـون خفيفـا
S] ،)٤(ليهاع   R Zاستمرت به، وقامت، وقعدت به، ومل يثقلهـا، : ، أي

 [  V   UZٍكرب الولد يف بطنها وصارت ذات ثقـل بحملهـا، ودنـت :  أي
Y  ] والدـهتــا،    X    WZــي ]  ] آدم وـحــواء، :  يعـن   ZZ : ــا ــا ربـن ـي

                                                

h] النسل الذين هم ذكر وأنثى  =     g   f   e   d Z .تـاريخ األمـم وامللـوك : انظر
، والبداية ٣/٢٦، وزاد املسري ٣/٧٨٢، وجممع البيان ١/٢٦٥، والنكت يف القرآن ١/١٤٥

 .١/٢٢٤هاية والن
 .، وال يعول عىل مثل هذه الرواية١/١٩٦ - عليه السالم -عيون أخبار الرضا : انظر) ١(
، واحلجة ١/٢٣٧علل القراءات : ، ويف توجيه القراءة ينظر١/٥٨٨تفسري السمرقندي : انظر) ٢(

، وتوجيه مشـكل ٢/٥٦٨، واملوضح )٥٠٧ص(، ورشح اهلداية ٢/٢٨٣أليب عيل الفاريس 
 ).٢٤٥ص (القراءات

 .٢٤١ – ٣/٢٤٠كشف التنزيل ) ٣(
 .٤/٣١٤، والكشف ١٠/٦١٨جامع البيان : انظر) ٤(



 
 

  
 

[\Zًبرشا سويا مثلنا، :  أي ً [  _   ^   ]Z. 
: ٍا إبليس يف صورة رجل، فقال هلـاملا محلت حواء أتاه: قال املفرسون 

إين أخـاف أن يكـون هبيمـة، أو : قـال. مـا أدري: ما الذي يف بطنك؟ قالت
ًكلبا، أو خنزيرا، وما يدريك من أين خيرج؟ من دبرك فيقتلك، أو من فيك  ً

 فلـم - عليه السالم -وينشق بطنك، فخافت حواء من ذلك، وذكرته آلدم 
ُإين من اهللا بمنزلة، فإن دعـوت اهللا أن : ها، فقالٍّيزاال يف هم منه، ثم عاد إلي ٍ

ّجيعله خلقا سويا مثلـك ويسـهل عليـك خروجـه تسـمينه عبـداحلارث؟  ً ً- 
لعلـه :  فـذكرت ذلـك آلدم، فقـال–وكان اسم إبليس يف املالئكـة احلـارث 

َّصاحبنا الذي قد علمت، فعاودها إبليس، فلم يزل هبام حتـى غرمهـا، فلـام  ِ
 .)١(احلارثّولدت سمياه عبد

ِّإن دعوت اهللا فولدت إنسـانا أتسـمينه : قال إبليس هلا«:)٢(قال الكلبي  ً ِ ُ
                                                

، وقد تقدم ٣/٢٠٥، وزاد املسري ٢/٢٣٩، وتفسري القرآن للسمعاين ٢/٤٣٤الوسيط : انظر) ١(
ـدمها ـميته وـل ـده، بتـس ـي كـي ـيس حلــواء، وخـف ـويل إبـل ـة تـس ـري لرواـي ـن كـث ـوهني احلــافظ اـب : ـت

 ).٢(حاشية ) ٣٣ص (انظر . اسم إبليس): ارثاحل(، و)عبداحلارث(
فام تناقله طوائف أهل التأويل، وارتكزوا عليه يف محل معنى اآلية عىل هذه القصة، وجعلهـا : وعليه 

ًالصقة هبا، ال دليل عليه، وعريض القول فيها ال مستند له، وإذا كـان رأس الـدن درديـا، فـام ظنـك  ِّّ ُْ َّ
 !بقعره

ًب بن برش الكلبي، أبو النَّرض، اإلخباري، املفرس، كان رأسا يف األنساب، إال هو حممد بن السائ) ٢( ْ
ناسخ ، وٍتفسري اآلي الذي نزل يف أقوام بأعياهنم: أنه شيعي مرتوك احلديث، من مصنفاته

الطبقات الكربى البن : انظر. ٍّ، تويف سنة ست وأربعني ومئةاألصنام، والقرآن ومنسوخه
، وطبقـات املفرسيـن )٨٤٧ص(، وتقريب التهـذيب )١٥٢ص(فهرست ، وال٦/٣٤١سعد 

 .٢/١٤٩للداوودي 
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: ومـا اسـمك؟ قـال: سـميه يب، قالـت: نعم، فلـام ولـدت، قـال: يب؟ قالت
 .)١ (»احلارث، ولو سمى هلا نفسه لعرفته، فسمته عبداحلارث

وكانـت حـواء تلـد «:  قـال- ريض اهللا عنهام -ُوروي عن ابن عباس  
 آلدم

 فتسميه عبداهللا، وعبيداهللا، وعبدالرمحن، فيصيبهم املوت، - عليه السالم -
ّإن رسكام أن يعـيش لكـام ولـد فسـمياه عبـداحلارث، : فأتامها إبليس، فقال

 .)٢ (»فسمياه فعاش
مـرة يف اجلنـة، ومـرة يف : خـدعهام إبلـيس مـرتني: وجاء يف احلـديث 

 .)٣(األرض
 ولد فسامه عبداهللا، فأتامها - عليه السالم -ولد آلدم «: وقال ابن زيد 

  وكان قد ولد هلام قبل ذلـك–عبداهللا : ما سميتام ابنكام؟ قاال: إبليس، فقال
ـامت  ـداهللا ـف ـد فســمياه عـب ـيس–وـل ـال إبـل ـده:  فـق ـارك عـب ـان أن اهللا ـت  أتظـن

 ٍعندكام، ال واهللا ليذهبن به كام ذهب باآلخر، ولكن أدلكم عـىل اسـم يبقـى
 .)٤ (»َّتام، فسمياه عبد شمسلكام ما بقي

                                                
: ، وهـذا األثـر ال حيـتج بـه؛ علتـه٩/٤٠٩، واجلامع ألحكـام القـرآن ٤/٣١٥الكشف : انظر) ١(

 .ٍالكلبي؛ مرتوك احلديث، مع ما يف متنه من نكارة
االسـتيعاب يف بيـان : ظـران. حديث منكـر، وهو ١٠/٦٢٤أخرجه الطربي يف جامع البيان ) ٢(

 .٢/١٧٥األسباب 
 ).٤٧ص (تقدم خترجيه واحلكم عليه ) ٣(
، كالمها ٥/١٦٣٥، وابن أيب حاتم يف تفسري القرآن العظيم ١٠/٦٣٢أخرجه الطربي يف جامع البيان ) ٤(

 ).٨(حاشية ) ٣٩ص (عن ابن زيد، وعبدالرمحن بن زيد ضعيف احلديث باالتفاق، كام تقدم 



 
 

  
 

ــه ــذلك قوـل c  ] : واألول أصـــح، ـف   b   aZ : ًبرشا ـســويا ً
[  f   e   dZ :ـل املديـنـة ًرشـكـا: ، وأـبـو بـكـر)١(ـقـرأ أـه ْ ِ ـبـكرس الـشـني 

ـوين، أي ـة: والتـن ـدة. رشـك ـو عبـي ـال أـب ـا ونصــيبا:)٢(ـق ًأي حـظ ً)ـرأ )٣ ، وـق
f ]: اآلخرون  Zإبلـيس، : ً بضم الشني ممدودا عىل مجـع رشيـك، يعنـي

ــع ــظ اجلـم ــد بلـف ــن الواـح ــرب ـع ــا إذ ســـمياه : أي. أـخ ــه رشيـك ــال ـل ًجـع
ُّ، ومل يكن هذا إرشاكا يف العبادة، وال أن احلارث رهبـام، فـإن )٤(عبداحلارث ً

ًآدم كان نبيا معصوما من الرشك، ولكـن قصـد إىل أن احلـارث كـان سـبب  ً
 به أنه مملوك، نجاة الولد وسالمة أمه، وقد يطلق اسم العبد عىل من ال يراد

                                                
وأبـو . أحـد القـراء السـبعة: نافع املدين:  يف عرف أهل القراءات)أهل املدينة(طلح يقصد بمص) ١(

التلخـيص يف : انظـر. املـدنيان، ومـدين: أحـد القـراء الـعرشة، ويقـال هلـام: جعفر املـدين
، ومعجـم )١١ص(، والبـدور الزاهـرة )٣٣ص(، وطيبـة الـنرش )١٣٠ص(القـراءات الـثامن 

 ).٣٣ص(املصطلحات 
و عبيدة معمر بن املثنى التيمي، موالهم البرصي، النحوي، أحد بحـور العلـم، مـن أكثـر هو أب) ٢(

ًالناس رواية، ومعرفة بأيام العرب وأخبارها، وكـان يـبغض العـرب، وألـف يف مثالبهـا كتبـا، 
، األمثال يف غريب احلديث، واملجاز يف غريب القرآن: وكان يرى رأي اخلوارج، صنف

املعــارف : انظــر. ٍ، وغــري ذلــك، مــات ســنة عرش ومئتــنيين القــرآنمعــا، واملثالــبو
، وطبقات ٩/٤٤٥، وسري أعالم النبالء )١٧٥ص(، وطبقات النحويني للزبيدي )٤٣٤ص(

 .٢/٣٢٦املفرسين للداوودي 
 .٤/٣١٥الكشف والبيان : ، وانظره يفجماز القرآن: مل أقف عليه يف كتابه) ٣(
: ، وتوجيههام يف٢/٢٧٣، والنرش ٢/١٦٢، واملستنري )١٨٧ص(وط املبس: انظر القراءتني يف) ٤(

، وتوجـيـه مشـكل الـقـراءات ٢/٢٨٣، واحلـجـة أليب عـيل الفـاريس ١/٢٣٧علـل القـراءات 
 ).٢٤٥ص(
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كام يطلق اسم الرب عىل من ال يراد به أنه معبود هذا، كالرجـل إذا نـزل بـه 
َضيف يسمي نفسه عبد الضـيف، عـىل وجـه اخلضـوع ال عـىل أن الضـيف  ِّ ُ

: وقـال يوسـف عليـه السـالم لعزيـز مرص. أنا عبـدك: ، ويقول للغري)١(ُّربه
[  3     2Z)٢(مل يرد به أنه معبوده، كذلك هذا )انتهى)٤)(٣ . 

ْلعل إبليس مل يرد هذا املعنى بتسميته: قلت  عبداحلارث؛ وهلـذا قـال : ُِ
أتظنان أن اهللا تارك عبده عندكام، :  فامتعبداهللاهلام ملا سميا ابنهام األول 

ٍال واهللا ليذهبن به كام ذهب باآلخر، ولكن أدلكام عىل اسم إذا سميتامه بـه، 
 .)٥(عبدشمس :يبقى لكام ما بقيتام، فسمياه

، عبـداهللا: معنى العبودية هللا تعـاىل، فـإذا سـمياه: فإن مراده باألول 
 .فإن اهللا تعاىل يذهب بعبده؛ ألنه صاحب عبوديته

 بان تكـون عبوديتـه للحـارث ال هللا، عـىل عبداحلارث: وإذا سمياه 
 وهـو - عليهم الصالة والسـالم -معنى الرشك، وهذا أمر ال يليق بالنبيني 

 . ألنه نبي معصوم- عليه السالم -ستحيل عىل آدم م
والظاهر أن هذه األخبار من اإلرسائيليات املنقولة عـن اليهـود، وإن  

َّجعل هلا أسانيد، وجعلت أحاديث، أدخلها الوضاعون والقصاص يف مجلة  ُُ َّ
                                                

 ألهل املعاين، وكذا القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن ٤/٣١٦نسبه الثعلبي يف الكشف والبيان ) ١(
 .ٍرب منكر، فال يؤبه هبا، وال يلتفت إليهاوهذه القولة معضودة بخ. ١٠/٤١١

 .٢٣: يوسف) ٢(
 .٢/٢٣٩، وتفسري القرآن للسمعاين ٢/٤٣٥الوسيط : انظر) ٣(
 .٣١٤ – ٣/٣١١معامل التنزيل ) ٤(
 ).٥٣ص (ٍيشري لرواية ابن زيد املتقدمة ) ٥(



 
 

  
 

 .- ريض اهللا عنهم -األخبار النبوية، وأسندوها إىل الصحابة 
بني أدخلوا يف الدين دسائس كثـرية، ووسـاوس َّفإن الوضاعني الكذا 

شهرية، ال ختفى عىل أويل البصرية، وقد دخلت عىل بعض املفرسين فظنوها 
أحاديـث صـحيحة، وأـسـانيد سـاندة، فجعلوـهـا يف تفاسـريهم، واهللا أعـلـم 

 .بحقائق األمور
ٍسالمة صدور العلامء الصـاحلني، وثقـتهم بكـل ناقـل : وسبب ذكرها 

 .)١(عن سيد املرسلني
ًأن ملصنف هذه الرسالة، وجها وجيها، وقوال قويا نزهيـا، : واحلاصل  ً ً ًً

ٍحتمل فيه اآلية بسهولة عىل املعنى الصحيح، والتأويـل الرصيـح، ال حتامـل 
فيه، وال يأباه النبيل النبيه، وليس فيه تكلف، وال يف محـل اآليـة عليـه أدنـى 

َّتعسف، وذلك أنا نقول  واهلـادي إىل احلـق مـن غـري  واهللا أهلم للصواب، –ٍ
F  ] : إن قوـلـه تـعـاىل: -ارتـيـاب    E   D    C   B   AZخـلـق :  اـملـراد

، )٢( كام ذكره املفرسون ورجحوه- عليه السالم -البرش كلهم من نفس آدم 
                                                

، ومـا ١/١٨املوضوعات البن اجلـوزي : أصناف الوضاعني، وأسباب الوضع يف كتاب: انظر) ١(
، وما )٨٦ص(سطره الدكتور حممد أبو شهبة يف أسباب الضعف، والوضع يف التفسري باملأثور 

، واإلرسائيليات يف التفسري ١/١٦٠التفسري واملفرسون : َّقيده الدكتور حممد حسني الذهبي يف
، ولالستزادة يف هذا املوضـوع املتعلـق باألحاديـث الضـعيفة واملوضـوعة )٢٩ص(واحلديث 
 .١٨٧، ١/١٢٤أسباب اخلطأ يف التفسري : ينظر. ائيليات يف التفسريواإلرس

، وقد ورد عن عكرمـة أنـه مل ٩/٤٠٨، واجلامع ألحكام القرآن ٢/٤٨٦املحرر الوجيز : انظر) ٢(
وتفسـريها بـالعموم ). ٣٩ص(انظـر . ًخيص هبا آدم، ولكن جعلها عامة جلميع اخللق بعد آدم

جلنس والشكل، واهليئة، هو اختيار ابن العريب يف أحكام القرآن ا: عىل أن املراد بالنفس الواحدة
= 
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 [  H   GZعليه السالم -من تلك النفس الواحدة والتي هي آدم :  أي 
K] ، زوجهـا ـكـام ـقـدماه، -   J Zيف وحـشـة اـلـدنيا، لـيـأنس ـهبـا :  أي

N  ] ، )١(ومفارقة اجلنـة، ويطمـئن إليهـا    MZ : جامعهـا، وألقـى فيهـا
Q  ] نطفته،    P   OZ : هي النطفة استقرت يف رمحها؛ ألهنا أول ما

ًمحلت أنثى من ذكر، ومل يكن هذا معروفا عندها قبـل ذلـك،  ٍ [S   R Z 
ًدا، قامـت بـه، بذلك املحمول يف رمحها، وهو النطفة قبل أن تتخلق ول: أي

V  ] وقعدت، ومل يثقلها يشء، وكانت كام كانـت مـن قبـل،    UZ : بـأن
ًختلقت تلك النطفة؛ فصارت جنينا، وكرب اجلنني، ونفخ فيه الروح، وحترك 

آدم وحـواء اهللا تعـاىل :  أيWZ   ] ًيف بطن أمه، فصار ثقـيال عليهـا محلهـا، 
ًكون مثلهام ولدا برشا سويا، توسال إليه بالدعاء أن ذلك احلمل ي: رهبام، أي ً ً

]  ] : وقاال يف دعائهام   ZZأعطيتنا، بأن جتعل هذا اجلنني الذي هو :  أي
ٍبرشا مثلنـا، يشـبهنا يف اخللقـة، ال فسـاد يف :  أيZ\  ] يف بطن أمه اآلن  ِ ً

ْأعضائه، وال تشويه يف خلقته ِ ٍ)٢( ، [  ]Z : ٍّجزما منـا مـن غـري شـك وال َّ ً
                                                

، وابن عثيمني كام يف القـول ٢/٥٤١، وابن املنري يف االنتصاف املطبوع مع الكشاف ٢/٣٥٥ =
 .٣/٦٨املفيد 

 ).٢٦ص (انظر . ُوتقدم محل النفس الواحدة عىل قيص بن كالب 
 [K: يقول ابن عطية) ١(   J Zُّوكـان هـذا كلـه يف اجلنـة، ثـم ابتـدأ ليأنس ويطمئن، :  أي

N  ] : ٍبحالة أخـرى يف الـدنيا بعـد هبوطهـا، فقـال    MZ ٢/٤٨٦ املحـرر الـوجيز ،
 .٩/٤٠٨اجلامع ألحكام القرآن : وانظر

يرى الطربي محل الصالح يف اآلية عىل العموم، فيشمل مجيع معاين الصالح، من استواء اخللق، ) ٢(
= 



 
 

  
 

إلنعامـك، القـائمني عـىل احلمـد لـك : Z_  ]بادك ٍتردد، من مجلة ع
بسبب إكرامك، فإن اهللا تعاىل إذا أنعم عىل عبده ال يقدر العبد عىل جمازات 

 .)١(ربه إال شكره عىل اإلنعام
ًهـو املواظبـة عـىل الطاعـة ظـاهرا وباطنـا، والثنـاء اجلميـل، : والشكر  ً

 .)٢(والدعاء اجلزيل
  [  b   aZبأن ولدت حواء آلدم برشا سويا، أنعم اهللا عليهام:  أي ً ً

ِوولدا تام اخللقة، بأن كان صاحلا عىل طبق ما سأاله، وتوسال إىل اهللا تعـاىل  ْ ِ ً ً
ًآدم وحواء، بطريـق التسـبب بـأن تغشـاها أيضـا، :  أيdZ  ] بحصوله، 

: فحملت مرة بعد مرة، وولدت مرة بعد مرة، وهذا معنى اجلعل كام قـدمنا
ٍ مخس مئة بطن ألف ولد، يف كل بطن ذكر -يه السالم  عل-أهنا ولدت آلدم  ٍ ٍٍ

بنى األمـري : (فإن الفعل يسند إىل سببه، كام يسند إىل فاعله، فيقال. )٣(وأنثى
                                                

 .١٠/٦٢٢جامع البيان : انظر.  يف العقل والتدبري، وغري ذلكوالصالح يف الدين، والصالح =
أن اإلنسان ال يمكن أن يؤدي حق املنعم املتفضل، بكثري العطايا، وجزيل اهلبات، ووافر : يعني) ١(

ًاخلريات، إال بالشكر عليها، واالعرتاف هبا خضوعا ملوهبها، وانقيادا ملسدهيا وتوفية شكر اهللا . ً
È  ]  عزيز غري يسري، فــ    Ç   Æ  ÅZ] و]١٣: سـبأ ، [  m   l   k   j   i   h

  nZ] ٣٠: الكهف.[ 
ًعرف ابن القيم الشـكر تعريفـا بليغـا، فقـال) ٢( ً : ًهـو ظهـور أثـر نعمـة اهللا عـىل لسـان عبـده ثنـاء

ًواعرتافا، وعىل قلبه شهودا وحمبة، وعىل جوارحه انقيادا وطاعة ً ً ً ً ٢/٢٥٠ مدارج السالكني. 
ًيكون بالقلب خضـوعا واسـتكانة، وباللسـان ثنـاء واعرتافـا، وبـاجلوارح طاعـة : إذن فالشكر ً ً ًً

 .٢/٥٢مدارج السالكني : انظر. ًوانقيادا
 ).٥١ص (التعليق : انظر) ٣(
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 .؛ ألنه سبب الستعامل البنائني، ونحو ذلك)املدينة
  [  eZَّلذلك الصالح، فإنه أقرب مـذكور، ال أن معنـاه:  أي ٍ : [  d

  eZألنه ممتنع عىل آدم وحواء أن يرشكا باهللا رهبام تعاىل، وهو هللا رهبام؛ :  أي
ِقد أنعم عليهام بالبرش التام اخللقة عىل طبق ما سأاله ْ وكيـف يصـدر مـنهام . ِ
[  ] : رشك بعد حصول مطلوهبام الذي قاال قبل حصوله   \  [   Z

_   ^Z)عليهم السالم -؟ والكذب فيام وعدا يستحيل عىل النبيني )١ 
e  ]  ضمري ، وإرجاع-   dZإىل قوله  : [  cZجعال : أي.  أحق وأوىل

إخـوة يشـاركونه، : مجـع رشيـك، أي: fZ  ]بأن تسببا لـذلك الصـالح 
[h    gZاهللا تعـاىل إيـاه موـصـوفا بأوصـافهام البرشـيـة التامـة، يعـنـي ً :

ُأوالد أخر تشارك ذلك الولد الصالح يف أوصافه التي هو موصوف هبا، من 
ًوصوفا بالبرشية، واخللقة اإلنسانية السوية مثلهـا، وكـون كونه ولدمها، وم

ًرشكائه أوالد آدم وحواء أيضا، وكوهنم برشا مثل أبوهيام، وهو معنى قوله ً :
 [h     g Zًأوقعا الرشكة باملجامعة ثانيـا وثالثـا ورابعـا متسـببني :  أي ً ً

 يف ًبذلك، حتى أظهرا مـن أصـالهبام أوالدا كثـرية، يشـاركون الولـد األول
 .)٢(ِأوصافه، فهم رشكاء يف اخللقة التامة، والبرشية الكاملة

                                                
: رشك التسمية والطاعـة، ال رشك العبـادة والربوبيـة؛ أي: تقدم أن الرشك الصادر منهام يراد به) ١(

 ).٥٢، ٣٩ص (انظر . ، وبه قال مجاهري املفرسين)عبداحلارث: (أهنام سميا ولدمها
h] : ُللمؤلف بعد آخر يف بيان معنى قوله تعـاىل) ٢(     g  f   e  d   c   b   a Z ،

ِأنه بعد استجابة املوىل الكريم لدعاء آدم وحواء برزقهام ولدا برشا سويا، تام اخللقة، : وتوجيهه لذلك ً ً ً
ً، أن تغشاها فحملت محال آخر، وتكررت منها الوالدة مرة تلو جعال هلذا الولد املتقدم بطريق التسبب

= 



 
 

  
 

:  مـن قولـه تعـاىلcZ  ] : ً راجعـا إىلeZ  ] : ومما يؤيـد أن ضـمري 
[  e   d   c   b   aZلــذلك الصــالح ال أنــه راجــع إىل :  أي [  X

  YZقوله تعـاىل بعـده ، : [  m   l   k    jZومل يقـل  : [   jZ 
ـي: أي m  ] ام، اهللا رـهبـ: ـهـو، يعـن   lZ قصــدا إىل إرـجـاع الضــمري إىل ً

[  cZ؛ لتناسب الكالم. 
مجع رشيك، واملتبـادر منـه أن يكـون مـن رشك : fZ  ] : فإن قلت 

 .الكفر، ال من الرشك بمعنى االشرتاك يف األوصاف واألمالك
Ã  Â  ] : ـهـذا نـظـري قوـلـه تـعـاىل: قـلـت     Á  À   ¿   ¾  ½

Z)٢(ألوصاف واألمالك، ال رشكـة الكفـرمتنازعون، فهي رشكة ا:  أي)١( .
                                                

ِأخرى؛ فأصبح هلذا الولد إخوة آخرين يشاركونه يف البرشية الكاملة، واخللقة التامة = ُ. 
f  ] : إذن    e   dZحصول أمثال للولد الصالح الذي آتامها، وهذا املعنى يتأتى :  يراد به

 .اجلمهور، وهي قراءة fZ  ] : عىل قراءة اجلمع
ًوما أوله املؤلف واحتفى به يف تفسري اآلية الكريمة، وإن كان حمتمال، إال أنه خالف الظاهر  َّ. 
 : من وجهني٤/١٦١َّوقد اعرتض عليه اآلمدي ورده يف أبكار األفكار  
ًأن طلب أمثال الولد الصـالح، ال يكـون جعـال لرشك الولـد، فـإن طلـب اليشء، غـري : األول 

 .جعل اليشء
h] : أن املفهوم من قوله تعاىل: لثاينا   g  f  e  dZجعال الرشكاء ملن آتامها :  أي

 .الولد الصالح يف إتيان الولد هلام، وليس من آتامها الولد هو الولد، فيمتنع عود الرشك إليه
وقد . ٥/٥٣٦الدر املصون : انظر. وذكر السمني احللبي أن هذا الوجه من التأويل ال معنى له 

ومها لعمري أوهن من بيت العنكبوت، لكن : ويس مع معنى آخر، وضعفهام بقولهساقه اآلل
 .٩/١٤٢ روح املعاين ًذكرهتام استيفاء لألقوال

 .٢٩: الزمر) ١(
ُاملتبادر من ظاهر لفظة آية األعراف وسياقها، أهنـا يف رشك الكفـر، ورضب املثـل يف آيـة الزمـر ) ٢(

= 
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ًوليس املعنى حمصورا يف رشك الكفر، وربام يكون هذا الذي ذكرناه هو مراد 
 .اهللا تعاىل باآلية هنا، واهللا أعلم بمراده، وهو الذي يلهم العبد طريق رشاده

ـذلك   ـاء املـشـاركني ـل ـؤالء الرشـك ـم يف األزل، أن ـه ـاىل عـل ـه تـع ـم إـن ـث
كون به تعـاىل يف األرض رشك كفـر، ويعبـدون غـريه الصالح املذكور، يرش

تعاىل، ولو بعض أوالدهم، أو أوالد أوالدهم، أو ذرارهيم إىل يوم القيامـة، 
k] : فقال بعده    jZ١(تنزه وتقـدس:  أي(  [  m   lZهـؤالء :  أي

ْالرشكاء الذين شاركوا الصالح املذكور يف أوصاف خلقته، فيعبدون غـريه  ِ
 .هتعاىل، ويكفرون ب

ُثم قال تعاىل عىل طريقة االستفهام تنبيها عـىل قـبح حـاهلم عنـد ذوي   ً
r  ] األفهام،    q   p  oZ)٣(وهي األصنام التـي يعبـدوهنا: )٢( ، [  tZ 

 ،)٤(ًالعاـبـدون لألـصـنام، واألـصـنام تغليـبـا ـملـن يعـلـم ـعـىل ـمـا ال يعـلـم: أي

                                                

ٍ ونفي الرشيك معه، برضب شاهد من األمثال العقلية، إلثبات التوحيد اخلالص للعيل العظيم، =
وكـون ... ٍوتصويرها يف رجل يملكه رشكاء أوزاع القلـوب، متنـازعون ومتشـاحنون يف أمـره

الرشكة يف األوصاف واألمالك، ال تنفي الغرض الذي سيق املثل من أجله، يف إثبات التوحيد، 
ِيض لذلك، وال يتأتى كوهنا من قبل النظـري ونفي وجود الرشيك، كام ال تنفك عن سياقها املقت َ ِ

 .واهللا أعلم. ٍآلية األعراف من كل وجه
 .٩/١٣٩، وروح املعاين ١/٦٣١جامع البيان : انظر) ١(
 ).٥٤ص (، وأسلوب االستفهام ٩/٢١٥التحرير والتنوير : انظر) ٢(
 .٩/٤١٤، واجلامع ألحكام القرآن ٣/٢٠٦، وزاد املسري ٤/٣١٦الكشف : انظر) ٣(
 .٢/٢٧٣، وتفسري ابن عرفة ٥/٥٣٦، والدر املصون ٤/٤٣٨البحر املحيط : انظر) ٤(



 
 

  
 

[uZ١(ًخيلقهم اهللا تعاىل مجيعا:  أي(. 
ًأجريـت األصـنام جمـرى أويل العلـم، بنـاء عـىل : )٢(وقال يف املـدارك  ْ ُ ُ

 .)٣(اعتقادهم فيها، وتسميتهم إياها آهلة
وبقية اآليات بعد هذا ظاهرة املعنى ال إشكال فيها، بعد حل إشكاهلا  

 .األول، الذي كان عليه يف حقيقة األمر املعول
 مـن فتأمل أهيا املنصف من اإلخوان مـا ذكرنـاه لـك، فـيام أرشنـا إليـه 

البيان، وباهللا املستعان، وعليـه الـتكالن، وال حـول وال قـوة إال بـاهللا العـيل 
 .العظيم، واهللا حسبنا ونعم الوكيل، واهللا يقول احلق وهو هيدي السبيل

ٍحررناه يف مدة من الزمـان، آخرهـا : - نفعنا اهللا بربكاته –قال املؤلف  
 .مئةهنار اخلميس، الثامن من شهر شعبان، سنة ثالثني و

                                                
 .٥/٥٣٦، والدر املصون ٤/٤٣٨البحر املحيط : انظر) ١(
 .مدارك التنزيل وحقائق التأويل:يعني) ٢(
، واجلامع ألحكام ٢/٤٨٨، واملحرر الوجيز ٢/٥٤٣الكشاف : ، وانظر٢/٩٠مدارك التنزيل ) ٣(

 .٩/١٤٣، وروح املعاين ٩/٤١٥القرآن 



 [h     g  f  e  d Z 

 

 

 



أمحـد املهـدي، دار . د:  لآلمـدي، حتقيـق.أبكار األفكار يف أصول الدين -

 .هـ١٤٢٤الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
مركـز الدراسـات القرآنيـة، :  للسيوطي، حتقيـق.اإلتقان يف علوم القرآن -

 .هـ١٤٢٦نة النبوية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدي
ً مجعـا – األثر العقدي يف تعدد التوجيه اإلعـرايب آليـات القـرآن الكـريم -

 للدكتور حممد السيف، دار التدمرية، الرياض، الطبعة األوىل، –ودراسة 
 .هـ١٤٢٩

، - عرض ودراسة –األحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن الكريم  -
وزي، الــدمام، الطبعــة األوىل، للــدكتور أمحــد القصــري، دار ابــن اجلــ

 .هـ١٤٣٠
حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلميـة، : البن العريب، حتقيق.أحكام القرآن -

 .بريوت، الطبعة األوىل
ـي، :  لآلـمـدي، تعلـيـق.اإلحـكـام يف أـصـول األحـكـام - ـدالرزاق عفيـف عـب

 .هـ١٤٠٢ بريوت، الطبعة الثانية، –املكتب اإلسالمي، دمشق 
 ليـاقوت ).معجـم األدبـاء(ىل معرفة األديب، املشهور بـإرشاد األريب إ -

 .هـ١٤٠٨احلموي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
. د:  للشـوكاين، حتقيـق.إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -



 
 

  
 

 .هـ١٤١٣شعبان حممد إسامعيل، دار الكتبي، مرص، الطبعة األوىل، 
عـبـداملعني :  اهلـروي، حتقيـق لعـيل بـن حممـد.األزهيـة يف علـم احلـروف -

 .هـ١٤١٣امللوحي، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، 
 للدكتور طـاهر يعقـوب، دار ابـن اجلـوزي، الـدمام، .أسباب اخلطأ يف التفسري -

 .هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، 
عـيل معـوض، :  البن عبـدالرب، حتقيـق.االستيعاب يف معرفة األصحاب -

كتب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل، وعادل أمحد عبداملوجود، دار ال
 .هـ١٤١٥

حممـد البنـا، وحممـد :  البن األثري، حتقيق.أسد الغابة يف معرفة الصحابة -
 .عاشور، وحممد فايد، دار الشعب

 للدكتور حممد الذهبي، جلنـة الـنرش .اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث -
 .هـ١٤٠٥يف دار اإليامن، دمشق، الطبعة الثانية، 

 للدكتور حممد أبو شـهبة، .ائيليات واملوضوعات يف كتب التفسرياإلرس -
 .هـ١٤٠٨مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

حسـن قطـب، :  للطويف، حتقيق.اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية -
 .هـ١٤٢٤الفاروق احلديثة، القاهرة، الطبعة الثانية، 

عبـداهللا . د: قالين، حتقيـق البـن حجـر العسـ.اإلصابة يف متييز الصـحابة -
الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار 

 .هـ١٤٢٩هجر، اجليزة، الطبعة األوىل، 
ـالقرآن - ـرآن ـب ـان يف إيـضـاح الـق ـد :  للـشـنقيطي، ـختـريج.أضــواء البـي حمـم
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 .هـ١٤١٧اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممـد السـيد عـزوز، عـامل :  للعكربي، حتقيـق.ات الشواذإعراب القراء -

 .هـ١٤١٧الكتب، الطبعة األوىل، 
زهري غـازي زاهـد، عـامل الكتـب، / د:  للنحاس، حتقيق.إعراب القرآن -

 .هـ١٤٠٩بريوت، الطبعة الثالثة، 
 . للزركيل، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثالثة.األعالم -
عبـدالرمحن .د، - نشـأهتا وأسـباهبا وآثارهـا – األقوال الشاذة يف التفسري -

 .هـ١٤٢٥الدهش، جملة احلكمة، بريطانيا، الطبعة األوىل، 
فخـر قـداره، دار اجليـل، . د:  البن احلاجـب، حتقيـق.أمايل ابن احلاجب -

 .هـ١٤٠٩بريوت، دار عامر، عامن، 
حممـد بـدر الـدين احللبـي، :  للرشيف املـرتىض، تصـحيح.أمايل املرتىض -

 .هـ١٣٢٥السعادة، مرص، الطبعة األوىل، مطبعة 
حممد أبو الفضل إبراهيم، :  للقفطي، حتقيق.إنباه الرواة عىل أنباه النحاة -

دار الفكر العريب، القـاهرة، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بـريوت، الطبعـة 
 .هـ١٤٠٦األوىل، 

 حممد عبدالقادر عطا، دار الكتـب :األنساب، للسمعاين، وضع حواشيه -
 .هـ١٤١٩بريوت، الطبعة األوىل، العلمية، 

 للبيضـاوي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، .أنوار التنزيل وأرسار التأويـل -
 .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، 

عادل عبداملوجود ومجاعة، :  أليب حيان األندليس، حتقيق.البحر املحيط -



 
 

  
 

 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
عبداهللا الرتكي بالتعاون مع مركز . د: كثري، حتقيق البن .البداية والنهاية -

البـحـوث والدراـسـات العربـيـة واإلـسـالمية ـبـدار هـجـر، مرص، الطبـعـة 
 .هـ١٤١٨األوىل، 

:  للشوكاين، وضع حواشيه.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -
 .هـ١٤١٨خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم، :  للزركيش، حتقيق.يف علوم القرآنالربهان  -
 .هـ١٤٠٨دار اجليل، بريوت، 

حممـد أبـو :  للسـيوطي، حتقيـق.بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -
 .هـ١٤١٩الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، 

ـة - ـة النحــو واللـغ ـراجم أئـم ـة يف ـت ـق.البلـغ ـادي، حتقـي مــد حم:  للفريوزآـب
 .هـ١٤٢١املرصي، دار سعدالدين، دمشق، الطبعة األوىل، 

 أليب الثناء حممود بن عبدالرمحن .بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب -
حممد مظهر بقا، معهد البحوث العلميـة وإحيـاء . د: األصفهاين، حتقيق

 .الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة
حمـمـد أـبـو : ، حتقـيـق للـطـربي).ـتـاريخ الـطـربي(ـتـاريخ األـمـم واملـلـوك  -

 .الفضل إبراهيم
 لفـؤاد سـزكني، اهليئـة املرصيـة العامـة للكتـاب، .تاريخ الـرتاث العـريب -

 .م١٩٧٧
السيد أمحد صقر، دار الرتاث، :  البن قتيبة، حتقيق.تأويل مشكل القرآن -
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 .هـ١٣٩٣القاهرة، ألطبعة الثانية، 
اإلعـراب إمـالء مـا مـن بـه الـرمحن مـن وجـوه ( :التبيان املطبـوع باسـم -

إبـراهيم عطـوة عـوض، :  للعكربي، حتقيق،)والقراءات يف مجيع القرآن
 .دار احلديث، القاهرة

عبدالسـالم . د:  لنـارص الـدين الدمشـقي، حتقيـق.التبيان لبديعـة البيـان -
 .هـ١٤٢٩الشيخيل ورشكاه، دار النوادر، سوريا، الطبعة األوىل، 

م الطبعـة وال اسـم بـدون رقـ(للطـاهر بـن عاشـور، . التحرير والتنـوير -
 ).الدار

 البـن عاشـور، املطبعـة .تراجم بعض أعيان دمشق من علامئها وأدبائهـا -
 .م١٨٨٦اللبنانية، بريوت، 

ـل - ـوم التنزـي ـهيل لعـل ـريب، .التـس ـاب الـع ـي، دار الكـت ـن ـجـزي الكلـب  الـب
 .هـ١٤٠٣بريوت، الطبعة الرابعة، 

 للسـهييل، .مالتعريف واإلعالم فيام أهبـم يف القـرآن مـن األسـامء األعـال -
عبداهللا حممد النقراط، منشورات كلية الدعوة اإلسـالمية وجلنـة : حتقيق

 .احلفاظ عىل الرتاث، طرابلس
جـالل األسـيوطي، دار الكتـب :  البـن عرفـة، حتقيـق.تفسري ابن عرفـة -

 .م٢٠٠٨العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 عـيل معـوض وآخـرين، دار:  للسـمرقندي، حتقيـق.تفسري السمرقندي -

 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 ملحمـد رشـيد رضـا، ).تفسـري املنـار(تفسري القـرآن احلكـيم املشـهور بــ -



 
 

  
 

إبـراهيم شـمس اـلـدين، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبـعـة : ختـريج
 .هـ١٤٢٦الثانية، 

عبـداهللا عكاشـة، وحممـد :  البن أيب زمنني، حتقيـق.تفسري القرآن العزيز -
 .هـ١٤٢٣الفاروق احلديثة، القاهرة، الطبعة األوىل، : نرشالكنز، 

 البـن .والصحابة التابعني^ ًتفسري القرآن العظيم مسندا عن الرسول  -
أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، : أيب حاتم الرازي، حتقيق

 .هـ١٤١٧مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 
حممـد البنـا، دار ابـن حـزم، .  د: البن كثري، حتقيق.تفسري القرآن العظيم -

 .هـ١٤١٩بريوت، الطبعة األوىل، 
أرشف . موسى مسعود، ود. د:  للسخاوي، حتقيق.تفسري القرآن العظيم -

 .هـ١٤٣٠القصاص، دار النرش للجامعات، القاهرة، 
يارس بن عبداهللا، وغنيم بن :  أليب املظفر السمعاين، حتقيق.تفسري القرآن -

 .هـ١٤١٨ض، الطبعة األوىل، عباس، دار الوطن، الريا
 للرازي، إعداد مكتب حتقيق دار إحياء الـرتاث العـريب، .التفسري الكبري -

 .هـ١٤١٥بريوت، الطبعة األوىل، 
. د:  ملكي بن أيب طالب، حتقيق.تفسري املشكل من غريب القرآن العظيم -

 .هـ١٤٠٥حميي الدين رمضان، دار الفرقان، األردن، الطبعة األوىل، 
 لنظام الدين القمي النيسابوري، .ائب القرآن ورغائب الفرقانتفسري غر -

زكريـا عمـريات، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل، : حتقيق
 .هـ١٤١٦
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السـيد أمحـد صـقر، دار الكتـب : البـن قتيبـة، حتقيـق. تفسري غريب القرآن -
 .هـ١٣٩٨العلمية، بريوت، 

ائد التذييل ملوصول كتايب تفسري مبهامت القرآن املوسوم بصلة اجلمع وع -
ـل ـالم والتكمـي ـق.اإلـع ـنيس، حتقـي ـرب :  للبـل ـف القاـسـمي، دار الـغ حنـي

 .هـ١٤١١اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
أمحد فريد، دار الكتب العلمية، بريوت، :  حتقيق.تفسري مقاتل بن سليامن -

 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، 
ر القلم، بريوت، الطبعة حممد الذهبي، دا:  للدكتور.التفسري واملفرسون -

 .األوىل
أيب األشبال صغري أمحد :  البن حجر العسقالين، حتقيق.تقريب التهذيب -

 .هـ١٤١٦شاغف الباكستاين، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 
 البـن .التكملة واإلمتام لكتاب التعريف واألعالم فيام أهبـم مـن القـرآن -

 –ار مصطفى الباز، مكة املكرمة أسعد الطيب، مكتبة نز: عساكر، حتقيق
 .هـ١٤١٨الرياض، الطبعة األوىل، 

 ملوفق الـدين أيب العبـاس أمحـد .تلخيص تبرصة املتذكر وتذكرة املتبرص -
بن يوسف الكوايش، من أول تفسري سورة األنعام إىل هناية تفسري سورة 

حممـد بـن إبـراهيم الشـيبان، رسـالة ماجسـتري : يوسف، دراسة وحتقيـق
إلمام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، كليـة أصـول الـدين، قسـم بجامعة ا

 .القرآن وعلومه
حممد موسى، :  أليب معرش الطربي، حتقيق.التلخيص يف القراءات الثامن -



 
 

  
 

ـة األوىل، : نرش ـرآن الـكـريم بـجـدة، الطبـع ـة لتحـفـيظ الـق اجلامـعـة اخلريـي
 .هـ١٤١٢

أمحد . د: ، حتقيقُ البن محري.تنزيه األنبياء عام نسب إليهم حثالة األغبياء -
 .هـ١٤٢٤الزبيبي، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، 

 للقايض عبداجلبار، املكتبة األزهرية للـرتاث، .تنزيه القرآن عن املطاعن -
 .م٢٠٠٦القاهرة، 

بشار عواد معروف، . د:  للمزي، حتقيق.هتذيب الكامل يف أسامء الرجال -
 .هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة السادسة، 

ـة - ـق.ـهتـذيب اللـغ ـري، حتقـي ـارون، :  لألزـه ـم (عبدالـسـالم ـه ـدون رـق ـب
 ).الطبعة، وال اسم النارش

ًتوجيه مشكل القراءات العرشية الفرشية لغة وتفسريا وإعرابا - ً  للدكتور .ً
ـة األوىل،  ـاض، الطبـع ـزم، الرـي ـن ـح ـة ودار اـب ـدالعزيز احلــريب، مكتـب عـب

 .هـ١٤٢٤
 ملحمـد بـن عبـدالوهاب، ضـمن .بيدالتوحيد الذي هو حق اهللا عىل الع -

 .جمموعة التوحيد البن تيمية، وحممد بن عبدالوهاب، دار إحياء الرتاث
 لسـليامن بـن عبـداهللا بـن .تيسري العزيز احلميد يف رشح كتـاب التوحيـد -

أسـامةالعتيبي، دار الصـميعي، الريـاض، : حممد بن عبدالوهاب، حتقيق
 .هـ١٤٢٨الطبعة األوىل، 

سـعد :  للسـعدي، اعتنـى بـه.رمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكريم ال -
 .هـ١٤٢٦الصميل، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة الثانية، 
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أوـتـوبرتزل، دار الكـتـاب :  للـداين، بعناـيـة.التيسـري يف الـقـراءات الـسـبع -
 .هـ١٤٠٦العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 

عبـداهللا الرتكـي، . د: للطربي، حتقيق. جامع البيان عن تأويل آي القرآن -
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية، دار هجر، 

 .هـ١٤٢٢اجليزة، الطبعة األوىل، 
أمحـد شـاكر، دار الكتـب العلميـة، :  للرتمذي، حتقيـق.اجلامع الصحيح -

 .بريوت
ـان - ـن الســنة وآي الفرـق ـا تضــمنه ـم ـني ـمل ـرآن واملـب  .اجلــامع ألحكــام الـق

عبداهللا الرتكي وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، . د: للقرطبي، حتقيق
 .هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، 

فخـر الـدين . د:  للحسن املرادي، حتقيق.اجلنى الداين يف حروف املعاين -
قباوة، وأمحد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة األوىل، 

 .هـ١٤١٣
: القادر احلنفي، حتقيـق ملحمد بن عبد.اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية -

 .هـ١٤١٣عبدالفتاح احللو، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 
حممـد . د: ُ للربي، حتقيق.وأصحاب العرشة^ اجلوهرة يف نسب النبي  -

 .هـ١٤٠٣التونجي، دار الرفاعي، الرياض، الطبعة األوىل، 
،  إلسـامعيل احلنـفـي القوـنـوي.ُحاشـية القوـنـوي عـىل تفـسـري البـضـاوي -

عبـداهللا حممـود عمـر، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : ضبطه وصـححه
 .هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، 



 
 

  
 

 لسـعد بـن حممـد التفتـازاين، خمطـوط مصـور بجامعـة .حاشية الكشاف -
 ).ف/٦٢٢٦: (اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، حتت رقم

 لعبدالرمحن بن حممد بن قاسـم، الطبعـة الثالثـة، .حاشية كتاب التوحيد -
 .هـ١٤٠٨

 ملحيـي .حاشية حميـي الـدين شـيخ زاده عـىل تفسـري القـايض البيضـاوي -
حممد عبدالقادر شاهني، دار الكتب : الدين شيخ زاده، ضبطه وصححه

 .هـ١٤١٩العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
:  أليب زرعـة عبـدالرمحن بـن حممـد بـن زنجلـة، حتقيـق.حجة القراءات -

 .هـ١٤٠٢، الطبعة الثالثة، سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت
عـبـدالعال ـسـامل . د:  الـبـن خالوـيـه، حتقـيـق.احلـجـة يف الـقـراءات الـسـبع -

 .هـ١٣٩٩مكرم، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
احلجة للقـراء السـبعة أئمـة األمصـار باحلجـاز والعـراق والشـام الـذين  -

صـطفى كامـل م:  أليب عـيل الفـاريس، تعليـق.ذكرهم أبو بكر بن جماهد
 .هـ١٤٢١اهلنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 للدكتور عبـدالكريم اخلضـري، .احلديث الضعيف وحكم االحتجاج به -
 .هـ١٤٢٦مكتبة دار املنهاج، الرياض، الطبعة الثانية، 

أمحـد . د:  للسمني احللبي، حتقيق.الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -
 .هـ١٤٠٧، دمشق، الطبعة األوىل، اخلراط، دار القلم

وليـد احلسـني، :  للجرجـاين، حتقيـق.درج الدرر يف تفسري اآلي والسور -
 .هـ١٤٢٩جملة احلكمة، بريطانيا، الطبعة األوىل، 
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. د:  للمقريـزي، حتقيـق.درر العقود الفريـدة يف تـراجم األعيـان املفيـدة -
 .هـ١٤٢٣ىل، حممد اجللييل، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األو

 البن حجر العسـقالين، دار اجليـل، .الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -
 .هـ١٤١٤بريوت، 

 البـن فرحـون املـالكي، .الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املـذهب -
 .حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث، القاهرة: حتقيق

مـعـروف مـصـطفى :  لعـبـدالكريم القـشـريي، حتقـيـق.الرـسـالة القـشـريية -
 .هـ١٤٢١زريق، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، الطبعة األوىل، 

أمحـد اخلـراط، :  للاملقـي، حتقيـق.رصف املباين يف رشح حـروف املعـاين -
 .مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق

 لآللويس، دار إحياء .روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -
 .هـ١٤٠٥وت، الطبعة الرابعة، الرتاث العريب، بري

:  للسـهييل، حتقيـق.الروض األنف يف رشح السـرية النبويـة البـن هشـام -
 ).بدون رقم الطبعة، وال اسم النارش(عبدالرمحن الوكيل، 

يوسف بديوي، دار :  البن القيم، حتقيق.روضة املحبني ونزهة املشتاقني -
 .هـ١٤٢٦ بريوت، الطبعة الثانية، –ابن كثري، دمشق 

حممـد عبـداهللا، دار . د:  البن اجلوزي، حتقيق.زاد املسري يف علم التفسري -
 .هـ١٤٠٧الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 

 لأللباين، .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة -
 .هـ١٤١٢مكتبة املعارف، الطبعة األوىل، 



 
 

  
 

ادي، دار الكتـاب  ملحمـد املـر.سلك الدرر يف أعيـان القـرن الثـاين عرش -
 .اإلسالمي، القاهرة

جمموعـة مـن األسـاتذة، مؤسسـة :  للـذهبي، حتقيـق.سري أعـالم النـبالء -
 .هـ١٤١٤الرسالة، بريوت، الطبعة العارشة، 

مصطفى السقا وآخـرين، دار إحيـاء :  البن هشام، حتقيق.السرية النبوية -
 .هـ١٤١٥الرتاث العريب، الطبعة األوىل، 

ـا - ـذهب يف أخـب ـبـشـذرات اـل ـن ذـه ـق.ر ـم ـبيل، حتقـي ـامد احلـن ـن الـع :  الـب
 –عـبـدالقادر األرـنـاؤوط، وحمـمـود األرـنـاؤوط، دار اـبـن كـثـري، دمـشـق 

 .هـ١٤٠٦بريوت، الطبعة األوىل 
فهد السليامن، دار الثريا، :  البن عثيمني، إعداد.رشح العقيدة الواسطية -

 .هـ١٤١٩الرياض، الطبعة األوىل، 
. د:  ملحمود األصفهاين، حتقيق.صولرشح املنهاج للبيضاوي يف علم األ -

 .هـ١٤٢٠عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 
حازم حيدر، دار عامر، عامن، الطبعة . د:  للمهدوي، حتقيق.رشح اهلداية -

 .هـ١٤٢٧األوىل، 
عبـدالعيل حامـد، وخمتـار النـدوي، . د:  للبيهقـي، حتقيـق.شعب اإليامن -

 .هـ١٤٠٦ومباي، اهلند، الطبعة األوىل، الدار السلفية، ب
ـوق املصــطفى - ـف حـق ـق.الشــفا بتعرـي ـاض، حتقـي ســعيد :  للقــايض عـي

 .هـ١٤١٦هشام عيل حافظ، الطبعة األوىل، : عبدالفتاح، نرش
ـق.شــواذ القــراءات - ـن أيب نرص الكرمــاين، حتقـي شــمران . د:  ملحمــد ـب
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 .هـ١٤٢٢العجيل، مؤسسة البالغ، بريوت، الطبعة األوىل، 
ـق.عفاءالضــ - ـييل، حتقـي ـة :  للعـق محــدي الســلفي، دار الصــميعي، الطبـع

 .هـ١٤٢٠األوىل، 
 لأللبـاين، املكـتـب اإلـسـالمي، الطبـعـة األوىل، .ضـعيف ـسـنن الرتـمـذي -

 .هـ١٤١١
. حممـود الطنـاحي، ود. د:  للسـبكي، حتقيـق.طبقات الشـافعية الكـربى -

 .هـ١٤١٣عبدالفتاح احللو، دار هجر، اجليزة، الطبعة الثانية، 
ـات الـشـافعية - ـايض ـشـهبة، تصــحيح وتعلـيـق.طبـق احلــافظ . د:  الـبـن ـق

عبدالعليم خان، جملس دائرة املعارف العثامنية؛ حيدر آباد، اهلند، الطبعة 
 .هـ١٣٩٩األوىل، 

عيل حممد عمـر، . د:  ملحمد بن أيب يعىل، حتقيق.طبقات الفقهاء احلنابلة -
 .هـ١٤١٩ مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل،

 للشريازي، ويليه طبقات الشافعية، هلداية اهللا احلسيني، .طبقات الفقهاء -
 .خليل امليس، دار القلم، بريوت: تصحيح ومراجعة

حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب :  البن سعد، حتقيق.الطبقات الكربى -
 .هـ١٤١٨العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

ـسـليامن اـخلـزي، مكتـبـة : ، حتقـيـق ألـمحـد األدـنـه وي.طبـقـات املفرسـيـن -
 .هـ١٤١٧العلوم واحلكم، املدينة النبوية، الطبعة األوىل، 

 . للداوودي، دار الكتب العلمية، بريوت.طبقات املفرسين -
 . للسيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت.طبقات املفرسين -



 
 

  
 

ـات النحــويني واللغــويني - ـق.طبـق ـدي، حتقـي ـو الفضــل :  للزبـي حممــد أـب
 . املعارف، مرص، الطبعة الثانيةإبراهيم، دار

 لعمـر بـن حممـد النسـفي، علـق .طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهيـة -
 .هـ١٤٢٠خالد العك، دار النفائس، بريوت، الطبعة الثانية، : عليه

لعبـدالرمحن بـن حسـن اجلـربيت، . عجائب اآلثار يف الـرتاجم واألخبـار -
ـعــة دار الكـتــب عـبــدالرحيم عـبــدالرمحن عـبــدالرحيم، مطب.د: حتقيــق

 .م١٩٩٧املرصية، القاهرة، 
خالـد السـبت، :  تعليـق.العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري -

 .هـ١٤٢٤دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة األوىل، 
حممد حجازي، مكتبة الثقافة :  للرازي، تقديم ومراجعة.عصمة األنبياء -

 .هـ١٤٠٦ة األوىل، الدينية، القاهرة، الطبع
. د:  إلـسـامعيل الـصـابوين، حتقـيـق.عقـيـدة الـسـلف وأـصـحاب اـحلـديث -

 .هـ١٤١٩نارص اجلديع، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، 
 لعبـداهللا بـن عـيل .العقيق اليامين يف حوادث ووفيات املخالف السـليامن -

ـظ  ـم احلـف ـاض، رـق ـك ســعود بالرـي ـة املـل ـوط يف جامـع الضــمدي، خمـط
)٧٧٠٨(. 

نــوال احللــوة، الطبـعــة األوىل، :  لألزهــري، حتقـيــق.علــل القــراءات -
 .هـ١٤١٢

 ).حاشية الشـهاب(عناية القايض وكفاية الرايض عىل تفسري البيضاوي  -
 .للشهاب اخلفاجي، دار صادر، بريوت
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 للشـيخ الصـدوق حممـد بـن عـيل بـن .عيون أخبار الرضا عليـه السـالم -
د مهـدي الالجـوردي، مكتبـة السـي: احلسني بن بابويه القمي، تصحيح

 .م١٩٨٣طوس، قم، الطبعة الثانية، 
حمـمـد :  أليب ـمـعرش الـطـربي، حتقـيـق.عـيـون املـسـائل يف الـقـرآن العـظـيم -

 .هـ١٤٢٩عثامن، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
ــة يف طبـقــات الـقــراء - ــي ـبــنرشه.غاـيــة النهاـي . ج:  الـبــن اـجلــزري، عـن

 .هـ١٤٠٢ية، بريوت، الطبعة الثالثة، برجسرتارس، دار الكتب العلم
. د:  لبـدر الـدين بـن مجاعـة، حتقيـق.غرر التبيان يف من مل يسم يف القرآن -

 .هـ١٤١٠عبداجلواد خلف، دار قتيبة، دمشق، الطبعة األوىل، 
:  البـن حجـر العسـقالين، حتقيـق.فتح الباري برشح صـحيح البخـاري -

ـب، دا ـدين اخلطـي ـدالباقي، وـحمـب اـل ـؤاد عـب ـرتاث، حمـمـد ـف ـان لـل ر الرـي
 .هـ١٤٠٧القاهرة، الطبعة األوىل، 

 زكريا حممد أمحد السنيكي األنصاري، .فتح اجلليل ببيان خفي أنوار التنزيل -
 ]. أف٢١٢[ ق ٣٥٥

 أليب حييـى زكريـا األنصـاري، .فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القـرآن -
ة عبدالسميع حسنني، مكتبة الريـاض احلديثـة، الريـاض، الطبعـ: حتقيق

 .هـ١٤٠٤األوىل، 
 للشـوكاين، دار الفكـر، .فتح القدير اجلـامع بـني فنـي الروايـة والدرايـة -

 .هـ١٤٠٣
ـب -  للطيـبـي، خمـطـوط مـصـور .فـتـوح الغـيـب يف الكـشـف ـعـن قـنـاع الرـي



 
 

  
 

 ).ف/٦٢٣١: (بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، حتت رقم
حممد . د: ق البن حزم الظاهري، حتقي.الفصل يف امللل واألهواء والنحل -

ــة، . إـبــراهيم نرص، ود عـبــدالرمحن عـمــرية، دار اجلـيــل، الطبـعــة الثانـي
 .هـ١٤١٦

عـلـوم الـقـرآن  .الفـهـرس الـشـامل لـلـرتاث الـعـريب اإلـسـالمي املخـطـوط -
، املجمــع امللكــي لبحــوث احلضــارة )خمطوطــات التفســري وعلومــه(

 .م١٩٨٩ عامن، –، األردن )مؤسسة آل البيت(اإلسالمية 
يوسـف عـيل الطويـل، دار الكتـب . د: النـديم، حتقيـق البن .الفهرست -

 .هـ١٤١٦العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
عادل عبداملوجود، وعيل :  البن عدي، حتقيق.الكامل يف ضعفاء الرجال -

 .هـ١٤١٨معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
دالقاسـم بـن  أليب عبي.كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله ودرجاتـه -

 .هـ١٤٠٣األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، : سالم، حتقيق
إغناطيوس كراتشقوفسكي، مكتبة :  البن املعتز، اعتنى به.كتاب البديع -

 .هـ١٣٩٩املثنى، بغداد، الطبعة الثانية، 
عـيل البجـاوي، :  للعسـكري، حتقيـق.كتاب الصناعتني الكتابة والشعر -

 بـريوت، الطبعـة –راهيم، املكتبة العرصيـة، صـيدا وحممد أبو الفضل إب
 .هـ١٤٢٧األوىل، 

:  للمنتجـب اهلمـذاين، حتقيـق.الكتاب الفريد يف إعراب القـرآن املجيـد -
 .هـ١٤٢٧حممد الفتيح، دار الزمان، املدينة النبوية، الطبعة األوىل، 
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:  البـن اجلـوزي، حتقيـق.كتاب املوضوعات من األحاديث املرفوعـات -
ـاض، الطبـعـة األوىل، ـنـور اـلـد.د ين ـبـن ـشـكري، أـضـواء الـسـلف، الرـي

 .هـ١٤١٨
 .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -

عادل عبداملوجود وآخرين، مكتبة العبيكان، الطبعة : للزخمرشي، حتقيق
 .هـ١٤١٨األوىل، 

 بكـر  أليب).تفسـري احلـداد(كشف التنزيل يف حتقيـق املباحـث والتأويـل  -
حممد إبراهيم حييى، دار املدار اإلسالمي، ليبيا، .د: احلداد اليمني، حتقيق

 .م٢٠٠٣الطبعة األوىل، 
كـشــف املـشــكالت وإيـضــاح املعـضــالت يف إـعــراب الـقــرآن وعـلــل  -

عبـدالقادر السـعدي، دار عـامر، األردن، .د:  للباقويل، حتقيق.القراءات
 .هـ١٤٢١الطبعة األوىل، 

ابن عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، : بي، حتقيق للثعل.الكشف والبيان -
 .هـ١٤٢٢بريوت، الطبعة األوىل، 

عبدالسـالم :  للخازن، ضبطه وصـححه.لباب التأويل يف معاين التنزيل -
 .هـ١٤١٥شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 البــن منظــور، دار صــادر، بــريوت، الطبعــة الثالثــة، .لســان العــرب -
 .ـه١٤١٤

ســبيع :  أليب بكــر األصــبهاين، حتقيــق.املبســوط يف القــراءات الــعرش -
حاكمي، دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية، جـدة، مؤسسـة علـوم القـرآن، 



 
 

  
 

 .هـ١٤٠٨بريوت، الطبعة الثانية، 
ـداجلبار، حتقيــق.متشــابه القــرآن - عــدنان زرزور، دار . د:  للقــايض عـب

 .الرتاث، القاهرة
ـن املـحـدثني - ـي ال.املجــروحني ـم ـان، حتـق ـن حـب ـلفي، دار : ـب ـمحـدي الـس

 .هـ١٤٢٠الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل، 
 نرش اجلامعة، العدد الثامن .جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -

 .هـ١٤٢٠والعرشون، 
عبـدالرمحن بـن :  مجـع وترتيـب.جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة -

 .هـ١٤١٢قاسم، دار عامل الكتب، الرياض، 
املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضـاح عنهـا، البـن جنـي،  -

عبـدالفتاح . عبـداحلليم النجـار، ود.  عـيل النجـدي ناصـف، ود:حتقيق
 .هـ١٤٠٦شلبي، دار سزكني، الطبعة الثانية، 

عبدالسالم :  البن عطية، حتقيق.املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -
 .هـ١٤١٣علمية، بريوت، الطبعة األوىل، عبدالشايف حممد، دار الكتب ال

عبداحلميـد هنـداوي، . د:  البن سيده، حتقيق.املحكم واملحيط األعظم -
 .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 البـن قـيم اجلوزيـة، .خمترص الصـواعق املرسـلة عـىل اجلهميـة واملعطلـة -
 .احلسن العلوي. د: اختصار حممد بن املوصيل، تعليق

 البـن خالويـه، مكتبـة املتنبـي، .خمترص يف شواذ القرآن من كتاب البديع -
 .القاهرة
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 للنـســفي، دار الكـتــاب الـعــريب، .ـمــدارك التنزـيــل وحـقــائق التأوـيــل -
 .هـ١٤٠٨

ـتدرك ـعـىل الصــحيحني - مصــطفى :  للـحـاكم النيـسـابوري، حتقـيـق.املـس
 .هـ١٤١١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .محزة زهري حافظ. د:  للغزايل، حتقيق.املستصفى من علم األصول -
عـامر . د:  ألمحد بن سوار البغدادي، حتقيـق.املستنري يف القراءات العرش -

أمني الددو، دار البحوث للدراسـات اإلسـالمية وإحيـاء الـرتاث، ديب، 
 .هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، 

: ن أئمة آل تيميـة، حتقيـق وهو بتصنيف ثالثة م.املسودة يف أصول الفقه -
 .هـ١٤٢٢أمحد الذوري، دار الفضيلة، الطبعة األوىل، . د

 البـن حبـان البسـتي، .مشاهري علـامء األمصـار وأعـالم فقهـاء األقطـار -
 .هـ١٤١١مرزوق عيل إبراهيم، دار الوفاء، الطبعة األوىل، : حتقيق

دالكريم عبـ: للـوزير املغـريب، حتقيـق. املصابيح يف تفسري القرآن العظيم -
الزهراين، رسالة دكتواره من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة اإلرساء، 

 .كلية اللغة بجامعة أم القرى
ثروت عكاشـة، دار املعـارف، القـاهرة، . د:  البن قتيبة، حتقيق.املعارف -

 .الطبعة الرابعة
 ملحمـد اجليـزاين، دار ابـن .معامل أصول الفقه عند أهـل السـنة واجلامعـة -

 .هـ١٤١٦الدمام، الطبعة األوىل، اجلوزي، 
حممد النمر، وعـثامن ضـمريية، وسـليامن :  للبغوي، حتقيق.معامل التنزيل -



 
 

  
 

 .هـ١٤١٤احلرش، دار طيبة، الطبعة الثانية، 
: حممـد الصـابوين، نرش:  أليب جعفر النحاس، حتقيـق.معاين القرآن الكريم -

مـة، الطبعـة معهد البحوث العلمية وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، مكـة املكر
 .هـ١٤٠٨األوىل، 

عبداجلليل شلبي، عـامل الكتـب، . د:  للزجاج، حتقيق.معاين القرآن وإعرابه -
 .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، 

عـبـداألمري اـلـورد، ـعـامل الكـتـب، . د:  لألخـفـش، حتقـيـق.مـعـاين الـقـرآن -
 .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل، 

دار الرسور، أمحـد نجـاين، وعـيل النجـار، :  للفراء، حتقيق.معاين القرآن -
 .بريوت

ــق.معـجــم اـصــطالحات الـصــوفية - ــدالرزاق الكاـشــاين، حتقـي . د:  لعـب
 .هـ١٤١٣عبدالعال شاهني، دار املنار، القاهرة، الطبعة األوىل، 

فريـد اجلنـدي، دار الكتـب :  ليـاقوت احلمـوي، حتقيـق.معجم البلـدان -
 .هـ١٤١٠العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

ـمحـدي الـسـلفي، دار إحـيـاء اـلـرتاث : حتقـيـق للـطـرباين، .املعـجـم الكـبـري -
 .العريب، الطبعة الثانية

 لعمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعـة األوىل، .معجم املؤلفني -
 .هـ١٤١٤

بشـار :  للـذهبي، حتقيـق.معرفة القراء الكبار عىل الطبقـات واألعصـار -
عواد معروف، وشعيب األرنـؤوط، وصـالح مهـدي عبـاس، مؤسسـة 
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 .هـ١٤٠٤ريوت، الطبعة األوىل، الرسالة، ب
معرـفـة ـقـراءات أـهـل األمـصـار باحلـجـاز والـعـراق والـشـام املـعـروف ـبــ  -

شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، . د:  البن جماهد، حتقيق).السبعة(
 .الطبعة الثانية

أكـرم ضـياء العمـري، مؤسسـة . د:  للبسـوي، حتقيـق.املعرفة والتـاريخ -
 .هـ١٤١٠، الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل

ـب - ـب األعارـي ـب ـعـن كـت الـبـن هـشـام األنـصـاري، حتقـيـق . مغـنـي اللبـي
ـون، .د: ورشح ـة والفـن ـوطني للثقاـف ـس اـل ـب، املجـل ـداللطيف اخلطـي عـب

 .هـ١٤٢١الكويت، 
صفوان داوودي، دار القلم، :  لألصفهاين، حتقيق.مفردات ألفاظ القرآن -

 .هـ١٤٢٣دمشق، الطبعة الثالثة، 
عبدالسـالم هـارون، دار اجليـل، : ، حتقيـق البـن فـارس.مقاييس اللغـة -

 .هـ١٤١١بريوت، الطبعة األوىل، 
حممــد :  ملصــطفى املنصــوري، حتقيــق.املقتطــف مــن عيــون التفاســري -

الصابوين، دار القلـم، دمشـق، الـدار الشـامية، بـريوت، الطبعـة الثانيـة، 
 .هـ١٤١٧

 عبدالرمحن الدهش، جملـة احلكمـة،:  للربسوي، حتقيق.مقدمة املفرسين -
 .هـ١٥٢٥بريطانيا، الطبعة األوىل، 

 .مقدمة تفسري ابن النقيب يف علم البيان واملعاين والبديع وإعجاز القرآن -
زكرـيـا ـسـعيد ـعـيل، مكتـبـة اـخلـانجي، الطبـعـة . د: البـن النقـيـب، حتقـيـق



 
 

  
 

 .هـ١٤١٥األوىل، 
عبـداهللا الرتكـي، . د:  البن اجلوزي، حتقيق.مناقب اإلمام أمحد بن حنبل -

 .هـ١٤٠٩جليزة، الطبعة الثانية، دار هجر، ا
ـدكتور رفـيـق العـجـم، .موـسـوعة مـصـطلحات التصــوف اإلـسـالمي -  لـل

 .م١٩٩٩مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة األوىل 
عمـر . د:  البـن أيب مـريم، حتقيـق.املوضح يف وجوه القـراءات وعللهـا -

اجلامعة اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم بجـدة، الطبعـة : الكبييس، نرش
 .هـ١٤١٤ األوىل،

عـيل البجـاوي، دار :  للـذهبي، حتقيـق.ميزان االعتـدال يف نقـد الرجـال -
 .املعرفة، بريوت

ـريش - ـب ـق ـق.نـس ـدي، تعلـي ـي بروفنســال، دار . إ:  للمصــعب الزبـي ليـف
 .املعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة

عبـدالرزاق :  للبقاعي، علق عليه.نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور -
 .هـ١٤١٥ العلمية، بريوت، الطبعة األوىل املهدي، دار الكتب

 للقصـاب، .نكت القرآن الدالة عـىل البيـان يف أنـواع العلـوم واألحكـام -
عيل التوجيري، دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة، . د: حتقيق

 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، 
 مكتبة إبراهيم عيل،. د:  لعيل املجاشعي، حتقيق.النكت يف القرآن الكريم -

 .هـ١٤٢٧الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 
نرصاهللا أوغـيل، دار . د:  للـرازي، حتقيـق.هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز -
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 .هـ١٤٢٤صادر، الطبعة األوىل، 
 ملكي بن أيب طالـب، جمموعـة رسـائل جامعيـة، .اهلداية إىل بلوغ النهاية -

ة، الطبعة األوىل، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارق
 .هـ١٤٢٩

أمحد األرناؤوط، وتركي مصـطفى، :  للصفدي، حتقيق.الوايف بالوفيات -
 .هـ١٤٢٠دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

يـارس املزروعـي، . د:  للديواين، حتقيق.وجه التهاين إىل منظومة الديواين -
 .هـ١٤٣٠غراس، الكويت، الطبعة األوىل، : نرش

عـادل عبـداملوجود :  للواحدي، حتقيـق.يط يف تفسري القرآن املجيدالوس -
 .هـ١٤١٥ورشكائه، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

إحسـان . د:  البـن خلكـان، حتقيـق.وفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان -
 .عباس، دار صادر، بريوت
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   حممد بن رسيع بن عبداهللا الرسيع.د
جامعة االمام حممد بن سعود بستاذ مشارك   بقسم القرآن وعلومه أ •

 .االسالمية
 للقرآن الكريم وعلومه السعودية جلمعية العلمية ادارة إرئيس جملس  •
  مـامإلا جامعـة مـن وعلومـه القرآن ىف  املاجستري درجة عىل حصل •

 نجد ىف الدعوة ئمةأ تفسري(: بأطروحته  سالميةإلا سعود بن حممد
  )ودراسة مجع-  اهلجرى عرش  الرابع القرن دايةب ىلإ

 اإلمـام جامعـة مـن وعلومـه القـرآن ىف الدكتوراه درجة عىل حصل •
 تفـسـري يف ـمـانىألا غاـيـة  (بأطروحـتـه  االـسـالمية ـسـعود ـبـن حممـد
 األنفال سورة أول من  الكورانى إسامعيل بن ألمحد الرباين الكالم

 ) وحتقيق دراسة-  إبراهيم سورة خرآ إىل
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور 
أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö ﴿ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،  

NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÍPVTé@Ö JðW/@Ö VPÌWö -YãYéÜWÍSTé ÇWÅWè JðÝSTééSÙWTé ÇPVÅMXÖ ØSçßKVÖWè WÜéSÙYÕó©QSÚ﴾ ]آل 
 .]١٠٢: عمران

 ﴿ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ ñ§ÜPVÞÖ@Ö NÖéSTÍPVTé@Ö SØRÑPVäð¤ ÷Y¡PVÖ@Ö yRÑWÍVÕWû ÝYQÚ w p̈TÉTPVß xáðüYö.Wè 

WÌVÕWûWè ÜWä`ÞYÚ ÜWäWñ`èW¦ JðêWTäWè ÜWÙSä`ÞYÚ Ç^ÅÜWñX¤ Ö_¤kYëVÒ _ò:&Üð©YTßWè NÖéSÍPVTé@ÖWè JðW/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö 

WÜéSTÖÉò:ÜW©WTé -YãYä &W×ÜWö̀¤VKÇô@ÖWè QWÜMXÖ JðW/@Ö WÜÜVÒ `ØRÑ`~VÕWÆ Ü_Tâ~YÎW¤   ﴾]١: النساء[. 
﴿ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSÍPVTé@Ö JðW/@Ö NÖéRÖéSTÎWè ¾ÇÅóéTWTÎ Ö_üÿYüWª (70) 

óòYÕp±STÿ óØRÑVÖ `yRÑVÕHTWÙ̀ÆVKÖ ó£YÉpTTçÅWTÿWè `ØRÑVÖ %óØRÑWTäéSTßS¢ ÝWÚWè XÄTY¹STÿ JðW/@Ö ISãVÖéSªW¤Wè 

`üWÍWTÊ W¦ÜWTÊ ÖZ¦óéTWTÊ Ü[Ù~YÀ¹WÆ (71) ﴾ ]٧١-٧٠: األحزاب[. 
 /أما بعد

هـو ، ورشيعـة باقيـة،  تعاىل كتابه الكريم حجـة قائمـةاهللافلقد أنزل 
،  فيه اهلدى من الضـاللة،واملحجة البيضاء، ط املستقيموالرصا،احلبل املتني

 .والدواء لكل داء ، والشفاء لكل علة
 tPöqtÉur ß]yèö7tR﴿ :مل يدع شيئا حيتاج إليه املكلفون إال ويف القرآن بيان له

íÎû Èe@ ä. 7p ¨Bé& #́âã Îg x© OÎg øän= tæ ô Ï̀iB öN Ík Å¦ àÿR r& ( $ uZø¤Å_ur öÅ Î/ #́âã Ík y 4ín? tã ÏäIw às̄» yd 4 $ uZø9 ¨ì tR ur 

öÅøã n= tã |=»tG Å3ø9 $# $ YZ» uã ö; Ï? Èe@ ä3Ïj9 &äóÓx« ìYâèdur Zp yJômuë ur 3ìué ô³ ç0 ur tûüÏJÎ= ó¡ ßJù= Ï9 ÇÑÒÈ ﴾ 



 
 

  
 

  .]٨٩:النحل[
وأعظم ما جاء القرآن ببيانه أصول الدين وأركـان اإليـامن ومعاقـد 

 األسـامء امللة؛ كإثبات الوحدانية وإفراد اهللا بالعبادة وإثبات ماله تعـاىل مـن
 وتقرير املعاد ونحو ذلك إذ هي املقصـد األعظـم ،احلسنى والصفات العىل

 .من نزول القرآن واملراد األول من إحيائه 
هذا وإن من أجل مقاصد القرآن إثبـات نبـوة حممـد صـىل اهللا عليـه 

واالحتـجـاج ـلـذلك ـبـالرباهني العقلـيـة واحلـجـج ، وتقرـيـر رـسـالته، وـسـلم
آن الكـريم العديـد مـن الـدالئل التـي تثبـت ذلـك وقد سـاق القـر، اليقينية

 .وتشهد له 
 نبـوة حممـد دالئـل( :ولقد أحببت أن أتناول بالبحث هذا املوضوع

 . )١( ) يف القرآن الكريمصىل اهللا عليه وسلم
 

                                                
 يف كتاب القواعد احلسان يف  -رمحه اهللا–استفدت فكرة هذا البحث من كالم الشيخ السعدي  )١(

فقد جعل القاعدة السابعة يف طريقة القرآن يف تقرير نبوة حممد صىل اهللا عليه ، تفسري القرآن
 .وسلم

 .أقول هذا راجيا بركة ما أكتب وقبوله
 كل قاعدة منه، كتاب العظيم عىل صغر حجمه عظيم النفع غزير الفائدةواحلق أن هذا ال

 .تستحق أن تفرد ببحث مستقل؛ بل ربام بحوث
وليت اجلادين من طالب الدراسات العليا ينفرون  ملا أودعه رمحه اهللا يف هذا الكتاب 

 .فيستخرجون كنوزه واهللا املوفق
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 :أمهية املوضوع وأسباب اختياره
 

 . صلته بكتاب اهللا تعاىل -١
ركانه؛ وهو نبوة حممد وركن من أ،  صلته بأصل عظيم من أصول الدين-٢

 . صىل اهللا عليه وسلم 
 وباجلملـة فتقريـر النبـوات مـن ": يقول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة

وأصـل ، القرآن أعظم من أن يرشح يف هذا املقام؛ إذ ذلـك هـو عـامد الـدين
  أهـ)١( ."ومجاع كل هدى ، وينبوع كل خري، الدعوة النبوية

 واألباطيل التي رددوها جاء ، أن الشبه التي ساقها منكرو النبوة-٣
 يقـول شـيخ اإلسـالم ،القرآن بردها ودحضها بأقوى احلجج وأبلـغ األدلـة

وكل ذلك قد أجـاب ... وال ريب أن منكري النبوات هلم شبه": ابن تيمية 
 .أهـ )٢(." وقرر ذلك بأبلغ تقرير،اهللا عنه يف القرآن العظيم

 ولألسـف ،وضـوع قلة الدراسات القرآنية التي تناولت هـذا امل-٤
 انشـغلوا بقضـايا ال - حتـى يف الدراسـات القرآنيـة - البـاحثني بعـضفإن 

يتبعها عمل عن العناية باألصول الرشعية الكـربى التـي عليهـا مـدار امللـة 
ومنها تقرير نبوة حممد صىل اهللا عليه وسـلم أو حمـاولتهم تقريرهـا ،والدين

 .بطرق ليست كطريقة القرآن 
أكثـر أهـل الكـالم مـقرصون يف ": ابـن تيميـة يقول شيخ اإلسـالم 

                                                
 .)١٥٥ -١٥٤ص (رشح األصفهانية  )١(

 ).١٥٤ص (السابق  املرجع )٢(



 
 

  
 

ًحجج االستدالل عىل تقرير مـا جيـب مـن التوحيـد والنبـوة تقصـريا كثـريا  ً
 . )١("ً.جدا

 ووصفه بـام ، وإذا كان هناك من تطاول عىل مقام النبوة الكريم-٥
 ،ال يليق فإن العالج الصحيح هلذه القضية يكمن يف دعوة هـؤالء إىل احلـق

 وصـحة مـا ، وصـدق رسـالته،ذا النبي صىل اهللا عليه وسـلموبيان مكانة ه
 .جاء به ودعا إليه 

 ، وأقرصهـا إىل حتقيـق املقصـود،وأفضل الطرق لتقرير هذا األصل
 فرتسـم ،هي طريقة القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

ا هـي  وتوضيح إرشاداهت، وإبراز هداياهتا، والسري عىل هنجها،هذه الطريقة
 .وال يغني غريه غناه، اجلادة املوصلة والطريق املستقيم الذي يغني عن غريه

ًوالقرآن قد بني من آيات نبوته وبراهني رسالته أنواعا متعددة مـع "
 . )٢("اشتامل كل نوع عىل عدد من اآليات والرباهني

                                                
 ).١٠٤ص (رجع السابقامل )١(
 ).٥/٣١٩( اجلواب الصحيح )٢(
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 :أهداف البحث 
 حممد صىل اهللا عليه   بيان الدالئل التي ساقها القرآن الكريم لتقرير نبوة-١

 .وسلم 

 

 إظهار تنوع الدالئل التي تدل عىل صـدق النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم -٢
 .وصحة رسالته 

 

 . إبراز منهج القرآن الكريم يف االستدالل عىل القضايا الكربى -٣
 

 :خطة البحث 
 عـىل النحـو ،انتظمت خطة البحث يف مقدمـة و فصـلني وخامتـة وفهـارس

 :التايل
 ، وأهـداف البحـث، وبينت فيها أمهية املوضـوع وأسـباب اختيـاره:املقدمة

 .وخطته واملنهج يف كتابته
 . مقدمات بني يدي البحث :الفصل األول
 . القرآن الكريم بني للناس كل ما حيتاجون إليه :  املبحث األول
 . عظيم حاجة اخللق للنبوة :  املبحث الثاين

 
 .اهللا عليه وسلم يف القرآن الكريم دالئل نبوة حممد صىل : الفصل الثاين

 . بشارات األنبياء السابقني عليهم السالم :  املبحث األول
 .النبوة  ما يعرفه قومه من أحواله صىل اهللا عليه وسلم قبل:   املبحث الثاين



 
 

  
 

 . أنه صىل اهللا عليه وسلم أمي ال يقرأ وال يكتب :  املبحث الثالث
 .عليه وسلم مل يتصل بأحد من أهاللكتاب  أنه صىل اهللا :  املبحث الرابع

إتيانه صىل اهللا عليه وسلم بمثل ما جاء به األنبياء عليهم :   املبحث اخلامس
 .السالم من أصول الدين 

 ما أظهر عىل يديه صىل اهللا عليـه وسـلم مـن املعجـزات :  املبحث السادس
 .والدالئل الباهرات 

 .ار عن معارضته  صدق القرآن وعجز الكف:  املبحث السابع
 .وما يصلح اخللق ،  عىل التوحيد القرآن اشتامل:  املبحث الثامن
 . نرصه وتأييده وعصمته من الناس :  املبحث التاسع
 عىل حسن خلقه صىل اهللا عليه وسلم ورفيع ة القرآن دالل:  املبحث العارش
 .صفاته 

 . وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج : اخلامتة 
 .راجع فهرس امل

 
 :منهج البحث

بحيـث أقـوم بجمـع دالئـل ، أسلك يف البحث املنهج االستقرائي التحلـييل
 مسرتشدا بكالم أهـل العلـم -نبوته صىل اهللا عليه وسلم من خالل القرآن 

 . ثم أتناول ما جيتمع لدي بالبحث والتحليل واالستدالل -
 :وسأسري يف البحث عىل اخلطوات التالية

 .لقرآنية إىل سورها مبينا أرقامها  عزوت اآليات ا-١
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ـة ـمـن كـتـب الـسـنة-٢ ـإن ـكـان احلــديث يف ،  خرـجـت األحادـيـث النبوـي ـف
وإال اجتهدت يف خترجيه من كتب السنة ، الصحيحني اكتفيت بتخرجيه منهام

 .مبينا درجته من خالل النقل عن أئمة هذا الشأن 
 . خرجت اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني -٣
 .ًترجم لألعالم طلبا لالختصار  مل أ-٤
 . ت املراجع إىل فهرس املراجع انا أخرت ذكر بي-٥
 

وصـىل اهللا وسـلم عـىل . واهللا أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصـالح
 .نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 
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 وأنـزل ، صىل اهللا عليـه وسـلم خـاتم الرسـلاأرسل اهللا رسوله حممد
وأودع فيه كل ما بـاخللق حاجـة ، عليه كتابه القرآن خامتة الرشائع والكتب

 مما ال يصح أمرهم وال تستقيم حيـاهتم إال ،إليه يف شؤون العاجل واآلجل
 .حه غاية اإليضاح  وأوض، وبني ما حيتاجون إليه أتم بيان،به

 :ولعيل أخلص الكالم يف هذا املبحث يف النقاط التالية
 جاء القرآن الكريم مبينا للناس كل مـا حيتـاجون إليـه كـام قـال ً:أوال
[tPöqtÉur ß﴿ :ســـــــبحانه yèö7 tR í Îû Èe@ ä. 7p ¨Bé& #́âã Îg x© OÎg øän= tæ ô Ï̀iB öN Ík Å¦àÿR r& ( $ uZø¤Å_ur öÅÎ/ 

# ´âã Ík y 4í n? tã ÏäIw às ¯»yd 4 $ uZø9 ¨ì tR ur öÅøã n= tã |=»tG Å3ø9 $# $ YZ» uã ö; Ï? Èe@ ä3Ïj9 &äóÓx« ìYâèdur ZpyJômuë ur 

3ì ué ô³ ç0 ur tûü ÏJÎ= ó¡ ßJù= Ï9 ÇÑÒÈ  ﴾]٨٩:النحل [. 
 وكـل ، أنزل يف هذا القرآن كل علـم": قال ابن مسعود ريض اهللا عنه

  )١(. ثم تال هذه اآلية  ،"يشء قد بني لنا يف القرآن 
  )٢( ." مما أحل وحرم عليهم ": وقال جماهد
 فـإن القـرآن اشـتمل ،وقول ابن مسعود أعم وأشمل": قال ابن كثري

 وحكـم كـل حـالل ، وعلـم مـا سـيأيت،عىل كل علم نافع من خرب مـا سـبق
                                                

 )٤/١٢٧(الدر املنثور : و انظر) . ١٤/٣٣٤( رواه الطربي )١(
 )املوضع السابق( رواه الطربي )٢(



 
 

  
 

ـرام ـنهم،وـح ـاهم ودـي ـر دنـي ـاجون يف أـم ـه حمـت ـاس إلـي ـا الـن  ومعاشــهم ، وـم
 .أهـ)٣(."ومعادهم

ـا ـة  والـقـرآن الـكـريم تبـيـان لـكـل يشً:ثانـي ء ـمـن أـمـور املـلـة والرشيـع
 وتنظـيم معـاش ،والداللـة عـىل اخللـق القـويم،  ومصالح الدين،والعقيدة

واإلرشاد إىل أمثل املناهج ،  واملصالح واملفاسد،الناس ببيان احلالل واحلرام
 .  والعالقات بني الناس فيها ،يف أصول احلياة وتنظيمها

لبرش وبيان تفاصيل وليس املقصود من ذلك الغوص يف دقائق حياة ا
 أو بيان دقـائق مـا ، وأنواع الصناعات أو احلرف و نحو ذلك،شؤون احلياة

 وإن كان قـد جيـري لـبعض ذلـك ،يف الكون من احلقائق العلمية والطبيعية
ذكر ولكنه ليس مقصودا لذاته فيبني عىل سبيل التفصيل فإن القرآن مل يأت 

وال حل ، ها ضالل وال هدى ومثل هذه القضايا التي ال يرتتب علي،لذلك
 .وال حرمة مرتوكة لعقول الناس وجتارهبم واجتهادهم 

يفيد العموم ؛ إال أنه عموم عريف ) كل يشء (  و": يقول ابن عاشور
 وإكـامل ،مـن إصـالح النفـوس: يف دائرة مـا ملثلـه جتـيء األديـان والرشائـع

 عليه الدعوة  وما تتوقف، وتبيني احلقوق، وتقويم املجتمع املدين،األخالق
 ومـا ، وصدق الرسول صىل اهللا عليه وسلم،من االستدالل عىل الوحدانية

 ووصف أحـوال ،يأيت يف خالل ذلك من احلقائق العلمية والدقائق الكونية
 وما ، واملوعظة بآثارها بشواهد التاريخ، وأسباب فالحها وخسارها،األمم

                                                
 )٤/٥١٣( تفسري ابن كثري )٣(
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 .يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراهتم وصنائعهم 
خالل ذلك أرسار ونكت من أصـول العلـوم واملعـارف صـاحلة ويف 

ألن تكون بيانا لكل يشء عىل وجه العموم احلقيقي إن سلك يف بياهنا طريق 
التفصيل واستنري فيها بام رشح الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم ومـا قفـاه بـه 

 ثم ما يعود إىل الرتغيب والرتهيب من وصف ما أعد ،أصحابه وعلامء أمته
 .  ووصف علم الغيب واحلياة اآلخرة ،عني وما أعد للمعرضنيللطائ

ففي كل ذلك بيان لكـل يشء يقصـد بيانـه للتبصـري يف هـذا الغـرض 
ـي بضــمنه ،اجللـيـل ـك العـمـوم الـعـريف برصـحيـه إىل عـمـوم حقيـق ـؤول ذـل فـي

 .)١( "وهذا من أبدع اإلعجاز. ولوازمه 
وحـيـد واإلهلـيـة  والـقـرآن الـكـريم ـقـد بـني القـضـايا الكـبـار كالتً:ثالثـا

 ، والرسالة وإثبات البعث وأصول األخالق أتم بيـان،واألسامء والصفات
 وأوضــحها بالشــواهد ، فأعــاد فيهــا وأبــدى،ّوجالهــا بأحســن احلجــج

واملشاهدات احلسية ؛ إذ هي املقصود األعظم ،  والرباهني العقلية،والدالئل
 ، عليه وسلمواملراد األهم من بعث الرسول صىل اهللا  ،من إنزال الكتاب

ويف القرآن من األدلة والرباهني واحلجج العقلية عىل هذه القضايا ما 
 وإن كان بعض الناس مل يعرفها النشغاله بغريهـا أو ،ال حيتاج معه إىل غريه

 .غفلته عنها 
 داللة الكتـاب والسـنة عـىل أصـول ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                                
 )١٤/٢٥٣( التحرير والتنوير )١(



 
 

  
 

ئفة مـن الغـالطني مـن أهـل الكـالم الدين ليست بمجرد اخلرب ؛كام تظنه طا
 ـبـل الكـتـاب والـسـنة دال اخلـلـق ،واـحلـديث والفقـهـاء والـصـوفية وـغـريهم

 وـهـؤالء ،وـهـدياهم إىل اآلـيـات والرباـهـني واألدـلـة املبيـنـة ألـصـول اـلـدين
الغـالطون اـلـذين أعرـضـوا ـعـام يف القـرآن ـمـن اـلـدالئل العقلـيـة والرباـهـني 

 :دين أحزابااليقينية صاروا إذا صنفوا يف أصول ال
 وأن النظر ، يقدمون يف كتبهم الكالم يف النظر والدليل والعلم:حزب

ثـم إذا صـاروا إىل مـا هـو األصـل والـدليل ... يوجب العلم وأنـه واجـب 
 .استدلوا بدليل مبتدع يف الرشع وباطل يف العقل ... للدين 

ا  فصنفوا كتبا قدموا فيه، عرفوا أن هذا الكالم مبتدع:واحلزب الثاين
ما يدل عىل وجوب االعتصام بالكتاب والسـنة واحلـديث وكـالم السـلف 

 .ولكنهم قد خيلطون اآلثار صحيحها بضعيفها 
 ،وأيضا فهم إنام يستدلون بالقرآن من جهة أخباره ال من جهة داللتـه

فال يذكرون ما فيه من األدلة عىل إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة واملعاد 
 .لة العقلية الدالة عىل ذلك وأنه قد بني األد

 ، قد عـرف تفـريط هـؤالء وتعـدي أولئـك وبـدعتهم:وحزب ثالث
ـفـذمهم وذم طاـلـب العـلـم اـلـذكي اـلـذي اـشـتاقت نفـسـه إىل معرـفـة األدـلـة 

 وإن ،إن طـريقهم ضـارة:  وقـال،واخلروج عن التقليـد إذا سـلك طـريقهم
ر جممـل ال  لكنه إنام يـدل عـىل أمـ،وهذا كالم صحيح. السلف مل يسلكوها 

 وال يفتح أبواب األدلة التي ذكرها اهللا يف القرآن ،تتبني داللته عىل املطلوب
 وخيرج الـذكي بمعرفتهـا عـن التقليـد ،التي تبني أن ما جاء به الرسول حق
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 .وعن الضالل وعن البدعة واجلهل 
 .فهؤالء مل يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات اهللا التي بينها يف كتابه 

ـرآن ـمـن واملقـصـو ـذين أعرضــوا ـعـام يف الـق ـؤالء الـغـالطني اـل د أن ـه
الدالئل العقلية والرباهني اليقينية ال يذكرون النظر والدليل والعلم الـذي 

 واملتكلمـون يعرتفـون بـأن يف ، والقـرآن مملـوء مـن ذلـك،جاء بـه الرسـول
القرآن من األدلة العقلية الدالة عىل أصول الـدين مـا فيـه لكـنهم يسـلكون 

 .ً أهـ خمترصا. )١( "أخرى  طرقا
 يسـتفاد منـه يف ،لوال خشية اإلطالة لسقته كـامال،   وهو كالم نفيس
 وبيان األولويات التـي ،وتقويم مسرية البحث فيه، ترشيد الدرس العلمي

  )٢(.جيب أن يعتنى هبا 
نبوة حممـد :ضح دالئلها و ومن القضايا التي جالها القرآن وأً:رابعا

 ، فقـد ـسـاق عليهـا مـن اـلـدالئل والرباهـني العقلـيـة،مصـىل اهللا عليـه وـسـل
والشواهد العقلية ما يعلم به كل منصف أنه رسول اهللا والرباهني واحلجج 

 ،ًحقا  ونبي اهللا صدقا
 ، وأصل الدعوة النبويـة، فتقرير النبوات من القرآن هو عامد الدين"

                                                
 )١٦٣-١٦٠/ ١٩( الفتاوى )١(
، ًض الباحثني الذين اقتطعوا جزءا كبريا من أعامرهم وأعامهلم يف مسائل علمية والعجب من بع)٢(

وال تعود بالنفع عىل األمة وال أجياهلا وال ، وال ينبني عليها صحة اعتقاد، ال يرتتب عليها عمل
 كثري من املسائل األصول والقضايا اهلامة دون بحث تغفليف وقت ، مسريهتا العلمية والدعوية

 .وقد أدى اإلعراض عن هذه املباحث القرآنية إىل نتائج علمية غري حممودة، ة وال جتلي



 
 

  
 

 . )٣( "ومجاع كل هدى ، وينبوع كل خري
طريقة القرآن يف تقرير نبـوة حممـد صـىل اهللا يقول الشيخ السعدي يف 

 هذا األصل الكبري قـرره اهللا يف كتابـه بـالطرق املتنوعـة التـي ": عليه وسلم
 . أهـ)١( ."يعرف هبا كامل صدقه صىل اهللا عليه وسلم 

 ومما حيسن اإلشارة إليه أن احلجـج والرباهـني التـي يسـوقها ً:خامسا
 قريبـة ،هـا ويقينيتهـا سـهلة التنـاولالقرآن لتقرير أصـول الـدين مـع قطعيت

 ويذعن هلـا ،يفهمها كل مكلف،  عميقة االستدالل، مبارشة الداللة،الفهم
 . عاقل كل

وهذا بخالف كثري من احلجـج التـي يسـوقها الفالسـفة واملتكلمـون 
ًفباإلضافة إىل كون بعضها غري دال عىل املقصود أصال  إما لعدم صـحته يف ،ٍ

 ، فإهنـا عسـرية الفهـم،الداللـة عـىل املسـألة املعينـةنفسه أو لعدم صـحته يف 
ٍفهي كلحم مجل غث عىل جبل وعر. صعبة اإلدراك ٍ ٍ ال سـهل فريتقـى وال ،ٍٍ
 .ٍسمني فينتقل 

 ،والناس كلام اشتدت حاجتهم ألمـر يرس اهللا أسـباب الوصـول إليـه
 فلـام كانـت حـاجتهم إىل ،كام يتيرس ما كانت حاجتهم إليه يف أبداهنم أشد"
 وملـا ،لنفس واهلواء أعظم منها إىل املاء كان مبذوال لكل أحد يف كل وقـتا

 .كانت حاجتهم إىل املاء أكثر من حاجتهم إىل القوت كان وجود املاء أكثر 

                                                
 . خمترصا ) ١٥٥ -١٥٤( رشح األصفهانية )٣(
 )١٩ص ( القواعد احلسان )١(
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 كاـنـت آياـتـه ،وـكـذلك ـملـا كاـنـت ـحـاجتهم إىل معرـفـة اـخلـالق أعـظـم
 وملـا ،ودالئل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشـيئته وحكمتـه أعظـم مـن غريهـا

 أعظم مـن حـاجتهم – بعد ذلك –كانت حاجتهم إىل معرفة صدق الرسل 
 وحسـن ،إىل غري ذلك أقام اهللا سبحانه من دالئل صدقهم وشواهد نبـوهتم

 وبيان ما حيصـل لـه مـن العلـم النـافع ،  وسعادته ونجاته،حال من اتبعهم 
 مـا ، وقبح حال من خـالفهم وشـقاوهتم وجهلـه وظلمـه،والعمل الصالح

 . )٢(" تدبر ذلكيظهر ملن
إن القرآن حـني بـني للنـاس كـل مـا حيتـاجون :  أعود فأقول ً:سادسا

 وأقوم تنظيم ال يمكن أن هتتدي عقوهلم إىل ، جاءهم فيه بأحسن طريق،إليه
 الـذي يعلـم ،ما هو أحسن وال أعظم منه ذلـك أنـه تنزيـل احلكـيم احلميـد

üw﴿ :ُخلقه ويعلم ما يصلحهم وما يصـلح هلـم  r& ãN n= ÷ètÉ ô t̀B t,n= y{ uq èdur ß#ã ÏÜ ¯=9 $# 

çéçÎ7 sÉø:$#  ﴾] ١٤:امللك [. 
b¨﴿ :ولــــذا قــــال ســــبحانه Î) #xã»yd tb#uäöç à) ø9 $# ìÏâök uâ Ó ÉL ¯= Ï9 öÜ Ïf ãPuq ø%r&  ﴾ 

 ].٩:اإلرساء[
فالرشيعة التي جاء هبا القرآن ال يمكن أن يكون هناك ما هـو أهـدى 

 )١(.امنه
غري القرآن وما جاء به حممد صىل اهللا  إن اهللا تعاىل مل حيوجنا إىل ً:سابعا

                                                
 )٤٣٦-٥/٤٣٥: (وانظر) ٥/١٤١( اجلواب الصحيح )٢(
هذه اآلية بكالم جيد  يف تفسري – رمحه اهللا –فقد تكلم الشيخ الشنقيطي . أضواء البيان :   انظر)١(

 .متني 



 
 

  
 

ٍ فهـو كـاف يف بيـان العلـم النـافع ،عليه وسلم يف معرفـة احلـق واإليـامن بـه
óOs9﴿ : يقـول سـبحانه،والعمل الصـالح urr& óOÎg Ïÿ õ3 tÉ !$ ¯R r& $ uZø9 tìR r& y7 øã n= tã |=»tF Å6ø9 $# 

4ën= ÷F ãÉ óOÎg øän= tæ 4 ûcÎ) íÎû öÅ Ï9º så Zp yJômtç s9 3ìtç ò2Ïåur 5Q öqs) Ï9 öcqãZÏB÷sãÉ  ﴾ 
 وال حيتـاج معـه ،فهـو كـاف يف بيـان احلـق والـدعوة إليـه] ٥١:العنكبوت[

 فعن جابر ريض اهللا عنه أن ،املسلم إىل غريه حتى ولو كانت الكتب السابقة
عمر ريض اهللا عنه أتى النبي صىل اهللا عليه وسلم بكتاب أصابه مـن بعـض 

 ":  فـقــال،ســلم فغضــب فقــرأه النبــي ـصــىل اهللا عليــه و،أهــل الكتــاب
...  والذي نفيس بيده لقد جئتكم هبا نقية ، فيها يا ابن اخلطاب)٢(أمتهوكون

ًوالذي نفيس بيده لو أن موسى صىل اهللا عليه وسلم كان حيا مـا وسـعه إال 
 .)٣("أن يتبعني 

 
 

                                                
أمتحريون أنتم يف اإلسالم ال تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود :  يقول":   قال أبو عبيد)٢(

 ) ١/٣٩٠(  أهـ غريب احلديث أليب عبيد ".والنصارى 
 )٢/٥٠٤(غريب احلديث البن اجلوزي : وانظر

 ) .٥/٢( أيب عاصم يف السنة وابن، )١/١١٥(والدارمي ، )٣/٣٨٧(  رواه اإلمام أمحد )٣(
 .واحلديث جيد 

 )٦/٣٤(إرواء الغليل ، )١٣/٢٨٤(فتح الباري : انظر
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ورضورهتم إليهـا تفـوق كـل  ،حاجة اخللق إىل النبوة فوق كل حاجة
 وكل أمر يمكن أن يتصـور فقـده إال االهتـداء بنـور الرسـالة ؛ إذ ،رضورة

 وكل رش وبالء يف الدنيا أو اآلخرة فإنام سببه ،بفقدها خراب الدنيا واآلخرة
 .اإلعراض عن الرسالة وترك اتباع الرسل عليهم السالم 

 البد هلـم ، للعباد والرسالة رضورية": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 والرسـالة روح العـامل ، وحاجتهم إليهـا فـوق حـاجتهم إىل كـل يشء،منها

 فأي صالح للعامل إذا عدم الروح واحلياة والنـور ؟ والـدنيا ،ونوره وحياته
 وكذلك العبد ما مل ترشق ،مظلمة ملعونة إال ما طلعت عليه شمس الرسالة

حها فهو يف ظلمـة ؛ وهـو مـن يف قلبه شمس الرسالة ويناله من حياهتا ورو
ـوات ـال اهللا تعــاىل،األـم $ .t̀Burr& tb%x﴿ : ـق \G øätB çm»oY÷èuäômr'sù $ oYù= yèy_ur ¼ çms9 #Yëq çR ÓÅ ốJtÉ 

¾ Ïm Î/ Ü Îû Ä¨$ ¨Y9 $# ỳJx. ¼ ã&é# sW ¨B í Îû ÏM»yJ è= óà9 $# }§ øäs9 8lÍë$ sÉ¿2 $ pk ÷] ÏiB 4  ﴾] ١٢٢:األنعام [
ل فأحياه اهللا بروح الرسالة ونور فهذا وصف املؤمن كان ميتا يف ظلمة اجله

 وأمـا الكـافر فميـت القلـب يف ، وجعل له نورا يميش بـه يف النـاس،اإليامن
 .الظلامت 

 ، والروح إذا عدم فقد فقـدت احليـاة،وسمى اهللا تعاىل رسالته روحا
ـــاىل ـــال اهللا تـع y7﴿ :ـق Ï9º xãx.ur !$ uZøã ym÷rr& y7 øã s9 Î) %[nr âë ô Ï̀iB $ tR Ìç øBr& 4 $ tB |MZä. ì Íëôâs? $ tB 

Ü=»tG Å3ø9 $# üw ur ß`» yJÉM}$# Å̀3»s9 ur çm»oYù= yèy_ #Yëq çR ìÏâök ¨X ¾ ÏmÎ/ ` tB âä!$ t± ®S ô` ÏB $ tR Ïä$ t6Ïã  ﴾ 
 ] .٥٢:الشورى[



 
 

  
 

وحاجة العبد إىل الرسالة أعظم بكثري من حاجة املريض إىل الطـب ؛ 
 وأما إذا مل حيصل للعبـد نـور ،فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت األبدان

 أو شقي شقاوة ال ،الرسالة وحياهتا مات قلبه موتا ال ترجى احلياة معه أبدا
 فإن اهللا خص بالفالح أتباعه ، فال فالح إال باتباع الرسول،سعادة معها أبدا

ـؤمنني وأنـصـاره %öúïÏ﴿ : ـكـام ـقـال تـعـاىل،اـمل ©!$$ sù (#q ãZtB# uä ¾ Ïm Î/ çnr âë ¨ì tãur çnrãç |ÁtR ur 

(#q ãèt7 ¨? $#ur uëq ëZ9 $# üì Ï% ©!$# tA ÌìR é& ÿ¼ çm yètB   y7 Í´ ¯»s9 'r é& ãN èd öcq ßsÎ= øÿ ßJø9 $#  ﴾ 
 .ال مفلح إال هم : أي، ]١٥٧:األعراف

 فكـام أنـه ال ،والرسالة رضورية يف إصالح العبـد يف معاشـه ومعـاده
 فكذلك ال صالح له يف معاشه ودنياه ،صالح له يف آخرته إال باتباع الرسالة

 .إال باتباع الرسالة 
رسالة مل هيتد العقـل إىل تفاصـيل النـافع والضـار يف املعـاش ولوال ال

أن أرسل إليهم :  فمن أعظم نعم اهللا عىل عباده وأرشف مننه عليهم،واملعاد
ولوال ذلك لكانوا . رسله ؛ وأنزل عليهم كتبه ؛ وبني هلم الرصاط املستقيم 

 . بل أرش حاال منها ،بمنزلة األنعام والبهائم
ـل األ ـمس وليـسـت حاجــة أـه رض إىل الرســول كـحـاجتهم إىل الـش

 وال كحاجة اإلنسان إىل حياته ؛ وال كحاجة العني ،والقمر ؛ والرياح واملطر
 واجلسم إىل الطعام والرشاب ؛ بل أعظم من ذلك وأشد حاجة ،إىل ضوئها

 فالرسل وسائط بني اهللا وبني خلقـه يف أمـره ،من كل ما يقدر وخيطر بالبال
 )١( ."نه وبني عباده  وهم السفراء بي،وهنيه

                                                
 .ًخمترصا ) ١٠١-١٩/٩٣( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )١(
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 وال يف ، ال سبيل إىل السعادة والفالح ال يف الدنيا": ويقول ابن القيم
 وال سـبيل إىل معرفـة الطيـب واخلبيـث عـىل ،اآلخرة إال عىل أيدي الرسـل

 فالطيـب ، وال ينال رىض اهللا البتة إال عـىل أيـدهيم،التفصيل إال من جهتهم
 فهم امليزان ،ال هدهيم وما جاؤوا بهمن األعامل واألقوال واألخالق ليس إ

الراجح الذي عىل أقواهلم وأعامهلـم وأخالقهـم تـوزن األقـوال واألخـالق 
 فالرضورة إليهم ، وبمتابعتهم يتميز أهل اهلدى من أهل الضالل،واألعامل

 ، والـروح إىل حياهتـا، والعني إىل نورها،أعظم من رضورة البدن إىل روحه
رضورة العبـد وحاجتـه إىل الرسـل فوقهـا  ف،فأي رضورة وحاجـة فرضـت

 وما ظنك بمن إذا غاب عنـك هديـه ومـا جـاء بـه طرفـة عـني فسـد ،بكثري
 فحـال العبـد عنـد ، ووضع يف املقـالة، وصار كاحلوت إذا فارق املاء،قلبك

 ولكـن ال حيـس هبـذا ، بل أعظم، كهذه احلال،مفارقة قلبه ملا جاء به الرسل
 .)٢( "إال قلب حي 

 

                                                
 )١/٦٩( زاد املعاد )٢(



 
 

  
 




 


 
لقد قرر القرآن الكريم نبوة حممد صىل اهللا عليه وسلم بـام ثبـت عنـد 
ـلم  ـه وـس ـه صــىل اهللا علـي ـن البـشـارة ـب ـيهم الـسـالم ـم ـابقني عـل ـاء الـس األنبـي

$øåÎ)ur tA﴿ : كام قال تعاىل عن عيسى عليه السالم ، مبعثهواإلخبار عن s% Ó|¤äÏã 

ßûøó$# zN tÉóè tB ûÓ Í_ t6»tÉ ü@ÉÏäÂué ó Î) íÎoT Î) ãAqßô uë «!$# / ä3øã s9 Î) $ ]%Ïdâ|Á ïB $ yJÏj9 tû ÷üt/ £ìyâtÉ z̀ ÏB Ïp1uë öq G9 $# 

#Mé Åe³ t6ãBur 5Aq ßô tç Î/ í ÎA ù'tÉ . Ï̀B ì Ïâ÷èt/ ÿ¼ çm èÿôú $# ßâuH ÷qr& ( $ ¬H s>sù N èduä!%ỳ ÏM»oYÉièt6ø9 $$ Î/ (#qä9$ s% # xã»yd 

Öç ósÅô ×ûüÎ7 ïB ÇÏÈ ﴾ ] ٦:الصف[.  
 ، أنا دعـوة أيب إبـراهيم وبرشى عيسـى": يقول صىل اهللا عليه وسلم 

ورأت أمي حني محلت يب كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور برصى من 
 .)١( "أرض الشام 

ت رسول اهللا صىل اهللا سمع: وعن جبري بن مطعم ريض اهللا عنه قال 
 وأنـا املـاحي الـذي ، وأنـا أمحـد، إن يل أسامء أنـا حممـد": عليه وسلم يقول 

                                                
 "وله شواهد من وجوه أخرى، إسناده جيد": وقال ابن كثري ، أخرجه ابن إسحاق يف السرية ) ١(

 ) .٨/١٣٦( ابن كثري هـ تفسري.أ
) ٤/١٢٧(وله شاهد من حديث العرباض بن سارية ريض اهللا عنه عند اإلمام أمحد : قلت 

وصححه ووافقه ) ٢/٤١٨(واحلاكم ، )١/٨٠(والبيهقي يف الدالئل ) ٨/١٠٦(وابن حبان 
 .الذهبي
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ـر ـه الكـف ـدمي،يمـحـو اهللا ـب ـذي حيرش الـنـاس ـعـىل ـق ـا اـحلـارش اـل ـا ، وأـن  وأـن
   .)١( "العاقب

ـري ـظ التبـش ـة بلـف ـاء يف اآلـي ـاألمر الســار ؛ ألن ،وـج ـار ـب ـو اإلخـب  وـه
ُعليـه وسـلم أمـر خـري يرس بـه املؤمنـونإخبارهم بمبعث النبـي صـىل اهللا  ٍ ُ، 

 .ويعود عليهم بالنفع يف الدنيا واآلخرة 
ـه ـان بقوـل .﴿ واإلتـي Ï̀B ìÏâ÷èt/ ﴾ ـه ـد قوـل íÎA﴿ : بـع ù'tÉ ﴾ واهللا _ إشــارة

 وقـد كـان ، إىل تراخي مبعثه صىل اهللا عليه وسلم عن مبعث عيسـى_أعلم
 .خر األنبياء من بني إرسائيل ربام بعث الواحد يف حياة اآل

¼ÿ﴿ :وقوله تعاىل  çmèÿ ôú $# ßâuH ÷qr& ﴾ "املبالغـة يف :  أحـدمها ، حيتمل معنيـني
 يعني ،املبالغة يف املفعول: وثانيهام . ً يعني أنه أكثر محدا له من غريه ،الفاعل

 .)٢( "ا حيمد غريه ممُأنه حيمد بام فيه من اإلخالص واألخالق احلسنة أكثر 
:ÓÉLyJômuëur ôMyèÅôur ¨@ä. &äóÓx« 4 $pkâ﴿ :ويقول سبحانه  çGø.r'|¡sù tûïÏ% ©#Ï9 tbqà)GtÉ 

öcqè?÷sãÉur no4qü2̈ì9$# tûïÏ% ©!$#ur Nèd $uZÏG»tÉ$t«Î/ tbqãZÏB÷sãÉ ÇÊÎÏÈ tûïÏ% ©!$# öcqãèÎ7FtÉ tAqßô§ç9$# 

¢ÓÉ<̈Z9$# ¥_ÍhGW{$# ìÏ%©!$# ¼çmtRrßâÅgsÜ $ ¹/qçGõ3tB öN èdyâYÏã íÎû Ïp1uëöqG9 $# È@ãÅgUM}$#ur NèdãçãBù'tÉ 

Å$rãç÷èyJø9$$ Î/ öN ßg8pk ÷]tÉur Ç t̀ã Ìçx6YßJø9$# ë@ÏtäÜur ÞOßg s9 ÏM»t6Íhã©Ü9 $# ãPÌhçptäÜur ÞOÎg øän=tæ y]Í´̄»t6yÇø9$# 

ßìüÒtÉur öN ßg÷Ztã öNèduéñÀÎ) ü@»n= øñF{$#ur ÓÉL©9$# ôMtR%x. óOÎg øän=tæ 4 öúïÏ%©!$$sù (#qãZtB#uä ¾Ïm Î/ çnrâë ¨ì tãur 

çnr ãç |ÁtR ur (#q ãèt7 ¨? $#ur uëq ëZ9 $# üìÏ% ©!$# tAÌìR é& ÿ¼çm yètB   y7Í´ ¯»s9 'ré& ãN èd öcq ßsÎ= øÿßJø9 $# ÇÊÎÐÈ﴾ 

                                                
  صىلباب يف أسامئه، ومسلم كتاب الفضائل، )٤٨٩٦ (تفسري سورة الصف، رواه البخاري ) ١(

 .)٦١٠٦ (اللهعليه وسلم
 )٢٧٢/ ٢٩(التفسري الكبري  ) ٢(



 
 

  
 

 .] ١٥٧-١٥٦:األعراف[
 وذكر أنـه ،يف هذه اآلية إجابة اهللا تعاىل دعاء نبيه موسى عليه السالم

كتب رمحتـه للمـؤمنني الـذين يتبعـون الرسـول األمـي الـذي أخـربت عنـه 
 .ت بهالتوراة واإلنجيل وبرش

ووصفه يف البشارة بالنبي األمي وصف ال يلتبس بغريه من أنبياء بني 
 وإنام اشتهر هو صىل اهللا عليـه وسـلم هبـذا ، ألهنم مل يكونوا أميني،إرسائيل
 . فهو أمي من أمة أمية ،الوصف

ثم ذكر تعاىل أنه مكتوب يف التوراة واإلنجيل هبذه األوصاف التي 
N﴿ : وهي،ذكرت يف اآلية èdãçãBù'tÉ Å$r ãç ÷èyJø9 $$ Î/ öNßg8 pk ÷]tÉur Ç t̀ã Ìçx6YßJø9$# ë@ÏtäÜur ÞOßgs9 

ÏM»t6Íhã ©Ü9 $# ãPÌhç ptäÜ ur ÞO Îgøän= tæ y] Í´ ¯»t6yÇø9 $# ßìüÒtÉur öN ßg÷Ztã öNèdué ñÀ Î) ü@»n=øñF{$#ur Ó ÉL©9 $# ôMtR%x. 

óOÎg øän=tæ ﴾. 
Nèdãç﴿ فجملة ãBù'tÉ Å$rãç ÷èyJø9 $$ Î/ ﴾  ١(بيان للمكتوب عندهم(. 

Óâ£JptíC ãAq﴿: ويقول جل يف عاله  ßô §ë «!$# 4 tûï Ï% ©!$#ur ÿ¼çm yètB âä!#£âÏ©r& ín? tã 

Íë$ ¤ÿä3ø9 $# âä!$ uH xq âë öN æh uZ÷èt/ ( öN ßg1tç s? $ Yè©. âë #Yâ£Ú ßô tbq äótG ö6tÉ Wx ôÒsù z̀ ÏiB «!$# $ZRº uqôÊ Íëur ( 
öNèd$ yJã Åô íÎû OÎg Ïdqã_ãr ô Ï̀iB Ìç rOr& Ïäqàfè¡9 $# 4 y7 Ï9º så öNßg è= sVtB í Îû Ïp1uë öqG9 $# 4 ö/ àSè= sV tBur íÎû 

È@äÅgU M}$# ?íöë tì x. yltç ÷zr& ¼ çm t«ôÜ x© ¼ çn uë yó$ t«sù xá n=øótGóô $$ sù 3ìuq tF óô$$ sù 4í n? tã ¾ Ïm Ï%q ßô Ü=Éf÷èãÉ 

tí# §ëñì9 $# xáäÉóuã Ï9 ãN ÍkÍ5 uë$ ¤ÿä3 ø9 $# 3 yâtãur ª!$# tûïÏ% ©!$# (#q ãZtB# uä (#q è= ÏJtã ur ÏM»ysÎ=»¢Á9 $# Nåk ÷]ÏB 

Zo tç Ïÿøó̈B #·ç ô_r&ur $JJã Ïàtã ÇËÒÈ  ﴾ ]٢٩:الفتح[. 
                                                

 )١٣٤/ ٩(انظر التحرير والتنوير  ) ١(



 ^ 

 

 

فهذه صفة حممد صىل اهللا عليه وسلم وصفة أصحابه ريض اهللا عنهم 
 .التوراة واإلنجيل قصها اهللا تعاىل علينا يف كتابه  املذكورة يف 

ًوقد ذكر اهللا تعاىل يف غري موضع أن أهل الكتاب يعرفون حممدا صىل 
ت اهللا عليــه وســلم و يعلمــون صــدقه ونبوتــه بــام عنــدهم مــن العالمــا

 .واألمارات التي أخربهتم هبا رسلهم عليهم السالم 
ــاىل  %tûïÏ﴿ :يـقــول تـع ©!$# ãN ßg» uZ÷ès?#uä |=»tG Å3ø9 $# ¼ çmtRq èùÌç ÷ètÉ $ yJx. tbq èùÌç ÷ètÉ öN èduä!$ oYö/r& ( 

¨b Î)ur $ Z)ÉÌçsù öN ßg ÷ZÏiB tbqßJ çGõ3 uã s9 ¨, ysø9 $# öN èdur tbq ßJn= ôètÉ ﴾  ]١٤٦:البقرة.[ 
%tûïÏ﴿ :وقـــــال ـســـــبحانه  ©!$# ÞOßg»oY ÷ès?#uä |=»tG Å3ø9 $# ¼ çmtRq èùÍê÷êtÉ $ yJx. öcqèùÌç ÷ètÉ 

ãN èduä!$ oYö/r& ¢ tûïÏ% ©! $# (#ÿr çé Å£ yz öN åk |¦ àÿR r& óOßg sù üw tbq ãZÏB÷sãÉ ﴾ ] ٢٠:األنعام [. 
فأخرب تعاىل أهنم يعرفون النبي صىل اهللا عليه وسلم وصدقه وصـحة 

 وهذه املعرفة إنـام وصـلت ،هرشيعته معرفة ال لبس فيها كمعرفة األب البن
 .)١(إليهم عن طريق أنبيائهم عليهم السالم

$﴿ :ويقول سـبحانه  £Js9 ur öN èduä!$ y_ ×Aq ßô uë ô Ï̀iB ÏâYÏã «!$# ×-Ïdâ|ÁãB $ yJÏj9 öN ßg yètB 

xã t6tR ×,ÉÌçsù z̀ ÏiB tûïÏ% ©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3 ø9 $# |=»tF Å2 «!$# uä!#uë ur öN ÏdÍëqßg àß öN ßg ¯R r( x. üw 
öcq ßJn= ôètÉ  ﴾ ]ويـقـول ـسـبحانه .]١٠١:البـقـرة: ﴿(#qãZÏB#uäur !$ yJÎ/ àM ø9 tìR r& $ ]%Ïdâ|ÁãB 

$ yJ Ïj9 öN ä3yètB üw ur (#þq çRq ä3s? tA ¨rr& ¤ç Ïù%x. ¾ Ïm Î/ ﴾ ] ٤١:البقرة [. 
يا معرش أهل الكتاب أمنوا بام أنزلـت عـىل :  يقول ": قال أبو العالية 

ًألهنـم جيـدون حممـدا :  يقـول ،حممد صىل اهللا عليه وسلم مصدقا ملا معكـم
                                                

 )٣٩/ ٢ (املرجع السابقانظر  ) ١(



 
 

  
 

 .)١( "صىل اهللا عليه وسلم مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل 
ـه": ويقــول الطــربي ـي بقوـل $﴿: يعـن ]%Ïdâ|ÁãB $ yJ Ïj9 öN ä3yètB ﴾ أن القــرآن 

مصدق ملا مع اليهود من بني إرسائيل من التوراة، فأوهم بالتصديق بالقرآن 
ًيقا ـمـنهم للـتـوراة؛ ألن اـلـذي يف وأـخـربهم أن يف تـصـديقهم ـبـالقرآن تـصـد

 وتصديقه واتباعه نظري الـذي مـن eالقرآن من األمر باإلقرار بنبوة حممد 
 تصـديق eُذلك يف التوراة واإلنجيل، ففي تصديقهم بام أنـزل عـىل حممـد 

منهم ملا معهم مـن التـوراة، ويف تكـذيبهم بـه تكـذيب مـنهم ملـا معهـم مـن 
 . )٢(هـ .أ. "التوراة

q#)﴿ ": دي يقول السع ãZÏB#uäur !$ yJ Î/ àM ø9 tìR r& ﴾ هو القرآن الذي أنزله عىل 
 ، فـأمرهم بـاإليامن بـه واتباعـه،عبده ورسوله حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم

 :وذكـر الـداعي إىل إيامهنـم فقـال . ويستلزم ذلك اإليـامن بمـن أنـزل عليـه
﴿$ ]%Ïdâ|ÁãB $ yJÏj9 öN ä3yètB ﴾ وأيضا فإن يف ...ناقضا موافقا له ال خمالفا وال م:  أي

 ،الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء هبـذا القـرآن والبشـارة بـه
 .)٣( "الخ... فإن مل تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم 

$﴿ :ويقول سبحانه  £Js9 ur öN èduä!%ỳ Ò=»tGÏ. ô` ÏiB ÏâYÏã «!$# ×-Ïdâ|Á ãB $ yJÏj9 öNßgyètB 

(#q çR%x. ur Ï̀B ã@ ö6s% öcq ßsÏF øÿ tG ó¡ tÉ ín? tã tûïÏ%©!$# (#r ãç xÿ x. $ £Jn=sù N èduä!$ y_ $̈B (#q èùtç tã 

                                                
 وروي عن جماهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ": قال ابن كثري ) ٦٠٠/ ١(أخرجه ابن جرير  ) ١(

 )١٨٣ ، ٣/٣٨ (التفسري الكبري : وانظر )  ١١٩/ ١(أهـ . "ذلك 
 ).١/٥٩٩( تفسري الطربي )٢(
 )٣٣ص (تفسري السعدي  ) ٣(



 ^ 

 

 

(#rãç xÿ ü2 ¾ ÏmÎ/ 4 èpuZ÷èn= sù «!$# ín? tã öúï ÍçÏÿ»s3ø9$#  ﴾ ]٨٩:البقرة[. 
أن هيود كانوا يستفتحون عىل األوس : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام 

 وجحدوا ،ب كفروا به فلام بعثه اهللا من العر،واخلزرج برسول اهللا قبل بعثته
 ، وبرش بـن الـرباء بـن معـرور، فقال هلم معاذ بن جبل،ما كانوا يقولون فيه

 فقـد كنـتم تسـتفتحون ، اتقوا اهللا وأسـلموا،يا معرش هيود: أخو بني سلمة 
ـل رشك ـلم ونـحـن أـه ـه وـس ـد صــىل اهللا علـي ـا بمحـم ـه ،عليـن ـا بأـن  وختربونـن

مـا : م أخو بنـي النضـري  فقال سالم بن مشك، وتصفونه لنا بصفته،مبعوث
 فـأنزل اهللا يف ذلـك مـن ، وما هو بالذي كنـا نـذكر لكـم،جاءنا بيشء نعرفه

$ ﴿:ـقـــــوهلم  £Js9 ur öN èd uä!% ỳ Ò=» tGÏ. ô Ï̀iB ÏâYÏã «!$# ×-Ïdâ|ÁãB $ yJÏj9 öN ßg yètB (#qçR% x.ur Ï̀B ã@ ö6s% 

öcq ßsÏF øÿ tG ó¡ tÉ í n? tã tûïÏ% ©!$# (#r ãç xÿ x. $ £Jn= sù N èduä!$ y_ $ ¨B (#qèùtç tã (#rãç xÿ ü2 ¾ Ïm Î/ 4 èp uZ÷èn= sù «!$# 

ín? tã öúïÍç Ïÿ»s3ø9 $#  ﴾)١(. 
لقد قص القرآن الكريم يف العديد مـن املواضـع علـم أهـل الكتـابني 
بمبعث النبي صىل اهللا عليه وسلم وصدق دعوته وصـحة رسـالته وصـحة 

 : وأعاد هذه القضية من وجوه متعددة كام قال سبحانه ،القرآن الذي جاء به
﴿óOs9 urr& ` ä3tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& ¼ çmuH s>÷ètÉ (#às ¯»yJn= ãã ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î)  ﴾] ١٩٧:الشعراء.[ 

وهذه اآليـة يف سـورة الشـعراء وهـي مكيـة سـيقت لالحتجـاج عـىل 
 ،املرشكني عبدة األوثان يف صحة القرآن وصحة ما جاء به وأنه من عند اهللا

ـاىل  ¼﴿ :يـقـول تـع çm ¯R Î)ur ã@ÉÍî\tG s9 Éb> uë tûüÏH s>»yèø9 $# ÇÊÒËÈ tA tì tR Ïm Î/ ßyr îç9 $# ßûüÏBF{$# ÇÊÒÌÈ 4ín? tã 

                                                
 )١٧٨/ ١(تفسري ابن كثري : انظر ) ١(



 
 

  
 

y7 Î7ù= s% tbq ä3tG Ï9 z̀ ÏB tûïÍë ÉãZßJø9 $# ÇÊÒÍÈ Ab$ |¡ Î= Î/ <cíÎ1 tç tã &ûüÎ7 ïB ÇÊÒÎÈ ¼ çm ¯R Î)ur íÅ" s9 Ìç ç/ãó tûüÏ9 ¨r F{$# 

ÇÊÒÏÈ óOs9 urr& ä̀3 tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& ¼ çmuH s>÷ètÉ (#às ¯»yJn= ãã ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) ÇÊÒÐÈ  ﴾ 
 ].١٩٧-١٩٢:الشعراء[

فإذا علم علامء بني إرسائيل صحة القرآن من خـالل مـا عنـدهم مـن 
كتبهم وأخبار أنبيائهم علموا صدق من جاء به صىل اهللا عليه وسلم وصحة 

 .ما دعا إليه 
óOs9﴿":  يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  urr& ä̀3tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& ¼ çmuH s> ÷ètÉ 

(#às ¯»yJn= ãã ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) ﴾ ]وعلامء بني إرسائيل يعلمون ذكـر ]  ١٩٧ :الشعراء
ì﴿ : كام قال تعـاىل ، ونزول الوحي عليه،إرسال حممد Ï% ©!$# ¼ çm tRr ßâÅgsÜ $ ¹/qçG õ3tB 

öN èdyâYÏã íÎû Ïp1uë öq G9 $# È@ã ÅgU M}$# ur ﴾]  وقال ]  ١٥٧ :األعراف: ﴿tûï Ï% ©!$#ur ÞOßg»oY÷ès?#uä 

|=»tG Å3ø9 $# tbq ßJn= ôètÉ ¼ çm̄R r& ×A ¨î t\ãB Ï̀iB y7 Îi/¢ë Èd,ptø:$$ Î/ ( üxsù ¨û sðq ä3s? öÆÏB tûïÎé tI ôJßJø9 $#  ﴾ 
 .]١١٤:األنعام[

ـــــــــــــال z̀﴿ : وـق ÉÏ% ©!$# ãN ßg»uZ÷ès?# uä |=»tG Å3ø9 $# Ï̀B ¾ Ï&Î# ö7 s% N èd ¾ ÏmÎ/ tbq ãZÏB÷sãÉ  ﴾ 
 .] ٥٢:القصص[

(såÎ#﴿ :وـقـال  ur 4ën= ÷F ãÉ öN Ík öé n= tã (# þqä9$ s% $ ¨ZtB# uä ÿ¾ Ïm Î/ çm ¯R Î) ë,ysø9 $# Ï̀B !$ uZÎn/§ë $ ¯R Î) $ ¨Zä. Ï̀B 

¾ Ï&Î# ö7 s% tûüÏJ Î= ó¡ ãB ﴾] ٥٣:القصص [. 
ويعلمون املعاين التي فيـه أهنـا موافقـة ألقـوال الرسـل قبلـه يف اخلـرب 

 .واألمر 
فإنه أخرب عن توحيد اهللا وصفاته وعرشه ومالئكته وخلقه الساموات 

وأمـر بتوحيـد اهللا . لرسـل قبلـه واألرض وغري ذلك بمثل مـا أخـربت بـه ا



 ^ 

 

 

 وهنـى ، وبالعدل والصـدق والصـالة والزكـاة،وعبادته وحده ال رشيك له
 .)١( "عن الرشك والظلم والفواحش ؛ كام أمرت وهنت الرسل قبله 

ãAq﴿ :ويقـــول ـســـبحانه  à) tÉur öúïÏ% ©!$# (#r ãç xÿ x. |M ó¡ s9 Wxyô öç ãB 4 ö@ è% 4ís" ü2 

«!$$ Î/ #Jâã Îg x© ÓÍ_ øã t/ öN à6uZ÷èt/ur ô t̀Bur ¼ çn yâYÏã ãN ù= Ïæ É=»tG Å3ø9  ].٤:الرعد [﴾  #$
فلام حكى اهللا تعاىل تكذيب الكفار لرسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم 
ـه بالرـسـالة وـشـهادة ـمـن عـنـده عـلـم  أـمـره أن ـخيـربهم بـشـهادة اهللا تـعـاىل ـل

  .)٢(  وهم علامء أهل الكتاب،الكتاب
ô﴿ ا أن والصـحيح يف ـهـذ": يقـول احلـافظ ابـن كثـري  t̀Bur ¼çn yâY Ïã ãN ù= Ïæ 

É=»tG Å3ø9  اسم جنس يشمل علامء أهل الكتاب الذين جيـدون صـفة حممـد ﴾ #$
 .أهـ . )٣( "صىل اهللا عليه وسلم ونعته يف كتبهم 

 فـإهنم يشـهد ، وهذا شامل لكـل علـامء الكتـابني": ويقول السعدي 
 ومـن ،ه فرصح بتلك الشهادة التي عليـ،منهم للرسول من آمن واتبع احلق

 ولـو مل يكـن عنـده ،كتم ذلك فإخبار اهللا عنه أن عنده شهادة أبلغ من خربه
 . فسكوته يدل عىل أن عنده شهادة مكتومة ،شهادة لرد استشهاده بالربهان

                                                
، )٥٤٧ص(تفسري السعدي ، )٢٤/١٤٥(وانظر التفسري الكبري ) ٣٤٠/ ٥(اجلواب الصحيح )  ١(

 )١٩/١٩١(التحرير والتنوير
تفسري ابن جرير ) ١/٢/٣٣٩(الرزاق  تفسري عبد : انظر .  قال به قتادة وجماهد وغريمها  )٢(

)١٦/٥٠٣ ( 
 .هو اهللا عز وجل : وقيل

 ) .٤/٣٢٨(تفسري البغوي ، )١٥١/ ٣(معاين القرآن للزجاج : انظر أيضا 
 )املوضع السابق ( وبنحوه قال البغوي يف تفسريه ، )٤/٣٩٤(تفسري ابن كثري  ) ٣(



 
 

  
 

 وكل أمر ،وإنام أمر اهللا باستشهاد أهل الكتاب ألهنم أهل هذا الشأن
ف من هـو أجنبـي  ومن هم أعلم به من غريهم بخال،إنام يستشهد فيه أهله

 فال فائدة من استشهادهم لعدم ،عنه كاألميني من مرشكي العرب وغريهم
 .أهـ. )١( "خربهتم ومعرفتهم 

وقد أخرب سبحانه وتعاىل عن علم أهل الكتاب بصدق الرسول صىل 
اهللا عليه وسلم وصحة مـا جـاء بـه وأنـه منـزل مـن عنـد اهللا تعـاىل كـام قـال 

ué﴿ :ســبحانه  öçtósùr& «!$# Ó ÈötGö/r& $ VJs3 ym uqèdur üì Ï% ©!$# tA tìR r& ãN à6øäs9 Î) |=»tG Å3ø9 $# Wx¢Á xÿ ãB 4 
tûïÏ% ©! $#ur ÞO ßg»oY÷ès?# uä |=»tG Å3ø9 $# tbqßJn= ôètÉ ¼çm ¯R r& ×A ¨î t\ãB Ï̀iB y7 Îi/¢ë Èd, ptø:$$ Î/ ( üxsù ¨û sðqä3 s? öÆÏB 

tûïÎé tI ôJßJø9  .]١١٤:األنعام [﴾  #$
ـن كثــري  %tûïÏ﴿ ": يقــول احلــافظ اـب ©!$#ur ÞOßg»oY ÷ès?#uä |=»tG Å3ø9 مــن :  أي ﴾ #$

بام عندهم مـن : أي ) يعلمون أنه منزل من ربك باحلق (اليهود والنصارى 
 .أهـ. )٢("البشارات بك من األنبياء املتقدمني

ûcyâÉftG﴿ :ويقول تعـاىل  s9 ur Oßg t/tçø%r& Zo ¨äuq̈B z̀ É Ï% ©# Ïj9 (#q ãYtB#uä öúïÏ% ©!$# (#þq ä9$ s% 

$ ¯R Î) 3ìtç»|ÁtR 4 öÅÏ9º så ¨b r' Î/ óOßg ÷YÏB öúüÅ¡ã Åb¡ Ï% $ ZR$ t7 ÷dâë ur óOßg ¯R r&ur üw tbr çé É9ò6tG ó¡ tÉ ÇÑËÈ 

#såÎ)ur (#q ãèÏJyô !$ tB tA ÌìR é& í n<Î) ÉAq ßô §ç9 $# #ìtç s? óOßg uZãä ôãr& âÙã Ïÿ s? öÆÏB Æì øB¤$!$# $ £JÏB (#qèùzêtä 

z̀ ÏB Èd, ysø9  .] ٨٣-٨٢:املائدة[ ﴾  #$
z̀﴿ :ويقول سبحانه  ÉÏ% ©!$# ãNßg»uZ÷ès?#uä |=» tGÅ3 ø9$# Ï̀B ¾ Ï&Î#ö7 s% Nèd ¾Ïm Î/ tbqãZÏB÷sãÉ 

                                                
 )٣٧٥(تيسري الكريم الرمحن ص  ) ١(
 )٣/٣١٥(ري تفسري ابن كث ) ٢(



 ^ 

 

 

ÇÎËÈ #såÎ)ur 4ën= ÷FãÉ öNÍk öé n= tã (# þqä9$ s% $ ¨ZtB#uä ÿ¾Ïm Î/ çm ¯R Î) ë, ysø9 $# Ï̀B !$uZÎn/§ë $ ¯R Î) $ ¨Zä. ` ÏB ¾Ï&Î# ö7 s% 

tûüÏJÎ= ó¡ ãB ÇÎÌÈ  ﴾] ٥٣-٥٢:القصص [. 
نبيـاء علـيهم السـالم  وذلـك ملـا وجـدوه يف كتـب األ": قال الـرازي 

 .أهـ. )١( "املتقدمني من البشارة بمقدمه 
وإن هذه البشارات بنبوته صىل اهللا عليه وسلم الـواردة عـن األنبيـاء 
السابقني عليهم السالم التي استدل هبا القرآن وأخرب عنها ال يمكن ألحـد 

 : فمنها ، وقد ثبتت من عدة طرق،إنكارها وال جحودها
 

 التي فيها ،املتكاثرة املوجودة يف كتب أهل الكتاب النصوص :األول 
 .)٢(الداللة عىل نبوته صىل اهللا عليه وسلم 

 اـلـذين أسـلموا واـلـذين مل – إخبـار كـثـري مـن أـهـل الكتـاب : الثـاين 
 كام ذكر ذلك ،  هبذه البشارات وأهنا يف حممد صىل اهللا عليه وسلم-يسلموا

 . )٥(وغريمها . )٤(بشة والنجايش ملك احل. )٣(هرقل عظيم الروم 
 حتـى يمكـن – كـام أسـلفت –وهي أخبـار ليسـت ممـن أسـلم فقـط 

 وصـده عـن ، وإنـام هـي ممـن مل يسـلم أيضـا ممـن عـرف احلـق،الطعن فيهـا
                                                

 )٢٤/٢٢٤(التفسري الكبري ) ١(
إظهاراحلق ، )١١٥(هداية احليارى ص ، )٥/١٩٧(اجلواب الصحيح : انظر عىل سبيل املثال  ) ٢(

)١٠٧٨/ ٤( 
ومسلم كتاب اجلهاد والسري باب كتاب النبي ، )٧(رقم ، كتاب بدء الوحي، رواه البخاري ) ٣(

 )١٧٧٣(صىل اهللا عليه وسلم إىل هرقل رقم 
  ) ٢٩ص ( يأيت خترجيه  ) ٤(

 )٥/١٦٠(اجلواب الصحيح :  انظر ٥((



 
 

  
 

 .الدخول فيه جاه أو سلطان أو حسد أو غري ذلك
 وتاله عىل ،  أنه صىل اهللا عليه وسلم أخرب بذلك مرة بعد مرة:الثالث 

ً ولو كـان أمـرا ال حقيقـة لـه ، الكتاب خمربا عنه ومستدال بهاملرشكني وأهل
 .لكان هذا مغريا بتكذيبه والطعن يف نبوته 

 فإنـه ال ريـب عنـد كـل مـن عـرف ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أنـه كـان أعقـل أهـل ، من مؤمن وكافر–صىل اهللا عليه وسلم –حال حممد 
كـان عنـده مـن اخلـربة واملعرفـة  فإن املكذبني له ال يشكون يف أنـه ،األرض

 الـذي مل حيصـل ألحـد ،واحلذق ما أوجب أن يقيم مثل هذا األمر العظـيم
بشـارة (  فعلـم رضورة أنـه ال يفعلـه وال خيـرب بـه ،مثله ؛ ال قبلـه وال بعـده

ِ وأخـربهم ،وهـو مـن أحـرص النـاس عـىل تصـديقه) األنبياء السابقني بـه 
َّبالطرق التي يصدق هبا  .ن أن يفعل ما يعلم أنه يكذب به وأبعدهم ع، ُ

 بل علم انتفاء ذلـك المتنـع أن خيـرب ،فلو مل يعلم أنه مكتوب عندهم
 وأوليائـه ، ويظهر ذلك ملوافقيه وخمالفيـه، ويستشهد به،بذلك مرة بعد مرة

 ألن فيه إظهـار كذبـه عنـد ، فإن هذا ال يفعله إال أقل الناس عقال،وأعدائه
 .يوضحه الوجه ،  أهـ)١( "د مقصوده وهو ض...  من آمن به منهم 

ـع  ـه :الراـب ـلم واجلاـحـدين لنبوـت ـه وـس ـه صــىل اهللا علـي ـذبني ـل  أن املـك
واملعادين له أشد عداوة مل يمكـنهم إنكـار البشـارة وال القـدح فيهـا بوجـه 

 .)٢( ومل يدع أحد منهم أن هذا غري موجود يف الكتب السابقة ،مقبول
                                                

 )٥/١٨٦( اجلواب الصحيح ١((
 )١٠٥(هداية احليارى ص : انظر  ) ٢(



 ^ 

 

 




 

 ،نشأ النبي صىل اهللا عليه وسلم بني ظهراين قومه بمكة التي ولد فيها
 ثم كفله أبو طالب ،وشب وترعرع يتيام فرعاه جده عبد املطلب إىل أن مات

 مشـاركا هلـم يف ،قومه اً وقد كان صىل اهللا عليه وسلم خمالط،فنشأ يف حجره
ـة مناـشـط احل ـةكاـف ـن طـقـوس الرشك والوثنـي ـان ـم ـا ـك ـاة إال ـم ـاهر ،ـي  ومـظ

ملتزمـا ،  حائـدا عنهـا،ً فإنه كـان جمانبـا هلـا،االنحراف كرشب اخلمر والزنا
 .سنن الفضيلة متحليا بمكارم األخالق 

 لقومـه أن -يف احلرض والسفر -ولقد أتاحت هذه املشاركة واخللطة 
 فعرفوا ،وحماسن السجايا ويعلموا ما هو عليه من مكارم األخالق ،يعرفوه

 فكان نعم الصـاحب ، وحسن العهد والوفاء بالوعد،عنه األمانة والصدق
 . وكان حمل األمانة ومستودع الوفاء ،واملصاحب

 ومكـان اتفـاق مـن ،وقد كـان صـدقه وأمانتـه حمـل إمجـاع مـن قومـه
 فقد ائتمنته أم املؤمنني خدجيـة ، ال يامرون يف ذلك وال يشكون فيه،عشريته

يض اهللا عنها واختارته قبل نبوته وقبل زواجه منها ليخـرج يف جتارهتـا ملـا ر
 .بلغها عنه من الصدق واألمانة 

وهلذا استدلت ريض اهللا عنهـا بـام تعلمـه مـن حالـه قبـل النبـوة عـىل 
 فجاءهـا وهـو ،سالمته وصحة ما جاءه ملا نزل عليـه الـوحي يف غـار حـراء

 كال واهللا ال خيزيك اهللا ":  فقالت " إين خشيت عىل نفيس ":  وقال ،خائف
 ، وتقـري الضـيف، وحتمـل الكـل، وتصـدق احلـديث،إنك لتصـل الـرحم



 
 

  
 

 ١ ." وتعني عىل نوائب احلق ،وتكسب املعدوم
 عىل صحة – ريض اهللا عنها وأرضاها –فاستدلت هذه اللبيبة العاقلة 

ن السامء ما جاءه وما جاء به بام كانت تعرفه من أحواله قبل أن يأتيه احلق م
ـن مكــارم األخــالق وحماســن الشــيم " ـه ـم ـوال علـي ـان جمـب ـا ـك ـذكرت ـم  ـف

 ومن مجع فيه ، وهو الصدق املستلزم للعدل واإلحسان إىل اخللق،واألعامل
 وصـلة اـلـرحم وـقـرى ،الصـدق والـعـدل واإلحسـان مل يـكـن ممـا خيزـيـه اهللا

الضيف ومحل الكل وإعطاء املعـدوم واإلعانـة عـىل نوائـب احلـق هـي مـن 
ـرب واإلحـسـانأ ـَبَـلـم ـمـن ـسـنة اهللا أن ـمـن جُ وـقـد ع،عـظـم أـنـواع اـل ه ـعـىل ـَل

 .)٢( " ونزهه عن األخالق املذمومة فإنه ال خيزيه ،األخالق املحمودة
وملا أراد قومه صىل اهللا عليه وسلم بناء الكعبة قبل اإلسـالم اختلفـوا 
حني بلغوا موضع احلجر األسود فيمن ينـال رشف وضـعه يف مكانـه حتـى 

 فكـان ، ثم رضوا بأن حيكموا أول داخل من بـاب البيـت،ادوا أن يقتتلواك
ـالوا  ـلم أول داخــل فـق ـه وـس ـني": صــىل اهللا علـي ـذا األـم ـذا ، رضــينا، ـه  ـه

 .)٣("حممد
 مل ،لقد لبث فيهم صىل اهللا عليه وسلم عـىل هـذا النحـو أربعـني سـنة

بابه وأقبـل  حتى إذا انقضت فرتة ش، ومل يعرفوا عنه غدرا،يأثروا عليه كذبا
 فهـل ، وأمره بتبليغ الرسـالة،عىل الكهولة وسن األشد أنزل اهللا عليه وحيه

                                                
 فتح الباري ) ١/٢٢(رواه البخاري  ) ١(
 )٩٣(رشح األصفهانية ص  ) ٢(
 )٢٣٤ - ١/٢٣٣(السرية البن هشام : انظر  ) ٣(



 ^ 

 

 

 ثـم إذا أقبـل عـىل املشـيب وبلـغ ،يعقل أن يالزم الصدق يف طفولته وشبابه
 .أشده يقع يف الكذب ويتحدث به ؟ 

 ثم يذهب ليكذب ،وهل يعقل أن يدع الكذب عىل الناس حياته كلها
 .ل الناس وطبائعهم اُ مما ال يعرف يف أحوعىل اهللا تعاىل ؟ هذا

ولذا أخرب القرآن الكريم أهنم ال يكذبون حممدا صىل اهللا عليه وسلم 
فإهنم مل يزالوا معرتفني بصدقه وأهنـم مل جيربـوا عليـه ، وال يقوون عىل ذلك

ــــــــذب  üTWTÎ SØVÕ̀ÅWTß ISãPVTßMXÖ ðÐSTßS¥`ôW~VÖ ÷Y¡PVÖ@Ö $WÜéSTÖéSÍWTÿ óØSäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ ðÐWTßéSTäPY¡VÑSTÿ` ﴿  اًـك

QWÝYÑHTVÖWè WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö gåHTWTÿÜLWTYä JðY/@Ö WÜèSüWô`ïWTÿ (33)   ﴾] ٣٣:األنعام. [ 
التقى األخفش وأبو جهل، فخال األخفش بأيب جهـل ": قال السدي

أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا : يا أبا احلكم أخربين عن حممد: فقال
واهللا إن ! وحيـك: فقـال أبـو جهـل. ك يسمع كالمنـامن قريش غريي وغري

ًحممدا لصادق، وما كذب قط، ولكن إذا ذهبت بني قيص باللواء والسـقاية 
 óØSäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ﴿: واحلجاب والنبـوة، فـامذا يكـون لسـائر قـريش؟ فـذلك قولـه

ðÐWTßéSTäPY¡VÑSTÿ QWÝYÑHTVÖWè WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö gåHTWTÿÜLWTYä JðY/@Ö WÜèSüWồïWTÿ (33)  ﴾ ]ــــام  ]٣٣:األنـع
 . )١("فآبان اهللا حممد

وذكر ابـن إسـحاق يف السـرية عـن الزهـري يف قصـة أيب جهـل حـني 
...  من الليل هو وأبو سفيان واألخفش بن رشيق eاستمع إىل قراءة النبي 

 :ويف آخره

                                                
 .ًمطوال بعد قصة يف أوله) ٩/٢٢٢(، ورواه ابن جرير )٤/١٢٨٣( رواه ابن أيب حاتم )١(



 
 

  
 

يـا أبـا احلكـم مـا رأيـك فـيام سـمعت عـن : قال األخفش أليب جهـل
 تنازعنا نحن وبنو عبـد منـاف الرشف؛ أطعمـوا ماذا سمعت؟: حممد؟ قال

فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينـا، حتـى إذا جتاثينـا عـىل الركـب، 
فمتى ندرك هذه؟ ! منا نبي يأتيه الوحي من السامء: وكنا كفريس رهان قالوا

 . )١(ًواهللا ال نؤمن به أبدا وال نصدقه 
بمعـنـى أـهنـم ال يـكـذبون  ﴾ óØSäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ ðÐWTßéSTäPY¡VÑSTÿ ﴿": قـال الـطـربي

ًرسول اهللا إال عنادا ال جهال بنبوته وصدق هلجته  . )٢(. هـ.أ."ً
ألهنم يعرفون صدقك،  ﴾ óØSäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ ðÐWTßéSTäPY¡VÑSTÿ ﴿": وقال السعدي

ومدخلك وخمرجك، ومجيع أحوالك؛ حتى إنكهم كانوا يسمونه قبل بعثته 
 . )٣("األمني

: والـذي يسـتخلص مـن سـياق اآليـة أن املـراد ": شـوروقال ابن عا
 معروف عندهم بالصـدق، eفإهنم ال يعتقدون أنك كاذب؛ ألن الرسول 

وألن اآليات التي جاء هبا ال يمرتي أحـد يف ... وكان يلقب بينهم باألمني 
 . )٤(.هـ.أ.أهنا من عند اهللا، وألن دالئل صدقه بينة واضحة ولكنكم ظاملون

#﴿  :ويـقـــول ـســـبحانه såÎ) ur 4ín? ÷Gè? óOÎg øän= tæ $ uZè?$ tÉ#uä ;M»oYÉièt/   tA$ s% öúïÏ% ©!$# üw 
tbq ã_öç tÉ $ tR uä!$ s) Ï9 ÏM øù $# Ab#uäöç à) Î/ Îé öçxî !# xã»yd ÷rr& ã&ø!Ïdât/ 4 ö@ è% $ tB Ücq ä3tÉ þí Í< ÷b r& ¼ã&s! Ïdât/é& Ï̀B 

                                                
 ).٣/٢٤٦(تفسري ابن كثري : وانظر). ١/٣١٥( سرية ابن هشام )١(
 ).١٢/١٦٨(، التفسري الكبري )٢/٢٨٥(املحرر الوجيز : ، وانظر)٩/٢٢٠( تفسري الطربي )٢(
 ).٢١٧ص ( تفسري السعدي )٣(
 ).٢٠٠-٧/١٩٩( التحرير والتنوير )٤(



 ^ 

 

 

Çõ !$ s) ù= Ï? ûÓÅ¤øÿ tR ( ÷b Î) ßì Î7 ¨? r& ûw Î) $ tB #Ó yrq ãÉ  Ü n<Î) ( þíÎoT Î) ß$%s{r& ÷b Î) àM øä|Átã í În1 uë z>#xãtã 

BQöq tÉ 5Oã Ïàtã ÇÊÎÈ @ è% öq ©9 uä!$ x© ª!$# $ tB ¼ çm è? öqn= s? öN à6øã n= tæ Iw ur N ä31uë ÷är& ¾ ÏmÎ/ ( ôâs) sù àM ÷VÎ7 s9 

öN à6äÏù #\ç ßJãã Ï̀iB ÿ¾ Ï&Î# ö6s% 4 üxsùr& öcqè= É) ÷ès? ÇÊÏÈ  ﴾] ١٦-١٥:يونس [. 
قبله وهـو ال يتلـو شـيئا مـن ذلـك وال  فبني أنه لبث فيهم عمرا من "

 ولكن من جهة اهللا الـذي لـو ، فليس األمر من جهته،يعلمه وال يعلمهم به
 وتالوتـه علـيهم وإدراؤهـم بـه هـو مـن ،شاء ما تاله عليهم وال أدراهم به

 .)١( "اإلعالم بالغيوب الذي ال يعلمها إال نبي 
 بيـنهم بالصـادق  وحممد صىل اهللا عليه وسلم ما زال قومه يعرفونـه"
 وملا جاءه الروح بـالوحي مل خيـرب بخـرب ، مل جترب عليه كذبة واحدة،األمني

  .)٢( "واحد كذب ال عمدا وال خطأ 
@﴿": قـا ابـن كـثـري è% öq ©9 uä!$ x© ª!$# $ tB ¼ çm è? öqn= s? öN à6øã n= tæ Iw ur N ä31uë ÷är& ¾ ÏmÎ/ ﴾ 

وإرادته، والدليل عىل هنا إنام جئتكم به عن إذن اهللا يل يف ذلك ومشيئته : أي
أين لست أتقوله من عندي وال افرتيته أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم 
تعلمون صدقي وأمانتي فقد نشأت بينكم إىل حني بعثني اهللا عـز وجـل، ال 

ًتنتقدون عيل شيئا تغمصـوين بـه وهلـذا قـال ّ :﴿ôâs) sù àM ÷V Î7s9 öN à6äÏù # \ç ßJãã Ï̀iB 

ÿ¾ Ï&Î# ö6s% 4 üx sùr& öcq è= É) ÷ès? ÇÊÏÈ  ﴾ أفليس لكم عقول تعرفون هبـا احلـق مـن : أي
بعـث اهللا : قال جعفر بن أيب طالب للنجايش ملك احلبشـة... الباطل وهلذا 

                                                
 )٥/٣٣٥(واب الصحيح اجل ) ١(
 .)٥/٣٥٦(املرجع السابق  )٢(



 
 

  
 

 . )١("الخ... ًفينا رسوال نعرف نسبه وصدقه وأمانته
ôâ﴿": وقال القرطبي s) sù àM ÷VÎ7 s9 öN à6äÏù # \çßJ ãã ` ÏiB ÿ¾ Ï&Î# ö6s%  ﴾ من قبل : أي

فونني بالصدق واألمانة، ال أقرأ وال أكتب ثم جئتكم باملعجزات القرآن تعر
... 

àM ﴿معنى : وقيل ÷VÎ7 s9 öN à6äÏù #\ç ßJãã  ﴾ لبثت فيكم مـدة شـبايب مل : أي
أعص اهللا، أفرتيدون مني اآلن وقد بلغت أربعني سنة أن أخـالف أمـر اهللا، 

ّوأغري ما ينزله عيل ّ  . )٢(.هـ.أ"ُ
 ":  قام النرض بن احلارث فقال ":  قال عن ابن عباس ريض اهللا عنهام

 لقـد كـان حممـد فـيكم ،يامعرش قريش واهللا لقد نزل بكم مـا ابتليـتم بمثلـه
 حتـى إذا ، وأعظمكم أمانـة، وأصدقكم حديثا،غالما حدثا أرضاكم فيكم

ال واهللا ما هو ، ساحر:  وجاءكم بام جاءكم به قلتم ،رأيتم يف صدغه الشيب
 .)٣( "احلديث ... بسحر 

 مل يـزل ، من أكمل الناس تربية ونشأة"لقد كان صىل اهللا عليه وسلم 
ـرب والـعـدل ـا بالصــدق واـل ـارم األـخـالق،معروـف ـواحش ، ومـك ـرك الـف  وـت

 مشهودا له بذلك عند مجيـع مـن يعرفـه قبـل ، وكل وصف مذموم،والظلم
 ال يعرف له شـيئا يعـاب بـه ال يف ، وممن آمن به وممن كفر بعد النبوة،النبوة

واله وال يف أفعاله وال يف أخالقه وال جرب عليه كذبـة قـط وال ظلـم وال أق
                                                

 ).٤/١٩٠( تفسري ابن كثري )١(
 ).٨/٣٢١( اجلامع ألحكام القرآن )٢(
 )١/٣٢٠(السرية النبوية البن هشام : انظر . رواه ابن إسحاق يف السرية  ) ٣(



 ^ 

 

 

 .)١( "فاحشة 
وهبذا األمر استدل العقالء مـن أهـل الكتـاب وغـريهم عـىل صـدق 

 كام جـاء يف حـديث ابـن عبـاس ،نبوته صىل اهللا عليه وسلم وصحة رسالته
ـنهام  ـال : ريض اهللا ـع ـه ـق ـه حدـث ـن ـحـرب ريض اهللا عـن ـفيان ـب ـا ـس  ": أن أـب

انطلقت إىل الشام يف املدة التي كانت بينـي وبـني رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 
فبينام أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : وسلم قال 
 فدفعه ،وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إىل عظيم برصى:  قال ،إىل هرقل

 من قـوم هـذا الرجـل هل هاهنا أحد:  فقال هرقل ،عظيم برصى إىل هرقل
 فـدخلنا ، قال فدعيت يف نفـر مـن قـريش،نعم: الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا 

أيكم أقرب نسبا إىل هذا الرجل الذي :  فقال ، فأجلسنا بني يديه،عىل هرقل
 وأجلسـوا ،فأجلسوين بـني يديـه. فقلت أنا : يزعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان

هـذا الرجـل عـن إين سائل : قل هلم :  فقال ، فدعا برتمجانه،أصحايب خلفي
لـوال !  و أيـم اهللا ": فقـال : قـال .  فإن كذبني فكذبوه ،الذي يزعم أنه نبي

فهـل :  ومنهـا ،ثـم سـأله مسـائل... خمافة أن يؤثر عيل كذب لكذبت عليـه 
وذكر ... ال : كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان 

وسـألتك هـل كنـتم تتهمونـه بالكـذب قبـل أن : قل قال هر: احلديث وفيه 
 فقـد أعـرف أنـه مل يكـن ليـذر الكـذب عـىل ،يقول ما قال ؟ فـذكرت أن ال

 .الناس ويكذب عىل اهللا 

                                                
 )٥/٤٣٨(اجلواب الصحيح  ) ١(



 
 

  
 

لـئن كـان مـا تقـول حقـا فسـيملك موضـع : ثم قال يف آخر احلديث 
 فلـو أعلـم ، وقد كنت أعلم أنه خارج ومل أكن أظن أنه مـنكم،قدمي هاتني
 .)١( " ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ،  لقاءهلتجشمتإليه أين أخلص 

 
 
 

                                                
 .سبق خترجيه  ) ١(

وبيان وجوه استدالل هرقل عىل نبوة حممد صىل اهللا عليه ، ديث يف رشح احلً طويالًكالماوانظر 
: وقد سامه شيخ اإلسالم )  وما بعدها٩٣ص(وسلم هبذه األمارات يف رشح األصفهانية 

 .املسلك الشخيص 



 ^ 

 

 

 


 

ًبعث اهللا نبيه حممدا صىل اهللا عليـه وسـلم أميـا ال يعـرف القـراءة وال 
 ، وكان هذا من الدالئل التي ساقها القرآن الكـريم إلثبـات صـدقه،الكتابة

 . ومل خيتلق شيئا مما جاء به ، أوحى اهللا إليه،نه رسول من عند اهللاوأ
$﴿ :يـقـــــول اهللا تـعـــــاىل  tBur |MZä. (#q è= ÷F s? Ï̀B ¾ Ï&Î# ö7 s% Ï̀B 5=»tG Ï. üw ur ¼ çmíÜ èÉ rB 

öÅÎYäÏJ uã Î/ ( # ]åÎ) z>$ s? öë ^w öcq è= ÏÜ ö6ßJø9  .] ٤٨:العنكبوت [﴾  #$
ً اهللا أميا ال يقـرأ وال كان نبي": قال ابن عباس ريض اهللا عنهام وقتادة

 . )١("يكتب
ـال البيضــاوي ـوم ": ـق ـواع العـل ـاب اجلــامع ألـن ـذا الكـت ـور ـه إن ظـه

 ... ُالرشيفة من أمي مل يعرف بالقراءة والتعلم خارق للعادة 
﴿ #]åÎ) z>$ s? öë ^w öcqè= ÏÜ ö6 ßJø9 لو كنت ممن خيط ويقرأ لقالوا لعله :  أي﴾ #$

 . )٢("دمنيتعلمه أو التقطه من كتب األولني األق
$ ﴿": وقال ابن كثري tBur |MZä. (#q è= ÷F s? ﴾ أي تقرأ ﴿ Ï̀B ¾ Ï&Î# ö7 s% ` ÏB 5=»tG Ï.﴾ 

üw﴿لتأكيد النفي  ur ¼ çm íÜ èÉrB öÅÎYäÏJuã Î/ ( ﴾ ،تأكيد أيضا، وخرج خمـرج الغالـب ً
 ] .٣٨: األنعام [﴾ ÇWÅWè w£MXù;HTTðº S¤kY¹WTÿ Yã̀~TWöÜWÞmîWgñ﴿: كقوله

# ﴿: وقوله ]åÎ) z>$ s? öë ^w öcq è= ÏÜ ö6ßJø9 لو كنـت حتسـنها الرتـاب :  أي﴾ #$
إنام معكم هذا مـن كتـب قبلـه مـأثورة عـن : بعض اجلهلة من الناس فيقول

                                                
 ).٩/٣٠٧١(، وابن أيب حاتم )١٨/٤٢٥( رواه عنهام ابن جرير )١(
 ).٢/٢١١( تفسري البيضاوي )٢(



 
 

  
 

 . )١(. هـ.أ. "األنبياء
 بـني سـبحانه مـن حالـه مـا يعلمـه ":يقول شيخ اإلسالم ابـن تيميـة 

 متواتر عنـد مـن ، وهو معلوم جلميع قومه الذين شاهدوه،العامة واخلاصة
 وال ،أنـه كـان أميـا ال يقـرأ كتابـا: غاب عنه وبلغته أخباره من مجيع النـاس

 ال كتابا  ، وال يقرأ شيئا مكتوبا، ال املنزلة وال غريها،حيفظ كتابا من الكتب
،  وال يكتب بيمينه كتابا وال ينسـخ شـيئا مـن كتـب النـاس،منزال وال غريه

 ،ما أن يأخذ تلقينا وحفظا ومعلوم أن من يأخذ من غريه إ،املنزلة وال غريها
 وال ، وهو مل يكن يقرأ شيئا من الكتـب مـن حفظـه،وإما أن يأخذ من كتابه

 ، وإمـا أن ينسـخه،والذي يأخذ من كتاب غريه إما أن يقـرؤه. يقرأ مكتوبا 
 .)٢( "وهو مل يكن يقرأ وال ينسخ 
 ـهـذا اـسـتدالل بـصـفة األمـيـة املـعـروف ـهبـا ": ويـقـول اـبـن عاـشـور 

 وداللتها عىل أنه مـوحى إليـه مـن اهللا أعظـم ، اهللا عليه وسلمالرسول صىل
$﴿ : وقد ورد االستدالل هبا يف القـرآن الكـريم يف مواضـع كقولـه ،داللة tB 

|MZä. ìÍë ôâs? $ tB Ü=»tG Å3ø9 $# üw ur ß`»yJÉM}$#  ﴾] وقولـه] ٥٢:الشورى: ﴿ôâs) sù àM ÷VÎ7 s9 

öN à6äÏù #\ç ßJãã Ï̀iB ÿ¾ Ï&Î# ö6s% 4 üxsùr& öcqè= É) ÷ès?  ﴾] ١٦:يونس [. 
$﴿ ومعنى tBur |MZä. (#qè= ÷F s? ` ÏB ¾ Ï& Î#ö7 s% Ï̀B 5=» tGÏ.  ﴾ أنك مل تكن تقـرأ كتابـا 

... هذا القرآن الذي جـاء بـه هـو ممـا كـان يتلـوه مـن قبـل: حتى يقول أحد 

                                                
 ).٦/٢٩٥( تفسري ابن كثري )١(
 )٥/٣٣٨(اجلواب الصحيح  ) ٢(



 ^ 

 

 

 وـبـني ،ووـجـه اـلـتالزم ـبـني اـلـتالوة والكتاـبـة املتـقـدمني ـعـىل ـنـزول الـقـرآن
كني أنه لو كان ذلك واقعـا الحتمـل عنـدهم حصول الشك يف نفوس املرش

 وأن يكون ،أن يكون القرآن من جنس ما كان يتلوه من قبل من كتب سالفة
 .مما خطه من قبل من كالم تلقاه فقام اليوم بنرشه ويدعو به 

وإنام جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكـذيب 
عاين يبطل أن يكون من نوع ألن نظم القرآن وبالغته وما احتوى عليه من امل

 ولـكـن ذـلـك ـملـا ـكـان ،ـمـا ـسـبق ـمـن الكـتـب والقـصـص واخلـطـب والـشـعر
مستدعيا تأمال مل يمنع من خطور خـاطر االرتيـاب عـىل اإلمجـال قبـل إمتـام 

ووـصـف ... النظـر والتأمـل بحيـث يكـون دوام االرتيـاب هبتانـا ومكـابرة 
هنم كذبوا مـع انتفـاء شـبهة املكذبني باملبطلني منظور فيه حلاهلم يف الواقع أل

 . )١( " فهم مبطلون متوغلون يف الباطل ،الكذب فكان تكذيبهم اآلن باطال
 :ويف املراد باملبطلني يف اآلية قوالن

إنام تعلم هذا وقرأه : املرشكون؛ قريش وغريهم، حيث يقولون: األول
 .ٍمن كتب قبله
أنه أمـي ال يقـرأ  يف كتبهم eأهل الكتاب؛ ألهنم جيدونن نعته : الثاين
 .وال يكتب

?åÎ) z>$s[# ﴿": قال البيضاوي öë ^w öcq è= ÏÜ ö6ßJø9$# ﴾لو كنت ممن خيط :  أي

                                                
 )١٠-٢٠/١١(التحرير والتنوير  ) ١(

 )٦/٢٩٤(تفسري ابن كثري :  وانظر



 
 

  
 

ويقرأ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب األولني األقدمني، وإنام سامهم 
مبطلني لكفرهم أو الرتياهبم بانتفاء وبه واحد من وجوه اإلعجاز املتكاثرة، 

كتاب لوجداهنم نعتك عىل خالف ما يف كتبهم؛ وقيل الرتاب أهل ال
 . )١(. هـ.أ.فيكون إبطاهلم باعتبار الواقع دون املقدر

 ÖV¢XMÖWè uøVÕ̀TçSTé `yXä`~VÕWÆ ÜWTÞSTéÜWTÿÖÉò x*åHTWTÞQY~TWä WÓÜWÎ fÛTÿY¡PVÖ@Ö ÇWÅ﴿: وقال تعاىل
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ðáÖW¡WÆ ]zóéWTÿ xy~YÀ¹WÆ (15)  ÔSTÎ óéPVTÖ Éò:ÜW® JðS/@Ö ÜWÚ ISãTSTéóéVÕWTé óØS|`~VÕWÆ :ÇWÅWè ØRÑHTúW¤` VKÖ -Y$ãYTä 

`üWÍWTÊ ñå<ëYâVÖ óØS|~YÊ Ö_£SÙTTSÆ ÝYQÚ ,-Y&ãYÕ̀âTWÎ ðÑWTÊKVÖ fûéSTÕYÍ`ÅWTé (16)﴾. 
لبـثــت :  أي﴾ üWÍWTÊ ñå<ëYâVÖ óØS|~YÊ Ö_£SÙTTSÆ ÝYQÚ ,-Y&ãYÕ̀âTWÎ`﴿ ": ـقــال الزـجــاج

ًم، نشأت ال أقـرأ كتابـا، َّفيكم من قبل أن يوحى إيل؛ إذ كنتم تعرفونني بينك
وإخباري إياكم أقاصيص األولني من غري كتاب وال تلقني يدل عـىل أن مـا 

 . )٢("ٌأتيت به من عند اهللا وحي
 تـذكري ﴾ üWÍWTÊ ñå<ëYâVÖ óØS|~YÊ Ö_£SÙTTSÆ ÝYQÚ ,-Y&ãYÕ̀âTWÎ`﴿": وقال ابن عاشور

بني ظهرانكم هلم بقديم حاله املعروفة بينخم وهي حالة األمية، أي قد كنت 
مدة طويلة، وهي أربعون سنة، وتشاهدون أطوار نشأيت فال ترون فيها حالة 
تـشـبه حاـلـة العظـمـة والـكـامل املتـنـاهي اـلـذي ـصـار إلـيـه ـملـا أوـحـى اهللا إلـيـه 

                                                
، اجلامع ألحكام القرآن )١٨/٤٢٦(تفسري الطربي : ، وانظر)٢/٢١١( تفسري البيضاوي )١(

 ).٤/٥٥٤(، الكشاف )١٣/٣٩(
 ).٣/١١( معاين القرآن )٢(
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 . )١("الخ... بالرسالة 
ً ـطــويال، تعرـفــونن ﴾ üWÍWTÊ ñå<ëYâVÖ óØS|~YÊ Ö_£SÙTTSÆ`﴿": وـقــال الـســعدي
...  ال أقرأ وال أكتـب وال أدرس وال أتعلـم مـن أحـد حقيقة حايل بأين أمي

 . )٢("الخ
 قبـل النبـوة عـىل صـدقه e احتجاج بعموم حاله -فيام يظهر–واآلية 

وصحة ما جاء به؛ فهي احتجاج بأميته التي تدل أنه ال يمكـن أن خيتلـق مـا 
، واحتجاج بام كان عليه من الصدق  )٣(جاء به وال يقوى عىل ذلك لو أراده 

مانة، واستقامة احلال، وحسن السرية التي تدل عىل أنه ال يمكن أن يدع واأل
،  )٤(الكذب أول أمره حتى عىل الناس ثم يكذب آخر حياته عـىل اهللا تعـاىل 

 بمكثه الطويل أربعني سنة بـني ظهـرانيهم ال يـدري مـا -ًأيضا–واحتجاج 
ذا الكتـاب الكتاب واإليامن ومل خيـرج علـيهم بيشء، ثـم مل يفاجـأهم إال هبـ

 .يتلوه عليهم ويدعوهم إليه ولو شاء اهللا ما تاله عليهم وال أدراهم به
 عىل أنه صـادق فـيام جـاء eفاآلية عىل العموم استدالل بعموم حاله 

 . )٥(به، مرسل من عند اهللا جل وعال 
                                                

 .)١١/١٢٠( التحرير والتنوير )١(
 ).٢٥/!١١(، روح املعاين )١/٤٣١(تفسري البيضاوي : وانظر). ٣١٦ص ( تفسري السعدي )٢(
ًقرأ عليهم كتابا برزت فاصحته فصاحة كل منطق وعال عىل كل منثور ":  قال البيضاوي)٣(

ومنظوم، واحتوى عىل قواعد علمي األصول والفروع، وأعرب عن أقاصيص األولني، 
 .املبحث السابع والثامن: ، وراجع)املوضع السابق ("الخ... وأحاديث اآلخرين 

 .٢٧ راجع ص )٤(
 .، املراجع السابقة)١٢/١٣٧(تفسري الطربي :  انظر)٥(



 
 

  
 

 


 
 عليه وسلم بام عجز الناس عـن معارضـته أو لقد جاء حممد صىل اهللا

 فجـاء ، أو الـتامس العيـوب لـه، كـام عجـزوا عـن القـدح فيـه،اإلتيان بمثله
القرآن الكريم الذي اشتمل عىل أنواع من دالئل نبوتـه وبـراهني صـدقه يف 
العقائد واألحكام والرشائع التي ال يمكن أن يأيت هبـا إال نبـي أو مـن أخـذ 

 .عن نبي 
 بالعديد من القصص والغيوب املاضية ابتداء أو بعد سـؤال كام أخرب

املرشكني وأهل الكتاب عنها ليمتحنوا صدقه فهي أخبار سبيلها الغيب فال 
 .يعلمها إال األنبياء بالوحي من اهللا تعاىل أو من تلقى عنهم 

ومن ذلك ما جاء به من قصة يوسف عليه السالم التي جـاءت بكـل 
y7﴿ : وقال اهللا تعاىل يف خامتتهـا،ف عليه السالمتفاصيلها يف سورة يوس Ï9º så 

ô Ï̀B Ïä!$ t6 /R r& É= øã tóø9 $# Ïmã ÏmqçR y7 øã s9 Î) ( $ tBur |MYä. öN Ík öâyâs9 øåÎ) (#þq ãèuH ød r& öN èd{è øBr& öN èdur tbr ãç ä3øÿ sá 

ÇÊÉËÈ  ﴾] إىل أن قــال ســبحانه وتعــاىل] ١٠٢:يوســف : ﴿ôâ s) s9 öc% x. íÎû 

öN Îh ÅÁ|Á s% ×o ué ö9Ïã í Í<'r T[{ É=»t6ø9 F{$# 3 $ tB tb%x. $ ZVÉÏâtn 2îué tI øÿ ãÉ ` Å6» s9 ur t,ÉÏâóÁs? ìÏ% ©!$# 

tû ÷üt/ Ïm ÷ÉyâtÉ ü@ã ÅÁøÿ s? ur Èe@ à2 &äóÓx« ì Yâèdur ZpuH ÷quëur 5Qöq s) Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÊÊÊÈ  ﴾ ]يوسف :
١١١-١٠٢[ 

 وذكر هبته الولد عىل الكـرب ،وقال تعاىل بعد ذكر زكريا وكفالة مريم
y7﴿ :ء ـمــريم واصــطفا Ï9º så ô Ï̀B Ïä!$ t7 /R r& É= øã tóø9 $# ÏmäÏmqçR y7 øã s9 Î) 4 $ tBur |MYä. óOÎg ÷Ét$ s! øåÎ) 
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öcq à) ù= ãÉ öN ßg yJ»n= ø%r& óOßg ïÉr& ã@ àÿ õ3tÉ zN tÉ öçtB $ tBur |MYà2 öN Îg ÷Éyâs9 øåÎ) tbqßJÅÁ tF ÷ÇtÉ  ﴾]  آل
 ].٤٤:عمران

öÅ ﴿:وقـال تعـاىل بعـد قصـة نـوح عليـه السـالم  ù= Ï? ô Ï̀B Ïä!$ t7 /R r& É= øã tóø9 $# 

!$ pké Ïmq çR y7 øã s9 Î) ( $ tB |MZä. !$ yg ßJ n= ÷ès? |MR r& üwur y7 ãBöq s% Ï̀B È@ ö6s% # xã»yd ( ÷é É9ô¹ $$ sù ( ¨b Î) 

sp t6É)» yèø9 $# öúüÉ) F ßJù= Ï9 ÇÍÒÈ  ﴾] ٤٩:هود.[  
 فذكر سبحانه أن هذا الـذي أوحـاه إليـه مـن أنبـاء الغيـب مـا كـان "

 فإذا مل يكن قومه يعلمون ذلك ال من أهل ،ايعلمه هو وال قومه من قبل هذ
 ، وقومه يعلمون ذلك منـه، وهو مل يعارش إال قومه،الكتاب وال من غريهم

 ويعلمون أيضا أنه هو مل يكن تعلـم ،ويعلمون أهنم مل يكونوا يعلمون ذلك
 وهم ال يعلمون ذلـك صـار هـذا حجـة ، وأنه مل يكن ليعارش غريهم،ذلك

 . )١( " خرب قومه عىل قومه وعىل من بلغه
لقد كان معلوما عند كل من اطلع عىل ما جـاء بـه الرسـول صـىل اهللا 

 فقد كان معجزا ،عليه وسلم أنه جاء بأمر معجز ال يستطيعه أحد من اخللق
 .من وجوه متعددة ؛ يف ألفاظه ومعانيه وغيوبه وأخباره 

يـأتيهم ومثل هذا املعجز ال يأيت به إال األنبياء علـيهم السـالم الـذين 
 .الوحي من اهللا تعاىل أو من نقل عن األنبياء 

فجاء القرآن ليستدل عىل نبوتـه صـىل اهللا عليـه وسـلم بأنـه مل يتصـل 
 .بأحد من أهل الكتب السابقة ومل يعارشهم ؛ فضال أن يأخذ عنهم 

                                                
 )٣٢٣/ ٥( اجلواب الصحيح  ) ١(



 
 

  
 

 يعلمون هذا من سـريته قبـل أن – العارفون بحاله –ولقد كان قومه 
 .ليه يوحى إليه وبعد أن أوحي إ
(ôâs﴿ :يقول سبحانه وتعاىل  s9 ur ãN n= ÷ètR óOßg ¯R r& öcq ä9q à) tÉ $ yJ̄R Î) ¼ çm ßJÏk= yèãÉ Öç t± o0 3 

Üc$ |¡ Ïj9 ìÏ% ©!$# öcr ßâÅsù= ãÉ Ïmøäs9 Î) @ëÏJyfôãr& #xã»yd ur îb$ |¡ Ï9 ?Ü Î1 tç tã êúüÎ7 ïB ÇÊÉÌÈ  ﴾ 
 .] ١٠٣:النحل[

النبـي وقد جاء يف سبب نزول اآلية أن قينا روميـا كـان بمكـة فكـان 
 ويف بعض الروايات أن الرسـول صـىل اهللا ،صىل اهللا عليه وسلم جيلس إليه

إنـام : عليه وسلم كان يأتيه ويدعوه إىل اإلسـالم فقـال بعـض كفـار قـريش 
 .)١( القرآن من هذا األعجمي – صىل اهللا عليه وسلم –يتعلم حممد 

 وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كشف إذ قال قوال فصال "
 دون جدال 
﴿Üc$ |¡ Ïj9 ì Ï% ©!$# öcr ßâÅsù= ãÉ Ïm øäs9 Î) @ëÏJyfôãr& # xã»ydur îb$ |¡ Ï9 ?Ü Î1 tç tã 

êúüÎ7 ïB ﴾]  أي كيف يعلمه وهو أعجمـي ال يكـاد يبـني، ] ١٠٣: النحل، 
 . )٢("وهذا القرآن فصيح عريب معجز 

 ال حيـسـن أن ـيـتكلم بلـسـان "فـإذا ـكـان النـبـي ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم 
إنه افرتى :  فلام قالوا ، حيسن أن يتكلم هبذا الكالم العريبالعجمي وذاك ال

$Üc﴿ : قال تعاىل ، وأنه علمه إياه برش،هذا القرآن |¡Ïj9 ì Ï% ©!$# öcr ßâÅsù=ãÉ ﴾ 

                                                
 ) ١١٥/ ٩(الدر املنثور ) . ٥٢٣/ ٤( تفسري ابن كثري ، )٣٦٤/ ١٤(انظر تفسري الطربي  ) ١(
 )٢٨٧/ ١٤( التحرير والتنوير  ) ٢(
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 . وينسبونه إليه ،أي يضيفون إليه هذا التعليم
لسـان هـذا الشـخص :  فقال ،وعرب عنه بلفظ اإلحلاد ملا فيه من امليل

 وهم مل يمكنهم أن يضيفوا هذا ،علمه القرآن لسان أعجميالذي قالوا إنه ي
 لكونه كان جيلس أحيانـا إىل ، بل إىل هذا األعجمي،التعليم إىل رجل عريب

النبي صىل اهللا عليه وسلم وذلك األعجمي ال يمكنـه الـتكلم هبـذا الكـالم 
ـك ،وحمـمـد ال يـعـرف بالعجمـيـة، ـبـل ـهـو أعجـمـي،الـعـريب  لـكـن غاـيـة ذـل

نه يعرف قليال من كالم العرب الـذي حيتـاج إليـه يف العـادة أ... األعجمي 
 كلفظ اخلبز واملاء والسامء ،مثل األلفاظ التي حيتاج إليها يف غالب األوقات

 .)١( " وال يعرف أن يقرأ سورة واحدة من القرآن ،واألرض
 :وقد جاء الرد عىل زعمهم يف اآلية من وجهني

لعربية، فكيف يمكن أن يتلقاه أن هذا القرآن معجز بألفاظه ا: األول
ًمن رجل أعجمي اللسان، ال يعرف العربية وال يتقنها فضال أن يأيت بأرفع 

 .الكالم وأوضحه وأعاله
أن العلوم العظيمة املفضلة التي جـاء هبـا القـرآن ال يمكـن أن : الثاين

 . عىل هذا التفصيل والبيان ممن ال حيسن العربيةeيتلقاها 
Öç﴿ :  اآليـة بقولـهوقد جاء التعبري يف t± o0  ﴾ ليجمـل القـول ويتضـمن

 يدرك أنه ال eالرد عليه؛ إذ من عرف القرآن الكريم وخرب ما جاء به حممد 
ًيمكن أن يكون من تعليم برش وال تلقينه؛ كائنا من كان؛ فجاء التعبـري عـن 

                                                
 )٣٣٢/ ٥( اجلواب الصحيح  ) ١(



 
 

  
 

 .قوهلم بام يشمل رده ودحضه وبيان بطالنه وكذبه
هم مل يكتف السياق ببيان أن الـذي ويف سياق الرد عىل كذهبم وشبهت

 -ًمـع أنـه كـان كـايف ًا يف رد شـبهتهم–يلحدون إليه أعجمي والقرآن عريب 
ـه  ـرآن بأـن Ü?﴿ ولـكـن ـجـاء وصــف الـق Î1 tç tã êúüÎ7 ïB  ﴾ فـقـد ـجـاء بأحـسـن

ًاأللفاظ يف أجود النظـوم والرتاكيـب، كـام جـاء مبينـا عـن املعـاين العظيمـة 
 .اجلليلة التي يتضمنها بأحسن سبيل
 قد جـاء ببيـان مـا -حتى الساموية منها–وال يعرف يشء من الكتب 

 . )١(حيتاج إليه الناس يف عاجلهم وآجلهم كام جاء به القرآن الكريم 
فهذا الدليل الذي أشار إليه القرآن هو من أعظم الدالئل عىل صدق 
نبوته صىل اهللا عليه وسلم وأنه رسول من عند اهللا تعـاىل لـيس بكـاذب وال 

 وقصـص ، فإن القـرآن الكـريم مملـوء مـن أخبـار الغيـب،ر وال كاهنساح
 ،املاضني كقصة آدم عليه السالم وزوجه وإسـكانه اجلنـة ثـم إخراجـه منهـا

 وتكذيبهم له ولبثه فـيهم ألـف سـنة ،وقصة نوح عليه السالم ودعوته قومه
 وقصة إبراهيم اخلليل عليه السالم ومـا ،إال مخسني عاما وإهالكهم بالغرق

 وجمـيء املالئكـة إليـه يف صـورة ، وخـرب إلقائـه يف النـار،رى له مـع قومـهج
 ، وذهاب املالئكـة إىل لـوط عليـه السـالم ومـا جـرى لـه مـع قومـه،ضيفان

 وصالح ، وهود عليه السالم وقومه، وقصة مدين،وكيف أهلكهم اهللا تعاىل
 وقصـص بنـي إرسائيـل ومـا ،عليه السالم وقصة الناقة وتكـذيب قومـه لـه

                                                
 . راجع ما يأيت يف املبحث السابع والثامن)١(
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 ومبعث موسى عليه السالم وأحواله ، هلم مع أنبيائهم عليهم السالمجرى
 ونحو ذلك من ، وقصته مع فرعون وكيف أغرقه اهللا تعاىل يف اليم،مع قومه

القصص التي ذكرها القرآن الكريم عن األنبياء علـيهم السـالم كإسـامعيل 
وإسـحاق ويعقـوب ويوسـف و داوود وسـليامن و زكريـا وحييـى وعيسـى 

 وما قصه اهللا تعاىل عن غري األنبياء كقصة اخلرض وأصحاب ،السالمعليهم 
 وقصة الذين خرجوا مـن ديـارهم ،الكهف وذي القرنني وصاحب اجلنتني

 وغري ذلك ، وقصة الذي أماته اهللا مائة عام ثم بعثه،وهم ألوف حذر املوت
من القصص واألخبار التي جـاء سـياقها يف القـرآن مفصـلة مبينـة بأحسـن 

 وهي أمور ال تدرك بالعقل وال يعرفهـا النـاس إال مـن جهـة األنبيـاء ،بيان
 فإما أن يكون هو صـىل اهللا عليـه وسـلم نبيـا ،الذين أوحى اهللا إليهم بذلك

 وهذا االحـتامل الثـاين ،تباع األنبياءأ أو يكون أخذه من ،تلقاه من اهللا تعاىل
 كتابـه ممـا جـاء بـه نسوقه من باب التنزل وإال فإن مـا أخـرب اهللا تعـاىل بـه يف

الرسول صىل اهللا عليه وسلم ال يوجد مثله عـىل هـذا النحـو مـن التفصـيل 
والبيـان يف كتـب أهـل الكتـاب مـع مـا أتـى عليهـا مـن التحريـف والتغيـري 

تباع األنبياء مـن أهـل أ ومع ذلك فإن احتامل أن يكون أخذه عن ،والتبديل
دة أعدائه وأوليائه مل جيتمع الكتاب غري وارد ألنه صىل اهللا عليه وسلم بشها
 وال كـان عنـده بمكـة مـن ،بأحد من أهل الكتاب ال قبل النبوة وال بعـدها
 وممـا يشـهد لـذلك ويـدل ،يعرف هذه األخبار ال من أهل مكة وال غريهم

 :عليه أمور منها 
 وحرصـا عـىل ، أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عـداوة لـهً:أوال



 
 

  
 

 فلو كان تعلم هذا األخبـار ، عام به يقدحون فيه وبحثا،تكذيبه والطعن فيه
 ،من أهل الكتاب لطعنوا عليه بذلك وأظهروه واختذوه ذريعـة لـرد دعوتـه

 فلام مل يفعلوا مع متام علمهم بحاله وسريته وحياتـه علـم ،وتكذيب رسالته
 .أن ذلك مل يقع 

ك  أنه لو تعلم هذه األخبار من أهل الكتاب لكانوا خيربون بذلً:ثانيا
 وحرصهم عـىل انخفـاض ،ويظهرونه خصوصا مع شدة عداوة أكثرهم له

 . فلام مل يفعلوا دل عىل أنه مل يأخذ ذلك عنهم ،دينه
 ومـا جـرى بينـه وبيـنهم مـن ،وكل من خرب سريته مع أهـل الكتـاب

 وهـو يف كـل مـرة ، وتارة بالسيف والسـنان،النزال ؛ تارة باحلجة والربهان
 وبالسيف والقوة حتى سـبى نسـاءهم وقتـل ،ةيظهر عليهم بالدليل واحلج

 ـثـم يعلـمـون أـنـه تلـقـى ديـنـه ـعـنهم وال ،هم وأجالـهـم ـمـن أرـضـهمتمـقـاتل
 . هذا من أحمل املحال وأظهر الباطل ،يظهرون ذلك وال حيتجون به عليه

 أن أحواله وأخباره صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن حـني مولـده إىل ً:ثالثا
 وحكـوا دقائقهـا يف ، تناقلهـا النـاسحني وفاته معلومة مستفيضة مشـهورة

 فال يمكن ملثل هذا األمر العظيم الذي لـه أثـر عـىل ،حياته العامة واخلاصة
 . بل وال يعرف به أحد ،دعوته أن حيصل ثم ال ينقل

وغري ذلك من الدالئل والرباهني التي تدل عىل أنه مل يتصل بأحد من 
 .)١(ما أوحاه اهللا تعاىل إليه أهل الكتاب ومل يأخذ عنهم شيئا من رشيعته إال 

                                                
 )  وما بعدها ٥/٣٨٧(اجلواب الصحيح : انظر  ) ١(
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ابتعث اهللا تعاىل رسله عليهم السالم إىل الناس لدعوهتم إىل توحيـده 
ـادة ـغـري اهللا تـعـاىل ـمـن  وإـخـالص العـبـادة ـلـه، وـحتـذيرهم ـمـن الرشك وعـب

ـاء األـشـجار واألحـجـار، وا ـبرش واجلــن ، واألولـي لكواـكـب والنـجـوم واـل
$!﴿: واألنبـيـــاء  tBur $ uZù= yô öë r& Ï̀B öÅ Î= ö6s% ` ÏB @Aq ßô §ë ûw Î) ûÓÇrq çR Ïm øã s9 Î) ¼ çm ¯R r& Iw tm» s9 Î) HwÎ) 

O$ tR r& Èbr ßâç7 ôã$$ sù ÇËÎÈ  ﴾] ٢٥:األنبياء[. 
كام ابتعث الرسل عليهم السالم بالـدعوة إىل أصـول األخـالق التـي 

عليهـا كالصـدق والعـدل واألمانـة، وحتـريم الكـذب والظلـم فطر النـاس 
وـهـي أـصـول اتفـقـت عليـهـا دـعـوات الرـسـل عـلـيهم الـسـالم .والـفـواحش

ــــدعون إىل  اإلـســــالم b¨﴿ ؛فكلـهــــم ـي Î) öúïÏe$!$# yâYÏã «!$# ÞO»n= óô M}$#  ﴾]  آل
@9e﴿ ، وإن اختلفوا يف الرشائـع واملنهـاج] ١٩:عمران ä3 Ï9 $ oYù= yèy_ öN ä3ZÏB Zptã÷é Å° 

%[`$ yg ÷YÏBur  ﴾] ٤٨:املائدة. [ 
tíué﴿ :يقول جل وعال ü° Nä3s9 z̀ ÏiB ÈûïÏe$!$# $ tB 4Óú»ur ¾Ïm Î/ %[nq çR üìÏ%©!$# ur 

!$ uZøäym÷rr& y7 øã s9Î) $ tBur $ uZøä¢¹ ur ÿ¾Ïm Î/ tLìÏdº tç ö/Î) 4Óyõq ãBur #Ó |¤äÏãur ( ÷b r& (#qãKäÏ%r& tûïÏe$!$# üwur 

(#qè%§ç xÿ tG s? Ïmä Ïù  ﴾]١٣:الشورى[.  
 حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم مل يكـن بـدعا مـن الرسـل علـيهم ونبينا

السالم ،بل جاء بمثل مـا جـاءت بـه الرسـل مـن قبلـه فـدعا إىل توحيـد اهللا 
وإخالـصـه وإـفـراده بالعـبـادة واـلـدعاء والتوـكـل والرغـبـة والرهـبـة ، وأـمـر 



 
 

  
 

بالصدق والعـدل والكـرم والوفـاء ومكـارم األخـالق ، وهنـى عـن الرشك 
 .والفواحش والكذب واخليانةوالظلم 

مجيع ما يذكره اهللا تعاىل مـن قصـص ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه
األنبياء يدل عىل نبوة حممد بطريق األوىل؛ إذ كانوا من جنس واحد، ونبوته 

 .أهـ.)١( "أكمل، فينبغي معرفة هذا، فإنه أصل عظيم 
عليـه وسـلم ولقد كان هذا التوافـق بـني دعـوة نبينـا حممـد صـىل اهللا 

ودعوة سائر األنبياء عليهم السالم مما استدل به القرآن الكريم عـىل صـحة 
öN﴿ : يقول اهللا تعاىل ،نبوته وصدق دعوته åk ¨XÎ) (#þq çR%x. #såÎ) ü@ã Ï% öN çl m; Iw tm»s9Î) ûwÎ) ª!$# 

tbr çé É9õ3tG ó¡ oÑ ÇÌÎÈ tbqä9q à) tÉur $ ¨ZÍ¬ r& (#þq ä. Íë$ tG s9 $ oY ÏGyg Ï9#uä 9èÏã$ t± Ï9 ¥bq ãZøg¤C ÇÌÏÈ ö@ t/ uä!%ỳ Èd,ptø:$$ Î/ 

s-£â |¹ ur tûüÎ= yô öç ßJø9 $# ÇÌÐÈ ﴾ ]فليس مـا جـاء بـه الرسـول .]٣٧-٣٥:الصافات
 بل هو حق مـن اهللا تعـاىل ،صىل اهللا عليه وسلم شعرا وال رضبا من اجلنون

 ثـم ":  يقـول أبـو حيـان ،موافق ملا جاءت به الرسل الكرام علـيهم السـالم
قدمه من املرسلني ؛ إذ هو وهم عـىل طريقـة واحـدة يف أخرب أنه صدق من ت

 .أهـ.)٢( "دعوى األمم إىل التوحيد وترك عبادة غريه 
 املرسلني بأن جـاء بـام جـاؤوا – أيضا – وصدق ": ويقول السعدي 

 وأخـرب بصـدق رسـالتهم ونبـوهتم ، وآمـن هبـم، ودعا إىل ما دعـوا إليـه،به
 .أهـ. )٣( "ورشعتهم 

                                                
 .)١/٢٠٣(النبوات )) ١
 )٧٤٣/ ٧(البحر املحيط  ) ٢(
 )٦٤٨ص (تفسري السعدي  ) ٣(
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هم بأنه ما جاء إال بمثل مـا ري وأتبع ذلك بتذك": ويقول ابن عاشور 
 فـكـان اإلنـصـاف أن يلحـقـوه ـبـالفريق اـلـذي ،ـجـاءت ـبـه الرـسـل ـمـن قبـلـه

 .شاهبهم دون فريق الشعراء أو املجانني 
وتصديق املرسلني جيمع مـا جـاء بـه الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم 

ا جـاءت بـه  ألن مـا جـاء بـه ال يعـدو أن يكـون تقريـرا ملـ،إمجاال وتفصـيال
أو أن يكـون نسـخا ملـا ، الرشائـع السـالفة فهـو تصـديق لـه ومصـادقة عليـه

 .جاءت به بعض الرشائع السالفة 
واإلنباء بنسخه وانتهاء العمل به تصديق للرسل الذين جاؤوا بـه يف 

 وأول ذلـك إثبـات ، فكـل هـذا ممـا شـمله معنـى التصـديق،حني جميئهم به
 .الوحدانية له تعاىل 

 أن ما دعاكم إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل من قبلـه :فاملعنى 
 .أهـ.)١( "

 ÜUfTTTTÙVÖWè óØSåÉò:ÜWñ bÓéSªW¤ óÝQYÚ YüÞYÆ JðY/@Ö bËPYüfTT±SÚ ÜWÙPYÖ﴿ :ويقـــول ســـبحانه

óØSäWÅWÚ W¡TWTâWTß cÌÿX£WTÊ WÝQYÚ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSéèRKÖ ðàHTTWçYÑ<Ö@Ö ðàHTTWçY{ JðY/@Ö Éò:ÖW¤Wè óØYåY¤éSäñÀº 

óØSäTPVTßVKÜTVÒ ÇWÅ WÜéSÙVÕ̀ÅWTÿ (101) ﴾]  ١٠١/ البقرة[.  
q#)﴿ :ويـقــول ـســبحانه ãZÏB#uäur !$ yJÎ/ àM ø9 tìR r& $ ]%Ïdâ|Á ãB $ yJÏj9 öN ä3 yètB üw ur (#þq çRq ä3s? 

tA ¨rr& ¤ç Ïù%x. ¾ Ïm Î/  ﴾] ٤١:البقرة.  [ 
$ ﴿":يقول السعدي  ]%Ïdâ|ÁãB $ yJÏj9 öN ä3 yètB ﴾ا وال  أي موافقا له، ال خمالف

                                                
 )٢٣/١٠٨( التحرير والتنوير  ) ١(



 
 

  
 

مناقضا له، فإذا كان موافقا ملا معكم من الكتب غري خمالف هلا فال مانع لكم 
من اإليامن به، ألنه جاء بام جاء به املرسلون فأنتم أوىل من آمن به وصدق به 

 .لكونكم أهل الكتاب والعلم 
إشـارة إىل أنكـم إن مل تؤمنـوا بـه ) مصدقا ملا معكم:(وأيضا فإن قوله

تكذيب ما معكم ؛ ألن ما جاء به هو الذي جاء به موسى عاد ذلك عليكم ب
 . )١( "الخ ... وعيسى وغريمها من األنبياء فتكذيبكم له تكذيب ملا معكم 

أتى باحلال التي هي علة الصـلة ؛ إذ جعـل  ... ": ويقول ابن عاشور
 وهي العالمة الرئيسية ،كونه مصدقا ملا يف التوراة عالمة عىل أنه من عند اهللا

 فكام جعـل اإلعجـاز اللفظـي عالمـة ،ناسبة ألهل العلم من أهل الكتابامل
كذلك ... عىل كون القرآن من عند اهللا ألهل الفصاحة والبالغة من العرب 

 وهو اشـتامله عـىل اهلـدى الـذي هـو شـأن الكتـب ،جعل اإلعجاز املعنوي
راد من وامل... اإلهلية عالمة عىل أنه من عنده ألهل الدين والعلم بالرشائع 

كـون الـقـرآن مـصـدقا ـملـا معـهـم أـنـه يشـتمل ـعـىل اـهلـدى اـلـذي دـعـت إلـيـه 
 ، وإقامة العدل، واجتناب الرذائل، واألمر بالفضائل،أنبياؤهم من التوحيد

 . )٢( "الخ... ومن الوعد والوعيد واملواعظ والقصص 
وقد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه الكريم أن أهل الكتـاب يعلمـون صـدق 

اهللا عليه وسلم وصحة ما جاء به ألهنم جيدونه مصدقا ملا معهـم النبي صىل 

                                                
 )٣٣ص (تفسري السعدي  ) ١(
 )٤٥٩-١/٤٥٨( التحرير والتنوير  )٢(
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%tûïÏ﴿ : يقول سبحانه،من الكتاب ©!$# ur ÞOßg»oY÷ès?#uä |=» tG Å3ø9 $# tbq ßJn= ôètÉ ¼ çm ¯R r& ×A ¨î t\ãB Ï̀iB 

y7 Îi/¢ë Èd,pt ø:$$ Î/  ﴾] ١١٤:األنعام[. 
 وعلامء بنـي إرسائيـل يعلمـون ذكـر ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

%ìÏ﴿ : كام قـال اهللا تعـاىل ، ونزول الوحي عليه،e سال حممدإر ©!$# ¼ çmtRr ßâÅgsÜ 

$ ¹/q çG õ3tB öN èdyâYÏã í Îû Ïp1uëöq G9 $# È@ã ÅgUM}$#ur ﴾]  ١٥٧ :األعراف.[ 
ـــــال %tûïÏ﴿ :وـق ©!$#ur ÞOßg» oY÷ès?#uä |=»tG Å3ø9 $# tbq ßJn= ôètÉ ¼ çm ¯R r& ×A ¨î t\ãB Ï̀iB y7 Îi/¢ë Èd,ptø:$$ Î/ ( 

üx sù ¨ûsðq ä3s? öÆÏB tûïÎé tI ôJßJø9  ] .١١٤:األنعام [﴾  #$
ـــــــال z̀﴿ :وـق ÉÏ% ©!$# ãN ßg»uZ÷ès?# uä |=»tG Å3ø9 $# Ï̀B ¾ Ï&Î# ö7 s% N èd ¾ Ïm Î/ tbq ãZÏB÷sãÉ ÇÎËÈ ﴾ 

  .]٥٢: القصص[
(såÎ#﴿ :وـقــال ur 4ën= ÷F ãÉ öN Ík öé n= tã (# þqä9$ s% $ ¨ZtB# uä ÿ¾ Ïm Î/ çm ¯R Î) ë,ysø9 $# Ï̀B !$ uZÎn/§ë $ ¯R Î) $ ¨Zä. Ï̀B 

¾ Ï&Î# ö7 s% tûüÏJ Î= ó¡ ãB ÇÎÌÈ ﴾ ]٥٣: القصص[. 
ويعلمون املعاين التي فيـه أهنـا موافقـة ألقـوال الرسـل قبلـه يف اخلـرب 

 .األمر و
ـه ـد اهللا وصــفاته وعرشــه ومالئكـت  وخلقــه ،فإنــه أخــرب عــن توحـي

 وأمـر ،الساموات واألرض وغـري ذلـك بمثـل مـا أخـربت بـه الرسـل قبلـه
ـك   وبالـعـدل والـصـدق والصــالة ،ـلـهبتوحـيـد اهللا وعبادـتـه وـحـده ال رشـي

 كـام أمـرت وهنـت الرسـل ، وهنى عن الرشك والظلم والفـواحش،والزكاة
 .قبله 

 التـي اتفقـت عليهـا ،والسور املكية نزلت باألصول الكليـة املشـرتكة
وهي اإلسالم العام الذي ال يقبل اهللا من أحـد مـن ، الرسل التي ال بد منها



 
 

  
 

 .األولني واآلخرين دينا غريه 
 وفيها مـا خيـتص بـه الرسـول صـىل اهللا ،ا السور املدنية ففيها هذاوأم

عليـه وسـلم مـن الرشعـة واملنهـاج ؛ فـإن ديـن األنبيـاء واحـد كـام ثـبـت يف 
 إنـا مـعرش األنبيـاء ديننـا ": الصحيح عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال

tíué﴿ : ـقــال اهللا تـعــاىل،١"واـحــد  ü° N ä3 s9 z̀ ÏiB ÈûïÏe$!$# $ tB 4Óú»ur ¾ ÏmÎ/ %[nqçR üìÏ% ©!$# ur 

!$ uZøäym÷rr& y7 øã s9 Î) $ tBur $ uZøä¢¹ ur ÿ¾ ÏmÎ/ tLìÏdº tç ö/Î) 4Óyõq ãBur #Ó|¤äÏãur ( ÷b r& (#q ãKäÏ%r& tûïÏe$!$# üw ur 

(#qè%§ç xÿ tG s? Ïmä Ïù ﴾] ١٣:الشورى[. 
$﴿ :وقــال تعــاىل pk öâr'̄» tÉ ã@ ßô îç9 $# (#q è= ä. z̀ ÏB ÏM»t6Íhã ©Ü9 $# (#q è= uH ùå$#ur $ ·sÎ=»|¹ ( íÎoT Î) $ yJÎ/ 

tbq è= yJ÷ès? ×Lì Î= tæ ÇÎÊÈ ¨b Î) ur ÿ¾ Ín Éã»yd óOä3 çF̈Bé& Zp̈Bé& Zo yâÏnº ur O$ tR r& ur öN à6ö/uë Èbq à) ¨? $$ sù ÇÎËÈ 

(#þq ãè©Ü s) tG sù Oèdtç øBr& öN æh uZ÷èt/ # \çç/ ãó ( ë@ä. ¥> ÷ì Ïm $ yJÎ/ öN Ík öâyâs9 tbq ãmÌçsù ÇÎÌÈ ﴾] ـــون : املؤمـن
٢( " ... ]٥٣-٥١(. 

 ومعنى علم الذين أوتـوا الكتـاب بـأن القـرآن ": شورويقول ابن عا
 صىل اً وهم يعلمون أن حممد،منزل من اهللا أهنم جيدونه مصدقا ملا يف كتاهبم

اهللا عليه وسلم مل يدرس كتاهبم عىل أحـد مـنهم ؛ إذ لـو درسـه لشـاع أمـره 
 وهـم أحـرص عـىل ، وألعلنوا ذلك بني النـاس حـني ظهـور دعوتـه،بينهم
 . )٣( "الخ ... ه  ومل يدعو،ذلك

                                                
ِ واذكر يف الكتاب﴿: قول اهللا، كتاب األنبياء، رواه البخاري ) ١( َ ُِ ْ ِْ ْ ، كتاب الفضائل،  ومسلم،﴾ ...َ

 )٢٣٦٥(باب فضائل عيسى عليه السالم رقم 
 )٣٤٢-٥/٣٤٠(اجلواب الصحيح  ) ٢(
 )٦/١٦( التحرير والتنوير  ) ٣(
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ــــاىل  ¼﴿ :ويـقــــول تـع çm ¯R Î)ur í Å"s9 Ìç ç/ãó tûüÏ9 ¨r F{$# ÇÊÒÏÈ óOs9 urr& ä̀3 tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& 

¼ çm uH s>÷ètÉ (#às ¯»yJn= ãã ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) ÇÊÒÐÈ ﴾ ]١٩٧-١٩٦: الشعراء[.  
أي أن اهلدي الذي جاء به رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف القـرآن 

 .تب األنبياء السابقني كالتوراة واإلنجيل الكريم يف ك
أن مـا جـاء بـه القـرآن موجـود يف كتـب :  املعنـى": قال ابـن عاشـور

وال جتد شيئا من كالم املسيح عليه السالم املسطور يف األناجيل ... األولني 
يـة عـىل آأن ذلـك : واملقصـود . غري املحرف عنه إال وهو مذكور يف القرآن 

 .)١( " وهذا معنى كون القرآن مصدقا ملا بني يديه ،صدق أنه من عند اهللا
ـبحانه ـال ـس ـم ـق óOs9﴿ :ـث urr& ä̀3tÉ öN çl °; ºp tÉ#uä b r& ¼ çm uH s>÷ètÉ (#às̄» yJn= ãã ûÓÍ_ t/ ü@ÉÏäÂ ué ó Î) 

ÇÊÒÐÈ ﴾ ] ١٩٧:الشعراء .[  
 ، وـصـدق مـا جـاء ـبـه،فعلـامء بنـي إرسائيـل يعلـمـون صـدق القـرآن

 ،ندهم من الكتب الساموية التي مل حترفويعلمون أن ماجاء به مطابق ملا ع
ويعلمون أن ما جاء به من األصول والعقائد والقواعد موافق ملا جاءت به 

 .)٢(الرسل عليهم السالم 
وملا كان ما جاء به حممد صـىل اهللا عليـه وسـلم موافـق ملـا جـاءت بـه 

 كان التكذيب له تكذيب ملن قبله مـن املرسـلني ،الرسل عليهم السالم قبله
 .عىل وجه احلقيقة ؛ ألن الدعوة واحدة

                                                
 )١٩/١٩٢( املرجع السابق  ) ١(
 التحرير والتنوير، )٦/١٧٣(تفسري ابن كثري ، )٥/٣٤١(اجلواب الصحيح : انظر ) ٢(
)١٩/١٩٢  ( 



 
 

  
 

 إنه ال يمكن اإليـامن بنبـي مـن األنبيـاء أصـال مـع ": يقول ابن القيم
 وإنه من جحد نبوته فهو ، حممد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمةجحود نبو

 : ...  وهذا يتبني بوجوه،لنبوة غريه من األنبياء أشد جحدا
هللا صلوات اهللا وسالمه عليه هي أن دعوة حممد بن عبدا: الوجه الثاين

 فاملكـذب بدعوتـه مكـذب ،دعوة مجيع املرسلني قبله من أوهلم إىل آخـرهم
 فإذا كذبه املكذب ، فإن مجيع الرسل جاؤوا بام جاء به،بدعوة إخوانه كلهم

 ويف ذلك تكذيب كل رسول أرسله اهللا وكـل ،فقد زعم أن ما جاء به باطل
ٍيعتقد أن ما جاء به صدق وأنـه كـاذب مفـرت  وال يمكن أن ،كتاب أنزله اهللا

 .)١( "عىل اهللا 
وقد استعمل العقالء املنصـفون والبـاحثون عـن احلـق هـذا الطريـق 
ملعرفة صدق النبي صىل اهللا عليه وسلم وصحة نبوته وأنه ليس بكاذب وال 

 فهذا ورقة بـن نوفـل ملـا أخـربه النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم بـام رآه ،جمنون
 وكان ورقة قد تنرص وكان يكتـب ،ار حراء مبدأ نزول الوحيوسمعه يف غ

 وإن ،هذا هو النـاموس الـذي كـان يـأيت موسـى: اإلنجيل بالعربانية قال له
: أو خمرجـي هـم ؟ فقـال:  اهللا عليـه وسـلم قومك سيخرجونك فقال صىل

 وإن يدركني يومـك أنرصك ، مل يأت أحد بمثل ما جئت به إال عودي،نعم
 .)٢( ً مؤزراًنرصا

                                                
 )٣٥٩ص (هداية احليارى  ) ١(
باب كيف كان بدء الوحي إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ، كتاب بدء الوحي: رواه البخاري ) ٢(

 )٤٠٣( اهللا عليه وسلم رقم باب بدء الوحي إىل النبي صىل، كتاب اإليامن، ومسلم، )٣(رقم 



 ^ 

 

 

وبمثل هذا الطريق استدل النجايش ملك احلبشة ملا سمع القرآن من 
 إن هذا والذي جـاء بـه موسـى ": املسلمني الذين هاجروا إىل احلبشة فقال

 .)١"(ليخرج من مشكاة واحدة 
فهؤالء الكتابيني ملا رأوا أحوالـه وسـمعوا مـا جـاء بـه اسـتدلوا عـىل 

 . عليهم السالم صحته بموافقة ما عند األنبياء السابقني
 املدعي للرسالة يف زمن اإلمكان إذا ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 وإذا أتـى بـام هـو مـن ،أتى بام ظهر به خمالفته للرسـل علـم أنـه لـيس مـنهم
 ال سيام إذا علم أنه البد من رسول منتظـر ،خصائص الرسل علم أنه منهم

 .)٢( "الخ... 

                                                
والبيهقي يف ) ١/٣٦٢(انظر سرية ابن هشام . وابن إسحاق يف السرية ، )١/٢٠١(رواه أمحد  ) ١(

 رواه  أمحد ") ٦/٢٤(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ، بألفاظ متقاربة) ٢/٢٩٥(الدالئل 
  أهـ"ورجاله رجال الصحيح 

 )٩٣ص( رشح  األصفهانية  ) ٢(
 ففيها كالم نفيس يتعلق هبذا املبحث )  وما بعدها ١٥٠، ١٠٥، ٩١( وانظر ص 



 
 

  
 




 
 ،ابتعث اهللا تعاىل رسـله علـيهم السـالم وأيـدهم بالـدالئل واآليـات

 وحتمل الناس ، وتؤيد نبوهتم، التي تشهد بصدقهم)١(والرباهني واملعجزات
                                                

 :  الدالئل التي تشهد عىل نبوة األنبياء تسمى يف القرآن الكريم)١(
 ]. ١٠١/ اإلرساء [  z  y Z  }  |    {  ~]  : آية كقوله تعاىل

 ].٧٣/ األعراف [ Á  À  ¿  ¾  ½ Z]  : وقوله
i  h  g  ]  : وقوله   f   eZ ]  ٥٠/ املؤمنون.[ 
|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥     ¦  §  ]  : وقوله
¨Z  ]٢-١/القمر.[ 
̧   º  ¹  «  ¼]  :كقوله تعاىل: وتسمى بينة  ¶  µ Z  

 ].١٥٧/ األنعام [
̧   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹]  :وقوله  ¶ Z 

 ].٧٣/ األعراف [
 ].٥٣/ هود [ Ù  Ø  ×  Ö  ÕZ         ]  :وقوله
 ].٩٢/ البقرة [  Z|  {  ~  �   ]  :وقوله

̧   º  ¹  «  ]   :كقوله تعاىل: ًوتسمى برهانا   ¶  µ   ́  ³    ²  ±
  ¼Z  ] ١٧٤/النساء.[ 

 ]. ٣٢/القصص  [ z  y   xZ  }  ]  :وقوله 
 :ويعرفوهنا بأهنا ، وبعض أهل العلم يسميها معجزات  

بدعوى  اقرتاهنا: وزاد بعضهم...  عن املعارضة السامل، املقرون بالتحدي، األمر اخلارق للعادة   
 .النبوة 

= 



 ^ 

 

 

يت  ما من نبي إال وأو":  يقول صىل اهللا عليه وسلم،عىل اإليامن بام جاؤوا به
 . )٢( "عىل ما مثله آمن البرش 

 فهذا صـالح ، السالمموقد قص اهللا تعاىل يف كتابه آيات الرسل عليه
ــال لقومـــه ــه الســـالم ـق üw﴿ :علـي r& tbq à) G s? ÇÊÍËÈ í ÎoT Î) öN ä3s9 îAq ßô uë ×ûü ÏBr& ÇÊÍÌÈ ﴾ 

 ].١٤٣-١٤٢: الشعراء[
$!﴿ :فقالوا yJ ¯R Î) |MR r& z̀ ÏB tûïÌç s|¡ßJ ø9 $# ÇÊÎÌÈ !$ tB |MR r& ûw Î) ×é |³ o0 $ oYè= ÷W ÏiB ÏN ù'sù >p tÉ$ t«Î/ 

b Î) |MZä. z̀ ÏB öúüÏ%Ïâ»¢Á9 $# ÇÊÎÍÈ  ﴾]فأيده اهللا بربهان من ]١٥٤-١٥٣: الشعراء 
¾﴿ :عنده Ín Éã»yd ×p s%$ tR $ ol °; Ò> ÷é Å° ö/ ä3s9 ur Ü> ÷é Å° 5Qöq tÉ 5Qqè= ÷è̈B  ﴾] ١٥٥/ الشعراء[. 

ôâs% N﴿ :فكانت آية بينة ومعجزة واضـحة كـام قـال سـبحانه à6ø? uä!$ y_ 

×p uZÍhã t/ Ï̀iB öN ä3În/§ë ( ¾ Ín Éã»yd èp s%$ tR «!$# öN à6s9 Zp tÉ#uä ( ﴾]  وـقـــال ، ] ٧٣/ األـعـــراف
$﴿ :سبحانه oY÷ès?#uäur yäqßJrO sp s%$ ¨Z9 $# Zo ué ÅÇ ö7 ãB  ﴾] ٥٩/اإلرساء[.  

وهذا إبراهيم اخلليل عليه السالم كانت النار التي كاده قومه هبا بردا 
$﴿: وســالما علـيــه uZù= è% âë$ uZ»tÉ í ÎTqä. #Yäöç t/ $ ¸J»n= yô ur #ín? tã zOäÏdº tç ö/Î) ÇÏÒÈ  ﴾] األنبـيــاء

/٦٩ [. 
                                                

واحلق أنام ما جاء يف النصوص أدل عىل املقصود ؛ إذ دالئل النبوة وآيات األنبياء أعم من أن   =
، فآيات األنبياء قد تكون قبل إنبائهم وقد تكون بعده، تكون مقرونة بالتحدي أو دعوى النبوة
وكثري من . ،ومل يكن بعد قد أوحي إليه،  أب من آياتهفوالدة عيسى عليه السالم من غري

معجزات نبينا صىل اهللا عليه وسلم تكون بني أصحابه ريض اهللا عنهم غري مقرونة بتحد كتكثري 
 .املاء والطعام 

كتاب ، ومسلم، )٤٩٨١ (باب كيف نزول الوحي، كتاب فضائل القرآن،   رواه البخاري)٢(
 )١/١٣٤( رسالة حممد صىل اهللا عليه وسلم باب وجوب اإليامن ب، اإليامن



 
 

  
 

(ôâs﴿ :وهذا موسى الكليم عليه السالم قال عنـه  s9 ur $ oY÷ès?#uä 4Ó yõq ãB yì ó¡ Î@ 

¤M» tÉ#uä ;M» oYÉièt/ ( ö@ t«ó¡ sù ûÓ Í_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) øåÎ) öN èduä!%ỳ tA$ s) sù ¼ çms9 ãb öq tãöç Ïù íÎoT Î) öÅ ëZàß V{ 

4Ó yõq ßJ» tÉ #Yëq ßsó¡tB ÇÊÉÊÈ tA$ s% ôâs) s9 |M ÷H Í>tã !$ tB tA tìR r& ÏäIw às ¯»yd ûwÎ) è> uë ÏNº uq»yJ¡¡9 $# 

ÇÚöë F{$#ur tç Í¬ !$ |Á t/  ﴾]١٠٢-١٠١/اإلرساء [. 
وقد كانت املعجزات التي أجراها اهللا عىل يد رسوله حممـد صـىل اهللا 

 .آن لالحتجاج عىل نبوته عليه وسلم أحد الدالئل التي ساقها القر
رسـالته صـىل اهللا عليـه وسـلم بـام ) القرآن (  يقرر ":  يقول السعدي

 وما أجرى له من اخلوارق والكرامات الدال ،أظهر عىل يديه من املعجزات
 رسول اهللا الصادق ه عىل أن– فكيف إذا اجتمعت –كل واحد منها بمفرده 

 . أهـ)١( ." وحي يوحى  ن هو إالإ الذي ال ينطق عن اهلوى ،املصدوق
 ،ومن هذه اآليات التي ساقها القرآن لنبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم

 .حادثة اإلرساء واملعراج 
ــــاىل ــــول تـع z̀﴿ :يـق »ysö6ßô üìÏ% ©!$# 3ì ué ó r& ¾ Ín Ïâö7 yèÎ/ Wxøã s9 öÆÏiB ÏâÉfó¡ yJø9 $# 

ÏQ#tç ysø9 $# í n<Î) ÏâÉfó¡ yJø9 $# $ |Áø%F{$# ìÏ% ©! $# $ oYø.tç» t/ ¼ çm s9 öq ym ¼ çm tÉÎé ã\Ï9 ô Ï̀B !$ oYÏG» tÉ#uä 4 ¼ çm ¯R Î) uq èd 

ßìäÏJ¡¡9 $# çéçÅÁ t7 ø9 $# ÇÊÈ ﴾]١/اإلرساء[. 
 ،فذكر تعاىل منته عىل عبده وأنه أرسى بـه بـني املسـجدين العظيمـني
 ،فــأخرب قومــه حــني أصــبح فســارعوا إىل إنكــاره كعــادهتم يف التكــذيب

 وأخـربهم خـرب عـريهم ، ومل يكن رآه قبل ذلك،وأخربهم عن نعته وصفته
                                                

 )٢٣ص(   القواعد احلسان )١(



 ^ 

 

 

 عـن جـابر ريض اهللا عنـه ، فكان هذا آية عىل صـدقه،التي كانت يف الطريق
 ملا كذبتني قريش حني أرسي ": سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول

يب إىل بـيـت املـقـدس قـمـت يف احلـجـر فـجـىل اهللا يل بـيـت املـقـدس فطفـقـت 
  )٢( ."أخربهم عن آياته وأنا انظر إليه 

عه اهللا تعاىل درجات يف هذا اإلرساء حيث أم األنبياء بمسجد وقد رف
 ّ وأراه مـن آياتـه مـا ثبـت بـه نبوتـه وازداد بـه هـدى وبصـرية،بيت املقدس

﴿¼ çm tÉÎé ã\Ï9 ô Ï̀B !$ oYÏG»tÉ#uä  ﴾] ثم عرج به إىل السامء وأراه مـن آياتـه ،]١/ اإلرساء 
ـبحانه ـال ـس ¼﴿ :ـجـل وـعـال ـكـام ـق çm tRr ãç»yJçF sùr& 4í n? tã $ tB 3ìtç tÉ ÇÊËÈ ôâ s) s9 ur çn#uäuë »'s!÷ì tR 

3ì tç ÷zé& ÇÊÌÈ yâZÏã Ío uë ôâÅô 4ëyg tFZçR ùQ$# ÇÊÍÈ $ ydyâY Ïã èp̈Zy_ #ìur ù'pR ùQ$# ÇÊÎÈ øåÎ) Ó ý øótÉ no uë ôâÅb¡9 $# 

$ tB 4Óý øótÉ ÇÊÏÈ $ tB sø#yó çé |Çt7 ø9 $# $ tBur 4Ó xösÛ ÇÊÐÈ ôâs) s9 3ìr& uë ô Ï̀B ÏM»tÉ#uä Ïm În/uë #ìué ö9ä3 ø9 $# 

ÇÊÑÈ  ﴾] ١٨-١٢/النجم[  . 
 ،فقطعه صىل اهللا عليـه وسـلم للمسـافات الطويلـة يف املـدة القصـرية

 واجلنـة ، وأحـوال السـامء،وإخباره بـام رآه مـن الغيـب واملالئكـة واألنبيـاء
 وجربيل عليه السالم والبيت املعمور وسدرة املنتهى ؛ كل ذلك من ،والنار

 عليه وسلم معجـزة لـه وبرهانـا آيات اهللا الكربى التي أراها عبده صىل اهللا
 .عىل نبوته 

 وقبلـوا رسـالته يصـدقونه ،والذين آمنوا به صىل اهللا عليه وسلم قبـل

                                                
كتاب ، ومسلم، )٤٧١٠(تفسري سورة بني إرسائيل رقم ، كتاب التفسري،   رواه البخاري)٢(

  ) ١/١٠٩( باب اإلرساء برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، اإليامن



 
 

  
 

 والـذين مل يؤمنـوا يـدرك املنصـف مـنهم ،فيام أخرب به من اإلرساء واملعراج
صدق خربه فيام غاب بام أخرب به مما يعرفه كإخباره عن صفة بيـت املقـدس 

 .ه من قبل ونعته وهو مل يكن رآ
كام يعلم أهل الكتاب صدقه ألن ما أخرب به من اآليات هو من جنس 

 . وبعضه موجود يف كتبهم ،ما أخربت به األنبياء عليهم السالم
وحادثة اإلرساء واملعراج شأهنا شأن بعض دالئل نبوته صىل اهللا عليه 

 وفتنـة  هي من الفتن التـي يبـتيل هبـا اهللا عبـاده فتكـون تثبيتـا ألقـوام،وسلم
$﴿ :آلخرين كام قـال سـبحانه tBur $ uZù= yèy_ $ tÉöäîç9 $# ûÓÉL ©9 $# y7» oY÷Éuë r& ûw Î) Zp uZ÷F Ïù Ä¨$ ¨Z= Ïj9  ﴾

  .]٦٠/ اإلرساء [
 هي رؤيا عني أرهيا النبي صىل اهللا عليه وسلم ليلـة ": قال ابن عباس

 .)١( "أرسي به 
 اهللا عليـه ومن آياته التي ذكرها القرآن استدالال عىل نبوة النبي صـىل

ÏM﴿ :وسلم حادثة انشقاق القمر كام قال تعاىل t/ ué tI ø%$# èp tã$ ¡¡9 $# ¨, t±S $#ur ãçyJ s) ø9 $# ÇÊÈ 

b Î)ur (# ÷rtç tÉ ZptÉ# uä (#q àÊ Ìç ÷èãÉ (#q ä9qà) tÉur Öç ósÅô @çÏJ tGó¡ ïB ÇËÈ (#qç/¤ãü2ur (#þq ãèt7 ¨? $#ur óOèd uä!#uq ÷dr& 4 
ë@ à2ur 9ç øBr& @ç É) tG ó¡ ïB ÇÌÈ ôâ s) s9 ur N èduä!$ y_ z̀ ÏiB Ïä!$ t6/R F{$# $ tB ÏmäÏù íç y_yä÷ì ãB ÇÍÈ 8p yJò6Ïm 

×ptóÎ=» t/ ( $ yJ sù Ç` øóè? âë äãñY9 $# ÇÎÈ  ﴾] ٥-١/ القمر[.  
                                                

 ٨/٣٩٨ ( C  B   A  G  F  E  DZ  ]  باب، كتاب التفسري،  رواه البخاري)١(
وهبذا فرسها جماهد وسعيد بن جبري واحلسن ومرسوق وإبراهيم وقتادة )  فتح الباري

 .وغريهم  وعبدالرمحن بن زيد
 )٥/٨٩(تفسري ابن كثري : انظر
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 إن أهل مكة سألوا رسول اهللا صىل اهللا ": عن أنس ريض اهللا عنه قال
 .)١(" حتى رأوا حراء بينهام ،عليه وسلم أن يرهيم آية فأراهم القمر شقتني

ÏM﴿ :فنزـلــت: ـيــةويف روا t/ué tI ø%$# èp tã$ ¡¡9 $# ¨, t±S $#ur ãç yJs) ø9 $# ÇÊÈ b Î)ur (# ÷rtç tÉ ZptÉ# uä 

(#q àÊ Ìç ÷èãÉ (#q ä9qà) tÉur Öç ósÅô @ç ÏJtG ó¡ ïB ÇËÈ  ﴾]٢(]٢-١: القمر(. 
انشـق القمـر ونحـن مـع النبـي : وعن ابن مسعود ريض اهللا عنه قـال

 .)٣( " اشهدوا ": صىل اهللا عليه وسلم بمنى فقال
 جاء السفار من كل ،سحرنا حممد: ا تعنت هؤالء املرشكون وقالواومل

 .)٤( جهة فأخربوا أهنم رأوا القمر تلك الليلة وقد انشق فرقتني
فبني جل وعال أن انشقاق القمر آيـة مـن آيـات نبـوة حممـد صـىل اهللا 

 وأن ـهـذا ـهـو املقـصـود ـمـن انـشـقاقه ليعـتـرب الـنـاس ويؤمـنـوا ،علـيـه وـسـلم
 ،ن طمس عىل قلبـه وغلبـت عليـه الغفلـة فإنـه يعـرض ولكن م،ويصدقوا

 .ويرد هذه اآلية بام يعلم أنه كذب وباطل 
 فاملـانع ـهلـم ـمـن التـصـديق واإلـيـامن بـعـد ـهـذه اآلـيـة البيـنـة ـهـو أـهنـم

﴿(# þqãèt7 ¨? $#ur óOèduä!#uq ÷dr& ﴾، وإال فإنه قد جاءهم مـن اآليـات واحلـوادث مـا فيـه 
                                                

ومسلم  ،) فتح الباري٧/١٨٢(باب انشقاق القمر ، كتاب مناقب األنصار، رواه البخاري )١(
 .)٢٨٠٢(رقم ) ٤/٢١٥٩(باب انشقاق القمر ، كامهمكتاب صفات املنافقني وأح

 .)٣٢٨٦(رقم ) ٥/٣٩٧(، سورة القمر، كتاب تفسري القرآن، رواه الرتمذي )٢(
ومسلم  ، ) فتح الباري٧/١٨٢(باب انشقاق القمر ، كتاب مناقب األنصار، رواه البخاري )٣(

 .) ٢٨٠٠ (رقم) ٤/٢١٥٨(، باب انشقاق القمر، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم
وأبو داوود  ) ٣٧٠-١/٣٦٩(وأبو نعيم يف الدالئل ) ٢٦٦-٢/٢٦٥(رواه البيهقي يف الدالئل  )٤(

 .عن ابن مسعود ريض اهللا عنه) ٣٨(الطياليس يف املسند 



 
 

  
 

ôâ﴿ فـر واإلـعـراضواعـظ وزاجـر هلـم ـعـن الـتامدي يف الك s) s9 ur N èduä!$ y_ z̀ ÏiB 

Ïä!$ t6/R F{$# $ tB ÏmäÏù íç y_yä÷ìãB  ﴾.  
 انشـقاق القمـر آيـة عظيمـة ال يكـاد يعـدهلا يشء مـن ": قال اخلطايب

 .)١("آيات األنبياء 
ثبت ذلـك يف األحاديـث املتـواترة : وقال ابن كثري عن انشقاق القمر

 وأنـه كـان إحـدى ،بـني العلـامء وهذا أمر متفق عليـه ،باألسانيد الصحيحة
  أهـ .)٢(.املعجزات الباهرات 

 وبـني أن اهللا ، ذكر اهللا انشقاق القمر": وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 : وأخرب به حلكمتني عظيمتني،فعله

 ملا سأله املرشكون آية فأراهم انشقاق ،كونه من آيات النبوة: إحدامها
 .القمر 

 وأن ذلك دليل عـىل مـا ، انشقاق الفلكأنه داللة عىل جواز: والثانية
 .)٣( "أخربت به األنبياء من انشقاق الساموات 

فهذه اآليات والرباهني التي ذكرها القرآن لنبينا صىل اهللا عليه وسلم 
 املعجزات التي مل يعتـد جنسـها لغـري األنبيـاء هألن هذ، هي دليل عىل نبوته

 ال " واهللا تعـاىل ،لسـالموال معارض هلا هي من خصائص األنبياء علـيهم ا
 ألن يف ذلك من الفساد والرضر بالعباد ،ًيؤيد كذابا بمعجزة ال معارض هلا

                                                
 .)٧/١٨٦( فتح الباري  )١(
 .ًخمترصا) ٧/٤٤٧(تفسري ابن كثري  )٢(
 .)٦/١٥٩(اجلواب الصحيح  )٣(
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 وفيه من نقـض سـنته ، وفيه من سوء العاقبة ما متنعه حكمته،ما متنعه رمحته
öq﴿ : قـال تعـاىل،املعروفة وعادته املطردة مـا تعلـم بـه مشـيئته s9 ur tA §q s) s? $ oYøã n= tã 

uÙ ÷èt/ È@ÉÍr$ s%F{$# ÇÍÍÈ $ tR õãs{V{ çm÷ZÏB ÈûüÏJuã ø9 $$ Î/ ÇÍÎÈ §N èO $ uZ÷èsÜ s) s9 çm ÷ZÏB tûüÏ? uq ø9 $# ÇÍÏÈ $ yJsù 

Oä3ZÏB ô Ï̀iB >âtn r& çm ÷Ztã tûïÌì Éf»ym ÇÍÐÈ  ﴾] ١("] ٤٧-٤٤/   احلاقة(. 

 .واهللا أعلم 
 
  
 

                                                
 .)١٦٠ص(رشح األصفهانية  )١(



 
 

  
 

 



ـاىل ـنة اهللا تـع ـيهم الـسـالم اقتـضـت ـس ـه أن يرـسـل الرـسـل عـل  يف خلـق

مبرشين ومنذرين، ليخرجـوا النـاس مـن الظلـامت إىل النـور ويـدلوهم إىل 
الرصاط املستقيم، وحيذروهم مـن طريـق الغوايـة والرش الـذي يوصـل إىل 

$﴿   وتقوم احلجة عـىل املكلفـني، فبهم تتبني املحجة،اجلحيم tBur $ ¨Zä. tûüÎ/ÉjãyèãB 

4Ó ®L ym y] yèö6tR Zwq ßô uë ﴾ ]١٥/ اإلرساء[. 
وكان من لوازم هذا اإلرسال أن تقوم الدالئل والبينات عىل صدق  

هذا الرسول وأنه من عند اهللا تعاىل ، حتى يتبني النبي الصـادق مـن املتنبـئ 
مـامن :( يقول صىل اهللا عليه وسـلم ،الكاذب وحتى تقوم احلجة عىل اخللق
وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل نبي إال وأويت عىل مامثله آمن البرش، 

 .)١ ( ."ًفأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

ولقد كان أعظم ما جاء به حممد صىل اهللا عليه وسلم، بل ما جـاء بـه 
الرسل كافة كتاب اهللا ، القرآن الكريم ؛ الكتـاب واآليـة والربهـان والـذي 

 .)٢( "  عليه وسلم وقع به التحدي دون سائر آيات حممد صىل اهللا
 و ،فإن آياتـه صـىل اهللا عليـه وسـلم الدالـة عـىل نبوتـه كثـرية متعـددة

 حتى لقد عدها بعض من ألف يف دالئل النبوة ،الرباهني عىل صدقه متنوعة
                                                

 .سبق خترجيه  )١(
 )١/٥٤١(النبوات :  انظر)٢(
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فنافت عىل األلف آية ، وهي كلها تشهد له بصدق مـا جـاء بـه وصـدق مـا 
يه وسلم وأنه من عنـد اهللا يدعو إليه ؛ إذ إن الدالئل عىل صدقه صىل اهللا عل

 )٣ (ال تقترص عىل القرآن الذي وقع به التحدي كام ذهب إىل ذلك املتكلمون
بل كـل مـا يشـهد عـىل صـدقه مـن الـدالئل والرباهـني كإخبـاره باملغيبـات 
وتكثري الطعام ، واملاء ، وتأييده وظهوره عىل أعدائه ،  واندحار مـن نـاوأه 

ه وخلقه من الصـدق واألمانـة  والوفـاء وعاداه ، وما هو معروف من سريت
بالعهد ، ومن أعظم الدالئل عىل صدق النبوة صحة ما يدعو إليه من اخلري 
 ،واإليامن باهللا ومالئكته واليوم اآلخر، وبعده عن ضد ذلـك وحتـذيره منـه

 .كل هذا وغريه من دالئل نبوته صىل اهللا عليه وسلم 
 الذي أعجز اخللق ،املعجزويأيت يف مقدمة هذه الدالئل هذا الكتاب 

ـه  ـأتوا بمثـل @﴿ :أن ـي è% ÈûÈõ©9 ÏM yèyJtG ô_$# ß§R M}$# ê É̀fø9 $#ur #í n? tã b r& (#q è? ù'tÉ È@ ÷VÏJ Î/ #xã»yd 

Èb#uäöç à) ø9 $# üw tbq è? ù'tÉ ¾ Ï&Î# ÷W ÏJÎ/ öq s9 ur öc%x. öN åk ÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 # ZéçÎg sß ÇÑÑÈ  ﴾]اإلرساء /
٨٨[.  

 .ة وهو احلجة وهو املحجة لقد كان القرآن الكريم هو الدعو
فقد أخرب اهللا تعاىل يف غري موضع أن هذا الكتاب شاهد لصدق حممد 
صىل اهللا عليه وسلم وأنه رسول من عند اهللا تعاىل ، وذلك ملا اشـتمل عليـه 
من احلق والربهان واهلدى والنور، وألنـه فـوق طاقـة الـبرش، يعجـزون أن 

 .يأتوا بمثله ولو اجتمعوا عىل ذلك 

                                                
 ) ١/٢٣٨ (املرجع السابق:  انظر)٣(



 
 

  
 

 اختلف الناس يف وجوه إعجـاز القـرآن، وعـدوا لـذلك أنواعـا وقد
 .إنه معجز بفصاحته وبالغته وبيانه : متعددة، فمنهم من قال
 . يف إخباره بالغيوب هإعجاز: ومنهم من قال
 . إعجازه يف املعاين التي اشتمل عليها ، ودعا إليها : ومنهم من قال

 .واحلق أنه معجز يف هذا كله 
من الباحثني يرى أن إعجازه يف لغته وبيانه هو الوجـه  كثري  كانوإن

 أن إعجـازه - واهللا أعلـم -األول الذي وقع به التحدي ، إال أن الصواب 
 . وما األلفاظ إال خادمة للمعاين ، يف معانيه أعظم من إعجازه يف ألفاظه

ولئن كـان هـؤالء يـرون أن التحـدي وقـع يف أقرص سـورة منـه ، ممـا 
عه إخبار بالغيب وال ترشيع وال كشف جتريبـي وال نحـو عساها اليكون م

 وإنام فيها حتقيق روعة البيان وحسن النظم ، فإننا نقول إن فيهـا علـو ،ذلك
تها وكامهلا يف كل باب ، وإن كل سورة من سور القرآن طالت لاملعاين وجال

أم قرصت فيها من املعاين العظيمة ما يعجز اجلن واإلنس ولو اجتمعـوا أن 
توا بمثله ، كام أن فيها من جودة النظم وحسن السـياق مـا يعجـزون عـن يأ

إدراكه أيضا ، وهذا يظهر جليا لكل من تـدبر يف معانيـه وعـرف مقـدار مـا 
احتوته سوره وآياته من الدعوة إىل التوحيد والرب واخلري، وتعريف النـاس 

 لـه مـن برهبم وما جيب له من األسامء احلسنى والصفات العىل ، وما ينبغي
العبادة التي ال جتوز إال له ، كام فيه الدعوة إىل اإليامن باملالئكة والرسل وما 

 وبيان سـبيل ،أنزل عليهم من الكتب ، واإليامن باملعاد والقدر خريه ورشه
املؤمنني ، وطريق الغاوين وما حيل بكل فريق منهام من اخلري والرش، وغـري 
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 الرسـل علـيهم السـالم ، وهـي مـن ذلك مما ال يعرفه اخللق إال عـن طريـق
األـصـول الـتـي تكـفـل للـنـاس ـسـعادهتم يف ـعـاجلهم وآجلـهـم ، ومل يزاـلـوا 

 .يعرفون ذلك من لدن آدم عليه السالم إىل يومنا هذا
وهي قضايا ال يمكـن أن يـأيت هبـا إال مـن أوحـى اهللا تعـاىل إليـه مـن 

 بـاخلري أو  إذ املتنبـئ الكـذاب أو السـاحر والكـاهن ال يـأيت،الرسل الكرام
يدعو إىل الفضيلة ، وهذا يعرفه الناس من أحوال الرسل وأحوال السحرة 

 .والكاذبني 
ولذا ال يلتبس حال هؤالء بحال أولئك لعظيم ما بينهم من التاميز يف 
أحواهلم وصفاهتم وما يدعون إليه ، ويف عاقبتهم ومآهلم يف الدنيا ثم ما يتبع 

 .ذلك يف اآلخرة 
قرآن عىل احلقيقـة ال يقـترص عـىل إعجـازه اللفظـي بـل ًإذا فإعجاز ال

 .يتعداه إىل إعجازه املعنوي 
وكون القرآن معجـزة لـيس هـو مـن جهـة فصـاحته ": قال ابن تيمية

وبالغته فقط ، أو نظمه وأسلوبه فقط ، وال من جهة إخبـاره بالغيـب فقـط 
،وال من جهة رصف الدواعي عـن معارضـته فقـط ، وال مـن جهـة سـلب 

م عن معارضتهم فقط ، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة ، من قدرهت
جهة اللفظ ، ومن جهة النظم ، ومـن جهـة البالغـة ، يف داللـة اللفـظ عـىل 
املعنى ، ومن جهـة معانيـه التـي أخـرب هبـا عـن اهللا تعـاىل وأسـامئه وصـفاته 

 .ومالئكته، وغري ذلك 
يض ، وعـن الغيـب ومن جهة معانيه التـي أخـرب هبـا عـن الغيـب املـا



 
 

  
 

 .املستقبل ، ومن جهة ما أخرب به عن املعاد 
ومن جهة ما يبني فيه من الـدالئل  اليقينيـة واألقيسـة العقليـة ، التـي 

(ôâs﴿ :هي األمثال املرضوبة كام قـال تعـاىل s9 ur $ oYøù§é |À Ä¨$ ¨Z= Ï9 í Îû # xã»yd Èb#uäöç à) ø9 $# 

Ï̀B Èe@ ä. 9@ sWtB #ín1 r' sù çé sY ø. r& Ä¨$ ¨Z9 $# ûwÎ) #Yëqàÿ à2 ÇÑÒÈ  ﴾]٨٩/اإلرساء.[ 
وكل ما ذكـر النـاس مـن الوجـوه يف إعجـاز القـرآن هـو حجـة عـىل 

 .إعجازه وال تناقض يف ذلك ، بل كل قوم تنبهوا ملا تنبهوا له
إنـه معجـز : ومن أضعف األقوال قـول مـن يقـول مـن أهـل الكـالم 
، أو بسـلبهم برصف الدواعي مع متام املوجب هلا ، أو بسلب القدرة التامة 

ًالقدرة املعتادة يف مثله سلبا عاما  ً ... 
فاإلعجاز يف معناه أعظم وأكثر من اإلعجاز يف لفظه ، ومجيع عقـالء 
األمم عاجزون عن اإلتيان بمثله أعظم من عجز العرب عن اإلتيان بمثـل 

 .)١("الخ...لفظه
ـدمني يف موضــوع  ـاحثني املتـق ـبعض الـب ـف ـب ـا وـق ـر ـم ـن أن أكـث وأـظ

عىل اإلعجاز اللفظي هو أهنم كانوا من املتكلمني ، فلم يستبينوا ما اإلعجاز 
 مـن حسـن املعـاين التـي – يف سوره القصرية والطويلـة –يف القرآن الكريم 

دعا إليها يف العقائد والرشائع واألخالق ، وخصوصـا يف مباحـث العقائـد 
جانـب ، ولـذا مل يقفـوا عنـد )٢( التي كانوا يف جوانب منها عىل خطـأ وزلـل

                                                
  )٤٣٤ -٥/٤٢٨(اجلواب الصحيح  )١(

 .)١٦٧ص(، رشح األصفهانية ) ١/٥١٦(النبوات :  وانظر
 كانحراف املتكلمني يف دالئل إثبات اخلالق ووحدانيته وأسامئه وصفاته ، وإجياهبم أدلة منطقية مل )٢(

= 



 ^ 

 

 

املعاين كثريا ، ومل يولوها ماتستحق من العناية والرعايـة ، ومل يـربزوا مـا يف 
القرآن من تلـك اجلوانـب، وقـد كـان مـن أسـباب ذلـك مـا هـم عليـه مـن 
االنحراف يف بعض أبـواب العقـا ئـد ، ومنـاهج التلقـي، وإثبـات التوحيـد 

 املباحث والرسالة ، وغري ذلك ، فقرص هبم  بحثهم وتوقفت معرفتهم عند
اللفظية والبيانية ، وظنوا أن كثريا من هذه األصول واالستدالل عليها إنـام 
ـي ـسـلطوها ـعـىل  ـة الـت ـالنظر واملـقـدمات العقلـي ـرآن  ـك يؤـخـذ ـمـن ـغـري الـق

 .)١(النصوص
يف بيان إعجـاز القـرآن الكـريم يف هـذا اجلانـب ، وقـد  ولقد أحسنوا

ًقدموا فيه جهدا مشكورا نسأل اهللا أن يثيبهم  عليه ، ولكن قرصت معرفتهم ً
عن بيان ما يف هذا الكتاب العظيم واملعجزة الباقية ، مـن املعـاين اجلليلـة يف 
العقائـد والرشائـع واألخـالق والغيـوب وـغـري ذلـك ممـا ال يسـتطيع اـجلـن 

 .واإلنس أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا عليه متظاهرين 
 عليه وسلم فالقرآن العظيم أكرب شاهد عىل صدق النبي  صىل اهللا

                                                

ترد يف الرشع ، ويعتربون من مل يعرفها مقرصا يف حتقيق اإليامن ، وكانحرافهم أيضا يف طرق  =
إثبات الرسـالة ، وهم يف كل ذلك يوجبون ويسلكون طرقا مل تأت هبا الرشيعة ؛ إما أهنا غري 

ويعرضون عام يف القرآن من ، أو أهنا موصلة مع يشء من الضعف والوهن، موصلة للمقصود
وهي أبلغ يف ،  القطعية  واألقيسة الصحيحة واألمثال املرضوبة التي يفهمها كل أحدالدالئل

درء )  وما بعدها ١/٢٤٥(النبوات : انظر لالستـزادة . الوصول للمقصود والداللة عليه 
 ).  وما بعدهـا٣/٢٩٣( ، جمموع الفتاوى ) ١/٢٢(تعارض العقل والنقل 

لعل اهللا أن ييرس ذلك ، وهو جمال . رير، ومجع حتليـلوهذا موضع حيتاج إىل مزيد بحث وحت )١(
 . خصب للبحث 



 
 

  
 

 يف غري ههذا املعنى يف كتاب وأنه رسول من عند اهللا وقد قرر اهللا تعاىل
qä9$#)﴿ : يقول سبحانه ،موضع s%ur Iw öqs9 ö Ì̂ìRé& Ïmøã n= tã ×M»tÉ#uä Ï̀iB ¾ÏmÎn/§ë ( ö@è% $yJ̄RÎ) 

àM»tÉFy$# yâYÏã «!$# !$ yJ̄RÎ)ur O$ tR r& ÖçÉÉãtR êúüÎ7 ïB ÇÎÉÈ óOs9 urr& óOÎgÏÿ õ3tÉ !$ ¯R r& $uZø9 tìR r& y7 øãn= tã 

|=»tF Å6ø9 $# 4ën= ÷FãÉ óOÎg øän= tæ 4 ûcÎ) íÎû öÅ Ï9º så Zp yJômtç s9 3ìtç ò2Ïåur 5Qöq s) Ï9 öcqãZÏB÷sãÉ 

ÇÎÊÈ  ﴾ ]٥١-٥٠/العنكبوت[.  
 .)١( "فهو كاف يف الدعوة والبيان ، وهو كاف يف احلجة والربهان"

أومل : ( طريقه فقالملا كان املقصود بيان احلق ذكر اهللا ": قال السعدي
أنا أنزلنا عليك الكتاب ( يف علمهم بصدقك ، وصدق ما جئت به ) يكفهم 

وهذا كالم خمترص جامع ، فيه مـن اآليـات البينـات والـدالئل ) يتىل عليهم 
الباهرات يشء كثري، فإن إتيان الرسـول بـه بمجـرده ، وهـو أمـي مـن أكـرب 

 .اآليات عىل صدقه 
 .حتدهيم إياه ، آية أخرى ثم عجزهم عن معارضته ، و

هو من عنـد : ثم ظهوره وبروزه جهرا وعالنية ، يتىل عليهم ، ويقال
، قد أظهره الرسول ، وهو يف وقت قل فيه أنصاره ، وكثـر فيـه خمـالفوه  اهللا

 وأعداؤه ، فلم خيفه ، ومل يثن ذلك عزمه ، بل خرج عىل رؤوس 
ا كالم ريب فهل يقـدر األشهاد ، و نادى به بني احلارض والباد بأن هذ

 .أحد عىل معارضته؟ أو ينطق بمباراته أو يستطيع جماراته ؟ 
ثم هيمنته عـىل الكتـب املتقدمـة ، وتصـحيحه للصـحيح ، ونفـي مـا 

                                                
 .) ٥/٤١١(اجلواب الصحيح  )١(



 ^ 

 

 

 .أدخل فيها من التحريف والتبديل 
: ثم هدايته لسواء السبيل يف أمره وهنيه ، فـام أمـر بيشء فقـال العقـل

 .ليته مل يأمر به 
بل هو مطابق للعقل . ليته مل ينه عنه :  يشء ، فقال العقلوال هنى عن

وامليزان، واحلكمة املعقولة ، ثم مسايرة إرشاداته وهداياته وأحكامـه لكـل 
 .حال وكل مكان زمان بحيث ال تصلح األمور إال به 

فجميع ذلك ، يكفي من أراد تصديق احلق ، وعمل عىل طلب احلق ، 
... رآن ، وال ـشـفى اهللا ـمـن مل يـشـفه الفرـقـان فـال كـفـى اهللا ـمـن مل يكـفـه القـ

 .)١("الخ
 حممد  صـىل اهللا عليـه وسـلم أنـه ةثم  إن مما استدل به القرآن عىل نبو

جاءهم هبذا القرآن و نادى عىل رؤوس األشهاد أن  ائتوا بمثل هذا القرآن 
أو بعرش سور أو بسوره مثله ، وأعاد عليهم التحدي مرة بعد أخرى ، وهو 

 بذلك ، وينادي عليهم به ، ويطالبهم باإليامن بـه أو بمعارضـة مـا يقرعهم
جاء به إن كانوا ال يؤمنون ، وهم يف كل مرة يعجزون بل وال حياولون ذلك 

 :ملا انقدح يف أذهاهنم ووقع يف قلوهبم أنه ال يمكن معارضته فقال سبحانه 
﴿÷Pr& tbq ä9q à) tÉ ¼ ã&s!§q s) s? 4 @ t/ ûw tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÌÌÈ (#q è? ù'uã ù= sù ;]ÉÏâpt¿2 ÿ¾ Ï&Î# ÷W ÏiB b Î) (#q çR%x. 

öúüÏ%Ïâ»|¹ ÇÌÍÈ  ﴾ ]٣٤-٣٣/الطور[.  
اختلق القرآن من تلقاء نفسه فليأتوا  eا ًفإن كانوا يزعمون أن حممد

                                                
 .باختصار يسري) ٥٨٣ص( تفسري السعدي )١(



 
 

  
 

 .من عند أنفسهم بحديث مثله ، مادام أنه يف مقدور البرش 
Pr& öcqä9q÷﴿ :ثم حتداهم أن يأتوا بعرش سور مثله فقال تعاىل  à)tÉ 

çm1ué tIøù$# ( ö@ è% (#q è? ù'sù Îé ô³ yèÎ/ 9ë uq ßô ¾ Ï&Î# ÷VÏiB ;M»tÉué tIøÿ ãB (#q ãã÷ä$# ur Ç t̀B OçF ÷èsÜ tG óô $# Ï̀iB Èbr ßä «!$# 

b Î) óOçFZä. tûüÏ%Ïâ»|¹ ÇÊÌÈ  ﴾]١٣/هود[.  

 tBur tb%x. #xã»yd$﴿ :ثم حتداهم أن يأتوا بسورة واحدة فقال سبحانه 

ãb#uäöç à)ø9 $# b r& 3ìué tIøÿ ãÉ Ï̀B Âcrßä «!$# Å̀3» s9 ur t,ÉÏâóÁs? ìÏ% ©!$# tû÷üt/ Ïm ÷ÉyâtÉ ü@äÅÁøÿs? ur 

É=»tG Å3ø9 $# üw |=÷Éuë ÏmäÏù Ï̀B Éb>§ë tûü ÏH s>»yèø9 $# ÇÌÐÈ ÷Pr& tbqä9qà) tÉ çm1ué tIøù$# ( ö@è% (#q è? ù'sù ;o uëq Ý¡ Î/ 

¾Ï&Î# ÷VÏiB (#q ãã÷ä$#ur Ç t̀B OçF ÷èsÜ tG óô $# Ï̀iB Èbrßä «!$# b Î) ÷L äêYä. tûüÏ%Ïâ»|¹ ÇÌÑÈ  ﴾
  .]٣٨-٣٧/يونس[

وكانت هذه اآليات قد نزلت والرسول صىل اهللا عليه وسلم بمكة ، 
 :ثم ملا هاجر إىل املدينة أعاد التحدي مرة أخرى يف سورة البقرة وأنزل اهللا 

﴿bÎ)ur öN çFZà2 íÎû 5=÷Éuë $ £JÏiB $ uZø9 ¨ì tR 4ín? tã $ tRÏâö7 tã (#qè? ù'sù ;o uëq Ý¡ Î/ Ï̀iB ¾Ï&Î# ÷VÏiB (#q ãã÷ä$# ur 

N ä.uä!#yâyg ä© Ï̀iB Èbrßä «!$# cÎ) öNçFZä. tûüÏ%Ïâ» |¹ ÇËÌÈ b Î* sù öN ©9 (#qè= yèøÿ s? s̀9 ur (#q è= yèøÿ s? 

(#qà) ¨? $$sù uë$ ¨Z9 $# ÓÉL ©9 $# $ ydßäq è%ur â¨$ ¨Z9 $# äo uë$ yfÅsø9 $#ur ( ôN£âÏãé& tûïÌç Ïÿ»s3 ù=Ï9 ÇËÍÈ  ﴾ 
  .]٢٤-٢٣/البقرة[

 وهـي ، هـذا الكتـابوهذه معجزة أخرى له صىل اهللا عليه وسلم يف
 . ألنه ليس يف مقدور البرش ،إخباره  بأهنم ال يفعلون ذلك أبد الدهر

فتحدهيم وعجز املعارصين له عن معارضته هـذه معجـزة، وإخبـاره 
 .)١(أهنم ال يفعلون ذلك وال من جييء بعدهم  وجزمه بذلك معجزة أخرى

                                                
 )٥/٤٢٥(اجلواب الصحيح :  انظر)١(



 ^ 

 

 

ه  مـن مبعثـ - عـرهبم و عجمهـم –ولقد علم الناس وأصغى العـامل 
صىل اهللا عليه وسلم إىل يومنا هذا هلذا التحدي ومل يستطع أحد ؛ فردا كـان 
أو مجاعة أن يأيت بمثله أو قريب منه يف حسن نظامـه وجـودة ألفاظـه وعلـو 
مكانته وجاللة ما يدعو إليه ، مع كثرة املعادين ووفـرة املنـاوئني ، ومـع مـا 

ا يف مقدور أحد من جبل عليه البرش من حب الظهور والعلو ، فلو كان هذ
b﴿ :اخللق  ملا تأخر عن ذلك وهو يستطيعه ، ولكن صـدق اهللا Î* sù öN ©9 (#q è= yèøÿ s? 

s̀9 ur (#qè= yèøÿ s? ﴾] ٢٤/البقرة[. 
ـو  ـرهم عصــبية  ـل ـة وأكـث ـم أـشـد الـنـاس محـي ولـقـد ـكـان الـعـرب وـه
يستطيعون إىل ذلك سبيال ملا تأخروا عنه أو تباطؤا عن اإلتيان بمثله ، كيف 

رعهم وينادي عليهم ، ويعلن بتحدهيم يف املحافل واملجامع الكبار ، وهو يق
بل أبلغ من ذلك قامت احلروب بينه وبينهم فقتل مقاتلهم وسبى ذرارهيـم 

إيتوا بمثل هذا القرآن املعجـز أو آمنـوا بـام :وقسم أمواهلم ، وهو يقول هلم 
 وأنـه ،رش وأن ما جئت به فوق طاقة الب،جئت به ما دمتم معرتفني بعجزكم

من عند اهللا تعاىل الذي أرسلني إلـيكم ، وقـد كـانوا أهـل اللسـان وأربـاب 
الفصاحة والبيان ، بل مل ينقل عن أحد منهم أنـه حـاول إىل ذلـك سـبيال أو 

 أنـه لـيس – وهـم أهـل املعرفـة -ابتغى إىل ذلـك طريقـا ملـا كـانوا يعرفـون 
 .بمقدورهم اإلتيان بمثله أو معارضته 

ãAÍiî﴿ :يقول سبحانه  t\çR ur z̀ ÏB Èb#uäöçà) ø9 $# $ tB uqèd Öä!$ xÿ Ï© ×puH÷quëur tûüÏZÏB÷sßJù=Ïj9   üwur 

ßâÉÌì tÉ tûüÏJÎ=»©à9 $# ûw Î) #Yë$ |¡ yz ÇÑËÈ !#såÎ)ur $ oYôJyè÷R r& í n? tã Ç`»|¡SM}$# uÚ {èôãr& $t« tR ur ¾Ïm Î7 ÏR$pg¿2 ( 
#såÎ)ur çm ¡¡ tB ïé¤³9 $# tb%x. $ Uôq ä«tÉ ÇÑÌÈ ö@ è% @@à2 ã@ yJ÷ètÉ 4ín? tã ¾Ïm ÏFn=Ï.$ x© öN ä3ö/tç sù ãNn= ÷ær& ô ỳJÎ/ 



 
 

  
 

uqèd 3ì yâ÷dr& Wxã Î6yô ÇÑÍÈ öÅtRq è= t«ó¡ oÑ ur Ç t̀ã Çyr îç9 $# ( È@è% ßyr îç9 $# ô Ï̀B ÌçøBr& íÎn1uë !$ tBur 

O çFè Ï?ré& z̀ ÏiB ÉOù=Ïèø9 $# ûw Î) WxäÎ= s% ÇÑÎÈ ûÈõs9 ur $ oYø¤Ï© ¨û tùydõãuZs9 üìÏ% ©!$$ Î/ !$ uZøäym÷rr& y7øã s9 Î) §N èO üw 
ßâÅgrB y7s9 ¾Ïm Î/ $ uZøän= tã ¸xã Å2ur ÇÑÏÈ ûw Î) ZpyJômuë Ï̀iB öÅ Îi/¢ë 4 ¨bÎ) ¼ ã&s# ôÒsù öc%x. 

y7øã n= tã #ZéçÎ7 ü2 ÇÑÐÈ @ è% ÈûÈõ©9 ÏM yèyJtG ô_$# ß§R M}$# ê É̀fø9 $# ur #ín? tã b r& (#qè? ù'tÉ È@ ÷VÏJÎ/ #xã»yd 

Èb#uäöç à)ø9 $# üw tbqè? ù'tÉ ¾ Ï&Î# ÷W ÏJÎ/ öq s9 ur öc% x. öNåk ÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 #ZéçÎg sß ÇÑÑÈ ôâs)s9 ur $ oYøù§é |À 

Ä¨$ ¨Z= Ï9 í Îû #xã»yd Èb#uäöç à) ø9 $# Ï̀B Èe@ä. 9@ sW tB #í n1 r'sù çé sYø.r& Ä¨$ ¨Z9 $# ûw Î) # Yëq àÿ à2 ÇÑÒÈ  ﴾
  .]٨٩-٨٢/اإلرساء[

فالقرآن الكـريم مـن أعظـم الـدالئل عـىل نبـوة حممـد صـىل اهللا عليـه 
 .مجال وعىل سبيل التفصيل وسلم ، ويظهر هذا عىل سبيل اإل

فإن القرآن الكريم فيه حتدي مجيع األمم أن يـأتوا بمثـل : أما اإلمجال
 .هذا القرآن ، أو بعرش سور ، أو بسورة مثله 

وهذا كام سبق حتد جلميع اخللق جنهم و إنسهم ، عرهبم و عجمهم ، 
رش ، املعارصين لنزوله والذين جاؤوا بعد ذلك ، وقد ذاع هذا التحدي وانت

وعلم به العـام واخلـاص ، وكـان الكفـار أحـرص مـا يكونـون عـىل إبطـال 
دعوته ونقض قوله ، ولو كان يف مقدورهم ؛ هم أو غريهم اإلتيان بذلك ما 

 .تأخروا عنه 
فهذا مما يورث علام يقينا أن هذا الكتـاب العظـيم لـيس مـن الـبرش ، 

ٍتنْزيل من حكيم محيد﴿  وإنام هو ِ ِ َِ ٍ َ ْ ٌ ِ َ  ﴾.  
فام يف القرآن من أوجه اإلعجاز املتعددة ؛ يف البالغـة : ا التفصيلوأم

 .والفصاحة وحسن النظم وعلو املعاين وغري ذلك من أوجه اإلعجاز 



 ^ 

 

 

 وجوه إعجاز القرآن –وهذه األمور ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 من ظهرت له من أهل العلم واملعرفة ظهر له إعجازه مـن هـذا الوجـه ، –

ظهر له ذلك اكتفى باألمر الظاهر الذي يظهر له وألمثاله ، كعجـز ومن مل ي
مجيع اخللق عن اإلتيان بمثله مع حتدي النبي وإخباره بعجزهم ، فـإن هـذا 

 .أمر ظاهر لكل أحد 
ودالئل النبوة من جنس دالئل الربوبية ، فيها الظاهر البني لكل أحد 

م حمتـاجون إىل اإلقـرار فـإن اخللـق كلهـ... وفيها ما خيتص به من عرفه ... 
باخللق واإلقرار برسله ، وما اشتدت احلاجة إليه يف الـدين والـدنيا فـإن اهللا 

 .)١(أهـ".جيود به عىل عباده جودا عاما ميرسا

 
 
 
 

                                                
 )٥/٤٣٥( اجلواب الصحيح )١(



 
 

  
 

 


  
دتـه بمبحـث  وإنـام أفر،الكالم هنا فرع عن الكالم يف املبحث السابق

 : منها،مستقل ألمور
 .أمهيته وعظيم العناية به  -
أن كثريا مـن النـاس يغفـل عـن هـذا اجلانـب العظـيم مـن جوانـب  -

 .إعجاز القرآن وعظمته

ولذلك تراهم يطلبون اهلدى يف هذه املسائل من غـري القـرآن ؛ إمـا  -
ـمــن أـصــول أـصــوهلا أو دالـئــل عقلـيــة ـيــرون أـهنــا قطعـيــة دون 

 .النصوص

د وإثبات ما جيب هللا تعاىل من األسامء احلسنى والصفات أن التوحي -
 .العىل هو أجل مقاصد القرآن وأعظم أغراضه 

 

 ، طـرق العلـم بالرسـالة كثـرية جـدا": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال األنبياء وأوليـائهم وأعـدائهم علمنـا 

 ... احلق من وجوه متعددة علام يقينا أهنم كانوا صادقني عىل
 فـيام -أن من تأمل مـا جـاء بـه الرسـل علـيهم السـالم : ومن الطرق

 علم بـالرضورة  أن مثـل هـذا ال يصـدر إال مـن -أخربت به وما أمرت به 
وأن مثل هذا يمتنـع صـدوره مـن كـاذب . أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم 

أو خمطـئ جاهـل  ،متعمد للكذب مفرت عىل اهللا خيرب عنه بالكـذب الرصيـح



 ^ 

 

 

 وذلك ألن فـيام أخـربوا بـه ومـا ،ضال ؛ يظن أن اهللا تعاىل أرسله ومل يرسله
 وبيـان مـا ،أمروا به من اإلحكام واإلتقان وكشف احلقائق وهدى اخلالئق

يعلمـه العقـل مجلـة ويعجـز عـن معرفـتـه تفصـيال مـا يبـني أهنـم مـن العـلـم 
ـاينوا ـهبـا أعـلـم ـي ـب ...  اخلـلـق ـممـن ـسـواهم واملعرـفـة واـخلـربة يف الغاـيـة الـت

 .)١("الخ
إن مما هو معلـوم لكـل مـن تـدبر بإنصـاف أن مـا جـاءت بـه الرسـل 
عليهم السالم من اهلدى والنور واألوامر والزواجر يف الرشائع والعقائد ال 
يمكن ألحد من املخلوقني أن يأيت به مـن تلقـاء نفسـه ذلـك أنـه وحـي مـن 

 .)٢(لطيف اخلبري جل وعال  وهو ال،احلكيم احلميد الذي يعلم من خلق
ثم إن ما جاء بـه القـرآن الكـريم أعظـم ممـا جـاءت بـه سـائر الكتـب 

 إذ ليس ما يف الكتـب ممـاثال ملـا يف القـرآن مـن املعـاين واألحكـام ،الساموية
 .)٣(واهلدايات ال يف احلقيقة وال يف الكيفية وال الكمية 

يم هدى ونـورا لقد جاء حممد صىل اهللا عليه وسلم هبذا الكتاب العظ
 وكـل طريـق إىل ، يسعدون به وتصلح أحواهلم يف العاجل واآلجل،للناس

 . وإىل سعادة الدارين من غري هذا الكتاب فإهنا طريق غري موصلة،اهللا تعاىل
ــــــــــول تعـــــــــــاىل b¨﴿ :يـق Î) #xã»yd tb#uäöç à) ø9 $# ìÏâök uâ Ó ÉL ¯= Ï9 öÜ Ïf ãPuq ø%r&  ﴾

 ].٩/اإلرساء[
                                                

 .)١٠٥-١٠٤ص (رشح األصفهانية  ) ١(
 )١٥٣ص(رشح العقيدة الطحاوية : انظر ) ٢(
 )٢٦ص (راجع  ) ٣(



 
 

  
 

هو أعدل وأعىل وأسد وأنفع من العقائد فهذا القرآن يرشد ويدل ملا 
 .)١(واألعامل واألخالق والرشائع 

إن معرفة ما جاء به القرآن العظيم وما دعا إليه الرسول الكريم صىل 
اهللا عليه وسلم طريق سديد ملعرفة صدقه وصحة ما جاء به وأنه رسول من 

 .وسلم  وهبذا استدل القرآن عىل نبوته صىل اهللا عليه ،عند اهللا تعاىل
 عظـيم –ولقد كان هذا الطريق من الطـرق التـي اسـتدل هبـا هرقـل 

 عىل صدق النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم وأنـه رسـول مـن عنـد اهللا –الروم 
ـاىل ـا ـسـفيان،تـع ـل أن هرـقـل ـسـأل أـب ـي ـحـديث أيب ـسـفيان الطوـي ـم :  فـف ـب

 وينهانـا عـام كـان ،يأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نرشك به شيئا: يأمركم؟ قال
 . )٢( ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة ،يعبد آباؤنا

لقد أكد القرآن الكريم يف مواضع كثرية عىل عظمة ما جـاء بـه حممـد 
صىل اهللا عليه وسلم وما أوحي إليه يف الكتـاب العزيـز مـن اهلـدى والنـور 

 .والبينات والفرقان 
O!9# ÇÊÈ y7$﴿ :يقول سبحانه Ï9º så Ü=»tG Å6ø9 $# üw |= ÷Éuë ¡ Ïmã Ïù ¡ ìWâèd z̀ äÉ) F ßJù= Ïj9 

ÇËÈ  ﴾] ٢-١/البقرة [. 
ãç﴿ :ويـقــول تـعــاىل ök y tb$ üÒtBuë üì Ï% ©!$# tA ÌìR é& ÏmäÏù ãb#uäöç à) ø9 $# îWâèd Ä¨$ ¨Y= Ïj9 

                                                
 )٥/٤٥(تفسري ابن كثري : انظر ) ١(

 )  .٤٥٧-٣/٤٠٩(تفسري أضواء البيان 
وانظر كالم احلافظ ابن حجر يف فتح الباري عىل هذا احلديث فإنه  ) .  ٢٣ص(سبق خترجيه  ) ٢(

 .)١/٣١( نفيس 



 ^ 

 

 

;M» oYÉièt/ur z̀ ÏiB 3ìyâßg ø9 $# Èb$ s%öç àÿ ø9 $#ur ﴾] ١٨٥/ البقرة[.  
ـــول ســــبحانه $﴿ :ويـق pk öâr'̄»tÉ â¨$ ¨Z9 $# ôâs% N ä.uä!%ỳ Ö`»ydöç ç/ Ï̀iB öN ä3În/§ë !$ uZø9 tìR r& ur 

öN ä3öã s9 Î) #Yëq çR $ YYèÎ6 ïB ÇÊÐÍÈ  ﴾] ١٧٤/ النساء [. 
ôâs% N﴿ :ويـقـول ـسـبحانه à2uä!%ỳ öÆÏiB «!$# ÖëqçR Ò=»tG Å2ur ÑúüÎ7 ïB ÇÊÎÈ 

ìÏâôg tÉ Ïm Î/ ª!$# ÇÆtB yì t7 ©? $# ¼ çm tRº uq ôÊ Íë ü@ ç7 ßô ÉO» n= ¡¡9 $# N ßg ã_Ìç ÷ÇãÉur z̀ ÏiB ÏM» yJè= óà9 $# Ün<Î) 

ÍëqñY9 $# ¾ Ïm ÏR øåÎ*Î/ óOÎgÉÏâôg tÉur 4ín< Î) :Þº ué ÅÀ 5OäÉ) tG ó¡ ïB ÇÊÏÈ  ﴾ ] ١٦ -١٥/املائدة[.  
(ôâs﴿ :ويقول سبحانه s9 ur N ßg»uZ÷¥ Å_ 5=»tG Å3Î/ çm»oYù= ¢Ásù 4ín? tã AOù= Ïæ ìWâèd ZpuH ÷quëur 

5Qöq s) Ïj9 tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÎËÈ ﴾] ٥٢/  األعراف[.  
$﴿ :ويقـــول ســـبحانه tBur tb%x. #xã»yd ãb#uäöç à) ø9 $# b r& 3ìué tI øÿ ãÉ Ï̀B Âcr ßä «!$# 

Å̀3» s9 ur t,ÉÏâóÁs? ì Ï% ©!$# tû÷üt/ Ïm÷Éyâ tÉ ü@äÅÁøÿ s? ur É=» tG Å3ø9 $# üw |= ÷Éuë ÏmäÏù Ï̀B Éb> §ë tûüÏH s>»yèø9 $# 

ÇÌÐÈ  ﴾] ٣٧/ يونس[.  
فغري ممكن وال متصور أن يكون هـذا الكتـاب بـام فيـه مـن اإلحكـام 

 ومـن ،أن يكون من جاء به كذب يف نسبته إىل اهللا تعـاىل و،ٌاألحكام خمتلقو
أجىل األدلة عىل استحالة هذا األمـر مـا فيـه مـن تصـديق الرسـل السـابقني 
عليهم السالم وما جاء به من تفصيل لألحكام والرشائع والعقائد التي تدل 

 .بال شك وال مرية أنه تنزيل رب العاملني 
ç ﴿ :ويقول تعاىل !9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3ômé& ¼ çm çG»tÉ# uä §N èO ôM n= Å_Áèù ` ÏB ÷b à$ ©! AOäÅ3ym 

AéçÎ7 yz ÇÊÈ  ﴾] ١/ هود.[ 
 وإتقاهنا يف ألفاظها ومعانيهـا ومـا دعـت إليـه ،أتقنت وأحسنت: أي



 
 

  
 

 .)١(وما جاءت به
Pr& öcq÷﴿ :ويقول تعاىل ä9qà) tÉ çm1ué tI øù$# ( ö@ è% (#q è? ù'sù Îéô³ yèÎ/ 9ë uq ßô ¾Ï&Î# ÷VÏiB 

;M»tÉué tIøÿ ãB (#q ãã÷ä$# ur Ç t̀B OçF ÷èsÜ tG óô $# ` ÏiB Èbrßä «!$# bÎ) óOçFZä. tûüÏ%Ïâ»|¹ ÇÊÌÈ óO©9 Î*sù 

(#q ç7äÉftF ó¡ oÑ öNä3s9 (# þqßJn= ÷æ$$sù !$yJ ¯R r& tA ÌìRé& ÄNù= ÏèÎ/ «!$# b r&ur Hw tm»s9 Î) ûwÎ) uq èd ( ö@ yg sù OçFRr& 

öcq ßJÎ= ó¡ ïB ÇÊÍÈ ﴾]  ١٤-١٣/هود.[ 
 أن يعارضوا القـرآن أو يـأتوا بمثلـه ففي هذه اآليات حتدي املكذبني

: أي) فإن مل يستجيبوا لكم : (  ثم قال تعاىل" ،هم ومن يظاهرهم ويعاوهنم
 ،فإن مل يأتوا بمعارضة ما دعومتوهم إليه فاعلموا أهنم عـاجزون عـن ذلـك

b﴿. )٢( متضمن علمه وأمره وهنيه ،وأن هذا الكالم منزل من عند اهللا r&ur Hw 
tm»s9 Î) ûw Î) uq èd ( ö@ yg sù OçFR r& öcqßJ Î= ó¡ ïB ﴾ " )٣( . 

ونلحظ كيف جاء ذكر ما يف القـرآن مـن احلقـائق والرشائـع التـي ال 
 ،يمكن أن تكون إال من عند اهللا تعاىل يف معرض االسـتدالل عـىل إعجـازه

$! såÎ)ur#﴿ : كام قال سـبحانه،وصدق نبوة من جاء به صىل اهللا عليه وسلم oYø9 £ât/ 

Zp tÉ#uä öc%x6̈B 7p tÉ#uä   ª!$#ur ÞOn= ôãr& $ yJ Î/ ãA Íiî t\ãÉ (#þq ä9$ s% !$ yJ̄R Î) |MR r& ¤é tI øÿ ãB 4 ö@ t/ óOèd çé sY ø.r& üw 
                                                

 )٢٣٢ص( تفسري السعدي : انظر ) ١(
  :ذكر املفرسون يف هذه اآلية قولني ) ٢(

 .أنزله وفيه علمه : وهو أن املراد،  ما ذكره احلافظ ابن كثري أعاله–أ 
 . أنزله وهو عامل بإنزاله -ب

، ) ٤/٣٨ (٠املسريزاد ، )٤/١٦٥(تفسري البغوي ، )٣/٤٢(معاين القرآن للزجاج : انظر
 ،)٤٨٧-٢/٤٨٦(فتح القدير ) ٥/١٢٥(تفسري ابن كثري 

 )٤/٢٤٤(تفسري ابن كثري  ) ٣(



 ^ 

 

 

tbq ßJn= ôètÉ ÇÊÉÊÈ ö@è% ¼ çms9 ¨ìtR ßyr âë Ä ß̈â à) ø9 $# Ï̀B öÅ Îi/¢ë Èd,ptø:$$ Î/ |M Îm7 s[ãã Ï9 öúïÏ% ©!$# (#q ãZtB#uä 

ì Yâèdur 2îtç ô± ç0 ur tûüÏJÎ= ó¡ ßJ ù= Ï9 ÇÊÉËÈ  ﴾]١٠٢-١٠١ / النحل[.  
فلام ادعى هؤالء املكذبون أن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم قـد افـرتى 
هذا القرآن من تلقاء نفسه جاء الرد عليهم بأنه منزل مـن عنـد اهللا وأن مـن 

 ، والدليل عىل ذلـك اشـتامله عـىل احلـق الـذي ال يلتـبس،جاء به رسول اهللا
 .والنور الذي ال تعشى عنه إال أبصار املعاندين 

Ï̀B öÅ﴿": قـــال الســـعدي Îi/¢ë Èd,ptø:$$ Î/ ﴾نزولـــه مـــن عنـــد اهللا :  أي
 فال سبيل ألحـد ،وهو مشتمل عىل احلق يف أخباره وأوامره ونواهيه،باحلق

أن يقدح فيه قدحا صـحيحا ؛ ألنـه إذا علـم أنـه احلـق علـم أن مـا عارضـه 
 .أهـ. )١(  "وناقضه باطل

$$:Èd,ptø﴿ :ويقــول ســبحانه Î/ur çm»oYø9 tìR r& Èd, ptø:$$ Î/ur tA tì tR 3 !$ tBur y7»oYù= yô öër& ûwÎ) #Zé Åe³ u; ãB 

#\çÉÉãtR ur ÇÊÉÎÈ $ ZR#uäöç è%ur çm»oYø%tç sù ¼ çn r&tç ø) tG Ï9 ín? tã Ä¨$ ¨Z9 $# 4ín? tã ;] õ3ãB çm»oY ø9 ¨ì tR ur WxÉÍî\s? ÇÊÉÏÈ  ﴾
 ].١٠٦-١٠٥/اإلرساء [

رآن  وهـو القـ، يقول سبحانه خمربا عن كتابه العزيـز": يقول ابن كثري
Ç﴿ : قال تعـاىل، أي متضمنا للحق، أنه باحلق نزل،املجيد Å̀3» ©9 ª!$# ßâpk ô¶ tÉ !$ yJÎ/ 

tAtìR r& öÅøã s9 Î) ( ¼ ã&s!tìR r& ¾ Ïm ÏJù= ÏèÎ/ ﴾ ]متضمنا علـم اهللا الـذي : أي]  ١٦٦/النساء
 .أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره وهنيه 

$$:Èd,ptø ﴿ :وقوله Î/ur tA tì tR ﴾ يا حممد حمفوظا حمروسـاووصل إليك: أي  ،
                                                

 )٤٠١ص(تفسري السعدي  ) ١(



 
 

  
 

 فإنه نـزل ، بل وصل إليك باحلق، وال نقص منه،وال زيد فيه،مل يشب بغريه
 أهـ. )١( " األمني املكني املطاع يف املأل األعىل ،به شديد القوى

(ôâs﴿ :ويقــــــــول ســــــــبحانه s9 !$ uZø9 tìR r& öN ä3öã s9 Î) $ Y6»tG Å2 ÏmäÏù öN ä.ãç ø. Ïå ( üxsùr& 

öcqè= É) ÷ès? ÇÊÉÈ  ﴾]١٠/ نبياءاأل [. 
وتـذكري لكـم فـيام يـنفعكم يف ، )٢(فهـذا الكتـاب العظـيم فيـه ديـنكم 

ـه،)٣(العاجــل واآلجــل ـة بقوـل ـت اآلـي üx﴿ : وختـم sùr& öcq è= É) ÷ès? ﴾أال :  أي
 ومـا دل عليـه مـن اهلـدى ،تستخدمون عقولكم لتعرفـوا مـا فيـه مـن احلـق

 .فتعلموا صدق من جاء به وأنه رسول من عند اهللا تعاىل 
ذه اآلية من صدر سورة األنبياء جاءت يف معرض حماجة املكذبني وه

 وأنكـروا أن ،الذي جحدوا نبوة حممد صىل اهللا عليه وسلم وكذبوا رسالته
öN﴿ يكون اهللا تعاىل قد بعثـه إلـيهم ؛ فكـانوا يسـتمعون الـذكر èdur tbq ç7 yèù= tÉ  ﴾

 فقالوا لسفهاء ،متهمني النبي صىل اهللا عليه وسلم بأنه ساحر، ]٢/األنبياء [
öcq﴿ :قــومهم è? ù'tF sùr& tç ósÅb¡9 $# óOçFR r&ur öcr çé ÅÇ ö7 è?  ﴾]واهتمــوه ، ]٣/األنبيــاء

                                                
 )٥/١٢٥(تفسري ابن كثري  ) ١(
 )١٧/٦(تفسري الطربي : انظر. قاله احلسن  ) ٢(
،  ٤٤/الزخرف ) وإنه لذكر لك ولقومك : ( هذه اآلية الكريمة وما شاهبها كقوله تعاىل ) ٣(

 : للمفرسين فيها قوالن
 .أي تذكري لكم تتذكرون فيه وهتتدون: ذكر لكم:   األول

 .أي رشف لكم: ذكر لكم: ين  الثا
تفسري )  ٧/٢١٦)(٥/٣٢٧(تفسري ابن كثري : انظر.   وعبارة بعض املفرسين تفيد مجعه بني القولني 

 )٧٠٠، ٤٦٨ص(السعدي 
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@ö﴿بأنه شاعر قد افرتى هـذا القـرآن  t/ (#þq ä9$ s% ß]»tóôÊ r& ¥O»n= ômr& È@ t/ çm1ué tIøù$# ö@t/ uqèd 

ÖçÏã$ x©  ﴾]  ا فجاء الرد عليهم بأنه قـد جـاءكم بكتـاب فيـه مـ، ] ٥/ األنبياء
ينفعكم يف العاجل واآلجل وهـذا ال يسـتقيم مـع سـرية السـاحر والشـاعر 

ُ فـأين ـيـذهب ، كـام أنـه قـد جـاءكم بيشء يعـجـز عـن مثلـه الـبرش،الكـذاب
 .بعقولكم ؟ 

وهكذا نلحظ كيف جيـيء االسـتدالل بمضـمون مـا جـاء يف القـرآن 
 .الكريم عىل صدق النبي صىل اهللا عليه وسلم وصحة رسالته 

 ) هدى (  تعاىل كتابه يف مواضع متعددة من كتابه بأنه ولقد وصف اهللا
ـــال ســــبحانه ـــام ـق O!9# ÇÊÈ y7$﴿ :ـك Ï9º så Ü=» tG Å6ø9 $# üw |= ÷Éuë ¡ Ïmã Ïù ¡ ìWâèd 

z̀ äÉ) F ßJù= Ïj9 ÇËÈ  ﴾] ٢-١/ البقرة.[ 
#﴿ :وقـــــــال ســـــــبحانه xã»yd ãç Í¬ !$ |Át/ Ï̀B öN à6În/§ë ìYâèdur ×p uH ÷quë ur 5Qöq s) Ïj9 

tbqãZÏB÷s ãÉ ﴾]٢٠٣/ عرافاأل[. 
O!9# ÇÊÈ y7$ ﴿ :وقال سبحانه ù= Ï? àM»tÉ#uä É=»tG Å3 ø9 $# ÉOã Å3ptø:$# ÇËÈ ì Wâèd ZpuH ÷quëur 

tûüÏZÅ¡ ósßJù= Ïj9 ÇÌÈ ﴾]٣-١/لقامن [. 
öq﴿ :وقال سـبحانه s9 ur çm»oYù= yèy_ $ ºR# uäöç è% $ |ã ÏJygõÉr& (#q ä9$ s) ©9 üw öq s9 ôM n= Å_Áèù ÿ¼ çmçG» tÉ#uä ( 

@ëÏJygõÉ #uä @íÎ1 tç tãur 3 ö@ è% uqèd öúïÏ% ©# Ï9 (#qãZtB#uä îWâèd Öä!$ xÿ Ï©ur  ﴾] ٤٤/ فصلت[.  
y7﴿ :وقال تعاىل Ï9º xãx.ur !$ uZøã ym÷rr& y7 øã s9 Î) %[nr âë ô Ï̀iB $ tR Ìç øBr& 4 $ tB |MZä. ì Íëôâs? $ tB 

Ü=»tG Å3ø9 $# üw ur ß`» yJÉM}$# Å̀3»s9 ur çm»oYù= yèy_ #Yëq çR ìÏâök ¨X ¾ ÏmÎ/ ` tB âä!$ t± ®S ô` ÏB $ tR Ïä$ t6Ïã 4 y7 ¯R Î) ur 

üìÏâök tJ s9 4ín< Î) :Þº ué ÅÀ 5OäÉ) tG ó¡ ïB ÇÎËÈ  ﴾] ٥٢/ الشورى[.  
فسامه تعـاىل روحـا ونـورا هيـدي بـه مـن يشـاء ؛ ألن الـروح حتيـا بـه 



 
 

  
 

 ملا فيه من حتصيل مصالح ، وكذلك القرآن حتيا به القلوب واألرواح،اجلسد
  ،الدنيا واآلخرة

 وهلـذا مـن فقـد ،اة البـدن كـام أن الـروح حيـ، فالوحي حياة الروح"
فحياتـه حيـاة : أمـا يف الـدنيا . الروح فقد احلياة النافعـة يف الـدنيا واآلخـرة 

فله جهنم ال يموت فيها وال :  وأما يف اآلخرة ، وله املعيشة الضنك،البهائم
 . )١( "حييا 

فلـيس رس إعجـاز القـرآن فقـط يف بلوغـه الرتبـة العليـا يف الفصـاحة 
 وإنام فيام جـاء ،لنظم وحسن اختيار األلفاظ والرتاكيب وجودة ا،والبالغة

به من النور واهلداية  التي ال تصلح أحوال الناس يف معاشهم ومعادهم إال 
 . هو الذي أنزله تبيانا لكل يشء – وهو أعلم هبم – ألن الذي خلقهم ،به

أنـه حـق ال :  منهـا،وعظمة ما جاء به القرآن تأيت من وجـوه متعـددة
 وهـذا كتـاب اهللا قـد مىض ، وصدق ال يتسلل إليه الكـذب،باطليلتبس بال

عىل إنزاله أكثـر مـن أربعـة عرش قرنـا مل تثبـت الوقـائع وال الدراسـات وال 
 بل ال يزيـده مـر األيـام ،الرباهني خطأ يشء منه أو ضالل بعض ما جاء فيه

 :ه كـام قـال سـبحان، وال يضيف إليه إتيان الليايل إال ثباتا وضـياء،إال جالء
﴿óOÎgÉÎé ã\yô $ uZÏF»tÉ# uä í Îû É-$ sùFy$# þí Îûur öN Ík Å¦ àÿR r& 4Ó ®L ym tû̈üt7 oKtÉ öN ßg s9 çm ¯R r& ë, ptø:$# 3 öN s9 urr& É# õ3 tÉ 

y7 În/tç Î/ ¼ çm ¯R r& 4í n? tã Èe@ ä. &äóÓ x« îâã Ík y ÇÎÌÈ ﴾]  ٥٣/ فصلت [. 
أي سنظهر هلم دالالتنا وحججنا عىل كون القرآن حقا منزال من عند 

                                                
 )١/٢٠(إغاثة اللهفان : وانظر، )٣/٢٥٨(مدارج السالكني  ) ١(



 ^ 

 

 

ـاق ويف اهللا ـعـز  ـدالئل يف األـف ـه وـسـلم ـب وـجـل ـعـىل رـسـوله صــىل اهللا علـي
 . )١(أنفسهم

öÅÏ9º﴿ واهللا تعاىل هـو احلـق så  cr'Î/ ©!$# uqèd ë, ysø9 ]  ٦٢/ احلـج [﴾  #$
﴿â/ ä3Ï9º xãsù ª!$# ÞOä3 ö/uë ë,ptø:$# (  ﴾ ] وفعلــــه حــــق]  ٣٢/يــــونس ﴿$ ¨B t,n= y{ ª!$# 

ÏNº uq» uK¡¡9 $# uÚöë F{$#ur $ tBur !$ yJåk s] øät/ ûw Î) Èd, ysø9 $$ Î/ ﴾ ]٨/ الروم.[  
@ö﴿ : وقد جاء باحلق ، وكتابه حق،وقوله تعاىل حق è% $ pk öâr'̄» tÉ â¨$ ¨Z9 $# ôâs% 

ãN à2uä!%ỳ ë, ysø9 $# Ï̀B öN ä3 În/§ë (  ﴾] ـونس ـاىل]  ١٠٨/ـي ـال تـع %üìÏ﴿ :وـق ©! $#ur tA ÌìR é& 

y7 øã s9 Î) Ï̀B y7 Îi/¢ë ë,ysø9 ــــد[﴾  #$ ــــال ســـــبحانه]  ١/الرـع  ?O!9# ÇÊÈ ã@ÉÍî\s$﴿ :وـق

É=» tG Å6ø9 $# üw |= ÷Éuë ÏmäÏù Ï̀B Éb> §ë tûüÏJn=»yèø9 $# ÇËÈ ôQr& öcq ä9qà) tÉ çm1ué tI øù$# 4 ö@ t/ uq èd ë, ysø9 $# 

Ï̀B y7 Îi/¢ë uë ÉãZçF Ï9 $ YBöq s% !$ ¨B N ßg9s? r& Ï̀iB 9çÉÉã̄R Ï̀iB y7 Î= ö6s% öN ßg ¯= yès9 öcr ßâtG ök uâ ÇÌÈ  ﴾ 
ـجدة ا[ ـبحانه ]  ٣-١/ لـس ـال ـس %üìÏ﴿ :وـق ©! $#ur !$ uZøäym÷rr& y7 øã s9 Î) z̀ ÏB É=»tG Å3ø9 $# uqèd 

ë, ysø9 $# $ ]%Ïdâ|Á ãB $ yJÏj9 tû ÷üt/ Ïm ÷ÉyâtÉ  ﴾ ] ــاطر ــال ســـبحانه]  ٣١/ ـف öN﴿ :وـق s9 r& Èb ù'tÉ 

tûïÏ% ©# Ï9 (#þq ãZtB#uä b r& yì t± øÉrB öN åk æ5q è= è% Ìç ò2Ï% Î! «!$# $ tBur tAtì tR z̀ ÏB Èd, ptø:$#  ﴾ ] ــــــد / احلدـي
١٦[.  

 وهو حق وقـد جـاء بـاحلق الـذي ال ،هو من عند اهللا حقافكتاب اهللا 
 .يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

 وال ،وـمـن ذـلـك أـنـه ال يوـجـد فـيـه اـخـتالف وال تـنـاقض وال تـضـاد
 ، سواء يف ذلك األخبار أو األحكام،يكذب بعضه بعضا بل يؤيده ويصدقه

                                                
 .)٤٠٨ - ٥/٤٠٥(اجلواب الصحيح ، )٧/١٧٥(تفسري ابن كثري : انظر ) ١(



 
 

  
 

üx﴿: يقـــول ســـبحانه sùr& tbr ãç /yâtF tÉ tb#uäöçà) ø9 $# 4 öqs9 ur tb%x. ô Ï̀B ÏâZÏã Îé öçxî «!$# (#r ßâỳ uq s9 

ÏmäÏù $ Zÿ» n= ÏF ÷z$# #ZéçÏW ü2 ÇÑËÈ  ﴾]٨٢/ لنساء ا[. 
فحث تعاىل عىل تدبر القرآن وإمعان النظـر فيـه إذ هـو طريـق لزيـادة 

 وترسيخ اإليامن يف الفؤاد حيث يتبني للمرء أنـه مـن عنـد ،اليقني يف القلب
 .وال يمكن أن يأيت بمثله البرش ، علاماهللا الذي قد أحاط بكل يشء 

ـك  ـإن ـكـالم املخـلـوقني إذا أـعـدت النـظـر فـيـه تـبـني ـل وـسـبحان اهللا ـف
 أما كالم الباري جل وعال فإنه ،وازداد نقدك له، مكامن النقص واخللل فيه

ال يزيدك التدبر فيه وترداد تالوته إال يقينا بمصدره وإيامنا بمنزله تعـاىل إذ 
 .ة من جوانب عظمته ما مل يكن قد تبني لك أول مرة ينكشف لك يف كل مر

ــة ــاىل يف اآلـي ــال تـع ــذا ـق öqs9﴿ :وـل ur tb%x. ô Ï̀B ÏâZÏã Îé öçxî «!$# (#rßâ ỳ uq s9 ÏmäÏù 

$ Zÿ»n= ÏF ÷z$# #ZéçÏW ü2 ﴾  ] ٨٢/النساء[.  
أنه بذلك يصل العبد :  ومن فوائد التدبر لكتاب اهللا "يقول السعدي 

 ،نـه ـكـالم اهللا ؛ ألنـه يـراه يصـدق بعضـه بعـضـاإىل درجـة اليقـني والعلـم بأ
 فرتى احلكم والقصة واألخبار تعاد يف القرآن يف عدة ،ويوافق بعضه بعضا

مواضع كلها متوافقة متصادقة ال ينقض بعضها بعضـا فبـذلك يعلـم كـامل 
 : فلـذلك قـال تعـاىل، وأنه من عند من أحاط علمه بجميـع األمـور،القرآن
﴿öq s9 ur tb% x. ô` ÏB ÏâZÏã Îé öçxî «!$# (#rßâỳ uq s9 ÏmäÏù $ Zÿ»n= ÏF ÷z$# #ZéçÏW ü2 ﴾ فلام كان مـن :  أي

 . أهـ)١( ".عند اهللا مل يكن فيه اختالف أصال 
                                                

 .)١٥٤ص( تفسري السعدي  ) ١(



 ^ 

 

 

 وصالحيته ،إن اهلدي الذي جاء به القرآن يف شموله وثباته وواقعيته
 يف ، وتلبيته لسائر احتياجات البرش الروحيـة واجلسـدية،لكل زمان ومكان

 كام ال ، فال يسمو بالروح مقابل ظلم اجلسد،م واعتدال منضبطتوازن حمك
يف .. إن هـذا اهلـدي العلمـي والعمـيل .. حييف عـىل الـروح لرتفيـه اجلسـد 

العقائد والرشائع واملنهاج ملن أعظم الدالئل عىل صدق حممد صىل اهللا عليه 
  إذ هذه الرشيعة من اإلحكام واإلتقـان والكـامل بحيـث ال،وسلم يف نبوته

 .يقدر عليها أحد إال أن يكون نبيا يأتيه الوحي من اهللا جل وعال 



 
 

  
 

 


 
جاء القرآن الكريم مقررا نبوة حممد صىل اهللا عليه وسلم بداللته عىل 

 وحرصـهم عـىل النيـل ،حفظه وعصمته من الناس مع جدهم يف اإليقاع به
 وال يصـلون ، بحفظ نبيه ومحايته فال ينال أعداؤه منه حيث وعد تعاىل،منه

 óÜXMÜWTÊ NÖéSÞWÚÖÉò XÔ<ëYÙYä :ÜTWÚ ØSçTTÞWÚÖÉò -YãTYä YüWÍWTÊ $NÖèWüWçT̀å@Ö ÜMXÖQWè NÖóéTPVÖÉéWTé﴿ :إليه كام قال تعاىل

ÜWÙPVTßXMÜWTÊ óØSå Á $xËÜWÍY® SØSäW|~YÉ<ÑW~W©WTÊ &JðS/@Ö WéSåWè SÄ~YÙUfTT©Ö@Ö ñy~YÕfTTTTTÅ<Ö@Ö (137) ﴾ 
  .]١٣٧:البقرة[

لتحقيـق وعـد )  فسـيكفيكهم ( وجاء  الوعد بالكفاية مقرتنا بالسني 
 . )١(اهللا رسوله صىل اهللا عليه وسلم بأنه يكفيه رشهم وسوء شقاقهم 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ SÓéSªQW£Ö@Ö <çÄTPYÕWTä :ÜWÚ WÓX¥ßKRÖ ðÐ`~VÖMXÖ ÝYÚ ð$ÐYQTäQW¤ ÜMXÖWè `yPVÖ﴿ :ويقــول تعــاىل

`ÔWÅpTÉWTé ÜWÙWTÊ ðåpTTçÅPVÕWTä I&SãWTçVÖÜWªY¤ SJðJðS/@ÖWè ðÐSÙY±`ÅWTÿ WÝYÚ %X§ÜPVÞÖ@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ ÷Yü`äWTÿ 

W×óéWÍ<Ö@Ö WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@Ö (67) ﴾ ]٦٧:املائدة[. 
ـغ أنــت رســالتي" ـدك عــىل ،  أي بـل ـارصك ومؤـي ـا حافظــك وـن وأـن
فلـن يصـل أحـد مـنهم إليـك ، ومظفرك هبم ؛فال ختف وال حتـزن، أعدائك

 .)٢( "بسوء يؤذيك 
إن الذي يقوم لدعوة اخللق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر البد 

                                                
 .) ١/٧٤١(التحرير والتنوير : انظر ) ١(
 ).٣/١٤٣( تفسري ابن كثري  ) ٢(



 ^ 

 

 

 ولذا أمر اهللا تعاىل بالصرب يف مثل قوله ،أن يواجه من الكافرين واجلاحدين
 X£p±WÅT<Ö@ÖWè (1) QWÜMXÖ WÝHTTW©ßÇXMô@Ö øYÉVÖ \£TT̀©Sû (2) ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò ¼ :ســــــــــبحانه 

NÖéSTÕYÙWÆWè YåHTTWôYÕHTJð±Ö@Ö NÖóéfT²ÖWéTWTéWè JXÌWô<Ö@ÜYä NÖ óéfT²ÖWéWTéWè Y¤`iJð±Ö@ÜYä (3) » ]١:العرص-
٣[. 

 ﴾ ó£TSÚK<ÖWè YÇèS£̀ÅWÙ<Ö@ÜYä Wã`Tß@ÖWè XÝWÆ X£VÑ`ÞTSÙ<Ö@Ö `¤Yip²@ÖWè uøVÕWÆ :ÜWÚ ð$ÐWäÜW²VKÖ﴿ :وقوله
 ].١٧:لقامن[

رشكني البد أن يعادوا األنبياء والرسل عليهم السـالم إن الكفرة وامل
 ويكيدوا ،وان يقفوا يف طريق دعوهتم، وخصوصا أهل الرياسة واجلاه منهم

هلم بكل سبيل وهي سنة من سنن الرصاع بني احلق والباطل كام قال ورقـة 
بن نوفل ملا جاءه النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مـع خدجيـة حـني نـزل عليـه 

أو : حني خيرجـك قومـك قـال ...  ليتني فيها جذع": ر حراء الوحي يف غا
 .)١( " إنه ال يأيت أحد بمثل ما جئت به إال عودي ،نعم: خمرجي هم ؟ قال

وملا كان األمر عىل هذا النحو وعـد اهللا تعـاىل رسـوله صـىل اهللا عليـه 
 وأكد هذا املعنى يف اآلية ،وسلم باحلفظ والعصمة من كيد الكفار واملعتدين

 :عدد من املؤكدات ب
 . اجلملة االسمية التي تفيد االستمرار -١
 ، التعبري عن اخلرب باجلملة الفعلية التـي تفيـد التجـدد واحلـدوث-٢

 . ويكلؤك بحفظه كلام كادك أعداؤك ،فاهللا تعاىل يعصمك مرة بعد أخرى

                                                
 .)٢٨ص (سبق خترجيه  ) ١(



 
 

  
 

 فهو سبحانه ، االبتداء باسم اجلاللة بام فيه من التفخيم والتعظيم-٣
مـن (  ثم هو يعصـمك ،وىل عصمتك دون أن يكلك إىل أحد سواهالذي يت
 .فامذا ترى يصنع الناس الضعفاء أمام قوة اهللا وقدرته جل وعال ) الناس 

ومـن ) اهللا ( إن املقابلة يف أول اجلملـة وآخرهـا بـني متـويل العصـمة 
 .ستعصم منهم 

يه يظهر عظمة الركن الذي يأوي إليه الرسول صىل اهللا عل) الناس ( 
 . وجاللة امللجأ الذي يلوذ به ،وسلم

كـان النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم : عن عائشـة ريض اهللا عنهـا قالـت
 يا أهيـا ":  فقال﴾ SJðJðS/@ÖWè ðÐSÙY±`ÅWTÿ WÝYÚ %X§ÜPVÞÖ@Ö﴿ :حيرس حتى نزلت هذه اآلية

 . )١( "الناس انرصفوا فقد عصمني اهللا عز وجل
 ð῭~TVÖVKÖ﴿ :صىل اهللا عليه وسـلمويقول سبحانه يف بيان حفظه لرسوله 

JðS/@Ö ]ÇÜVÑYä IS$âWü`âTWÆ ðÐWTßéSTÊQXéWùSTÿWè fÛTÿY¡PVÖ@ÜYä ÝYÚ -&YãTTYßèS  ÝWÚWè XÔYÕpµSTÿ JðS/@Ö ÜWÙWTÊ 

ISãVÖ óÝYÚ x ÜWå (36) ﴾ ]٣٦:الزمر. [ 
  ﴾ óÝWÙWTÊ SØWTÕ<ÀºVKÖ ÝQWÙYÚ ðáW¡W{ øVÕWÆ JðY/@Ö﴿ :وهذه اآلية جاءت بعـد قولـه

 ]. ٣٢/زمر ال[
 ومـن ، اهللا عـىل وال أشد فرية ممن كـذب،فإذا كان ال أحد أعظم ذنبا

                                                
والطربي ) حتفة األحوذي٨/٤١٠(تفسري سورة املائدة ، كتاب التفسري، رواه الرتمذي ) ١(

 . ومل خيرجاه ،صحيح اإلسناد: وقال) ٢/٣١٣(كتاب التفسري ، واحلاكم، )١٠/٤٦٩(
، وسلم فقد ذكر عددا من مظاهر حفظ اهللا لرسوله صىل اهللا عليه) ٣/١٤٥(تفسري ابن كثري:   وانظر

 .واألسباب التي خلقها سبحانه لذلك 



 ^ 

 

 

 ومن كان ، أن يزعم أن اهللا أرسله نبيا وليس كذلك- بل من أعظمه -ذلك 
 ð῭~TVÖVKÖ JðS/@Ö﴿﴿ : ثـم قـال سـبحانه،عىل هذا النحو فإن اهللا هيلكه وينتقم منـه

]ÇÜVÑYä IS$âWü`âTWÆ ﴾ ه ـصـدقا ـلـيس بـكـاذب وال مـفـرت  فـهـو عـبـده حـقـا ورـسـول
 وهـي سـنة اهللا يف أنبيائـه ورسـله ،كفىُفظ ويُ والصادق حي،لكُفالكاذب هي

 .عليهم السالم 
 مفرت للقرآن ،فإن كان حممد صىل اهللا عليه وسلم كاذبا يف دعواه النبوة

 وليـأتوا ،ب أعـداؤه هـذه اآليـات التـي يف القـرآنِّذَكـُ فلي،مـن تلقـاء نفسـه
 . فينالوا منه أو يصلوا إليه بخيلهم ورجلهم

لقد كان أعداؤه صىل اهللا عليه وسلم من مرشكي العـرب واملنـافقني 
 وأعظـم مـا ،وقبائل اليهود وسائر أهل الكتاب أشد ما يكونون حنقا عليـه

 ولقـد سـعوا يف ، وودوا لو أهنم وصلوا إليـه بـأي سـبيل،يكونون غيظا منه
 وكيف ، وحفظ اهللا يكلؤه،ترعاهذلك وبذلوا ما يستطيعون ولكن عني اهللا 

يستطيع املخلوق الضعيف أن ينال ممن وعد اخلالق العظيم القـدير بكفايتـه 
 . وعصمته وحفظه 

 بحفظـه وعصـمته مـن eهذا وكام استدل القرآن الكريم عىل نبوتـه 
 ، وهـي سنة اهللا تعالــى يف ًأعدائه؛ فقد استدل أيضا بنرصه عليهم وإظهاره

 ¤ÜPVßXMÖ S£S±ÞWTÞVÖ ÜWTÞVÕSªS﴿ :هـــم الســـالم كــام قـــال ســبحانه أنبيائــه ورســله علي

fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSÞWÚÖÉò Á YáléW~Wô<Ö@Ö ÜWTp~ßJñüÖ@Ö W×óéWTÿWè S×éSÍWTÿ SüHTWäpT®KKVÇô@Ö (51) ﴾ 
 .]٥١/غافر[

 üTWÍVÖWè påWÍWâWª ÜWTÞSçWÙYÕVÒ ÜWTßY ÜWâYÅYÖ WÜkYÕWªó£SÙ<Ö@Ö (171) óØSäPVßXMÖ`﴿ :ويقول سـبحانه



 
 

  
 

SØSäVÖ WÜèS¤éS±ÞWÙ<Ö@Ö (172) QWÜMXÖWè ÜWTßWüÞSñ SØSäVÖ WÜéSâYÕHTWçÅ<Ö@Ö (173) ﴾ ]  الصـــــــــــافات /
١٧٣-١٧١ [.  

 ðàWçTW{ JðS/@Ö UfûWiYÕç<ÆVðKÇÅ hÜWTßKVÖ &õøYÕSªS¤Wè UfûMXÖ JðW/@Ö Qd÷XéVÎ b¥ÿX¥WÆ﴿ :ويقول تعاىل

  .]٢١/املجادلة  [﴾ (21)
 ]. ٤٩/هود[ ﴾ ó$¤Yip²@ÜWTÊ QWÜMXÖ WàWâYÍHTTWÅ<Ö@Ö fûkYÍPVçSÙ<ÕYÖ﴿ :وقال تعاىل

فأخرب تعاىل يف هذه اآليات وأمثاهلا أن سنته املستقرة هي نرص رسـله 
 وأكـد هـذا األمـر ،وأوليائه وظهورهم عىل أعدائهم وأن تكون هلـم الغلبـة

) إن( والقسم و ،والالم يف اآلية األوىل) إن ( عناية به بعدد من املؤكدات كـ 
 . وتعريف املسند يف اآلية الثانية ، واجلملة االسمية،لالموا

 وعطف ، أمر قد قيض فهوإخباره أنه كتب هذا األمر يف اآلية الثالثةو
 مع ما يف اجلملة من القسم املضمر ،الرسل عليه جل وعال يف الوعد بالغلبة

) عزيـز إن اهللا لقوي  (   ثم ختام اآلية بقوله،ة والنون املشددةئوالالم املوط
 . وإشعار بالتعليل ملا جاء فيها ،تأكيد ملضمون اجلملة

فـام حصـل ملحمـد صـىل اهللا . فإذا كانت هذه سنته يف رسـله وأنبيائـه 
عليه وسلم من الظهـور والـنرص دليـل عـىل أنـه رسـول مـن عنـد اهللا لـيس 

 óéVÖWè SØRÑVÕWçHTWTÎ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ NÖSéPVÖWéVÖ W£HTWTä` VKÇô@Ö﴿ : يقول سـبحانه،بكاذب وال مفرت

QWØRí ÇWÅ fûèSüYïWTÿ ÜQ^T~YÖWè ÇWÅWè Ö_¤kY±WTß (22) WàQWTÞSª JðY/@Ö øYçPVÖ@Ö `üWTÎ påVÕWû ÝYÚ S$ỒâWTÎ ÝVÖWè 

ðüYïWTé YàPVÞñ©YÖ JðY/@Ö ¾ÑÿYü`âWTé (23) ﴾ ] فأخرب أن سـنة اهللا التـي "] ٢٣-٢٢/الفتح 
 . )١( "ال تبديل هلا نرص املؤمنني عىل الكافرين 

                                                
 )٦/٤١٩( اجلواب الصحيح  ) ١(



 ^ 

 

 

وهذه السنة التي أخرب عنها الكتاب العزيز يعرفها أهـل الكتـاب ممـا 
 تلقوه من رسلهم 

 . )١( " كذلك الرسل تبتىل ثم تكون هلم العاقبة ": ولذا قال هرقل
 فلقد أهلك اهللا قـوم ،كام عرفت هذه السنة من واقع الناس وحياهتم

 SãHTWTßó£W±WTßWè WÝYÚ YzóéWÍ<Ö@Ö fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäPV¡VÒ &:ÜWÞYçHTTWTÿÜLWTTYä﴿  ونجاه ونرصه علـيهم،نوح

óØSäPVßXMÖ NÖéSTßÜW{ W×óéTWTÎ xòóéWª óØSäHTWÞ̀TÎW£`TçÆKVÜWTÊ WÜkYÅWÙ̀ñVKÖ (77) ﴾ ]  ٧٧/ األنبياء [. 
 وأهلك أقوامهم ،ا وإخواهنمً وإبراهيم ولوطًاا وصاحلًونرص هود

ض معلومة يشاهدها الناس  وتلك آثار القوم املكذبني يف األر،املكذبني
 وأمرهم ، وقد لفت اهللا تعاىل أنظار اخللق إليها،ويمرون عليها ويعرفوهنا

 ÜMXÖWè ðÏéSTäPY¡VÑSTÿ `üWÍWTÊ﴿ :بالسري يف األرض لالعتبار بام حل هبم فقال سبحانه

påWTJðä¡W{ óØSäVÕ̀TâWTÎ S×óéTWTÎ wóéSTß b ÜWÆWè S éSÙVTíWè (42) S×óéWTÎWè WØ~TYå.W£`TäXMÖ S×óéWÎWè x·éSTÖ (43) 

ñàHTWôp²KVÖWè $fÛWTÿ̀üWÚ ðáPY¡S{Wè uøWªéSÚ ñå`~TVÕ̀ÚVKÜWTÊ WÝÿX£YÉHTW|<ÕYÖ JðyRí $óØSäSép¡WûKVÖ ðÈ`~TðÑWTÊ 

WÜÜW{ X¤kYÑWTß (44) ÝQYTÿVKÜVÑWTÊ ÝYQÚ ]àWTÿó£WÎ ÜWäHTWTÞ<ÑVÕ̀åKVÖ ÉøYåWè bàWÙYÖÜðÀº ÉøgäWTÊ dàWÿXèÜWû uøVÕWÆ 

ÜWäY®èS£SÆ w£`LùYTäWè xàVÕPV¹WÅTQSÚ w£p±WTÎWè ]ü~YTQWÚ (45)  `yVÕWTÊVKÖ NÖèS¤kY©WTÿ Á X³̀¤KKVÇô@Ö WÜéRÑWçWTÊ 

óØSäVÖ táéSTÕSÎ WÜéRÕYÍ̀ÅWTÿ :ÜWäYTä `èVKÖ bÜÖV¢ÖÉò WÜéSÅWÙpT©WTÿ $ÜWäYTä ÜWäPVTßXMÜWTÊ ÇWÅ øWÙ`ÅWTé S£HTTW±`TäVKÇô@Ö 

ÝYÑHTVÖWè øWÙ̀ÅWTé ñáéSTÕSÍ<Ö@Ö øYçPVÖ@Ö Á Y¤èSüJñ±<Ö@Ö (46) ﴾ ]  ٤٦-٤٢/  احلج[.  
 óØTVÖWèKVÖ NÖèS¤kY©WTÿ Á X³̀¤KKVÇô@Ö NÖèS£ñÀ¹ÞWT~WTÊ ðÈ`~TVÒ WÜÜVÒ !﴿ :وقال سبحانه

                                                
 )١٧ص ( سبق خترجيه  ) ١(

 )١٤٩ص ( رشح العقيدة الطحاوية : وانظر



 
 

  
 

SàWâYÍTHTWÆ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTßÜVÒ ÝYÚ p&yXäYÕ̀âTWTÎ NÖéSTßÜVÒ óØSå JðüTW®KVÖ óØSä̀ÞYÚ ^áQWéSTÎ Ö_¤ÜWTíÖÉòWè Á X³̀¤KKVÇô@Ö 

SØSåW¡WûVKÜWTÊ JðS/@Ö óØXäYTäéSTßS¡Yä ÜWÚWè WÜÜVÒ ØSäVÖ WÝYQÚ JðY/@Ö ÝYÚ xËÖWè (21) ðÐYÖ.V¢ `ySäPVTßKVÜYä åVßÜVÒ 

óØXä~YTé<KÜWTé ySäRÕSªS¤ gåHTWTÞQYT~Wâ<Ö@ÜYä NÖèS£WÉVÑWTÊ SØSåW¡WûVKÜWTÊ JðS&/@Ö ISãPVßMXÖ Qb÷XéWTÎ SüÿYüW® gáÜWÍYÅ<Ö@Ö 

  .]٢٢-٢١/ غافر [ ﴾ (22)
 yRÑPVßMXÖWè WÜèQS£SÙWçVÖ ØXä̀~VÕWÆ`﴿ :قصة قوم لوط قال سبحانهوملا ذكر 

WÜkYôYâp±QSÚ (137) X%Ồ~TPVÖ@ÜYäWè ðÑWTÊKVÖ WÜéSTÕYÍT̀ÅWTé (138) ﴾ ] ١٣٨-١٣٧/ الصافات[ 
 QWÜMXÖ Á ðÐYÖ.V¢ xåHTWTÿÇKVðÅ WÜkYÙQYªWéWTçSÙ<ÕPYÖ (75)  ÜWäPVTßMXÖWè wÔ~YâW©YâVÖ ]y~YÍSQTÚ (76) QWÜMXÖ﴿ :وقال

Á ðÐYÖ.V¢ ^àWTTÿÇKVðÅ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<ÕPYÖ (77) ÜMXÖWè WÜÜVÒ ñàHTWôp²KVÖ YàVÑ`TÿVKÇô@Ö WÜkYÙYÕHTTVÀ¹VÖ (78) 

ÜWTÞ̀ÙWÍWTçß@ÜWTÊ `ØSäpTÞYTÚ ÜWÙSäPVTßXMÖWè xzÜWÚXMÜYâVÖ xÜkYâSQTÚ (79) ﴾ ]٧٩-٧٥/ احلجر[.  
ىل فاملقصـود أن سـنة اهللا تعـاىل يف أوليائـه أنـه يـنرصهم ويظهـرهم عـ

 سيام إذا علمنا ، فإذا أيد حممدا صىل اهللا عليه وسلم علمنا أنه منهم،عدوهم
 . وما جاء به ، وما دعا إليه،أحواله

 فـإن – حاشاه صىل اهللا عليه وسلم –ولو فرضنا أنه كاذب يف دعواه 
 ÜPVßXMÖ﴿ – كام هي عادته يف رسله –اهللا تعاىل أخرب يف القرآن أنه ينرصه ويؤيده 

S£S±ÞWTÞVÖ ÜWTÞVÕSªS¤ fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSÞWÚÖÉò Á YáléW~Wô<Ö@Ö ÜWTp~ßJñüÖ@Ö W×óéWTÿWè S×éSÍWTÿ SüHTWäpT®KKVÇô@Ö(51)﴾ 
 ].٥١/ غافر [

 ،لـو فـرض أنـه كـاذب فلينـل األعـداء منـه إن كـانوا صـادقني: أقول
 .وليسعوا يف هزيمة دينه إن كانوا عىل يشء 

دا من املشاهد التي نرص فيها وقد قص اهللا تعاىل يف الكتاب العزيز عد
 ÇPVÅMXÖ﴿ :رسوله صىل اهللا عليه وسلم والذين آمنوا معه كقوله تعاىل يف اهلجـرة



 ^ 

 

 

SâèS£TTS±ÞWTé `üWÍWTÊ SâW£fT±WTß JðS/@Ö <¢XMÖ SãWñW£T̀ûKVÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉW{ ÉøYßÜVí gÜ`kWTÞ<í@Ö <¢XMÖ ÜWÙSå 

Y¤ÜfTTTTçÅ<Ö@ÖÁ <¢XMÖ SÓéSÍWTÿ -YãYâYôHTf±YÖ ÇWÅ óÜW¥ímð`ö UfûMXÖ JðW/@Ö $ÜfTTTÞWÅWÚ ðÓW¥ßKVÜWTÊ JðS/@Ö ISãWçWÞ~Y|Wª 

Yã`~VÕWÆ ISâWüUfTTTTTÿKVÖWè x éSÞSïYä `ØPVÖ ÜfTTTå`èW£WTé ﴾ ]٤٠/التوبة[. 
 XMÖ WÜéSTë~YçÅWçpT©WTé `ØRÑQWTäW¤ ðáÜWïWTç`ª@ÜWTÊ `ØS|VÖ¢>﴿: وقوله تعاىل يف غـزوة بـدر

øTPYTßVKÖ ØRÒJñüYÙSÚ xÈ<ÖVKÜYä WÝYQÚ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@Ö fûkYÊY ó£SÚ (9) ﴾]  ٩/ األنفال[.  
 XMÖ øYöéSÿ ðÐQSTäW¤ øVÖXMÖ YàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@Ö øTPYTßVKÖ `ØRÑWÅWÚ NÖéSTgçQâTWëWTÊ¢>﴿ :وقوله جل وعال

WÝÿY¡PVÖ@Ö &NÖéSÞWÚÖÉò øYÍ<ÖRKÜWª Á gáéSTÕSTÎ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ ðà`ÆQS£Ö@Ö ﴾ ]١٢ /األنفال[.  
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò NÖèS£RÒ<¢@Ö WàWÙ`ÅYß﴿ :وقوله سبحانه يف غزوة اخلندق

JðY/@Ö `yRÑ`~VÕWÆ <¢XMÖ óØRÑpTTéÉò:ÜWñ b éSÞTSñ ÜWTÞ<ÕWª̀¤KVÜWTÊ óØXä`~VÕWÆ Ü_TmïmöY¤ Ö_ éSÞTSñWè `ØPVÖ &ÜfTTTå`èW£TWTé ﴾ 
  .]٩/ األحزاب [

 ¤QWØRí WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö ISãWçWÞ~YÑWª uøVÕWÆ -YãYTÖéSªW﴿ :وة حنـنيوقوله سـبحانه يف غـز

øVÕWÆWè fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö ðÓW¥ßKVÖWè Ö_ éSÞSñ `yPVÖ ÜfTTTå`èW£TWTé ðáPV¡WÆWè fÛTÿY¡PVÖ@Ö &NÖèS£WÉVÒ ðÐYÖ.V¢è 

Sò:ÖW¥Wñ WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@Ö (26) ﴾  ] ٢٦/ التوبة[.  
يه القرآن الكريم وأوضحته ومما يزيد هذا األمر ظهورا ما أشار إل

 وأي افرتاء ،الشواهد من أن اهللا تعاىل ال يؤيد املفرتين الكاذبني الظاملني
 ð:ÑWTÊ SØY©pTTÎKRÖ ÜWÙYä﴿ : يقول سبحانه،وظلم أعظم من الفرية عىل اهللا جل وعال

WÜèS£Y±`âTSTé (38) ÜWÚWè ÇWÅ fûèS£Y±`âTSTé (39) ISãPVTßMXÖ SÓ̀éWÍVÖ xÓéSªW¤ xyÿX£VÒ (40)  ÜWÚWè WéSå 

XÓ̀éWÍYä &x£TYÆÜW® ¾Ñ~YÕWTÎ ÜQWÚ WÜéSÞYpÚëSé (41) ÇWÅWè XÓ̀éWÍYä &wÝYåÜVÒ ¾Ñ~YÕWTÎ ÜQWÚ WÜèS£PV{W¡WTé (42) 

bÔÿX¥ÞWTé ÝYQÚ JgáWQ¤ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (43) `éVÖWè WÓQWéWÍWTé ÜWÞT`~VÕWÆ ð´̀ÅWä XÔÿXèÜWTÎVKÇô@Ö (44) ÜWTß<¡TWûVKÇWÅ 

Sã`ÞYÚ XÜkYÙW~<Ö@ÜYä (45)  QWØRí ÜWTÞ̀ÅV¹WÍVÖ Sã`ÞYÚ WÜkYTéWé<Ö@Ö (46) ﴾ ] ٤٦-٣٨/احلاقة[. 



 
 

  
 

 صادق فـيام جـاء بـه ؛ فلـيس – صىل اهللا عليه وسلم –فهذا الرسول 
 وتقتيض ربوبيته هلم أن ينزل هذا ،بشاعر وال كاهن بل هو من رب العاملني

 وإنام من ، مهال وال يرتك عباده، ويرسل هذا الرسول البشري،الكتاب اهلادي
 وحـاجتهم إىل الكتـاب ،ربوبيته هلم ورمحته هبـم أن يـدهلم عـىل مـا يـنفعهم

املنزل والنبي املرسل أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب الذي ال تقوم 
َ بل وأعظم من حاجتهم إىل النفس ،األجساد إال به َ. 

و  ، صىل اهللا عليه وسلم تقـول هـذا الكتـاب مـن عنـدهاولو أن حممد
 وقطـع منـه ، فأخذه بقوة منـه تعـاىل وقـدرة،افرتاه عىل ربه لعاجله باالنتقام

 ، وإنام كان يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة": قال الطربي،نياط القلب
 ؛ إذ هو تعاىل عزيز حكيم ال يرتك عباده يقوم فـيهم مـن )١("وال يؤخره هبا 

 وهـو ،ليه كتابا من عنده وأنزل ع، ويزعم أن اهللا أرسله،يضلهم عن سبيله
ـك يؤـيـده وـيـنرصه يـقـول ، )٢( ويمـكـن ـلـه ـممـن ـعـاداه أو ـكـذب ـبـه ،ـمـع ذـل

 óÝWÙWTÊ ñyTWTÕ<ÀºVKÖ XÝQWÙYÚ uüW£WçT<Ê@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö Ü_TäY¡W{ QWÔTTgµS~TPYÖ ð§ÜPVTÞÖ@Ö Y¤`kTWçÅYä﴿ :سبحانه

%\Ø<ÕYÆ QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ ÷Yü`äWTÿ W×óéTWÍ<Ö@Ö fûkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö (144) ﴾ ] ١٤٤/ األنعام[.  
ومن أكرب الدالئل عىل صدق نبينا :  قال ابن عقيل"قال ابن اجلوزي 

ـم  ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم أن الـبـاري ـسـبحانه إـنـام يمـهـل الـكـذاب يـسـريا ـث
 أفيجـوز أن يمـهـل مـن يـكـذب عليـه ـسـنني ثـم يثـبـت ،يستأصـله بالـعـذاب

                                                
 )١٤/٦٨٤(الدر املنثور : انظرو) . ٢٣/٢٤٣(تفسري الطربي  ) ١(
 )٨١٩ص( تفسري السعدي : انظر ) ٢(



 ^ 

 

 

ثم ينرص ،  السبت وحلل،رشيعته بعده ؟ وقد أقدم عىل نسخ رشيعتني قبله
 !!  ويؤيد حكمته باإلعجاز ،أتباعه عىل األمم

 أمل ، إذ لـو فعلـه مل يتبـني الصـدق مـن املحـال،حاشاه أن يفعـل ذلـك
ــول ــاىل يـق ــمعه تـع  éVÖWè WÓQWéWÍWTé ÜWÞT`~VÕWÆ ð´̀ÅWä XÔÿXèÜWTÎVKÇô@Ö (44) ÜWTß<¡TWûVKÇWÅ Sã̀ÞYÚ`﴿ :تـس

XÜkYÙW~<Ö@ÜYä (45)  ﴾]  ٤٥-٤٤/  احلاقة[. 
 ألن الطعـن ،فمن طعـن يف صـدقه طعـن يف عـدل البـاري وحكمتـه

 .)١( "يتوجه عىل املعني 
ـن  ـذا ـم ـا ألن ـه ـارض ـهل ـة ال مـع ـه آـي ـري ـعـىل يدـي ـذاب ال ـجي إن الـك

 .)٢( ولبس احلق بالباطل ،خصائص آيات األنبياء إذ يف ذلك إضالل للخلق
 وما ،الهبل من قام من هؤالء الكذابني املدعني للنبوة فإنه يعلم من ح

 وما جيري عىل يديه لكل ذي بصرية أنـه كـذاب مفـرت أو سـاحر ،يدعو إليه
 .دجال 

 ، ودعوته إىل نفسه، وحبه للدنيا،إن من نظر إىل حال الكاذب املفرتي
 واألخـالق اخلبيثـة ممـا ال يسـتقيم مـع ،وما يتصف به من الصـفات السـيئة

 واسـتحالل ،لفواحش ثم ما يدعو إليه من الفجور واإلثم وا،دعوى النبوة
 وما جيري عىل يديه مما هو من جنس الشعوذة ،احلرام املعلوم يف كل الرشائع

 ال من جنس معجزات األنبيـاء التـي متتـاز بأهنـا غـري معتـادة وال ،والسحر
                                                

  ورشح العقيدة، )٦/٤١٩(اجلواب الصحيح : وانظر) . ١/٥٢٤(الوفاء بأحوال املصطفى  ) ١(
 )١٥٣ص ( الطحاوية 

 )١/١٩٧(النبوات : انظر ) ٢(



 
 

  
 

 . )١( بل من أعدائهم ،يمكن معارضتها ليدرك أنه ليس من األنبياء
دـعـى النبـوة ـمـن  وـمـا مـن أحـد ا": يقـول شـيخ اإلـسـالم ابـن تيميـة

املـكـذبني إال وـقـد ظـهـر علـيـه ـمـن اجلـهـل والـكـذب والفـجـور واـسـتحواذ 
 .)٢( أهـ ".الشياطني عليه ما ظهر ملن له أدنى متييز 

 حتى ولو متكن نوع ،ثم بعد ذلك كله فإن اهللا ال يمكن له يف األرض
 éVÖWè WÓQWéWÍWTé`﴿ متكن أول األمر كام جرى ملسيلمة واألسود العـنيس ونحـوهم

ÜWÞT̀~VÕWÆ ð´̀ÅWä XÔÿXèÜWTÎVKÇô@Ö (44) ÜWTß<¡TWûVKÇWÅ Sã`ÞYÚ XÜkYÙW~<Ö@ÜYä (45)  ﴾ ] ـــــــة -٤٤/  احلاـق
٤٦.[ 

 ÜMXÖWè NÖèS ÜW{ ðÐWTßéSÞYpçÉW~VÖ XÝWÆ v÷Y¡PVÖ@Ö :ÜÞT`T~WTö`èVKÖ ðÐ`~TVÖMXÖ﴿ :ويـقــــول تـعــــاىل

ð÷X£WTçpTÉWçYÖ ÜWTÞ̀~TVÕWÆ I$SâW¤̀kTWTçÆ Ö^¢XMÖWè ðÏèS¡WùPVTé@JðÇÅ ¾Ñ~YÕWû (73) :ÇWÅóéTVÖWè ÜKVÖ ðÐHTWTÞ̀TçQWTâVí `üWÍVÖ 

JðãüYÒ SÝW{ó£TWTé `yXä`~TVÖXMÖ ÜL_TTT̀~TW® ½Ñ~YÕWTÎ (74) Ö^¢XMÖ ðÐHTWTpÞÎW¢KVÇPVÅ ðÈ`ÅY¶ YáléW~TWô<Ö@Ö ðÈ`ÅY¶Wè 

gãÜWÙWÙ<Ö@Ö QWØSTí ÇWÅ SüYïWTé ðÐVÖ ÜWTÞ̀~TVÕWÆ Ö_¤kY±WTß (75) ﴾ ] ٧٥-٧٣/ اإلرساء.[ 
 يعاقـب – ولو كان شيئا قليال – جمرد الركون إىل هؤالء املرشكني إن

فكيـف بـأن يقـوم يف النـاس كاذبـا . )٣(عليه بضعف احلياة وضعف املـامت 
                                                

 )١٤١ص (رشح العقيدة الطحاوية : انظر ) ١(
 )٨٩ص(رشح األصفهانية  ) ٢(
يعني ضعف عذاب ) ضعف احلياة وضعف املامت : (  قوله":  قال ابن عباس ريض اهللا عنهام )٣(

 )١٥/١٦( أخرجه الطربي ".الدنيا واآلخرة 
 علمه لوكام، ًوإنام كان العذاب مضاعفا لو ركن صىل اهللا عليه وسلم لتامم نعمة اهللا عليه

 . ومعرفته 
الدرجات  وضع أن تضاعف الرشف وارتفاع وقد ثبت يف الرشيعة يف غري م": قال الشوكاين

= 



 ^ 

 

 

ثـم . هذا كتـاب اهللا :  خمتلقا كتابا من عنده يقول،مدعيا أن اهللا أرسله إليهم
ويأخـذ يقاتل النـاس عـىل هـذه الـدعوة الكاذبـة واالفـرتاء اآلثـم فيقـتلهم 

واهللا تعاىل مع كل هذا الفجور والكفـر ..  وهو يزعم أن اهللا يؤيده ،أمواهلم
ويبسط له يف ،  يؤيده وينرصه- بحكمته ورمحته وعدله وقدرته –واالفرتاء 
 وال يظهـر عـىل مـدى ،ويمكن له مـن رقـاب مـن عـاداه أو كذبـه، األرض

 تعـاىل أحكـم هللا.. األعوام والقرون ما تنفضح بـه دعـواه ويتبـني بـه كذبـه 
 .م جل وعال حوأر

 واهللا ، وأي بغي أشد من بغيه،وأي ظلم أعظم من ظلم هذا الكذاب
َ ال يفلـح الظـاملون ﴿ تعاىل قد بني أنه ُ َّ ِْ ُ ُِ َ ال هيـدي القـوم ﴿   وهـو تعـاىل﴾َ َْ َ ْ ِ ْ َ

َالفاسقني  ِ ِ َ َ ال يصلح عمل املفسدين ﴿   و﴾ْ ُ ْ ُِ ِ ْ ُْ َ َ َ ِ  QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö﴿ :وقال سـبحانه ﴾َ

WÜèS£WçpTÉWTÿ øVÕWÆ JðY/@Ö ðáY¡VÑ<Ö@Ö ÇWÅ fûéSôYÕpTÉTSTÿ ﴾ ]١١٦/النحل.[ 
 ال يؤيد كذابا باملعجزة – تعاىل – إنه ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 وفيه ،ال معارض هلا ؛ ألن يف ذلك من الفساد والرضر بالعباد ما متنعه رمحته
نقـص سـنته املعروفـة وعاداتـه  وفيـه مـن ،من سوء العاقبة ما متنعه حكمتـه

 .)١( "الخ.... مشيئته املطردة ما تعلم  به
                                                

 ) ٤/٢٧٦( أهـ فتح القدير ".يوجب لصاحبه إذا عىص تضاعف العقوبات  =
½  ¾  ¿  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ]  :ومنه قوله تعاىل: قلت

  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ     ÆZ  ٣٠/ األحزاب 
 )١٦٠ص(رشح األصفهانية  ) ١(

 :وقد يكون صواهبا ، ولعل فيها حتريفا، وكذا وقعت اجلملة األخرية يف طبعة الكتاب 
= 



 
 

  
 

ـــول ـســـبحانه  óÝWÚWè SØVÕT<ÀºKVÖ XÝQWÙYÚ uüW£WçT<Ê@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö Ü[TäY¡VÒ `èVKÖ WÓÜWTÎ﴿ :يـق

ÉøYöèRKÖ JJðøVÖXMÖ óØVÖWè WóéSTÿ Yã`~TVÖMXÖ còpøTW® ﴾]  ٩٣/ األنعام[.  
 ،اهيم عليه السالم وحماجته قومهوقد جاءت هذه اآلية بعد قصة إبر

 MXÖWè WÓÜWTÎ ñy~TYå.W£`TäXMÖ YãTTg~äVKÇYÅ W¤W¦ÖÉò S¡YùPVçWTéVKÖ Ü[ÚÜWÞTTp²VKÖ [$àWäYÖÖÉò õøPYßMXÖ¢>﴿ وظهوره عليهم

ðÐHTúW¤VKÖ ðÐWÚóéTWTÎWè Á wÔHTVÕð¶ xÜgkâSQÚ (74) ðÐYÖ.V¡W{Wè v÷X£STß ðy~TYå.W£`TäXMÖ ðãéRÑVÕWÚ 

gã.WéHTTWÙUfTT©Ö@Ö X³̀¤KKVÇô@ÖWè WÜéRÑW~YÖWè WÝYÚ WÜkYTÞYTÎéSÙ<Ö@Ö (75)  ÜQWÙWTÕWTÊ QWÝWñ Yã`~TVÕWÆ SÔT̀~TPVÖ@Ö ÖÉòW¤ 

$Ü_TâW{óéTVÒ WÓÜWTÎ ÖW¡HTWå $øQYTäW¤ :ÜTQWÙVÕWTÊ WÔWTÊVKÖ WÓÜWTÎ :ÇWÅ JñàYöRKÖ fûkYÕYÊVKÇô@Ö (76) ÜQWÙWTÕWTÊ ÖÉòW¤ 

W£WÙWÍ<Ö@Ö Ü_TTçÆX¦ÜWTä WÓÜWTÎ ÖW¡HTWå $øQYTäW¤ :ÜTQWÙVÕWTÊ WÔWTÊVKÖ WÓÜWTÎ ÝMXùVÖ óØPVÖ øYßYü`äWTÿ øQYTäW¤ 

UfÛWTßéS{VKÇWÅ WÝYÚ YzóéTWÍ<Ö@Ö WÜkPYÖ:ÜJðµÖ@Ö (77) ÜQWÙVÕWTÊ ÖÉòW¤ ð῭ÙPVÖ@Ö ^àWTçÆX¦ÜWTä WÓÜWTÎ ÖW¡HTWå 

øQYTäW¤ :ÖV¡HTWå $S¤WiTT<{KVÖ :ÜTQWÙVÕWTÊ påVÕWTÊVKÖ WÓÜWTÎ YzóéTWÍHTWTÿ øYPTßMXÖ còv÷X£WTä ÜQWÙQYÚ WÜéRÒX£pTSTé (78) 

øYPTßMXÖ ñå`äQWñWè ÉøXä̀ñWè ÷Y¡PVÕYÖ W£ð¹WTÊ gã.WéHTTWÙUfTT©Ö@Ö ð³̀¤KKVÇô@ÖWè $Ü_TÉ~TTYÞWö :ÜWÚWè hÜWTßKVÖ WÝYÚ 

fûXkÒX£pTSÙ<Ö@Ö (79) ISãQWñ:ÜTWöWè I&SãSÚóéTWTÎ WÓÜWTÎ øYPTß;éTTQSï;HTTWôSTéKÖ Á JðY/@Ö `üTWTÎWè &XÝHTúWüWå 

:ÇWÅWè ñÇÜWûVKÖ ÜWÚ fûéRÒX£pTSTé ,-YãYä :ÇPVÅMXÖ ÜKÖ Éò:ÜWWTÿ øQYTäW¤ %Ü_LTTT̀~TW® WÄTTYªWè øQYTäW¤ QWÔS{ 

]òpøTW® %Ü[Ù<ÕYÆ ðÑWTÊKVÖ WÜèS£PV{W¡WçWTé (80) ðÈ̀T~TW{Wè ñÇÜWûVKÖ :ÜTWÚ óØSçTT`{W£T`®VKÖ ÇWÅWè 

fûéSTÊÜWùWTé óØRÑTPVTßKVÖ ySçT̀{W£pT®VKÖ YJð/@ÜYä ÜWÚ óØVÖ `ÓQX¥WÞSTÿ -YãTYä óØS|`~TVÕWÆ &Ü_TÞHTTð¹<ÕTSª Jñ÷VKÜWTÊ 

XÜ`kTWÍÿX£WÉ<Ö@Ö SQÌTWöKVÖ $XÝ̀ÚVKÇô@ÜYä ÜMÖ óØSçÞRÒ fûéSÙVÕ̀ÅWTTé (81) WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò `yVÖWè NÖ;éTTS©Yâ<ÕWTÿ 

ySäWÞTHTWÙÿXMÖ ]y<ÕRÀ¹Yä ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSäVÖ SÝ̀ÚVKÇô@Ö ØSåWè WÜèSüWTç̀äQSÚ (82) ðÐ<ÕYTéWè :ÜWÞTTSçQWïSö 

:ÜWäHTTWTÞ̀~WTéÖÉò ðy~TYå.W£`TäXMÖ uøVÕWÆ -&YãYÚóéTWTÎ SÄTWTÊó£TWTß xåHTWñW¤W  ÝQWÚ S%ò:ÜTWPVTß QWÜMXÖ ðÐPVäW¤ }y~YÑWö 

                                                

 واهللا أعلم . وفيه من نقض سنته املعروفة وعادته املطردة ما متنعه مشيئته  =



 ^ 

 

 

cy~YÕWTÆ (83) ﴾ ] ٧٣/٨٣/ ألنعام [. 
 ÜWÞTT̀âTWåWèWè ,ISãTVÖ WÌHTTWồªXMÖ &ðáéSÍ̀ÅWTÿWè﴿ :ثم ذكر األنبياء من ذريته وغريهم

JZÑS{ Ü&TWTÞ̀TÿWüWå Ü[TöéSTßWè ÜTWTÞ̀TÿWüWå ÝYÚ S$ỒâTWTÎ ÝYÚWè -YãYçTQWTÿQX¤S¢ W ISèÖW  WÝHTWÙ`~VÕTSªWè ðáéQSTÿVKÖWè 

ðÈSªéSTÿWè uøWªéSÚWè &WÜèS£HTWåWè ðÐYÖ.V¡W{Wè ÷X¥`ïWTß WÜkYÞY©`ôSÙ<Ö@Ö (84) ÜQWTÿX£W{W¦Wè 

uøW~pôWTÿWè uøW©~YÆWè $ð§ÜW~T<ÖXMÖWè QbÔRÒ WÝYQÚ fûkYôYÕHTUfTT±Ö@Ö (85)  WÔ~YÅHTWTÙ̀ªXMÖWè WÄW©W~<Ö@ÖWè 

ð S̈ßéWTÿWè &Ü_TTºéRÖWè ^nÑS{Wè ÜWÞ<ÕJðµWTÊ øVÕWÆ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (86) óÝYÚWè `yXäMXú:ÜWTäÖÉò óØXäYçHTQWTÿQX¤S¢Wè 

$óØXäYß.Wé`ûXMÖWè óØSäHTWTÞ̀~WâWTç̀ñ@ÖWè `ySäHTWTÞT̀TÿWüWåWè uøVÖXMÖ x·.W£g² xy~YÍWçTT̀©QSÚ (87) ﴾ ] األنعام
/٨٧-٨٤[.  

 ، واضح موصل للمقصود،وبني تعاىل أنه هداهم إىل رصاط مستقيم
/ األنعـام  [﴾ V¸XâWôVÖ ySä`ÞTWÆ ÜQWÚ NÖéSTßÜVÒ WÜéSTÕWÙ̀ÅWTÿ﴿ولو مالوا عنه أو انحرفوا 

٨٨[.  
ه مـن  ووصـفه بصـفتني تـدالن أنـ،ثم بني تعاىل أنه أنزل هذا الكتاب

 :عند اهللا تعاىل
ٌ مبارك﴿ أنه: األوىل َ خـري :  ومـا يـدل عليـه، فام فيه وما يدعو إليـه ﴾َُ

 . وعمل بام فيه ، واتبعه، وبركته ورمحته تنال من آمن به،وهدى ورشد
ِ مصدق الذي بني يديه ﴿ أنه: الثانية ِْ َ َ ََ َِّ ْ َُّ  فهو يؤيد ما جاء بـه األنبيـاء ﴾ُ

 .ليه  ويدعو إىل ما دعوا إ،قبله
 ويـزعم أن اهللا ،ثم بني تعاىل أنه ال أظلم ممن يفرتي الكـذب عـىل اهللا

 وهذا مما يدل عىل صدق حممد صىل اهللا عليه ، ومل يوح إليه،أوحى إليه شيئا
 ، بل من أعظم الظـاملني،وسلم وصحة رسالته ألنه لو كان كاذبا لكان ظاملا



 
 

  
 

د صىل اهللا عليه وسلم  وهذا حمم،ومن كان كذلك فإنه ال يؤيد وال يمكن له
 . والسالح والسنان ، ظاهر عىل أعدائه باحلجة والبيان،مؤيد منصور

كل ما سبق من إخبارات الكتاب العزيز ودالئلـه هـي مـن ف :وبعد  
 وثمة وجـه آخـر يـدل عـىل ،الشواهد عىل صدق النبي صىل اهللا عليه وسلم

 أن األمر وقع كام  وهو،نبوته صىل اهللا عليه وسلم يف هذه اآليات واألخبار
 وبسـط ، فلقـد انـترص عـىل أعدائـه، وكـان كـام قـص الكتـاب العزيـز،أخرب

 . ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا ،سلطان دينه عىل األرض
 طرق العلم بالرسالة كثـرية متنوعـة ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 :منها... 
ـن انتصــاره– أي الرســل –أـهنـم  ـام ســيكون ـم ـم ـب  ،م أخــربوا األـم

 وهـي كلهـا ، وبقاء العاقبة هلم أخبارا كثرية يف أمور كثرية،وخذالن أولئك
 . )١( "الخ...  مل يقع يف يشء منها ختلف وال غلط ،صادقة
 

                                                
 )١٠٤ص(رشح األصفهانية  ) ١(

 )١٥٢ص(رشح العقيدة الطحاوية : وانظر
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e


ودعـوة النـاس إىل ، اصطفى اهللا تعاىل من خلقه رسال لتبليـغ رسـالته
 والرسالة اجتبـاء منـه جـل ،والنبوة اصطفاء من اهللا تعاىل، عبادتهتوحيده و

 JðS/@Ö øYÉV¹p±WTÿ fÛYÚ YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@Ö ¾ÑSªS¤ fÛYÚWè &X§ÜPVÞÖ@Ö UfûMXÖ WJð/@Ö =SÄ~YÙWª﴿ وعال

c¤kY±WTä (75) ﴾ ]وإنام خيتار اهللا تعاىل لرسـالته صـفوته مـن خلقـه ]٧٥/احلج 
 .وخريته من عباده 
 ،وأزكاهم رسيرة، وأمجلهم سرية، وأرفعهم أدبا، س خلقاأحسن النا

 .وأعظمهم عبودية ملوالهم سبحانه وتعاىل 
واملكلفون بدعوة اخللـق إىل احلـق ، إذ هم رسل اهللا واملبلغون هدايته

، ودعوهتم إنام تكمـل وجتمـل إذا تواطـأ عليهـا القـول والعمـل، جل وعال
 .واتفق فيها لسان احلال مع لسان املقال 

ـن الصــفات احلســنة  ـيهم الســالم ـم ـاء والرســل عـل ـه األنبـي ـام علـي ـف
 :واألخالق احلميدة يعود إىل أمور منها

واهللا تعاىل إنام يصطفي لنبوتـه أزكـى خلقـه ، أن النبوة اصطفاء من اهللا -
 .وأكملهم 

 ، وأكمـل لتبلـيغهم،أهنم إذا كانوا عىل هذا النحـو كـان أتـم لـدعوهتم -
 .كلة إليهم وأعظم لقيامهم باملهمة املو

 وأهنم مبعوثـون مـن عنـد اهللا ،وصدق رسالتهم، أنه دليل عىل نبوهتم -
 .تعاىل 



 
 

  
 

ـاء واملرســلني  ـو خــاتم األنبـي ـلم ـه ـه وـس ـد صــىل اهللا علـي ـا حمـم ونبيـن
 أنا سـيد ولـد آدم يـوم ": كام قال صىل اهللا عليه وسلم، وأفضلهم وسيدهم

واألخالق الزاكية ، الت وهو يف الرتبة العليا يف الفضائل والكام)١("القيامة 
، احلسنة وهذا من أعظـم الـدالئل والرباهـني عـىل أنـه رسـول رب العـاملني

 يقول شيخ اإلسـالم ابـن )٢(كيف ال وقد توىل ربه جل وعال تأديبه فأحسنه
ـسـرية الرـسـول ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم وأخالـقـه وأقواـلـه وأفعاـلـه ": تيمـيـة 

 .)١("...ورشيعته من آياته
علـيـه ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم ـمـن اآلداب الرفيـعـة ولـقـد ـكـان ـمـا ـهـو 

والشامئل الطيبة أحد الدالئل التي ساقها القرآن لتقرير نبوته صىل اهللا عليه 
والظـامل ،  والساحر الـدجال،وسلم واالحتجاج لصدقه إذ الكاذب املفرتي

الغشوم البد أن يظهر عليه من األخالق السيئة والصفات الرديئـة كـالظلم 
حـش واألذى وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل والكـرب وحـب والكذب والف

 وما ":  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية،الدنيا وطلب الرياسة ما يناسب حاله
من أحد ادعى النبوة من الكذابني إال وقد ظهر عليه مـن اجلهـل والكـذب 

                                                
 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ٢٢٧٨(  رواه مسلم رقم)١(
ولكن ال ، حي معناه صح": قال ابن تيمية . "ني ريب فأحسن تأديبي أدب":  روي يف احلديث قوله)٢(

ًنقال عن السلسلة الضعيفة ) ٣٣٦/ ٢( أهـ جمموعة الرسائل الكربى "يعرف له اسناد ثابت 
 .وضعفه مجع من املحققني ). ١٠١/ ١(

 )٧٢/ ١ (ءكشف اخلفا: انظر
 .)٨٩ص (رشح األصفهانية) ١(



 ^ 

 

 

 . أهـ. )١( ".والفجور واستحواذ الشياطني عليه ما ظهر ملن له أدنى متييز
 ،ىل اهللا عليه وسلم فقد كان له مـن كـل كـامل برشي أعـالهأما هو ص

 ولست هنا بصدد تعداد صفاته احلسنة وأخالقه ،ومن كل شأن رفيع أزكاه
 فقد حفلت كتب السرية والشامئل واآلثار بجمع ما يتعلق يف ،الطيبة الزاكية

 وتعداد ما اتصف به صىل اهللا عليه وسلم وما كان عليه مـن ،)٢( هذا الباب
 ولكني هنا أشري إىل استدالل القرآن الكريم هبذا اجلانب عىل نبوته ،ناقبامل

 نبوته ورسالته صىل اهللا – القرآن – يقرر ": يقول السعدي ،وصدق رسالته
 ومـا هـو عليـه مـن ،عليه وسلم بام مجع له وكملـه بـه مـن أوصـاف الكـامل

ٍوأن كل خلق عال سام فلرسول اهللا صىل اهللا، األخالق اجلميلة  عليه وسلم ٍ
 وفاقت نعوته مجيع اخللق التي أعالهـا ، فمن عظمت صفاته،أعاله وأكمله

 ،الصدق واألمانة أليس هذا من أكرب الدالئل عىل أنـه رسـول رب العـاملني
 . )٣( "واملصطفى املختار من اخللق أمجعني ؟ 

 ].٤/ القلم [ ﴾ ðÐPVßMXÖWè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû xy~YÀ¹WÆ (4)﴿ :يقول تعاىل
هذه اآلية من صـدر سـورة القلـم التـي كـان املوضـوع األول فيهـا و

 واالحتجـاج لنبوتـه واالسـتدالل ،تثبيت رسالة النبي صىل اهللا عليه وسلم
 vû gyVÕWÍ<Ö@ÖWè ÜWÚWè WÜèS£ñ¹pT©Wÿ (1) :ÜWÚ ðåßKVÖ YàWÙ`ÅYÞYTä& ﴿ : حيث يقول تعـاىل،لصدقه

                                                
 ).ه املوضع نفس(املرجع السابق ) ١(
كتاب ، كتاب الفضائل من صحيح مسلم،  كتاب املناقب من صحيح البخاري–ً مثال -انظر )٢(

 .شامئل الرسول صىل اهللا عليه وسلم للرتمذي 
 .)٢١ص( القواعد احلسان ) ٣(



 
 

  
 

ðÐYQTäW¤ xÜéSTÞT̀ïWÙYä (2) QWÜMXÖWè ðÐVÖ Ö[£T`ñKVÇWÅ W¤`kTWTçÆ xÜéSTÞ̀ÙWÚ (3) ðÐPVßMXÖ Wè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû xy~YÀ¹WÆ 

(4) S£Y±`âTSçTW©WTÊ WÜèS£Y±`âTSTÿWè (5)  SØRÑgTQT~TÿVKÜYä SÜéSçpTÉTWÙ<Ö@Ö (6) QWÜMXÖ WÐQWTäW¤ WéSå SØVÕT̀ÆKVÖ ÝWÙYä 

QWÔTW¶ ÝWÆ -YãÕ~YâWª WéSåWè SØVÕ̀ÆKVÖ WÝÿYüWTç`äSÙ<Ö@ÜYä (7) ðÑTWTÊ XÄTY¹STé WÜkYäPY¡VÑSÙ<Ö@Ö (8) ﴾ 
  .] ٨ -١/ القلم [

فأقسم تعاىل بالقلم وما يكتبون عـىل رد فريـة املرشكـني حـني اهتمـوا 
ÜMXÖ﴿ :رسوله باجلنون كام قال سـبحانه عـنهم يف آخـر السـورة Wè S ÜVÑWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö 

NÖèS£WÉVÒ ðÐWßéSÍYÖ̀¦SkVÖ `yYåX£HTW±`TäVKÜYä ÜWQÙVÖ NÖéSÅYÙWª W£T̀{PY¡Ö@Ö WÜéSTÖéSÍWTÿWè ISãTPVTßMXÖ bÜéSÞpTïWÙVÖ 

 ÜWÚ ðåßKVÖ YàWÙ`ÅYÞYTä:﴿ : فـقـال ـسـبحانه هـنـا يف أول الـسـورة]٥١/القـلـم  [ ﴾ (51)

ðÐYQTäW¤ xÜéSTÞT̀ïWÙYä (2) ﴾ ] ثم ذكر سبحانه أنه متصف بخلق عظيم]٢/القلم ، 
 –  لعمر اهللا– وهي ،نووهذا ينايف وصف اجلنون الذي زعمه هؤالء املرشك

 .شكاة ظاهر عنك عارها 
وإال فـهـل يـقـول أـحـد ـحيـرتم عقـلـه أن حمـمـدا ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم 

 واعرتفوا بفضله وصـدقه واسـتقامته ، وهو النبي الذي دان له قومه،جمنون
 وهـو النبـي الـذي جـاء برشيعـة ،وخلقه وعقلـه حتـى قبـل أن يـوحى إليـه

 ولكن األمـر كـام ،حماوهدي مل يطرق العامل مثله ؛ خريا وهدى ورمحة وتسا
) املرشكني( ومل ينقل عن أحد منهم ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 بـل مـا ،خيفـى بطالنـه) يتهم به النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ( أنه قال قوال 
 .)١( "يظهر كذبه لكل أحد 

                                                
 )٣٣٣-٥/٣٣٢( اجلواب الصحيح )١(



 ^ 

 

 

 فيبلـغ بصـاحبه ،إنه احلقد األعمى واحلسد اآلثم الذي يعمي ويصم
 . هو أول من يدرك أهنا كاذبة أن يقول قولة

 مؤكدا نبوة حممد صـىل ،واملقصود أن اهللا تعاىل رد فرية هؤالء الكفار
   .﴾ ðÐPVßMXÖWè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû xy~YÀ¹WÆ﴿ :اهللا عليه وسلم بقوله

ðÐPVßMXÖ﴿: عن سعد بن هشام بن عامر يف قول اهللا عز وجل Wè uøVÕWÅVÖ \ÌSTÕSû 

xy~YÀ¹WÆ ﴾]  ـال]٤/القـلـم ـؤمنني :  ـق ـا أم اـمل ـا ـي ـة ريض اهللا عنـه ـألت عائـش ـس
أتقـرأ القـرآن ؟ : أنبئيني عـن خلـق الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم فقالـت

 .)٢(إن خلق رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم القرآن : فقالت. نعم : فقلت
 .)٣(عىل أدب القرآن : وقال مجع من السلف

هذا كالتفسري ملا تقدم  اعلم أن ": يقول أبو عبداهللا الرازي يف تفسريه
 : من قوله
﴿YàWÙ̀ÅYÞYTä ðÐYQTäW¤ ﴾  وتعريف ملن رماه باجلنون بأن ذلك كذب وخطـأ ؛

 ومن كان ،وذلك ألن األخالق احلميدة واألفعال املرضية كانت ظاهرة منه
موصوفا بتلك األخالق واألفعال مل جيز إضـافة اجلنـون إليـه ؛ ألن أخـالق 

                                                
  وملوقال صحيح عىل رشط الشيخني) ٢/٤٩٩(واحلاكم ) ١٤/٢١٤( رواه ابن أيب شيبة )٢(

رقم (  كتاب صالة املسافرين. وأصل احلديث يف صحيح مسلم ، ووافقه الذهبي. خيرجاه 
٧٤٦(. 

وابن اجلوزي يف زاداملسري ) ٨/٣٠٣( عزاه أبو حيان يف البحر املحيط إىل عيل ريض اهللا عنه )٣(
عن ) ١/٣١٠(ورواه عبد بن محيد وابن املنذر والبيهقي يف الدالئل ، إىل احلسن) ٨/٤٢٨(

 .عطية العويف 
 )٨/٢١٤( تفسري ابن كثري ) . ١٤/٦٢٣(الدر املنثور : وانظر



 
 

  
 

أخالقه احلميـدة كاملـة ال جـرم وصـفها اهللا بأهنـا  وملا كانت ،املجانني سيئة
 .)٤( "عظيمة 

 : وهي،وقد جاء تأكيد اتصافه باخللق العظيم بعدة مؤكدات
 ) .َّإن ( حرف  -
 .الم االبتداء  -

من االستعالء املراد به ) عىل (  مع ما يفيده ،تقديم املجرور -
 . )١(.التمكن من اخللق العظيم يف نفسه ودعوته 

 وبرهـان لكـل ،عليه من اخللق العظيم دليل لكل من تأملًإذا فام هو 
من تدبر أنه رسول رب العاملني ليس بمجنون وال ساحر وال كذاب ؛ ألن 

 وقـد قـال ،اخللق احلسن بله العظيم يتناىف مع هذه األحوال التـي زعموهـا
 ØSä`ÞYÚWè ÝQWÚ S£ñÀ¹ÞWTÿ &ðÐ`~VÖMXÖ ðåßVKÜWTÊVKÖ üYü`äWTé Éø̀ÙSÅ<Ö@Ö óéVTÖWè NÖéSTßÜVÒ ÇWÅ﴿ :ـســــــبحانه

WÜèS£Y±óTâSTÿ (43) ﴾] ٤٣/ يونس[.  
أن ) اآليـة ... ومـنهم مـن ينظـر إليـك : (  ودل قوله": قال السعدي

 النظر إىل 
 وما يدعو ، وأخالقه وأعامله،حالة النبي صىل اهللا عليه وسلم وهديه

  وأنه يكفي البصـري عـن،إليه من أعظم األدلة عىل صدقه وصحة ما جاء به
  أهـ. )٢(غريه من األدلة 

                                                
 )٣٠/٧١( التفسري الكبري )٤(
 .)٢٩/٦٣(التحرير والتنوير : انظر) ١(
 .)٣٢٢ص(تفسري السعدي  )٢(



 ^ 

 

 

̧¿ÜWÙXâWTÊ xàWÙ̀öW¤ WÝYQÚ JðY/@Ö ðåÞYÖ $óØSäVÖ óéVÖWè ðåÞRÒ ÜJZÀ¹WTÊ ð﴿ :ويقول تعاىل ~YÕWTçÆ 

gà<ÕWÍ<Ö@Ö NÖéJñµWÉß@ÇWÅ óÝYÚ $ðÐYTÖóéTWö ñÈ`Æ@ÜWTÊ óØSä̀ÞTWÆ ó£YÉpTTçÅWçpTª@ÖWè óØSäVÖ óØSå`¤YèÜW®Wè Á 
$X£̀ÚKKVÇô@Ö ðÖ¢MXÜWTÊ ðå̀ÚV¥WWÆ `ÔPV{WéWçWTÊ øVÕWÆ &JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö JñàYôSTÿ WÜkYÕPY{WéWçSÙ<Ö@Ö (159) ﴾ ] آل

  .]١٥٩/ عمران 
 هذا خلق حممد صىل اهللا عليه وسلم بعثـه اهللا ": قال احلسن البرصي

 . )١("به 
فام هو عليه صىل اهللا عليه وسلم من اللني والرمحة والعطف والشفقة 

 فلـيس هـو خلـق ، جبله عىل ذلك وطبعه عليـه،إنام هو برمحة اهللا جل وعال
ـع ـهبـا فيظـهـر خالفـهـا يف أوـقـات الـشـدة ،يتكلـفـه  وال ـسـجية ـحيـاول التطـب

 .واملضائق 
لقد كانت أخالقه صىل اهللا عليه وسلم وسجاياه من اجلامل والكـامل 
بحيث ال يمكن أن تصدر من كاذب مدع للنبوة أو طالب رياسـة متهالـك 

مناسب ملا أعده اهللا تعاىل له من محل الرسالة وتبليغ  بل ما هو عليه  ،عليها
 وملا كـان العـبء الـذي محلـه صـىل اهللا عليـه وسـلم ،الدعوة وهداية اخللق

الت اخللقيـة التـي تناسـب ثقيال والتبعة عظيمة أعده ربه جل وعال بـالكام
 بل ،رعاية اخللق والصرب عىل أذاهم وحتمل نقصهم وجهلهم واستعجاهلم

أه باخلصـال التـي حتبـب النـاس يف الـدين الـذي يـدعو إليـه وفوق ذلك هي
̧¿óéVÖWè ðåÞRÒ ÜJZÀ¹WTÊ ð﴿ وتــرغبهم منــه ~YÕWTçÆ gà<ÕWÍ<Ö@Ö NÖéJñµWÉß@ÇWÅ óÝYÚ $ðÐYTÖóéTWö ﴾ ] آل

                                                
 .)٢/١٢٨(  تفسري ابن كثري )١(



 
 

  
 

 .]١٥٩/ عمران 
وهذه اخلصال التي أخرب عنها القرآن ذكرهتا التـوراة يف صـفته صـىل 

لقيت عبداهللا بن عمرو بن العـاص :  فعن عطاء بن يسار" ،اهللا عليه وسلم
أخربين عن صفة رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يف : ريض اهللا عنهام قلت

:  واهللا إنه موصوف يف التوراة ببعض صفته يف القـرآن ،أجل: قال. التوراة 
 أنت عبدي ، وحرزا لألميني،يا أهيا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا

 ، وال سخاب يف األسواق، ليس بفظ وال غليظ،ل سميتك املتوك،ورسويل
 ولن يقبضه اهللا حتى يقـيم بـه ، ولكن يعفو ويغفر،وال يدفع بالسيئة السيئة

 ويفتح هبا أعينـا عميـا وآذانـا صـام ،ال إله إال اهللا: بأن يقولوا ،امللة العوجاء
 . )١( "وقلوبا غلفا 

ـول جــل وـعـال   üWÍVÖ óØS{Éò:ÜWñ cÓéSªW¤ óÝYQÚ óØS|Y©SÉßKVÖ e¥ÿX¥WÆ Yã̀~VÕWÆ`﴿ :ويـق

`yPRçYÞWÆÜWÚ }°ÿX£Wö ØS|`~VÕWÆ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@ÜYä cÇèSòW¤ cy~YöQW¤ (128) ﴾ ]١٢٨/ التوبة[. 
 وحيزنـه مـا ،لقد كان صىل اهللا عليه وسلم يعز عليـه مـا يشـق علـيهم

 يقـول صـىل اهللا عليـه ، وكان أحرص عليهم من الوالد عـىل ولـده،يرضهم
 وقـد قـال . )٢("احلـديث... نا لكم بمنزلـة الوالـد أعلمكـم  إنام أ": وسلم 

                                                
 .)ح الباري  فت٣٤٢/ ٤(باب كراهية السخب يف األسواق ، كتاب البيوع، رواه البخاري  )١(
والنسائي ) ١/٣(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة ، كتاب الطهارة، رواه أبو داوود) ٢(

باب ، كتاب الطهارة، وابن ماجة، )١/٣٨(باب النهي عن االستطابة بالروث ، كتاب الطهارة
، صحيح )١/١١٢(مشكاة املصابيح : انظر. ، وحسنه األلباين)١/١١٤(االستنجاء باحلجارة 

 ).١/٥٧(ابن ماجه 



 ^ 

 

 

ـــــــــــــاىل  ﴾ JñøYâPVÞÖ@Ö uøVÖ̀èVKÖ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@ÜYä óÝYÚ ó$ØXäY©SÉßKVÖ ,ISãSñ.Wè¦VKÖWè %óØSäSçHTWäQWÚRKÖ﴿ :تـع
: قرأ أيب بن كعب وابن مسعود وابن عباس ريض اهللا عنهم]  ٦/األحزاب[

 .)٢() واجه أمهاهتم وهو أب هلم النبي أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأز( 
واآلية تسوق هذه الصفات التـي اتصـف هبـا صـىل اهللا عليـه وسـلم 
 ،واألخالق التي حتىل هبا يف سياق االمتنان عىل األمة هبذا الرسول الكـريم

 إذ من كان عـىل ،كام تسوقها يف معرض التدليل لنبوته واالحتجاج لرسالته
 . عند اهللا غري كاذب وال طالب رئاسةهذا النحو البد وأن يكون رسوال من
 يعز عليه ما يشق ، عظيم الرمحة بكم،فمن كان شديد احلرص عليكم

 لـني غـري ، وال جيـزي بالسـيئة السـيئة، ال يدأب لنفسه وال ينقم هلا،عليكم
فض وال غليظ القلب فإذا ادعى النبوة فال بـد أن يكـون كـذلك ألن هـذه 

 ولـو ، وإنـام تناسـب الصـادقني،دعنيالصفات ال تناسب الكـذابني وال املـ
حاول الكاذب أن يتطبع بغري أخالقه ويظهـر مـا لـيس فيـه فإنـه ال بـد وأن 
يظهر عىل حقيقته مـع طـول األيـام وتعاقـب األحـوال واملواقـف كـام قـال 

 éVÖWè Sò:ÜWWTß `ySäVÑHTWTÞ̀TÿW¤VKÇWÅ ySäWTçpTTÊW£WÅVÕWTÊ p&ySäHTWÙ~Y©Yä `ySäPVÞWTÊX£`ÅWçVÖWè Á`﴿ :ســــــــبحانه
XÝ`ôVÖ X&Ó̀éWTÍ<Ö@Ö ﴾ ] ٣٠/حممد[.  

 ÜWÚWè påVÖQW¥WÞWTé YãYä SÜkY¹HTWT~PVÖ@Ö (210)  ÜWÚWè øYçÅWTâ?TÞWTÿ óØSäVÖ ÜWÚWè﴿ :وقد قال تعـاىل

fûéSÅ~Y¹Wçp©WTÿ (211) `ySäPVßXMÖ XÝWÆ XÄ`ÙQW©Ö@Ö WÜéRÖèS¥T`ÅWÙVÖ (212) ﴾ ] ٢١٠/ الشـــــــعراء-
٢١٢[. 

                                                
،  )١٤/١٢٣(تفسري القرطبي ، )٧/٢٠٨(البحر املحيط ، )٢١/٧٧(تفسري  الطربي :   انظر)٢(

 )٦/٣٨٢(تفسري ابن كثري 



 
 

  
 

اهللا عليه وسلم وحـي مـن عنـد اهللا مل تتنـزل بـه فام جاء به حممد صىل 
 " ألنه مناف ملقصودهم وأحواهلم وأغراضـهم ، فهم ال يريدونه،الشياطني

فليس يف األرض أمـر أعظـم منافـاة ومناقضـة ملـراد الشـياطني ممـا جـاء بـه 
ـه وســلم  ـو أرادوا ملــا اســتطاعوا. )١( "الرســول صــىل اهللا علـي  ÜWÚWè﴿    وـل

fûéSÅ~Y¹Wçp©WTÿ (211) `ySäPVßXMÖ XÝWÆ XÄ`ÙQW©Ö@Ö WÜéRÖèS¥T`ÅWÙVÖ (212) ﴾.  
 واخللق الرفيع الذي يناسب أحوال ،ثم أمره تعاىل بالتوحيد اخلالص
 ðÑTWTÊ SÃ`üTWTé WÄWÚ JðY/@Ö Ü[äHTVÖXMÖ W£WûÖÉò WÜéRÑWçWTÊ﴿ :األنبياء علـيهم السـالم فقـال تعـاىل

WÝYÚ WÜkYäPV¡WÅSÙ<Ö@Ö (213) `¤Y¡ßVKÖWè ðÐWTéW¤kYWÆ WÜkYTäW£pTTÎKKVÇô@Ö (214) p ÝÉpTû@ÖWè ðÐWöÜWÞTWTñ XÝWÙYÖ 

ðÐWÅWTâPVTé@Ö WÝYÚ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö (215) ﴾ ] ٢١٥-٢١٣/الشعراء[.  
 فهـم ،ثم بني سبحانه صفات الكذابني الذين تتنزل عليهم الشياطني

ـاىل ـال تـع  ÔWå óØRÑSLùQYTâWTßRKÖ uøVÕWÆ ÝWÚ SÓQW¥WÞWTé SÜkY¹HTWT~PVÖ@Ö (221)`﴿ :ـحـزب الـشـيطان فـق

SÓPV¥WÞWTé uøVÕWÆ QXÔRÒ ]ÏÜPVTÊVKÖ xy~YíKVÖ (222) WÜéSÍ<ÕSTÿ WÄ`ÙQW©Ö@Ö óØSåS£WTëT̀{VKÖWè fûéSäY¡HTVTÒ (223) ﴾ 
  .]٢٢٣-٢٢١/ الشعراء [

 وهو األفاك ،فالشياطني تتنزل عىل من حيصل مقصودها بنزوهلا عليه
ـيم ـك و،األـث ـن األـف ـة ـم ـو ومهــا صــفتا مبالـغ ـذب: ـه ـم وهــو،الـك :  واإلـث
 صىل اهللا عليه اً وقد علم كل أحد من املوافق واملخالف أن حممد،)٢(الفجور

 ومـا زال قومـه يعرفونـه بالصـادق ،وسلم كان مـن أبـر النـاس وأصـدقهم

                                                
 .)٥/٣٤٩( اجلواب الصحيح )١(
 .)٦/١٨٣(تفسري ابن كثري : انظر )٢(
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 . قبل النبوة وبعدها ، ومل يعرف عنه فجور،األمني مل جترب عليه كذبه
كـاذب الـذي يتنـزل عليـه  وال،فالفرق بـني النبـي الـذي يأتيـه امللـك

 .الشيطان يعرف من صفات كل منهام وأخالقه وسجاياه 
وهلذا ملا كانت خدجية ريض اهللا عنها تعلم صدق النبي صىل اهللا عليه 
وسلم، وكريم خصاله، ورفيع خلقه ، وحسن سجاياه عرفت أن مـا جـاءه 
 يف حراء حق، وأنه ليس بكاذب وال تنزلت عليـه الشـياطني ، ألن مـا كـان

علـيـه ـمـن الـصـفات واألـخـالق يناـسـب األـحـوال الرمحانـيـة ال التخبـطـات 
 : الشيطانية ، ولذا قالت له 

 ":  ثم استدلت عىل ما ذهبت إليه بقوهلـا " كال واهللا ال خيزينك اهللا "
إنك لتصل الـرحم، وتصـدق احلـديث، وحتمـل الكـل، وتقـري الضـيف، 

 . )١( "وتكسب املعدوم، وتعني عىل نوائب احلق
 فذكرت خدجية ما كـان جمبـوال عليـه ": ل شيخ اإلسالم ابن تيميةقا

 وـهـو الـصـدق املـسـتلزم ،ـمـن مـكـارم األـخـالق وحماـسـن الـشـيم واألـعـامل
 ومن مجع فيه الصدق والعدل واإلحسـان مل ، واإلحسان إىل اخللق،للعدل

 وصـلة الـرحم وقـرى الضـيف ومحـل الكـل وإعطـاء ،يكن ممـن خيزيـه اهللا
 وقد ، عىل نوائب احلق هي من أعظم أنواع الرب واإلحساناملعدوم واإلعانة

ـه اهللا ـعـىل األـخـالق املحـمـودة ونزـهـه ـعـن  عـلـم ـمـن ـسـنة اهللا أن ـمـن جبـل
  . )٢("األخالق املذمومة فإنه ال خيزيه 

                                                
 .)٢٨ص (سبق خترجيه  )١(
 .)٩٣ص(رشح األصفهانية  )٢(



 
 

  
 

وإذا كانت هذه أخالقه صىل اهللا عليه وسلم التي يعلمها عنـه أقـرب 
 ومكنتهـا ، ، ورسـختها،يهـاالناس إليه قبـل النبـوة، فـإن النبـوة أضـافت إل

ووظفتها ، وقد كان كل من صحبه صىل اهللا عليه وسلم أو خالطه أو عامله  
 يقول عبـد اهللا بـن سـالم ريض ،أو رآه يدرك ذلك بجالء ويلمسه بوضوح

 فلـام ":اهللا عنه ملا رأى النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم مقدمـه املدينـة مهـاجرا 
وسـلم عرفـت أن وجهـه لـيس بوجـه استبنت وجه الرسول صىل اهللا عليه 

 . )١( "كذاب 
 
 
 

                                                
باب حديث افشوا السالم بينكم ، كتاب صفة القيامة، والرتمذي، )٤٥١/ ٥(د رواه اإلمام أمح )١(

، كتاب إقامة الصالة، وابن ماجة، )٣٤٠/ ١(والدارمي ، وقال حديث صحيح) ٢٤٨٥(رقم 
 . وصححه ووافقه الذهبي ) ١٣/ ٣(واحلاكم ، )١٣٣٤(باب ما جاء يف قيام الليل رقم 

 .)١٠٩/ ٢(سلسة األحاديث الصحيحة : وانظر
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 والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني ،احلمد هللا رب العاملني
 / وبعد 

 :ففي ختام هذا البحث أشري إىل أبرز ما توصلت إليه من نتائج 
 

جاء القرآن الكريم ببيان أصول الـدين كإثبـات وحدانيـة اهللا تعـاىل  -
ـوات ، وصــفاتهوأـسـامئه ـر البـعـث واـجلـزاء واحلـسـاب والنـب  وتقرـي
 .وغريها

 سلك القرآن الكريم يف إثبـات هـذه األصـول واالسـتدالل عليهـا  -
 وقـد امتـازت ،احلجج القطعية والرباهني اليقينية والدالئل العقلية

 :دالئل القرآن 

 . ً ال يسع أحدا ردها وال التشكيك فيها ، بأهنا قاطعة ويقينية-
 

 .ويدركها كل عاقل ،  يفهمها كل أحد، واضحة وسهلة أهنا-
 

،  ـمـن مل يـعـتن بتلـقـي ـهـذه األـصـول واالـسـتدالل عليـهـا ـمـن الـقـرآن-
ومل يـعـرف ، فـهـو مل يـقـدر الـقـرآن ـحـق ـقـدره، ًوـسـلك  طرـقـا أـخـرى

 ولعل هذا ما جعل بعض من تكلموا يف إعجاز القرآن يـرون ،منزلته
 .أن إعجازه يف ألفاظه ال معانيه 

 

نوع األدلة واآليات التي ساقها القرآن لتقريـر نبـوة حممـد صـىل اهللا  ت-
 .واملعجزات أحد هذه األدلة ، عليه وسلم وتصديق رسالته

 



 
 

  
 

بـل ، ً أن يف القرآن جوابا عىل كثري من الشبه التي ذكرها منكرو النبوة-
 .إن أجوبة القرآن هي أسد األجوبة وأقطعها للنزاع 

 

 وتنـفـق فيـهـا ، ـمـا ترصف فيـهـا األوـقـات أن ـهـذه املباـحـث ـهـي أوىل-
 ، فهي املقصـد األعظـم مـن إنـزال الكتـاب وبعـث الرسـول،األعامر

 .وهي ينبوع كل خري ومجاع كل هدى 
 . وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد و آله وصحبه أمجعني ،واهللا أعلم
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:  ت،وين أبـو احلسـني اهلـار،إثبـات نبـوة النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم -
 كليـة دار ، جامعـة القـاهرة،عبداهللا عوض العجمي رسـالة ماجسـتري

 .العلوم 
 ، دار اإلفتاء،حممد أمحد ملكاوي:  ت، رمحت اهللا اهلندي،إظهار احلق -

 . هـ ١٤١٠الرياض

 دار الكتـب ، نـارص الـدين البيضـاوي،أنوار التنزيل وأرسار التأويـل -
 .هـ ١٤٠٨ط األوىل،  بريوت،العلمية

 ،وآخرون، عادل عبداملوجود:  ت ، أبو حيان األندليس،ملحيطالبحر ا -
 . هـ ١٤١٣ ، ط األوىل، بريوت،دار الكتب العلمية

  حممد عبدالرمحن،حتفة األحوذي يف رشح جامع الرتمذي -

 مكتبـة العـلـوم ، حممـد الـطـاهر بـن عاشـور،تفسـري التحريـر والتنـوير -
 . هـ ١٤٠٨ ، بريوت ط األوىل،واحلكم

 أبـو جعفـر بـن ،)جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن(تفسري الطربي  -
 .  أمحد حممد شاكر :  راجعه ،حممود شاكر:  ت،جرير الطربي

مصـطفى مسـلم :  ت ، عبدالرزاق بـن مهـام الصـنعاين،تفسري القرآن -
 . هـ ١٤١٠ الرياض ط األوىل ، مكتبة الرشد،حممد

 حممـد ،نيمعبدالعزيز غ:  ت ، إسامعيل بن كثري،تفسري القرآن العظيم -
 .  القاهرة ، دار الشعب،حممد البنا، عاشور



 
 

  
 

ـريوت ،  دار الكـتـب العلمـيـة، فـخـر اـلـدين اـلـرازي،التفـسـري الكـبـري - ـب
 . هـ ١٤١١الرياض ط األوىل 

 . عبدالرمحن بن سعدي،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان -

 ، ط الثانيـة، دار السـالم، حممـد بـن عيسـى الرتمـذي،جامع الرتمذي -
 . هـ ١٤٢١

 دار ، اإلمام أبو عبداهللا حممد بن إسـامعيل البخـاري،اجلامع الصحيح -
 . هـ ١٤٢١ ، ط الثانية، الرياض،السالم

 دار إحياء الـرتاث ،أبو عبداهللا حممد القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن -
 . بريوت،العريب

عـيل حسـن :  ت، ابـن تيميـة،اجلواب الصحيح ملن بـدل ديـن املسـيح -
 . هـ ١٤١٤ ط األوىل ، الرياض،ن دار العاصمةنارص وآخرو

 ، عبد الرمحن جـالل الـدين السـيوطي،الدر املنثور يف التفسري باملأثور -
 ط ، القـاهرة، مركـز هجـر للبحـوث، وآخـرون،عبداهللا الرتكـي: ت 

 . هـ ١٤٢٤ ،األوىل

 جامعـة ،حممد رشاد سـامل:  ت، ابن تيمية،درء تعارض العقل والنقل -
 .هـ ١٤٠٣  ط األوىل،اإلمام

ـل النـبـوة ومعرـفـة أـحـوال ـصـاحب الرشيـعـة -  أـمحـد ـبـن احلـسـني ،دالـئ
 ، دار الكتـب العلميـة،عبد املعطي  قلعجـي:  توثيق وختريج ،البيهقي
 .هـ١٤٠٥ ط األوىل ،بريوت

دار ، حمـمـود اآلـلـويس، روح املـعـاين يف تفـسـري الـقـرآن والـسـبع املـثـاين -
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 . هـ ١٤١٤،بريوت، الفكر

املكتــب ،  مجــال الــدين ابــن اجلــوزي،التفســريزاد املســري يف علــم  -
 . هـ ١٤٢٤، ط الثالثة ،بريوت، اإلسالمي

ــتاين،ـســنن أيب داود - ــن األـشــعث السجـس ــليامن ـب ــالم، ـس  ، دار الـس
 . هـ ١٤٢١،  ط الثانية،الرياض

 دار إحيـاء ،مصطفى السـقا وآخـرون:  ت ،السرية النبوية البن هشام -
 .هـ  ١٤١٥ط األوىل ، بريوت، الرتاث العريب

 دار ،حسـنني خملـوف:  تقـديم ، ابـن تيميـة،رشح العقيدة األصفهانية -
 . مرص ،الكتب اإلسالمية

 ،عبـداهللا الرتكـي:  ت، ابـن أيب العـز احلنفـي،رشح العقيدة الطحاوية -
 . هـ ١٤١٣ ، ط الثانية، مؤسسة الرسالة،شعيب األرناؤوط

  ـشـيخ،الـصـارم املـسـلول ـعـىل ـشـاتم الرـسـول ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم -
دار الكتـب ، حممـد حميـي الـدين عبداحلميـد: ت ، اإلسالم ابن تيميـة

 . هـ ١٣٩٨، بريوت، العلمية

،  الريـاض، دار السالم،صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري -
 . هـ ١٤٢١ط الثانية 

ـاري رشح صــحيح البخــاري - ـتح الـب ـن حجــر العســقالين،ـف  دار ، اـب
 .املعرفة

 حممـد ،واية والدراية  من علم التفسـريفتح القدير اجلامع بني فني الر -
 . هـ ١٤٠٣، بريوت، دار الفكر، بن عيل الشوكاين



 
 

  
 

ـرآن - ـد احلســان لتفســري الـق ـة ،القواـع ـن ســعدي  مكتـب ـدالرمحن ـب  عـب
 .هـ ١٤٠٠ ، الرياض،املعارف

 ،ف ـعـن حـقـائق التنزـيـل وعـيـون األقاوـيـل يف وـجـوه التأوـيـلاالكـشـ -
 مكتبـة ، حممد معـوضعيل، عادل عبداملوجود:  ت،حممود الزخمرشي

 . هـ ١٤١٨ ،ط األوىل،  الرياض،العبيكان

 .بريوت، دار صادر،  مجال الدين بن منظور،لسان العرب -

 . هـ ١٣٩٩ ، ط الثالثة، دار الفكر،املباركفوري -

 ط ، بريوت، دار الكتاب العريب، اهليثمي،جممع الزوائد ومنبع الفوائد -
 .هـ ١٤٠٣ ،الثالثة

عبدالرمحن : مجع وترتيب ، م أمحد بن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلسال -
 . هـ ١٤٠٤ القاهرة ، إدارة املساحة العسكرية،بن قاسم

 ، عبداحلق بن عطية األندليس،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -
 ط ، بـريوت، دار الكتـب العلميـة،عبد السالم عبد الشايف حممد: ت 

 .   هـ ١٤١٣األوىل 

ـ - ـاك نـسـتعنيـمـدارج الـسـالكني ـبـني مـن ـد وإـي ـاك نعـب ـيم ،ازل إـي  اـبـن ـق
ـة  ، بــريوت، دار الكتــاب العــريب،حممــد حامــد الفقــي:  ت،اجلوزـي
 .هـ ١٣٩٢

ـداهللا اـحلـاكم،املـسـتدرك ـعـىل الصــحيحني - ـو عـب ـف :  إرشاف، أـب يوـس
 . بريوت، دار املعرفة،املرعشيل

 . هـ ١٤١٣ ط األوىل ، املكتب اإلسالمي،املسند لإلمام أمحد بن حنبل -



 ^ 

 

 

 ،وآخرون، حممد النمر:  ت، احلسني بن مسعود البغوي،لتنزيلمعامل ا -
 . هـ ١٤١٤ ط األوىل ، الرياض،دار طيبة

 ،شـلبيعبـد اجلليـل :  ت، أبو إسحاق الزجاج،معاين القرآن وإعرابه -
 . هـ ١٤١٤ ، جدة ط األوىل،دار الوليد

 الرياض ، أضواء السلف،عبدالعزيز الطويان:  ت، ابن تيمية،النبوات -
 . هـ ١٤٢٠ىل ط األو

 .دار الريان ،  ابن القيم،هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى -

 .ابن اجلوزي ، الوفاء بأحوال املصطفى -





 

 

 

 
 

 
 




 






  
  

 إبراهيم بن عيل احلسن .د
 سـعود بـن حممـد مـامإلا جامعةب وعلومه القرآن قسم ىف مساعد أستاذ •

 .سالميةإلا
 مـامإلا جامعـة مـن  الدين أصول كلية من املاجستري درجة عىل حصل •

 يف ومنهجه القاسمي الدين مجال (بأطروحته  سالميةإلا سعود بن حممد
  .)التفسري

 اإلمـام جامعـة  مـن الدين أصول كلية من الدكتوراه درجة عىل حصل •
 أول من للواحدي البسيط تفسري (بأطروحته اإلسالمية سعود بن حممد
  . ودراسةً حتقيقا ) يونس سورة آخر إىل األنفال سورة



 
 

  
 

 



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 


إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا 
وسيئات 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 ورسـوله صـىل 

 .لم،وعىل آله وأصحابه اهللا عليه وس
 :أما بعد 

فإن القرآن الكريم هو النبع الصايف، الذي تستقي منه األمة اإلسالمية 
أفكارـهـا، وتبـنـي ـعـىل ـضـوئه جمتمعـهـا، وتؤـسـس علـيـه قواـعـد حـضـارهتا، 

 .وتعالج به ما يطرأ عليها من أدواء وانحراف 
أولـوه  قـد - ومنذ صدرها األول -ومن عجائب القرآن أن علامء األمة 

ًعناية فائقة، تعليام وتفسريا واستنباطا، وتتابعت األجيال جيال بعد جيل، تبـني  ً ً ً
ً، وطرائق إرشاده، ومع ذلك ظل لطالب اهلداية غضا طريا، يفتح هأوجه هدايت ً

o  n     m  ] له طرائق ومسالك، تتواءم مع اجلديد، وال تتصادم مع القديم 
  pZ 

فنى روائعه، وال يسرب غوره، وصدق مـن  فال تنقيض عجائبه، وال ت)١(
4  5] : ّنزله إذ قال   3  2  1  0  /Z)وهذا عـام بعمـوم الزمـان )٢ 

 مهام تغريت الثقافات، أوتالقحت واملكان، فهدايته مناسبة للعقول والفهوم،
                                                

 . ٤٢: سورة فصلت، اآلية) ١(
 . ٩: سورة اإلرساء، اآلية) ٢(



 
 

  
 

 .احلضارات 
إن هداية القرآن، وأثره البارع يف بناء جمتمع فاضل، واحتواءه مشاكل 

ِّإذا تقبـل بقبول حسـن، وسـلمت لـه رايـة القيـادة، هـذه كل عرص ومرص،  ُ ِّ ُ ُ
اهلداية، وهذا األثر واالحتواء، من أبرز وجوه إعجاز القرآن، ومن أكثر ما 
حري األلباب، وأدهش من ال يؤمن بتنـزيله من رب األرباب، فكيف بمـن 

 ..آمن به ، ورضيه قائدا وهاديا 
 وال ختتلف باختالف العصور، وهذه اهلداية باقية ما بقي هذا الكتاب،

َوتعاقـب األجـيـال، وتـعـدد البيئـات، لـكـن أثرـهـا حمصـور ـفـيمن ـصـدق يف 
 :َّتلمسها، وجد يف طلبهـا، واستشـفى هبـا مـن عللـه وأدوائـه،قال اهللا تعـاىل

[  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
Ã   Â Z )١(. 

 أـسـاس مـتـني، ومـن أـبـرز ـهـدايات الـقـرآن بنـاء األرسة املـسـلمة ـعـىل
ـب  ـع اخلــالف، وأعاصــري تقـل ـا زواـب ـدرأ عنـه ـوي، ـي ـا بســياج ـق وإحاطتـه

 .األمزجة
وال خيفى أن احلياة الزوجية اهلنية نعمة ورمحة وسكن، ومتى ما قامت 
ـدر اهللا  ـه، وريض بـق ـه وواجباـت ـل طــرف حقوـق ـرف ـك ـق رشع اهللا، وـع وـف

ىل وحكـمـه وحكمـتـه، أثـمـرت الـسـعادة واملحـبـة والطمأنيـنـة، ورفرـفـت ـعـ
املنـزل أعالم اهلناءة، وراحة البـال، وطمأنينـة الـنفس، وصـار أهلـه حييـون 

                                                
  . ٤٤: سورة فصلت، اآلية) ١(



 

 

 

حياة مستقرة، هادئة هانئة، بل صار املنـزل واحة غناء، يتفيأ ظالهلا املتعـب 
 .فيزول تعبه، واملهموم فتندفع مهومه، واملحزون فتنجيل أحزانه 
البغضـاء بـدل أما إذا حل التنافر بدل التواؤم، واجلفوة بدل املـودة، و

املحبة، والقطيعة بدل التواصل، والعبوس والتكشـري وبـذاءة املقـال، بـدل 
ـذ ال تـسـأل ـعـن  إرشاـقـة الوـجـه، وبـسـمة اـلـروح، وعذوـبـة اللـسـان، فحينـئ
اجلحيم الذي يصطيل هبا أفراد ذلك البيـت، والعـذاب األلـيم الـذي حيـيط 

 .نفسية بتلك األرسة، إضافة إىل العواقب السلوكية واألخالقية وال
ولقد تأملـت واقـع جمتمعنـا، فرأيـت أن األرسة فيـه تقاذفتهـا أمـواج، 
وهبت عليها عواصف وأعاصري، فتفككت بعض روابطها، واهتـزت ثقـة 
ِأطرافها، وصار بعضها عىل شفا جرف هار ِ ٍ ٍ، بل وصل بعضها إىل حضيض  ٍ

 .املشاكل واملناكدة ؛ بل إىل الفرقة والطالق 
إن : املجتمع ،كمستشـار أرسي، فـإين أقـولوبحكم عالقتي الكبرية ب

ُّبعضا من بيوتات جمتمعنا ظاهرها الرمحة، وباطنها من قبله العذاب، وجـل  ُ ً
 .ذلك يعود إىل اجلهل بتعاليم ديننا، أو التفريط فيها 

وـهلــذا طفـقــت أبـحــث يف كـتــاب اهللا، ـعــام يعـيــد ـلــألرسة املـســلمة 
لنـكـد، وـيـدرأ الفرـقـة اـسـتقرارها، وـيـدفع ـعـن بـيـوت املـسـلمني الـشـقاء وا

 :والطالق، ويعيد إليهـا البسـمة واهلنـاء، والسـعادة والبهجـة، كـام أراد اهللا
[  e   d  c   b  a   `   _   ^  ]  \   [  Z  Y
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 . ٢١: سورة الروم، اآلية)  ١(



 
 

  
 

وقد خص القرآن جانب األرسة بمزيد اهتامم، واعتنى هبا عناية فائقة، 
عالقـاهتم وهو يسمو بأتباعه، وهيذب طباعهم، ويرقق حواشـيهم، ويقـيم 

االجتامعـيـة ـعـىل أـسـس ثابـتـة، وقواـعـد راـسـخة، ال تزعزعـهـا الرـيـاح، وال 
 .جترفها التيارات 

ومـن هـذا املنطلـق، وبحكـم ختصـيص يف القـرآن وعلومـه، رأيـت أن 
ـة  ـاق ثالـث ـة انبـث أدرس األرسة يف الكـتـاب والـسـنة، فكاـنـت نتيـجـة الدراـس

 :موضوعات مرتابطة هي
 .وجية، يف ضوء القرآن الكريمالقواعد الذهبية للعالقات الز -١
 .من وسائل عالج املشاكل الزوجية يف ضوء القرآن والسنة  -٢
 . درء الطالق يف ضوء الكتاب والسنة  -٣

-وقد جعلت املنطلق واملورد واملصـدر كتـاب اهللا، وسـنة رسـول اهللا
ً ألن املسلمني مجيعا يتفقون عىل وجوب العمل هبـام، -صىل اهللا عليه وسلم

 اهللا ورسوله، وألنني مل أرد تكرار ما تعج به املكتبات، مــن ويدينون بطاعة
فـنـون العالـقـات الزوجـيـة، املعتـمـدة ـعـىل اإلنـشـاء، أو الرتـمجـة ـمـن لـغـات 

 .أخرى
وهلذا الغرض حرصت أن تكون عناوين املباحث من القرآن نفسه، أو 

 .مستوحاة منه ما استطعت إىل ذلك سبيال
 وقـد جعلتـه عـىل هيئـة مباحـث، وما بني أيدينا هـو املوضـوع األول،

حيمـل كـل مبحـث عنـوان قاعـدة قرآنيـة؛ ألن ذلـك أقـرب إىل طبيعـة هـذا 
 .البحث، الذي مل أرد إثقاله بالفصول واألبواب 



 

 

 

 :خطة البحث 
يتكون هذا البحث من مقدمة، ومتهيد، وسبع قواعد، وخامتة، وثبت 

 :باملراجع، وفهرس للموضوعات، وإليك التفصيل
د ذكرت فيها هداية القـرآن، وطبيعـة املوضـوع، وأمهيتـه، وق: املقدمة

 . وسبب اختياره، وخطة البحث
وكان لبيان مكانة األرسة يف اإلسالم، وأمهيتها، وأثرها عىل : التمهيد

 .الزوجني والناشئة، واملتطلبات األساسية حتى تؤدي دورها
 حسن اختيار الزوجني:  القاعدة األوىل  
 ." وليس الذكر كاألنثى ":  القاعدة الثانية 
 ." الرجال قوامون عىل النساء ":  القاعدة الثالثة 

 ." وعارشوهن باملعروف ":  القاعدة الرابعة 
 ." لينفق ذو سعة من سعته ": القاعدة اخلامسة 
  ." وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل": القاعدة السادسة 
 .وة باألجنبية احلذر من االختالط واخلل:  القاعدة السابعة 

 .وقد ذكرت فيها خالصة البحث وأهم النتائج : اخلامتة 
 .ثبت املراجع واملصادر 

 .فهرس املوضوعات 
 :منهجي يف البحث

يمكن تلخيص املنهج الذي رست عليه بأنه استقرائي وصـفي، وفـق 
 -:النقاط التالية



 
 

  
 

ً حرصت أن يكون البحث معتمدا عـىل مـا ورد يف الكتـاب والسـنة، - ١
 .ما خرج عنهام فهو رشح وتوضيح، وبيان للمقصود و
ـر حــديثا - ٢ ـث الصــحيحة واحلســنة، ومل أذـك ً اعتمــدت عــىل األحادـي

ًضعيفا إال يف موضوعني أو ثالثة، مـع اإلشـارة إىل ذلـك، وقـد خرجـت 
ًاألحاديث، مقترصا عىل ما حيقق املقصود، وهو بيان درجة احلديث، فإن 

ا اقترصت عىل ذلك، وإال ذكرت بعض كان يف الصحيحني، أو يف أحدمه
ًمن خرجه، مفضال من نص عىل صحته  ّ. 

 . التزمت ترقيم اآليات، وعزوها إىل سورها -٣  
 ـسـلكت ـمـنهج التفـسـري املوـضـوعي يف بـحـث ـكـل جزئـيـة، ومل أقـصـد -٤  

اســتيفاء كــل مــا ورد يف ذلــك؛ بــل اقــترصت عــىل مــا حيقــق الـغــرض 
 .واالستشهاد

لبحث عىل مصادر أصيلة، وأمهـات كتـب معتـربة  اعتمدت يف جممل ا-٥  
عند العلامء، ويستثنى من ذلك ما تقتضيه طبيعة البحث، يف قضايا معارصة 

 .أو نحوها 
قـد أطـنـب يف بعـض املباـحـث؛ العتقـادي أن حاـجـة النـاس تـقـتيض  -  ٦  

 .ذلك؛ وأن متام البيان يستلزم االستطراد والتفصيل 

هم مشـاهري، ال جيهلهـم القـارئ املثقـف،  مل أترجم لألعالم؛ ألن أكثـر-٧
والقلة القليلة من املعارصين جماهيل بالنسبة يل، وليس بني يدي ترمجة لكثري 

 .منهم

ـالواقع، وعالجــا لقضــايا -٨ ـا ـب ـذا البحــث مرتبـط ً حرصــت أن يـكـون ـه ً



 

 

 

معارصة، وخطابا لكافة القراء، وليس للنخبة املثقفة،  وأسأل اهللا أن أكـون 
 .صت عليه حققت بعض ما حر

 :وبعد
فـقـد اجتـهـدت يف إـخـراج ـهـذا البـحـث، اـملـرتبط بكـتـاب اهللا، ـمـع ـمـا 
ٍّيكتنف ذلك من حرج، ووجوب حتر للصواب؛ حتى ال يقال عىل اهللا بغـري 
علم، ثم هو مرتبط بحياة الناس، وبيوتـهم وأرسهـم، مـع مـا يف ذلـك مـن 

 .حساسية، وما عسى أن يكون له من أثر إجيايب، أو سلبي 
ّي أين بذلت جهدي، نصحا لكتاب ريب، وبرا بأبناء ملتي، فـإن وحسب  ً

ِّكنت وفقت فمن اهللا، وله احلمـد،  وإال فمـن نـفيس والشـيطان، واسـتغفر 
 .اهللا

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه 



 
 

  
 


 

 

ر إحكام بناء األرسة، األرسة هي اللبنة األوىل لبناء املجتمع، وعىل قد
وإحاطتها بسياج من الدين واخللق والتعليم، وتزويدها باملهارات املفيـدة، 
ل املجتمـع، وتتميـز عالقـة  والعادات الطيبة، والتقاليد احلسنة، يكون تشكُّ
أفراده، وتظهر أهدافه يف احلياة، ويكون تأثره وتأثريه بام سواه من جمتمعات 

 .وأمم 
ـ ـرات التالـي ـا ويف الفـق ـة األرسة ومنافعـه ـام عــن أمهـي ـا يمــيط اللـث ة ـم

 .ورضورة االعتناء هبا، ومحايتها من التصدع واالهنيار 
  : تنويه القرآن بشأن األسرة  -١

لقد عظم القرآن شأن األرسة، وجعلها اهللا آية من آيات قدرته، فقـال 
c  b  ]  :تعـــــــــــاىل   a   `    _   ^  ]  \  [  Z  Y

   l   k  j  i  h   gf   e   d  m Z ) كام جعل اهللا األرسة )١ 
ِّمنة من أعظم مننه، ونعمة من أجل نعمه، فقـال سـبحانه ً ً ّ: [  Õ  Ô  Ó

  âá   à   ß  Þ  Ý   Ü  Û   Ú   Ù   Ø  ×  Ö
  è  ç   æ  å  ä  ãZ )٢( . 

      ومن أدلة تعظيم القـرآن شــأن الـزواج واألرسة، أن اهللا جعـل العالقـة 
                                                

  . ٢١: سورة الروم، اآلية) ١(
 . ٧٢: سورة النحل، اآلية)  ٢(



 

 

 

ًوجعـل عقـدها ميثاقـا غليظـا ال يدانيـه عقـد، الزوجية ال تضاهيها عالقة،  ً
ـــبحانه ـــال ـس =    ]  :فـق   <   ;   :  9  8     7  6

  >Z  )١( .  
كام نوه القرآن بشـأن األرسة األوىل عـىل وجـه األرض، وعظـم شـأن 

*  +    ] : األرحــام، فقــال تعــاىل   )  (  '  &  %  $  #  "  !

   7    6   5   4  3  21         0   /  .  -  ,8  Z ) ــــــال )٢  وـق
O  N  ] : وقال جل جالله  )٣( Ï  Î  Í   Ì  ËZ       ]  :تعاىل

    ]   \  [  Z  Y   X   W  V  U   T   S  R   Q  P
  _  ^Z )٤(.  

-ومن األدلة اجللية عىل أمهية األرسة يف اإلسـالم، إخبـار رسـول اهللا 
r- ـرح بيشء فرـحـه ـهبـدم بـيـت ـمـن بـيـوت املـسـلمني ، أن الـشـيطان ال يـف

إن إبليس يضع عرشه عىل املاء، ": وتشتيت أرسة من أرسهم، ففي احلديث
: ثم يبعث رساياه، فأدناهم منه منـزلة أعظمهم فتنة، جيـيء أحـدهم فيقـول

ما تركته : ًما صنعت شيئا، ثم جييء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول
 . )٥("!نعم أنت: حتى فرقت بينه وبني امرأته، فيدنيه منه، ويقول

                                                
 . ٢١: سورة النساء، اآلية)  ١(
 .١: سورة النساء، اآلية)  ٢(
 .٧٥: ةسورة األنفال، اآلي)  ٣(
 . ٢٣، ٢٢سورة حممد، اآليتان، )  ٤(
 ).٤/٢١٦٧) (٢٨١٣(رواه مسلم، كتاب صفات املنافقني، ح )  ٥(



 
 

  
 

  : أمهية األسرة - ٢
األرسة من أعظم مظاهر تكريم اإلنسان، ومتيزه عـن احليـوان، فهـي ربـاط 
وثيق، وميثاق غليظ، يمتد أثرها امتداد احلياة، وتبقى روابطها وصالهتا بعد 
الوفاة، وقد اقتضتها مصلحة اإلنسان، بل ال تتم رعاية الرضورات اخلمس 

لنفس والعقـل والعـرض واملـال ، إال وهي الدين وا- يف أغلب األحيان -
 :بوجود األرسة احلانية، ومن الفوائد اجللية لألرسة ما يأيت 

حتقيق السكن النفيس والروحي، وإجياد بيئة مغمورة باملحبة والرمحة، والرب 
a  ]  :والتآلف، كام قال تعـاىل   `   _   ^  ]  \  [  Z   Y

f  e   d  c  b Z )١(. 

عيني، واملحافظة عىل األنسـاب، ويف هـذا كرامـة  إنجاب األوالد الرش-ب
ًللولد، وختليد للوالد، وكل مولود يأيت من غري طريق األرسة يكـون لقيطـا 

ًطريدا منبوذا، ال يقبله حتى من كان سببا يف وجوده  ً ً. 

 حاجة الطفل إىل جو من احلنان، واحلب، والعطـف، حتـى ينشـأ نشـأة -ج
اة والعطاء، وشعور بأن هناك من يرعـاه، سوية، فيها تفاؤل، ورغبة يف احلي

ًوحيوطه ويقبله، فينشأ نشأة سوية، ويشتد عوده رويدا رويدا  ً. 

 اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي تطول طفولته، وال يضارعه يف ذلك -د
 فهو ال يستقل متام االستقالل عن أرسته إال بعد سنوات كثرية، وقد )٢(غريه

                                                
  ٢١:سورة الروم، اآلية) ١(
 ١٩٨:النظام االجتامعي واخللقي يف اإلسالم، ص: انظر)  ٢(



 

 

 

 اإلنسان إىل تعلم اللغة والـدين والعـادات، اقتضت حكمة اهللا ذلك حلاجة
واختزان النتاج احلضاري الذي سبقه إليه آباؤه وأجداده، واألرسة تؤمن له 

 .شيئا كثريا من ذلك 

 األرسة هي املحضن األول، واملدرسة األوىل، التي يتلقى فيها الطفـل -هـ
إىل احلق والصواب، وأصول األخالق، وطريقة التعامل، فيتهيـأ للخـروج 

املجتمع وقد أحاط بجملة صـاحلة، مـن عـادات جمتمعـه ودينـه وأخالقـه، 
 .وأسلوب التعامل الذي يبعده عن املزعجات، وجينبه املهلكات 

 حاجة الطفل إىل التعلم عن طريق املحاكـاة، واألرسة تـؤمن لـه ذلـك، -و 
فهو يرى والديه الذين يغمرانه باحلب والعطف يقيامن الصالة، ويصـومان 

ن، ويقرآن القرآن، ويعجـبهام السـلوك احلسـن، ويسـوؤمها السـلوك رمضا
السيئ، فتنطبع يف ذهنه هذه الصـورة، ويرتسـم خطاهـا فـيام بعـد، وتصـبح 

 .)١(ًجزءا من حياته 

 حاجة الكبار إىل األرسة، فاإلنسان مدين بالطبع حيب االجتامع، ويكـره -ز
موعـة، وهـي الوحدة، واألرسة أعظم مظهر حضاري وديني يؤلف بـني جم

أروع مثل عرفته البرشيـة يف التعـاون والوفـاء، واحلاميـة والتكافـل، مـع مـا 
 .يغشاهم من الرمحة، وحيفهم من املحبة 

 ال تكتمل رجولـة الرجـل، وال أنوثـة األنثـى إال هبـذا الربـاط الوثيـق، -ح
ًميثاقا غليظا"الذي سامه اهللا  ، ففـي الرجـال فجـوات تسـدها النسـاء، ويف "ً

                                                
 . ٣٧: حممد عبد اهللا عرفة، ص.حمارضة يف األرسة  د: انظر) ١(



 
 

  
 

 نواقص يكملها الرجال، وباجتامعهـا يكتمـل االثنـان، قالـت أمامـة النساء
لـو اسـتغنت امـرأة عـن ! أي بنيـة:(بنت احلارث التغلبية وهي تويص ابنتها

زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلك، ولكنـا للرجـال خلقنـا 
 . )١()كام خلقوا لنا

ـة،   ـسـالمة األـفـراد واملجتـمـع ـمـن االنـحـالل اخللـقـي، وان-ط تـشـار األوبـئ
 -واألمراض اجلنسية، التي تنتج من السفاح، والعالقات غري الرشعية، قال

 مل تظهـر الفاحشـة يف قـوم قـط " : يف حـديث طويـل-صىل اهللا عليه وسلم
حتى يعلنوا هبا، إال فشا فيهم الطاعون، واألوجـاع التـي مل تكـن مضـت يف 

 . )٢("أسالفهم الذين مضوا 

وتكوين األرسة، كامل ديـن العبـد، وإعانتـه عـىل   من بركات الزواج، -ي
 صىل اهللا عليه -التقوى، وتيسري غض برصه، وحفظ فرجه، قال رسول اهللا

 إذا تزوج العبد فقـد كمـل نصـف الـدين، فليتـق اهللا يف النصـف " -وسلم
 يا معرش الشباب من ":-صىل اهللا عليه وسلم- وقال رسول اهللا)٣("الباقي 

 متفـق "ليتزوج، فإنه أغض للبرص، وأحصن للفـرج استطاع منكم الباءة ف
 .)٤(عليه

                                                
  ٧٤:ن اجلوزي، صأحكام النساء، الب) ١(
وصححه األلباين يف صحيح اجلـامع ) ١٣٣٢/ ٢) (٤٠١٩(رواه ابن ماجه يف كتاب الفتن، ح) ٢(

 ).  ٢/١٣٢١)(٧٩٧٨(الصغري، ح
صـحيح اجلـامع :وحسنه األلباين، انظر) ٤/٣٨٣) (٥٤٨٦(رواه البيهقي يف شعب اإليامن، ح) ٣(

 ) . ١/١٣٦) (٤٣٠(الصغري ، ح
 ). ١٠١٨/ ٢) (١٤٠٠(ومسلم، كتاب النكاح، ح) ٧/٤) (٤(لنكاح، حرواه البخاري كتاب ا) ٤(



 

 

 

وفوائد األرسة وأهـدافها أكثـر مـن أن حترص، واملقصـود اإلشـارة إىل 
ذلك؛ حلمل كـل فـرد مـن أفرادهـا عـىل الـذود عنهـا، ومحايتهـا مـن زوابـع 

 .االختالف، وأعاصري األهواء 
 :متطلبات أساسية حتى تؤدي األرسة وظائفها  -٣

 اإلـسـالم أقيـمـت ـعـىل أـسـاس ثاـبـت ودقـيـق ، مـسـتمد ـمـن األرسة يف
ـؤيت األرسة ثامرـهـا، وحتـقـق  الواـقـع واحلاـجـة ، ومـطـابق للفـطـرة، وحـتـى ـت
املأمول منها، البد من وعي الزوجني ، وإحاطتهام بثقافة إسالمية جيدة، مع 

 .الصدق يف التطبيق 
ـوم،  ـة اإلســالمية الـي ـذي تعيشــه األـم ـع اـل ـه أن الواـق ـا يؤســف ـل وـمم

االنفتاح اإلعالمي واملادي، وعمق تأثريه عىل الكبار والصغار، واالنبهار و
بمعطيات احلضارة الغربية، قد أدى إىل تفكـك كثـري مـن أوارص املجتمـع، 
وأسـباب ارتباـطـه، وـنـال األرسة املـسـلمة مـن ذـلـك اليشء الكـثـري، وـصـار 

ٍبعض األرس مبنية عىل شفا جرف هار، فتتعرض لالهنيار عند أدنـى ز لـزال ٍ
 .خالف ، أو عاصفة أنانية وشح 

     وقد رأيت أن أجيل قواعـد قيمـة، وتوجيهـات نـرية، ومهـذبات سـلوك 
مؤثرة، يقرؤها الزوجان يف كتاب اهللا، ويطلعان عليهـا يف سـنة رسـول اهللا، 
لكن الغفلة عن التـدبر، حتـرمهام االسـتفادة، ومتـنعهام مـن التـأثر، فلعـل يف 

انيـهـا بأـسـلوب ـمـيرس، وعـبـارة ال تنـبـو ـعـن مجعـهـا ورشحـهـا، وتقرـيـب مع
األذهان، ما حيقق سعادة الزوجني، وحيمي أرسهتام من التصدع واالهنيـار، 
ِوالشقاء ونكد احلياة، فإليك هذه القواعد الذهبية، التي استنبطت من نص  ُ



 
 

  
 

4  5  ]   :الكتاب والسنة، واهللا تعاىل يقول   3  2     1     0    /Z )١(. 
لـزوجني هبـدي الكتـاب والسـنة، تكـون سـعادهتام يف      وعىل قدر متسك ا

Z  Y  ]  \  ] : ًاـلـدنيا، وفالحـهـام يف اآلـخـرة، مـصـداقا لقوـلـه تـعـاىل

  i   h   g    f   ed   c  b   a  `  _   ^   ]
  k   jZ )٢( .  

 
    
 
 

      
 

                                                
 ٩: سورة اإلرساء، اآلية)  ١(
  ٩٧: سورة النحل، اآلية) ٢(



 

 

 






قيـق الرمحـة عقد الزواج يقصـد بـه الديمومـة، ويرجـى مـن ورائـه حت
_   `  ]  :واملودة والسكينة، كام قال تعاىل   ^  ]  \  [  Z   Y

f  e   d  c  b   aZ  )١(. 
ًـكـام أن ـمـن أعـظـم أهداـفـه إنـشـاء أرسة، يـسـتظل ـهبـا الزوـجـان أوال، 
ًواألوالد ثانيا، ومن وراء ذلك العائلة واملجتمع واألمة، ولذا ينبغي حسن 

، حتى  معينة، عىل قدر اجلهد والطاقةاختيار الزوجني، ومراعاة مواصفات
حيقق الزواج أهدافه، وجيني الطرفان، ومن لـه عالقـة هبـام ثـامره، وسـأذكر 
بعض ما جاء يف الكتاب والسنة، من الصفات احلسنة، التي ينبغي مراعاهتا 

 :عند االختيار وقبل العقد 
  :     )٢( صفات الزوجة -١

لكتاب والسنة مواصـفات معينـة للزوجـة الصـاحلة، املؤهلـة جاء يف ا
لالرتباط هبا، حتـى تقـوم احليـاة الزوجيـة عـىل اهلنـاءة والتعـاون، والصـرب 

                                                
 .٢١: سورة الروم، اآلية)  ١(
ً أمـا الـزوج فأهـل احلجـاز يضـعونه للمـذكر واملؤنـث وضـعا ") :زوج(يف لسان العرب،مـادة ) ٢(

وكانـت مـن ...زوج ال غـري : جته، وأبـى األصـمعي فقـالهي زو: وبنو متيم يقولون... ًواحدا
هـي : ويقـال ) (١/٣٥٦(هـ ويف كنــز احلفـاظ البـن السـكيت.أ"األصمعي يف هذا شدة وعرس

) زوج(واجلواز ال يعني أنـه الفصـيح  انظـر معجـم مقـاييس اللغـة، مـادة . هـ.أ)زوجته وزوجه
 .ولذا مل يرد يف القرآن الكريم إال التذكري) ٣/٣٥(



 
 

  
 

ـإن غاـبـت فحـسـن  والتحـمـل، وعـمـق اـملـودة والرـمحـة ، وـصـدق املحـبـة، ـف
 :املجاملة، ومجيل املعارشة، ومما جاء يف الكتاب والسنة يف هذا الشأن

{   ~   �  ¡  ¢  £  ]  :عاىلقوله ت -ً:أوال   |   {      z  y   x
  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤Z)١( : 

  . )٢ (.أي خاضعات هللا بالطاعة: مسلامت

 .)٣( مصدقات باهللا ورسوله:مؤمنات
ـة: قانـتـات ـو األصــل: القـنـوت يف اللـغ ـذا ـه ـان )٤ (الطاـعـة، ـه ـرد بمـع  ، وـي
 .)٥(متعددة

، )٦(اهللا مـع اخلضـوع لـهفهـو لـزوم طاعـة : أما معنى القنوت يف اآليـة
ويندرج يف ذلك لزوم طاعة الزوج؛ إذ إن طاعة الزوج من طاعة اهللا، بل إن 

 )٧( 0Z   1  ]  :املقصود من اخلرب يف هذه اآلية ويف قوله تعاىل
 .)٨(األمر بطاعة الزوج والقيام بحقه

راجـعـات إىل ـمـا حيـبـه اهللا ـمـنهن ـمـن طاعـتـه ـعـام يـكـره :  أي:تائـبـات
                                                

 . ٥:  سورة التحريم، اآلية)١(
 ).٢٨/١٦٤(تفسري الطربي )  ٢(
 .املصدر السابق، املوضع نفسه)  ٣(
 ).٥/٣١) (قنت(معجم مقاييس اللغة : انظر)  ٤(
 ).٢/٧٣) (قنت: (لسان العرب: انظر)  ٥(
 .١٤٣: ص) قنت: (املفردات)  ٦(
 .٣٤: سورة النساء، اآلية)  ٧(
 ).١٧٠/ ٥(انظر اجلامع ألحكام القرآن )  ٨(



 

 

 

ن ذلك ندمهن عىل ما فرط منهن يف حق أزواجهن، إذ إن ذلك ، وم)١(منهن
 إذا دعا الرجـل امرأتـه إىل فراشـه فأبـت، ": مما يسخط اهللا، كام يف احلديث

 .  متفق عليه)٢("فبات غضبان عليها، لعنتها املالئكـة حتى تصبح 
ـدات ـه: عاـب ـذلالت هللا بطاعـت ـى )٣(مـت ـادة امتزـجـت بقـلـوهبن حـت ـأن العـب ،ـك

 .)٤(هلنَصارت ملَكة 
 )٥(أي صائامت، هذا قول ابن عباس، وجماهد، ومجهور املفرسين: سائحات

بالسائح من بني إرسائيل وغريهم، الذي يقلـل مـن الطعـام  ًتشبيها للصائم
 .)٦(والرشاب والنساء

ًالسياحة هي السري يف األرض، واملراد به سري خاص حممـود رشعـا، : وقيل
ل ألمـره ، مثـل سـفر اهلجـرة واجلهـاد وهو السفر الذي هو قربـة هللا وامتثـا

 .)٧(واحلج
3  ]  :قوله تعـاىل -:ًثانيا   2  1   0Z 

 والصـالح )٨(

                                                
 ).٢٨/١٦٤(تفسري الطربي )  ١(
) ١٤٣٦(ومسـلم، كتـاب النكـاح، ح) ٧/١٥٣(، )١٢٣(رواه البخاري، كتـاب النكـاح، ح )  ٢(

)٣/١٠٦٠.( 
 ).٢٨/١٦٤(تفسري الطربي  )  ٣(
 ).١٦/٥٨٦٤(حماسن التأويل )  ٤(
 ).١١/٣٨(تفسري الطربي )  ٥(
 .املصدر السابق، الصفحة التالية)  ٦(
 ).١١/٤١(التحرير والتنوير  : انظر)  ٧(
 .٣٤:اآلية: سورة النساء)  ٨(



 
 

  
 

2  ]  :والقنوت يندرج فـيام ذكـر يف اآليـة السـابقة، أمـا معنـى قولـه تعـاىل
  3Z وفـرج املـرأة أعظـم )١(حافظات لفـروجهن يف غيبـة أزواجهـن:  أي ،

م عليها األرسة املسلمة، وهلذا أعىل وديعة عندها، وعفتها أعظم دعامة تقو
ـال تعــاىل ـى، فـق ـذكر واألنـث ـة واإلحصــان لـل 6  7  ]  :اهللا شــأن العـف

8Z)ــــــال )٢ v   u]  :وـق   t   s  r  q Z )٣( 
J  I  ]  :وحرم اهللا تعاىل عىل املؤمنني نكـاح الفـاجرة، وإنكـاح الفـاجر فقـال    H
   Y  X  W   VU    T  S    R   Q     P  O  N   M  L  K  ZZ )٤(. 

g  fe  d   c  b  ]  :قوـلـــه تـعـــاىل -:ًثالـثـــا   a
  p   o   n   m   l     k   j  i  h

r   q Z )أي يتنــــارصون : " بعضــــهم أوليــــاء بعــــض"ومعنــــى )٥
 .)٦(ويتعاضدون، من الوالية ، وهي النرصة واألخوة واملحبة

وإذا كانت هذه سمة أفراد املجتمع املسلم الكبري، الذين تـربط بيـنهم 
ة العقيدة، فمن باب أوىل أن تكون سمة أفراد املجتمـع الصـغري، وهـو رابط

ً ذكورا وإناثا -األرسة ، وأن يكون أفرادها   متنارصين متناصحني، تسود -ً
                                                

 ).٢/٢٠٧(معامل التنزيل )  ١(
 .٢٤ :سورة النساء، اآلية ) ٢(
 .٢٥: سورة النساء، اآلية)  ٣(
 . ٣: سورة النور، اآلية) ٤(
 .٧١: سورة التوبة، اآلية)  ٥(
 ).١٠/٣٠٢(انظر التفسري املنري )  ٦(



 

 

 

صـىل -بينهم األلفة واملحبة، والتعاون عىل الرب والتقوى، كام قال الرسـول 
محهم كمثـل  مثل املؤمنني يف تـوادهم وتعـاطفهم وتـرا" : -اهللا عليه وسلم

ـه ـسـائر اجلـسـد بالـسـهر  ـداعى ـل ـه عضــو ـت اجلـسـد الواـحـد، إذا اـشـتكى مـن
، ومعلوم أن األقربني أوىل باملعروف، والرشيعة جتعل للقريب )١("واحلمى

 .ًحقوقا ال جتعلها لغريه 
إن عىل الزوجني أن يتصفا بام ورد يف اآلية، حتـى تـتم : وشاهد املقال

 .ينهام يف الدنيا واآلخرة سعادهتام، وجينيا ثمرة الرابطة ب
ملاهلـا، : تـنكح املـرأة ألربـع": - صـىل اهللا عليـه وسـلم -قوله : ًرابعا

 . )٢("وحلسبها، وجلامهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك
 خرب عن رغبات الرجال يف النساء، وأسباب تفضيلهن، ثوهذا احلدي

قـص املـرأة يف األمـور وقد حث عىل الظفر بذات الدين، فإن الـدين جيـرب ن
ًاملذكورة؛ حلسن تبعلهـا، وحرصـها عـىل مرضـاة زوجهـا، طمعـا يف ثـواب 
 رـهبـا، إذ إن املـشـاهدة ـتـدل ـعـىل أن ـمـال الزوـجـة وحـسـبها ومجاـهلـا ليـسـت

 .ًأسبابا لسعادة الزوج عىل الدوام، بخالف الدين 
واجلدير بالتنبيه أن احلديث ال يلغي هذه الصـفات، بـل جيعـل الـدين 

 "وجلامهلـا": قولـه:( ًا عليها عند التعـارض، قـال احلـافظ ابـن حجـرمقدم
ّيؤخذ منه استحباب تزوج اجلميلة إال إن تعارض اجلميلة الغري دينة والغري 

                                                
ومسـلم، كتـاب ) ٨/١٧) (٤١(ب األدب، باب رمحـة النـاس بالبهـائم، حرواه البخاري، كتا)  ١(

 .واللفظ له) ٤/١٩٩٩) (٢٥٨٦(الرب، باب تراحم املؤمنني ح 
 ).٧/١٢) (٢٨(رواه  البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدين، ح ) ٢(



 
 

  
 

ّمجيلة الدينة، نعم لو تساوتا يف الدين فاجلميلة أوىل، ويلحق باحلسنة الذات 
 .)١()احلسنة الصفات 

-ال يعـارض الفطـرة يف طلـب اجلـامل، فـالنبيومما ينبغي التنويه به أن اإلسالم 
خـري النسـاء التـي ترسه إذا نظـر، وتطيعـه إذا أمـر، وال ختالفـه يف ":يقـول-عليه السـالم  

 .   )٢("نفسها وال ماهلا بام يكره
قلت يا رسـول اهللا :  احلرص عىل األبكار؛ حلديث جابر، قال:ًخامسا

ًأبكـر أم ثيبـا؟ : نعـم، قـال:  قلت! تزوجت؟: إين حديث عهد بعرس، قال
 .)٣("! ًفهال بكرا تالعبها وتالعبك؟: ًبل ثيبا، قال: قلت: قال

علـيكم ":  أنـه قـال-صـىل اهللا عليـه وسـلم-ويروى عن رسـول اهللا 
ًباألبكار، فإهنن أعذب أفواها، و أنتق أرحاما  .)٥("، وأرىض باليسري )٤(ً

                                                
 ).٩/٢٣٥(فتح الباري )  ١(
صـحيح :وقـال) ٢/١٦١(رك،كتاب النكـاحواحلاكم يف املسـتد) ٢/٢٥١(رواه أمحد يف املسند)  ٢(

، أنظـر صـحيح عىل رشط مسلم، وصححه األلباين: البخاري، وقال الذهبي=         = عىل رشط 
 ). ٣٢٩٨(اجلامع الصغري ، ح 

 ). ٧/٧١) (١٧٦(رواه البخاري، كتاب النكاح، باب تستحد املغيبة ح ) ٣(
ــــه)  ٤( ــــا:قوـل ــــق أرحاـم ــــر: أي:أنـت ــــر أوالدا، انـظ ــــن: أكـث ــــاب الـس ــــربى للبيهقي،كـت ن الـك

 ) .٧/١٣٠)(١٣٤٧٤(النكاح،ح
مرسال، وضعفه ابـن )٧/١٣٠) (١٣٤٧٤(رواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب النكاح ،ح)  ٥(

وحســـنه ) ٢/٩٣(والعجلـــوين يف كشـــف اخلفـــاء ) ٣/١٤٥(حجـــر يف تلخـــيص احلبـــري 
 صحيح اجلامع الصغري ، ح األلباين،وعزاه إىل ابن السني وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا ، انظر

)٢/٧٤٨) (٤٠٥٣.( 



 

 

 

 : صفات الزوج -٢
ة يف املرأة، فكذلك عىل وكام أن عىل الرجل أن يبحث عن صفات معين

ـزوج املناســب، ذي  ـار اـل ـدهم يف اختـي ـذلوا جـه ـرأة ووالة أمرهــا أن يـب اـمل
الصفات احلسـنة، بـل إن شـأن الـزوج أشـد، وحسـن اختيـاره أهـم، إذ إن 
العصمة بيد الرجل، فهو متى شاء أنـهى عقد النكاح، بخـالف املـرأة، فقـد 

ًء، ثم إن املرأة تترضر كثريا ًتعاين كثريا، وال يتيرس هلا اخلالص من رجل سو
 .من الطالق، بل قد حترم الزواج واألرسة والولد بسببه 

وما ذكر من صفات املرأة يف الفقرة السابقة ، ينبغـي مراعاهتـا يف حـق 
ـامن، والقـنـوت، والتعـبـد، والتوـبـة ـخ ، .....الرـجـل ـمـن اإلـسـالم، واإلـي اـل
قـد يـنـدرج وثمـت صـفات أخـرى للرجـل وردت يف الكتـاب أو السـنة، و

  :بعضها ببعض، أو فيام سبق، ولكن نذكرها ملزيد عناية هبا ، ومن ذلك 
ــه تعـــاىل-ً:أوال $  %  &  '  ]  : مـــا ورد يف قوـل   #  "  !

.   -  ,  +  *   )    ( Z )ـة إىل )١  فقــد أشــارت هــذه اآلـي
 ثالث خالل ينبغي 
 :أن يتحىل هبا الزوج 

الكـامل : جولة يف لغة العرب ومن معاين الر"الرجال":  قوله تعاىل- أ
واالتـصـاف بـصـفات خترـجـه ـعـن الـصـغر والـسـفه والتخـنـث، فـفـي لـسـان 

ُوقد يكون الرجل صفة يعنى بذلك الشـدة والكـامل، : ابن سيده: ( العرب
                                                

 .٣٤: اآلية: سورة النساء)  ١(



 
 

  
 

وعىل ذلـك أجـاز سـيبويه اجلـر يف قـوهلم مـررت برجـل رجـل أبـوه، : قال
، فقـد جيـوز أن إذا قلت هـذا الرجـل: وقال يف موضع آخر، واألكثر الرفع 

أي فـوق : هـذا رجـل كامـل، وهـذا رجـل: ًويف معنى تقـول...تعني كامله 
ـه تعــاىل)١()الغــالم ـري بقوـل !  "  #  ]  :، وهبــذا نعــرف رس التعـب

$Z  ومل يـقـل اـلـذكور قواـمـون ـعـىل اإلـنـاث، فـفـي ـهـذا إـثـارة ملـكـامن
ًحقا، إال الرجولة فيهم جتاه هذه املسؤولية العظيمة، إذ ال يقوم هبذه القوامة 

ًمن كانوا رجاال حقا ً)٢(. 

*  ] :   قوله- ب   )    (   '   &  %Z  أي بام خصهم به مـن 
ًخصائص متيزهم عن النساء، فليس أهال للتزويج من تشبه بالنساء ،وختـىل 

 .عن صفات الرجولة 

.] :   قوله-ج   -  ,   + Z  فالنفقـة مـن رضورات احليـاة 
ريض -فاطمـة بنـت قـيس- عليه وسلمصىل اهللا-الزوجية، وقد نـهى النبي

ـا ـه-اهللا عنـه ـال ـل ـزوج بصــعلوك ال ـم ـن الـت ـؤمر )٣ ( ـع ـرتب ـي ـري اـل ، والفـق
5  ]: قـال تعـاىل الـزواج،باالستعفاف، وحفظ الفرج والصوم، دون 

>   =   <   ;   :  9   8  7   6 Z ) ٤(. 
يا معرش الشباب، من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج؛ ": ويف احلديث

                                                
 .باختصار) ١١/٢٦٦) (رجل(لسان العرب )  ١(
 ). ١/٦٠٠(الالحم : تفسري آيات األحكام يف سورة النساء، د: انظر) ٢(
 ).٢/١١١٤) (١٤٨٠(رواه مسلم، كتاب الطالق ح)  ٣(
 . ٣٣: اآلية: سورة النور) ٤(



 

 

 

، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصـوم؛ فإنـه لـه فإنه أغض للبرص
 .)١("وجاء

ويف احلـديث إرشـاد العـاجز عـن :(-رمحه اهللا-قال احلافظ ابن حجر
، وذكر ابن دقيق العيد عن بعض العلـامء حتـريم )٢()مؤن النكاح إىل الصوم

 النكاح يف حق من خيل بالزوجة 
 .)٣(يف الوطء أو اإلنفاق

ًزوج فقـريا لكنـه قـوي مكتسـب، يسـتطيع أن يقيـت   نعم ، لو كان ال
ًامرأته ، وحيصل نفقة كل يوم بيومه، ورضيت الزوجة به، فال حمظور رشعا 

(   ]  :يف تزوجيه؛ لقولـه تعـاىل   ('  &  %   $   #   "  !
/   .  -  ,  +  * Z )بــاب تــزويج : ، ويف صــحيح البخــاري)٤

ًخامتا مـن حديـد، وتـزويج ًاملعرس، ثم ساق حديث الذي مل جيد مهرا، ولو 
 .)٥(النبي له امرأة بام معه من القرآن

 الدين، إذ هو احلصن احلصني، الذي حيمـي املـرأة مـن ظلـم بعلهـا، -:ًثانيا
ْمعنويـا، أو سـلوكيا، وصـدق التـدين يشـع عـىل احليـاة  ًومن تفلته ماديا أو ِ ً ً

 .الزوجية األمن النفيس، والصحي، واالستقرار العاطفي 

                                                
 ).٢/١٠١٨) (١٤٠٠(ومسلم كتاب النكاح، ح) ٧/٣) (٣(ه البخاري، كتاب النكاح، حروا)  ١(
 ).   ٩/١١١(فتح الباري )  ٢(
 .املصدر السابق، املوضع نفسه)  ٢(
 .٣٢: سورة النور، اآلية)  ٤(
 ).٧/١٠) (٢٥(صحيح البخاري، كتاب النكاح، ح : انظر)  ٥(



 
 

  
 

ستدالل عىل الرتغيـب بإنكـاح ذي الـدين احلـي بقـول اهللا ويمكن اال
f   e            d  ]  :تعاىل يف ثنايا آيات الطالق والرجعة   c  b   a  `

o     n  m  l    k   j   ih   gZ)فمن ال يقبل وعظ اهللا يف أحكامه )١ ،
عامة، ويف أمور النكاح والنفقة والعرشة والطالق والرجعة خاصة، فلـيس 

 .للتزويج ًأهال 
إذا جـاءكم مـن ترضـون " - صىل اهللا عليه وسلم -ويؤكد هذا قول النبي 

ــة يف األرض، وفســـاد  ــوا تكـــن فتـن ــه وخلقـــه فـــأنكحوه، إن ال تفعـل ديـن
 .)٢("عريض

 حسن اخللق، وهو شـعبة مـن الـدين، لكنـي أفردتـه ألمهيتـه، وألن -:ًثالثا
كم من ترضون دينـه إذا جاء":  أفرده يف قوله-صىل اهللا عليه وسلم-النبي 

ً وال خيفى أنه من باب عطف اخلاص عىل العام ، تنوهيـا  "وخلقه فأنكحوه
ًباخلاص ، وتنبيهـا عـىل أن احليـاة الزوجيـة ال تسـتقر بدونـه ، ومـن حسـن 

 .بذل الندى، وكف األذى : اخللق
 .التحيل بالفضائل، و التخيل عن الرذائل : ومنه
 .) ٣(مك، وتعفو عمن ظلمك أن تصل من قطعك، وتعطي من حر: ومنه

وإذا كان أفراد البرشية ال تسـتقيم حيـاهتم، وال تسـتمر صـالهتم، إال 
                                                

 .٢: سورة الطالق، اآلية)  ١(
ـاب النكــاح، حرواه الرت)  ٢( ـاين، صــحيح اجلــامع  ) ٣/٣٨٦) (١٠٨٥(مــذي، كـت وحســنه األلـب

 ).١/١١٢) (٢٧٠(الصغري،ح 
 .٥٠٧: ص:حممد احلمد /رسائل يف الرتبية واألخالق والسلوك، د: انظر)  ٣(



 

 

 

بخلق قويم، وتعامل كريم، فإن أفراد األرسة الواحدة أشـد حاجـة لـذلك، 
وسيأيت مزيد بيان هلذه املزية يف القاعـدة . لكثرة االحتكاك، وقلة االنفكاك 

 .الرابعة 
 



 
 

  
 




 

إن اإلحاطة هبذه القاعدة القرآنية من أعظم أسباب هنـاءة الـزوجني، 
والتفافهام، ودوام اإللفة واملحبة بينهام، ومعرفة النوازع والدوافع للسـلوك 
البرشي، ومن ثم القدرة عىل جتنب مواطن التدابر والتقـاطع، وتقـدير كـل 

 .طرف لآلخر عند االختالف 
الم بـني الرجـال والنسـاء يف أمـور كثـرية، كـالتكريم، لقد سوى اإلس

وأصل التكليـف، واملسـؤولية، واجلـزاء، وحـق التملـك واإلرث، وأهليـة 
 .الخ... التعاقد

وـمـع تـلـك املـسـاواة ثـمـت ـفـوارق جـسـدية، وعقلـيـة، وفكرـيـة، وعاطفـيـة، 
 .وتصورية 

سـية، هناك اختالف الطبع والفطرة، وتباين القوى العقلية، واملشـارب النف
 .واالستعدادات العصبية 

هناك فوارق جلية، وأخرى خفية، وهي بمجموعها تؤدي إىل وجـود 
جنسني، يتشاهبان يف أشياء، وخيتلفـان يف أشـياء، وقـد قـدر اخلـالق احلكـيم 
هذه الفوارق ليشعر كل طرف بنقص ال ينجرب إال بالطرف اآلخر، ومن ثم 

ؤوليات، وينقـاد بزمـام تقوم األرسة، ويؤدي كل جنس ما نيط بـه مـن مسـ
 .الفطرة إىل تنفيذ ما كلف به من مهامت 

وقبل أن أسرتسل يف رشح هذه القاعـدة القرآنيـة، أنبـه إىل أن الرجـل 
ـان ال متـضـادان،  ـوادان ال متباغضــان، ومتآلـف واـملـرأة يف أـصـل الفـطـرة  مـت



 

 

 

ومتكامالن ال متناقضان، فالرجـل ال يسـتغني عـن املـرأة، وال يسـتطيع أن 
 .‼وظيفتها أو يقوم بدورها يؤدي 

 .‼ًوكذلك املرأة ال تسعد بعيدا عن الرجل، وال تستغني عنه 
ً   والفوارق بينهام ال تعني عيبا يف أحدمها، بل إن العيب فيام لو تشبه أحدمها 

 .‼باآلخر، أو أراد أن خيالف الفطرة فيقوم بدور أنيط بغريه 
بال مشس، وال مثـرة     إن الرجل واملرأة كالشمس واألرض، فال حياة        

للشمس بال أرض، وال يعيب األرض كون الشمس أكرب، وأرفع، وأكثـر            
 .حرارة، فكل ميسر ملا خلق له 

وقضية عدم مساواة اجلنسني ما كانت لتحرر وتقرر، لوال االضطراب 
الفكري الذي يعيشـه العـامل اإلسـالمي، واالنــهزام الـنفيس أمـام حضـارة 

عبودية البعض هلـذه احلضـارة، ممـا جعلهـم الغرب، وشهوة تقليدها، بل و
ًيبرصون األشياء بمقاييسها، ويملؤون اجلو ضـجيجا، بـل نعيقـا، مطـالبني  ً

 .‼باملساواة، وإلغاء الفوارق 
إن الفوارق بني الرجال والنساء أكثـر مـن أن حترص، ولعـل الفقـرات 

 :التالية متيط اللثام عن يشء من ذلك 
 : النصوص الرشعية -ً:أوال
j   ]  :وقـال سـبحانه)١(Z ²  ³  ´] :  اهللا تعاىلقال   i  h

p  o   n    ml   k Z )وقال جل جالله)٢ ،:  [  r  q   p  o
                                                

 .٣٦: اآلية: سورة آل عمران)  ١(
 .٢٢٨: سورة البقرة، اآلية)  ٢(



 
 

  
 

  ¡   �  ~   }|   {  z      y  xw  v   u   t  s
¢Z )١(. 

وقد صـح أن سـبب نـزول هـذه اآليـة متنـي النسـاء بعـض خصـائص 
اهللا تعاىل املؤمنني عن ينهى :( ً، قال السعدي تعليقا عىل هذه اآلية)٢(الرجال

أن يتمنى بعضهم ما فضل اهللا به غريه، من األمـور املمكنـة، واألمـور غـري 
 .)٣(...)املمكنة، فال تتمنى النساء خصائص الرجال

ومن النصوص البينـة الدالـة عـىل الفـرق بـني النسـاء والرجـال قولـه 
}    |  {  ]  :تعـاىل   z  y   x    w  v   uZ 

، فـاملرأة بـوحي )٤(
ـ ـزين، ـم ـتحيل والـت ــميل إىل اـل ـع، ـت ـزة والطـب ـه ـمـن الغرـي ن الفـطـرة، وتوجـي

 !.وزخرفة الثياب واألثاث 
 ال تكاد تبني - عند الغضب واالنفعال وشدة اخلصام-وكذلك املرأة 

 .عام يف خاطرها، أو تنهض بحجتها
 ! : هل هن ناقصات عقل ودين ؟-:ًثانيا 

 صـىل اهللا - رسـول اهللا  أن- ريض اهللا عـنهام -عن عبد اهللا بـن عمـر 
ما رأيت ناقصـات عقـل وديـن أذهـب للـب الرجـل ":   قال-عليه وسلم 

: قـال! وما نقصان ديننـا وعقلنـا يـا رسـول اهللا؟:  قلن!احلازم من إحداكن
                                                

 .٣٢: سورة النساء، اآلية)  ١(
 .، وتعليق أمحد شاكر عىل األثر)حتقيق شاكر) (٣٦٢ / ٨(تفسري الطربي : انظر)  ٢(
 .١٧٦: ص: تفسري السعدي)  ٣(
 .١٨: سورة الزخرف اآلية)  ٤(



 

 

 

فـذلك مـن : بـىل، قـال:  قلـنأليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجـل؟
فذلك :  بىل، قال:قلن! نقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟

 .)١("من نقصان دينها
ًأـمـا نقـصـان اـلـدين فـبـني ـمـن ـظـاهر اـحلـديث ، فـمـن ـتـرك ـشـيئا ـمـن 

 نقص دينـه ، إذ إن الـدين جمموعـة أقـوال وأعـامل - ولو لعذر -الفرائض 
 .ًواعتقادات ، فام نقص منها كان نقصا يف دين املرء 

لكتاب والسنة؛ ألن اهللا وأما نقصان العقل فيحتاج إىل بيان املراد بالعقل يف ا
@  ]  :خاطب مجيع بنـي آدم بقولـه   ?    >  =  <Z 

)٢(، 
b  ]  :وبقوله   a  `   _^  ]  \  [  ZZ 

وخاطـب مجيـع .)٣(
~]  :املؤمنني بقوله   }   |   {   z  yZ )وبقوله )٤] [  h  g

  n              m  l   kj  iZ ًوخص بالعقـل أقوامـا فقـال: [  t   s
 y   x   wv  u   {  z Z 

k  j  ]  :وبقولـــه)٥(
n   m  lZ 

ـوا )٦( ـوم عرـف ـل عــن ـق ـى العـق ـاىل نـف ـام أن اهللا تـع ـك

                                                
ـــاب احلــــيض، ح)  ١( ـــامن، ح )١/١٣٧)(٩(رواه البـخـــاري، كـت ـــاب اإلـي ، ورواه مـســـلم، كـت

 .بنحوه) ١/٨٦)(١٣٢(
 .٦٧: اآلية: سورة غافر)  ٢(
 .٦٢: ةسورة يس، اآلي)  ٣(
 ٢: سورة يوسف، اآلية)  ٤(
 ٤٣: سورة العنكبوت، اآلية)  ٥(
 .٢٨: سورة الروم، اآلية)  ٦(



 
 

  
 

K  ]  :بالذكاء، والدهاء، وسعة احليلة، وعظيم املكـر،كام يف قولـه تعـاىل   J
  W   V   U    T   S   R  Q           P   O  N  M  LZ )مع قوله )١ 

}  ]  :تعاىل    z  y     x  w  v  u   t   s   rZ )وهل العهد )٢ ،
ِّيربم إال مع علية القوم ودهاهتم، ال مع سفلتهم وسفائهم، ومثل هذا يقـال 

، )٣( Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½Z  ]  :يف قوله تعاىل
 مـن -)٤(الن زول   لو صح سـبب-مع أن القوم الذين نزلت فيهم هذه اآلية

 :عـاىلدهاة العرب وعظامئها، وأظهر من هذا وصـف مجيـع الكفـار بقولـه ت
[   K  J   I   H  G  FZ 

، ، وفيهم نوابـغ وأذكيـاء، ودهـاة وحكـامء)٥(
 .وأصحاب مكر يكاد يزيل اجلبال 

وعـىل ضـوئه ! إذن ، ما املراد بالعقل يف لسان العرب، ويف كتاب اهللا؟
 إن - صىل اهللا عليه وسلم -يتضح املراد بالنقصان الوارد يف سنة رسول اهللا 

 : قيقة، وتنري البصرية الفقرات التالية تكشف احل
 خيطئ من يقرص العقل عىل ما يضاد اجلنون، فالعقل يف لغة العرب -أ 

                                                
 .٥٦، ٥٥: سورة األنفال، اآليتان)  ١(
 .٢٢: سورة األنفال، اآلية)  ٢(
 .٤: سورة احلجرات، اآلية)  ٣(
ـزول، ص)  ٤( ـو احــدي يف أســباب الـن ــال ٣٨٧: ذكــره اـل ـاوي، ق ـه داود الطـف ـذهبي يف الكاشــف ، بســند فـي اـل

 قـال ابـن ():٣/١٦٥(وقـال احلـافظ ابـن حجـر يف هتـذيب التهـذيب )  لينه ابن معني، وقد وثق()١/٢٢٠(
ــان يف الثقــات...معــني  ـن حب ــره اـب ــيس بيشء ، وذك ــاب التفســري .أ) ل ـننه كت ـذي يف سـ ــد رواه الرتـم ـ وق ـ ـه

 .وحسنه، لكن مل يعني املنادي ) ٣٢٦٧(ح
 . ١٧١: سورة البقرة اآلية )  ٥(



 

 

 

 العني والقاف والالم أصل واحـد :عقل (:أوسع من ذلك، قال ابن فارس
ُمنقاس مطرد، يدل عظمه عىل حبسة يف اليشء، أو ما يقـارب احلبسـة، مـن 

: العقـل: قـال اخلليـلذلك العقل وهو احلابس عـن ذمـيم القـول والفعـل، 
إذا عـرف مـا كـان جيهلـه قبـل، أو : ًعقل يعقـل عقـال: يقال)١(نقيض اجلهل

 .)٢()إذا كان حسن الفهم :ورجل عقول...انزجر عام كان يفعله
ِاحلجـر، والنهـى، واحلـبس، ومجـع :وقد ذكر ابن منظور مرادفات العقل وهي

 األمر، والرأي،
قمع النفس عـن اهلـوى ، ومل والتثبت، والقلب، والتمييز، والفهم ، و

 ًيذكر مضادا
 .)٤(ً، بينام مل يذكر ابن فارس مضادا له سوى اجلهل)٣(  للعقل سوى احلمق

عند فالن نقص يف العقـل، إن : وبناء عىل ذلك فإنه يصح لغة أن يقال
كان فيه محق، أو جهل، أو تشتت رأي، أو ضعـف متييـز، أو عجلـة، أوقلـة 

 .مع النفس عـن اهلوى تثبت، أو عـدم قدرة عىل ق
 علمنا أن النسـاء - من حيث اجلملة -وإذا قارنا بني الرجال والنساء 

 .ينقصن عن الرجال يف كثري من هذه األمور 
ً القرآن نزل بلغة العرب، ومل أر أحدا مـن املفرسين ذهب إىل أن نفي العقل يف -ب

                                                
 ).١/١٥٩) (عقل(كتاب العني، )  ١(
 ).٤/٦٩) (عقل(معجم مقاييس اللغة، )  ٢(
 ).١١/٤٥٨(لسان العرب، )  ٣(
 ). ٤/٦٩) (عقل(معجم مقاييس اللغة، ) ٤(



 
 

  
 

الـه بعـض املفرسيـن يف يعني اجلنون، أو البله، أو نقص الذكاء، وإليك ما ق القرآن
Ç   Æ  Å        ] : تفسري قوله تعاىل              Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾   ½Z )كمثال )١ ،
 :لسائر اآليات 

 يف "لـو كنـا": وقال الفوج الـذي ألقـي يف النـار للخزنـة : (   قال ابن جرير
 "نعقـل"لنصـيحة، أو  من النذر ما جاؤونا بـه مـن ا"نسمع أو نعقل"الدنيا 

أهـل : يعنـي "يف أصحاب السـعري"عنهم ما كانوا يدعوننا إليه ما كنا اليوم 
 .)٢()النار

 أو " من الرسل ما جاؤونا بـه "وقالوا لو كنا نسمع": ( وقال البغوي
لـو كنـا نسـمع اهلـدى، أو نعقلـه فنعمـل :  منهم، وقـال ابـن عبـاس"نعقل 

 .)٣()به
...  عقـل تفكـر " أو نعقـل " سامع تفهـم "ا نسمعلو كن:( ويف التفسري املنري

فلوكنا نسمع ما أنزل اهللا من احلق سامع من يعي، وسـامع هدايـة، أو نعقـل 
 .  )٤()عقل من يميز، وينظر وينتفع ، وعقل هداية، ما كنا من أهل النار 

:  خري من يوضح العقل يف القرآن حيث قالولعل الراغب األصفهاين
املتهيـئـة لقـبـول العـلـم، ويـقـال للعـلـم اـلـذي يـسـتفيده العـقـل يـقـال للـقـوة ( 

العقل ": -ريض اهللا عنه-وهلذا قال أمري املؤمنني  اإلنسان بتلك القوة عقل،
                                                

 .١٠: سورة امللك، اآلية)  ١(
 ).٢٩/٥(تفسري الطربي، )  ٢(
 ).٨/١٧٧(معامل التنـزيل، )  ٣(
 .ختصاربا) ١٧/١٥(التفسري املنري، )  ٤(



 

 

 

 ـهـو - يعنـي الثـاين املسـموع-وهـذا العقـل..."مطبـوع ومسـموع: عقـالن
}   ]  :املعني بقوله   z   y   xZ  وكل موضع ذم اهللا فيـه الكفـار 

>       ]  :ىل الثاين دون األول،نحـوبعدم العقل فإشارة إ   ;   :  9
   >   =Z   إىل قولــه: [   K  J   I   H  G  FZ) ونحــو ذلــك مــن )١

اآليات، وكل موضع رفع فيه التكليف عن العبـد لعـدم العقـل فإشـارة إىل 
 .)٢()اإلمساك واالستمساك : األول، وأصل العقل

 
نقص بنـاء عـىل إن العقل املسموع يتجـزأ ويزيـد ويـ: وخالصة القول

العـلـم والتجرـبـة ، والتفـكـر يف عواـقـب األـمـور ، وـكـذلك العـقـل املطـبـوع 
ًدرجات بعضها أرفع  من بعض ، والرجال من حيث اجلملة  أوفر حظا من 

 . النساء يف العقل املسموع ويف العقل املطبوع 
 :  أقوال علامء االجتامع -:ًثانيا

فاملطالبة باملساواة :(...أمحد فؤاد حممود/حممد أمحد حسن ود/يقول د
-التامة للمرأة مع الرجل يف كل يشء، أمر ال يتفق مع واقع احليـاة، إن اهللا 

ـبحانه ـتهام -ـس ـدة، وجـعـل يف طبيـع ـس واـح ـن نـف ـرأة ـم ـق الرجــل واـمل  خـل
خصائص جنسية مشرتكة، وأخرى نوعية، للرجـل منهـا مـا لـيس للمـرأة، 

 -ذلـك أن اهللا... ةوللمرأة ما ليس للرجل، ليتحقـق الغـرض مـن الزوجيـ
ً خص كال من الرجل واملـرأة بخصـائص معينـة يتعـذر عـىل -جلت قدرته 

                                                
 .١٧١: اآلية: سورة البقرة)  ١(
 .، باختصار٣٤١: ص) عقل(املفردات، )  ٢(



 
 

  
 

ًوسوف يبقـى الرجـل رجـال مهـام حـاول حماكـاة ...اجلنس اآلخر القيام هبا
املرأة فيام خصها اهللا به من وظائف احلياة، وسـوف تبقـى املـرأة امـرأة مهـام 

ومن هنا كان ...ئف احلياةحاولت حماكاهتا الرجل فيام خصه اهللا به من وظا
ًطلب املساواة التامة للمرأة مع الرجل أمرا ال مربر له، وال يمكـن حتقيقـه، 

 .)١()ألنه يسري يف خط معاكس ملا أراد اهللا 
إن الـذين يتشـدقون بـدعاوى حتريـر املـرأة : ( وقال توفيق عـيل وهبـة

ًق كال من ومساواهتا بالرجل، إنام يدعون إىل طريق خطر؛ ألن اهللا الذي خل
ًالرجل واملرأة من نفس واحدة، يرس كال منهام ملـا خلـق لـه، فـاملرأة بحكـم 
تكوينها اجلسامين حتمل، وتضع، وترضع، وتريب أوالدها، ووضع يف قلبهـا 
احلنان، والرمحة، وأعطى الرجل قوة يف اجلسم؛ ليسـتطيع العمـل والكـدح 

 .)٢()يف احلياة 
إن الرجـال والنسـاء :( لعبـد اهللاوقال األستاذ عبد العزيز بـن نـارص ا

خيتلفون يف طريقة احلوار، والكالم، والتفكري، والشعور، واإلدراك، وردود 
األفعال واالستجابات، واحلب ،واالحتياجات، وطريقة التقـدير والتعبـري 

 .عن احلب 
إن جهل هذه الفروق والسنن اإلهلية يف العالقات اإلنسانية هو سبب 

                                                
ـي يف اإلـسـالم،د)  ١( ـي واخللـق ـام االجتامـع  ٢٥٠٢٤٨-: حمـمـد أـمحـد حـسـن ورشيـكـه  ص/النـظ

 .باختصار
 .٢١٠: دور املرأة يف املجتمع اإلسالمي،توفيق عيل وهبة ص)  ٢(



 

 

 

 .)١()ء، والرصاعات بني الزوجني نشوء التوتر واالستيا
 :  شهادة العلم احلديث -ً:ثالثا

ً طبيعة تكوين الرجـل وكيامويتـه وخشـونته ختتلـف متامـا (:يقول العلم احلديث
َّعــن طبيعــة تكــوين املــرأة وكيامويتهــا ورقتهــا؛ ألن التكــوين املقـــنع تــدخلت فيــه  َ

لة عـن غلظـة الـذكر، وهـي اهلرمونات اجلنسـية التناسـلية يف كـل مـنهام، وهـي املسـؤو
هرمون التستوستريون يف الذكر يقـوي العضـالت، ...كذلك املسؤولة عن رقة األنثى

ـي اجلســم ـرزه خصــيتا الرجــل، وهــو ...ويقــوي العظــام ...ويبـن وهــذا اهلرمــون تـف
ـور العالمــات اجلنســية ـة ... مســؤول عــن ظـه ـل ظهــور شــعر الشــارب، واللحـي مـث
يقابله يف املرأة أو األنثـى هرمـون ... والعظمي،وغلظة الصوت، وبناء اهليكل العضيل

وهـذا األخـري مسـؤول عـن السـامت اجلنسـية يف األنثـى ـمـع الربوجسـرتون، 
هرمون اإلسرتوجني منظهور الثديني، وتكـوين املبـايض وتطورهـا، وبنـاء 

 .)٢ (... )الرحم واملهبل
كذلك هلذه اهلرمونات آثارها عىل األنثـى مـن نعومـة، ورقـة صـوت، 

 .ارة جسم، إضافة إىل التأثري عىل العواطف واملزاج واستد
 اـحلـائز ـعـىل ـجـائزة نوـبـل يف -وـقـد أثـبـت اـلـدكتور روـجـرز ـسـرباي 

 وجود فروق بني مخ الرجل ومخ املرأة، مما يمنع املساواة بيـنهام يف -الطب
املشاعر، والعواطـف، وردود األفعـال، ويمنـع الـذكر واألنثـى مـن القيـام 

                                                
 .  ١٥٩: عبد العزيز العبداهللا ص: تأليفالزوج والزوجة ما هلام وما عليهام،) ١(
 .، باختصار٣٩: السيد اجلمييل  ص/د:املرأة يف ميزان الطب والدين،تأليف) ٢(



 
 

  
 

 .)١(بنفس األدوار
األمريكية جتارب عديـدة، ) بيل(ام أجرى طبيب أعصاب يف جامعة ك

 .)٢(ًفأثبت أن نصف مخ الرجل يقوم بعمل مخ األنثى كامال
) أليسرت(وهذا ما اكتشفه الربوفسور ريتشارد لني املنتسب إىل جامعة 

ًإن ـعـددا ـمـن الدراـسـات أظـهـرت أن وزن دـمـاغ : ( الربيطانيـة حـيـث ـقـال
 ).ائي بحوايل أربع أوقياتالرجل يفوق مثيله النس

إنه جيب اإلقرار بالواقع، وهو أن دماغ الـذكور أكـرب : (  وأضاف لني
 .)٣()ًحجام من دماغ اإلناث 

ولعل هذا يفرس نبوغ الـذكور يف جوانـب االكتشـافات، واالخـرتاع، 
والرياضيات والفيزياء، والكيمياء، والفلسفة، والشعر، مـن جهـة اإلبـداع 

ــي واالـخــرتاع، وإن نب ــي جاـنــب التلـق ــك فـف ـغــت أنـثــى يف يشء ـمــن ذـل
 .واالختزان، وحماكاة ما سبق اخرتاعه 

إن املسلمني ليسوا بحاجة إىل مثـل هـذه الشـهادات،فعندهم شـهادة الـذي 
ـاىل ـال تـع ـزوجني ،ـق üw ( : خـلـق اـل r& ãN n= ÷è tÉ ô` tB t, n= y{ uq èdur ß#ãÏÜ ¯=9$# çéç Î7sÉø: $# ( 

ني اجلنسـني إنـام هـم مقلـدة حلضـارة وإنام ذكرت ذلك ألن دعاة املساواة بـ
ًفشهادهتا تقع لدهيم موقعا حسنا ، الغرب ً. 

                                                
 .١٩٩:  ص٠حممد احلمد/رسائل يف أبواب متفرقة،تأليف د) ١(
 .املصدر السابق، املوضع نفسه)  ٢(
 .٢٠٠: املصدر السابق، ص)  ٣(



 

 

 

 :  شهادة الواقع -ً:رابعا
 :    ً       قديام قيل 

 )١(     وليس يصح يف األفهام يشء               إذا احتاج النهار إىل دليل
ـاهد   إن الواـقـع  برشـيـة ، ، وعالـقـة اـلـذكر ـبـاألنثى ـعــىل ـمـدار ـتـأريخ الاملـشـ

واالهتاممات، تؤكد الفوارق اهلائلة، بني الذكر واألنثى، وبام  وجممل امليول
أن  توضيح الواضح فاضح  فسوف اقترص يف شهادة الواقع عىل بعض ماله 

 :مساس بحياة الزوجني، وإعانتهام عىل التفاهم والتواؤم
  إال- ختتلف املرأة عن الرجل عند شدة الغضب واخلوف، فاملرأة -أ 

 تفقد السيطرة عىل أعصاهبا، وختتفي رؤيتها للـاميض واملسـتقبل، -من شذ 
وتنحرص الرؤية يف اللحظة احلارضة، ولذا تكرر املرأة عند غضبها كلمتـني 

ًما رأيت منك خريا قـط، وال : تزعجان الزوج اجلهول بطبائع النساء، ومها
 .أستطيع احلياة معك يف املستقبل، أو أنت رجل ال يطاق 

ا هدأت ندمت وتأسفت، وأيقنت أهنا كادت أن هتدم بيتها، وتدمر فإذ
 .مستقبلها، ومع ذلك تكرر اخلطأ نفسه، عند شدة االنفعال والغضب 

ًوعىل الزوج الوقور أن يتوقع سامع تلك الكلمتني مرارا وتكرارا، وأن  ً
ال يأخذ األمر مأخذ اجلد، بل ينتظر سـاعة هـدوء ومـرح، ثـم يبحـث عـن 

 .غائبة ساعة االنفعال احلقيقة ال
 ختتلـف اهتامـمـات اـملـرأة ـعـن اهتاممـات الرـجـل، فالرـجـل ـهيـتم -ب 

                                                
 ).١/٢٤٩(انظر رشح ديوانه للواحدي البيت أليب الطيب املتنبي ، )  ١(



 
 

  
 

بالثروة واملال، واألعامل، والدين، والعلم، والسياسـة، بينام يغلب عىل املرأة 
                                                                                                                                                                        .                             االهتامم باجلامل، والزينة، وتلطيف احلياة، باإلضافة إىل عنايتها باألوالد 

 .ًوالرجل يركز كثريا عىل املستقبل، بينام ينصب اهتامم املرأة عىل احلارض 
 ثروة وقيمة، بينام الزينة يشء ثانوي، أما املرأة فتنظر للامل واملال عند الرجل

 .عىل أنه زينة، وقيمته كثروة وعدة مستقبل، تأيت يف املرتبة الثانية 
إن هذه االختالفات مثار رصاعات عند الزوجني اجلهولني بطـبعهام، وقـد 
يستسلم أحدمها لنظرة اآلخر عىل مضض، ولو عرفا هذه الفروقات، وعذر 

مها اآلخر، وتلطف يف الوصـول إىل بغيتـه، واختـار الظـرف املناسـب، أحد
لزالت كثري من املشاكل الزوجية، وعاش الزوجان يف هناءة ترفرف عليهام 
ـا انفـجـرت  ـل، ومـتـى ـم ـق والتكاـم ـام ورود التواـف ـهل ـعادة، وجتم ِ ِّأـعـالم الـس ُ

 .رصاعات، عرفا كيف يديران الدفة بأمان 
 الرجل واملرأة عند اجلدال، فالرجل يبدأ  طريقة-ً غالبا - ختتلف -ج 

جداله عىل أن الصواب معه، ثـم يبـدأ باملراوغـة لـئال يظهـر خطـؤه، وهـذا 
يـشـعر اـملـرأة باالمتـعـاض، لتوقعـهـا أن الرـجـل مثلـهـا، يـقـر باخلـطـأ، ويقـبـل 

 .التوجيه 
وتكمن مشكلة املرأة عند اجلدال رفضها الكليات، عند عدم موافقتها 

 من حيث -ذا جادلت الزوج يف خطأ وقع فيه فإهنا تشعره عىل اجلزئيات، فإ
ً أنه غري مقبول هلا كليا، فينتقل الزوج إىل الدفاع عن ذاته، وتكرب -ال تدري 

 .املشكلة، وهي يف بداية األمر صغرية 
ُوينصـح الزوجـان أن يقلـال مـن اجلـدال، وأن يبتعـدا عنـه كليـة عنـد 



 

 

 

صـة إذا كانـت الزوجـة عاليـة الغضب، وأن ال يسـتمرا فيـه إذا حـدث، خا
 .الثقافة، أو ممن تسممت أفكارها بدعوات التغريب واملساواة 

 ختتلف طريقة الرجل يف التكيف مع مـا أشـكل مـن األمـور، فهـو -د
بطبعه يميل إىل التفكري، والبحث عـن حـل عمـيل، وقـد ينعـزل بنفسـه، أو 

ذه اللحظـة يتشاغل بيشء بني يديه ، وباله مشـغول باملشـكلة، وحيـب يف هـ
ّالصمت، بينام متيل املرأة بطبعها إىل احلديث عام أشغل باهلـا، وهيـون عليهـا  ُ

 .وقع املشكلة سامع اآلخرين هلا 
 مل يع الزوجان طبع كل منهام، اوهذا موطن خالف وشجار، خاصة إذ

فاملرأة تظن أن الرجل هيرب من مواجهة املشـكلة، والرجـل يـرى أن املـرأة 
املشكلة، وحياول قطع حديثها، أو عدم اإلنصات إليها، تشغله بحديثها عن 

 .فتربز مشكلة أخرى 



 
 

  
 





 

هذه القاعـدة مـن أهـم دعـائم األرسة املسـلمة، ومـن أعظـم أسـباب 
ًاستقرارها ماديا ومعنويا، وإحاطتها بالرعاية واحلفظ والتوجيه  ً. 

$  ] : ذه القاعـدة يف قولـهوقد قرر اهللا تعـاىل هـ   #  "  !

.   -  ,   +  *   )    (   '  &  % Z )وأمر اهللا بتأديب )١ 
;  ] : املرأة املناهضة ملقتضـاها فقـال سـبحانه   :   9   8

     >   =  <Z )٢( . 
 لـن " : يف قولـه - صىل اهللا عليـه وسـلم- وكذلك قررها رسول اهللا 

  . )٣("يفلح قوم ولو أمرهم امرأة 
ليك بعـض الوقفـات التـي توضـح هـذه القاعـدة، وتبـني فوائـدها وإ

 :للمرأة، وألوالدها، قبل الزوج، وتكشف الزيف والشبه التي أحيطت هبا 
 :  معنى القوامة -ً:أوال

إذا تكفـل بـه، واعتنـى : صيغة مبالغة، وقام الرجل عىل غـريه: َّالقوام 
                                                

 . ٣٤: سورة النساء، اآلية)  ١(
 . ٣٤: سورة النساء، اآلية)  ٢(
وقد جاء يف أول احلديث مناسبة قول النبي ). ٩/١٠٠) (٤٧(رواه البخاري، كتاب الفتن، ح)  ٣(

هـا يف ّعليه السالم هذا احلديث، وهي أن فارس ملكوا ابنة كرسى بعد هالكه، وانظر سبب متلك
 ) .٨/١٢٨(فتح الباري 



 

 

 

ِّاـلـذي يـقـومهم : لـقـومّالـسـيد وـسـائس األـمـور، وـقـيم ا: ِّ  والـقـيم)١(بشـأنه، ُ
ـرهم ـاىل. )٢(ويـسـوس أـم ـه تـع ـري قوـل ـارات املفرسـيـن يف تفـس !  ] : وعـب

  $   #  "Z حتوم حول املعنى  اللغوي وترشحه، روى عيل بن أيب
!  "  #  ] :  قوله":قال- ريض اهللا عنهام -طلحة، عن ابن عباس

$Z ٣("أمراء، عليها أن تطيعه فيام أمرها به من طاعته:  يعني(.
                                                

 ). ١٢/٥٠٣) (قوم(لسان العرب : انظر)  ١(
 ). ١٢/٥٠٢) (قوم(ولسان العرب ) ٩/٣٥٨) (قوم(هتذيب اللغة : انظر)  ٢(
شاكر، ورواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس هي الصحيفة : حتقيق) ٨/٢٩٠(تفسري الطربي )  ٣(

يفة يف التفسري، رواها عيل بن أيب طلحـة، لـو رحـل إن بمرص صح: ( التي قال عنها اإلمام أمحد
ًرجل فيها إىل مرص قاصدا ما كان كثريا واعتمد عليها البخاري فيام يعلـق عـن ابـن عبـاس مـن ) ً

 ) . ٨/٤٣٨(تفسري، انظر فتح الباري 
وقد أمجعوا عىل أن ابن أيب طلحة مل يلق ابن عباس، واختلفوا يف صحيفته، فاجلمهور يرون أهنـا  

أهنا من أصح الطرق عن ابن عباس، ويؤكد هذا ) ٢/١٨٧(طعة، ويرى السيوطي يف اإلتقان منق
إن : والذي يطعن يف إسناده يقـول: (فيقول) ١/٤٦١(أبو جعفر النحاس يف الناسخ واملنسوخ 

ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس التفسري، وإنام أخذه عن جماهد وعكرمـة، وهـذا القـول ال 
واحتملنـا حـديث عـيل بـن أيب ): ( ٣/١٢٩(قال الطحـاوي يف مشـكل اآلثـار و) ًيوجب طعنا

طلحة عن ابن عباس وإن كان مل يلقه ألنه عند أهل العلم باألسانيد إنام أخذ الكتاب الـذي فيـه 
روى ): ( ٣/١٣٤(ويقـول الـذهبي يف ميـزان االعتـدال ) هذا احلديث عن جماهد وعن عكرمة

ً عن ابن عباس تفسريا كثريا ممتعا ً- أيب طلحة  يعني ابن-معاوية بن صالح عنه  ً. ( 
وقـال قـوم مل يسـمع ابـن أيب طلحـة مـن ابـن عبـاس ):( ١٨٨/ ٢( وقال السيوطي يف اإلتقان  

بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة : التفسري، وإنام أخذه عن جماهد وسعيد بن جبري، قال ابن حجر
 ) . فال ضري يف ذلك 

 ابن أيب طلحة وجادة، كام يف قول اإلمامني أمحد والطحاوي، والوجادة ويظهر مما سبق أن كتاب 
وأمـا حكـم العمـل هبـا فقـد قـال اإلمـام ) ٢/٦١(فيهـا شـوب اتصـال، كـام يف تـدريب الـراوي

= 



 
 

  
 

$  ]: (وقـال الـزخمرشي   #  "Z  يقومـون علـيهن ، آمـرين
 .)١()ناهني، كام يقوم الوالة عىل الرعايا 

ّقـوام وقـيم، وهـو : يقـال: "قوامون"قوله :( وقال أبو بكر ابن العريب ّ
هو أمني عليها، يتوىل أمرهـا، ويصـلحها يف : وفيعل، من قام، واملعنى ّفعال
يه أن يبذل املهر والنفقة، وحيسن العرشة، فعل... وعليها له الطاعة  ...حاهلا

وعليهـا احلفـظ ملالـه، واإلحسـان ألهلـه، ...وحيجبها، ويأمرهـا بطاعـة اهللا
، )٣(الزوج سـيدها يف كتـاب اهللا:( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية)٢()وااللتزام ألمره

 وقــال اـبــن .)٥()-ـصــىل اهللا عليــه وـســلم-)٤(وهــي عانـيــة عنــده بـســنة رســول اهللا
: ِّالرجل قيم عـىل املـرأة، أي:  أي"الرجال قوامون عىل النساء":يقول اهللا تعاىل :(كثري

                                                

وقطع بعض املحققني الشافعيني بوجوب العمل هبا عند حصول الثقة هبـا، وهـذا هـو :(النووي =
 ) .٢/٦٣(املصدر السابق) هالصحيح الذي ال يتجه هذه األزمان غري

ًإن أثـرا يعلقـه البخـاري يف صـحيحه جازمـا بـه، ويصـححه الطحـاوي :     وبناء عىل ما سبق أقول ً
والذهبي وابن حجر والسيوطي، وغريهم من األعالم ، هلو جدير بالقبول، وعدم الرد، ويمكن 

. واجلزم إشارة إىل القبول استنباط هذا احلكم من صنيع البخاري، فالتعليق إشارة إىل االنقطاع، 
 .واهللا أعلم 

 ). ١/٥٢٣(الكشاف ) ١(
 . ًخمترصا) ١/٤١٦(أحكام القرآن )  ٢(
 .٢٥:  يوسف"وألفيا سيدها لدى الباب": يشري إىل قوله تعاىل)  ٣(
 رواه "ً أال استوصوا بالنساء خريا فإهنن عـوان لكـم " : -صىل اهللا عليه وسلم-يشري إىل قوله )  ٤(

حديث حسن صحيح ومعنى قولـه : (وقال ) ٣/٤٥٨) (١١٦٣(، كتاب الرضاع ،ح الرتمذي
 هـ.أ. أرسى يف أيديكم :  يعني "عوان عندكم"

 ). ٣٤/٩٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )  ٥(



 

 

 

 .)١()هو رئيسها، وكبريها، واحلاكم عليها، ومؤدهبا إذا اعوجت 
 :  مظاهر القوامة -:ًثانيا

 : قوامة الرجل عىل امرأته تكليف برتتب عليه ترشيف، فمن مظاهر التكليف 
 :  املهر -١

الزوـجـة بـسـبب العـقـد عليـهـا، وـهـو رـمـز تـكـريم ، ودالـلـة وـهـو ـمـال تـسـتحقه 
ًصدق، وتوثيق عرى حمبـة بـني الـزوجني، ولـذا أسـامه اهللا تعـاىل نحلـة وصـداقا، قـال 

v  u  t] : تعــاىل    s Z) وقــد جــاء التأكيــد عـــىل إعطــاء املــرأة  . )٢
ال مهرها، والنص عىل أنه فرض وأجر، فال جتوز املامطلـة فيـه، أو بخـس يشء منـه، قـ

ـاىل  ?  @]  :تـع   >  =      <  ;  : Z )ـبحانه  )٣ ـال ـس  :وـق
 [  +  *   )   (    '  &  %  $   #  "  !

-  , Z )٤(.  

 :احلفظ والرعاية  -٢
ـة  فالرـجـل مـسـؤول ـعـن حـفـظ اـملـرأة ورعايتـهـا ، وـصـوهنا ـمـن املـخـاطر الدينـي

²  ]  :والدنيوية، قال تعـاىل    ±   °   ̄  ®  ¬  «Z 
صـىل - وقـال)٥(

 وهـو )٦("عىل أهلـه، وهـو مسـؤول عـن رعيتـهالرجل راع  " :-ه وسلماهللا علي
                                                

 ).١/٥٠٣(تفسري القرآن العظيم )  ١(
 . ٤: سورة النساء، اآلية)  ٢(
 . ٣٤: سورة النساء، اآلية)  ٣(
 .٢٠:  اآليةسورة النساء،)  ٤(
 . ٦: سورة التحريم، اآلية)   ٥(
ومســـــــلم،كتاب اإلمـــــــارة )٧/٤٧)(١١٨(رواه البخـــــــاري ،كتـــــــاب النكـــــــاح ،ح )  ٢(

= 



 
 

  
 

ومـن ...": مطالب بالدفاع عنها، ولو ترتب عىل ذلك قتله، كام يف احلديث
، والتفريط يف هذه الرعاية خيانة يرتتب عليها )١("قتل دون أهله فهو شهيد
عيه  ما من عبـد يسـرت": - صىل اهللا عليه وسلم-عقوبة، كام قال رسول اهللا

 )٢("اهللا رعية، يموت يوم يموت، وهو غاش لرعيته، إال حرم اهللا عليه اجلنة
 .ويدخل يف ذلك منعها من التربج والسفور واالختالط باألجانب 

 : التعليم واإللزام بطاعة اهللا-٣
ـاىل ـال تـع ¥]  :ـق    ¤     £     ¢  ¡ Z )ـر بالصــالة )٣ ، واألـم

¯  °   ±   ]  :ه تـعـــاىليـســتلزم تعـلــيم أدائـهــا، ـكــام أن عـمــوم قوـلــ
²Z)يدخل فيه تعليم ما حيقق ذلك، واإللزام به )٤. 

 : محاية األرسة من الرتف -٤
 إن الرتف واملبالغة يف التنعم، والعيش عىل هامش احلياة، مدمر للفرد 

 Í  Ì  Ë  Ê    É  ÈZ  ]  :ولألرسة، وقد ذم اهللا الرتف فقـال
)٥( 

 إيـاي والتـنعم، فـإن عبـاد اهللا " : -سلم  صىل اهللا عليه و-وقال رسول اهللا 
                                                

 ). ٣/١٤٥٩)(١٨٢٩(ح =
حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف : وقال) ١٤٢١(رواه الرتمذي، كتاب الديات، ح )  ٣(

    ).٢/١١٠٠) (٦٤٤٥(صحيح اجلامع الصغري، ح 
) ١/١٢٥)(١٤٤(ومسلم كتاب اإليامن، ح)٩/١١٥)(١٥( البخاري،كتاب األحكام، حرواه)  ٢(

 . واللفظ له
 . ١٣٢: سورة طه، اآلية)  ٣(
 . ٦: سورة التحريم، اآلية)  ٤(
 .١١٦هود اآلية، : سورة )  ٥(



 

 

 

  .)١("ليسوا باملتنعمني
ال مانع من التمتع بالطيبات، وظهور أثر النعمة عـىل العبـد؛كام ! نعم 
إن اهللا تعاىل حيب أن يـرى أثـر نعمتـه  " :- صىل اهللا عليه وسلم-قال النبي
ال  لكن املحذور هـو املبالغـة يف ذلـك حتـى الوصـول إىل حـ )٢("عىل عبده

التبذير واإلرساف،  والرتف القاتل، ومعلوم أن األمة املرتفـة ختـور قواهـا، 
 .وتضعف عزيمتها، والسيام يف احلروب، وأزمات احلياة 

 :   النفقة  -٥     
، فلهـا عليـه تـأمني مجيـع )٣(فنفقة املرأة واجبة عىل زوجها باإلمجـاع

§   ]  : تعاىلقال )٤(مرشوب، وملبوس، ومسكن،وحاجاهتا ، من مأكول ، 
¬  «   ª  ©      ¨ Z )ــــاىل )٥ ــــال تـع U  T  ]  :وـق    S   R

VZ 
 فنسب الشقاء آلدم وحده؛ ألن الرجل هو املسؤول عن كفايـة )٦(

 وهلـن ": -عليـه وسـلم صـىل اهللا-، وقـال   )٧ (زوجته، وهو الـذي يسـعى

                                                
) ٢٦٦٨(صـحيح اجلـامع الصـغري، ح : وحسنه األلبـاين، انظـر) ٢٤٤، ٢٤٣/ ٥(رواه أمحد )  ١(

   . "إياك":كنه ذكر رواية غري املسند ولفظها ول) ١/٥٢٠(
ــذي،ح) ٢( ــذلك األلـبــاين، انـظــر)١٢٣/ ٥)(٢٨١٩(رواه الرتـم ـصــحيح اـجلــامع :وحـســنه، وـك

 ). ٣٨٣/ ١)(١٨٨٧(الصغري،ح
 ) ٣٤٧/ ١١(املغني : انظر)  ٣(
 . املصدر السابق)  ٤(
 . ٢٣٣: سورة البقرة، اآلية)  ٥(
 . ١١٧: سورة طه، اآلية )  ٦(
 ). ٢٩٤/ ١٦(التفسري املنري : نظرا)  ٧(



 
 

  
 

وهي مقدرة بقدر الكفايـة، مـع ،  )١("عليكم رزقهن وكسوهتن  باملعروف 
O  N  M  L   KJ  ]  :اة حال الزوج؛ لقوله تعاىلمراع   I    H  G   F

    a  `  _   ^  ]  \[  Z      Y    X  W   V  U   TS  R  Q   PZ   ـمـــع
 هلند، ملا ذكـرت لـه أن زوجهـا أبـا – صىل اهللا عليه وسلم -إرشاد الرسول 

 )٢( " خـذي مـا يكفيـك وولـدك بـاملعروف " :سفيان رجل شحيح، فقال 
 .يه متفق عل

 : السكن -٦    
فيجب هلا مسكن يليـق بأمثاهلـا، وعـىل قـدر يســار الـزوج وإعسـاره، بـدليل 

&  ] :قـول اهللا  تعـاىل    %  $  #  "   !Z )فإذا وجبت السـكنى   )٣
 . ًللمطلقة طالقا رجعيا فلغريها من باب أوىل

  : التأديب -٧  
 نواالنــهيار،كافمتى مـا اعوجـت املـرأة، وخيش عـىل األرسة مـن التصـدع، 

9   ] :  إىل رـشــدها، ـكــام ـقــال اهللا تــعـــاىلـمــن ـحــق اـلــزوج تأديبـهــا، وردـهــا   8

?      >  =  <  ;   : Z  )٤(. 
 :  أما مظاهر الترشيف املرتتبة عىل القوامة فهي كثرية منها 

                                                
 ). ٨٨٦/ ٢) (١٢١٨(رواه مسلم، كتاب احلج، ح )  ١(
/ ٣)(١٧١٤(ومسلم، كتاب األقضية،ح ) ١١٧/ ٧)(٩٩(رواه البخاري، كتاب النفقات،ح)  ٢(

١٣٣٨ .( 
 . ٦: سورة الطالق، اآلية)  ٣(
 .٣٤: سورة النساء، اآلية)  ٣(



 

 

 

 :  حق الطاعة -١
ــــال تعـــــاىل F]  :ـق   E  D  C  B  A Z )ــــال  )١  وـق

إذا باتـت املـرأة هـاجرة فـراش زوجهـا " :-صىل اهللا عليه وسلم-الرسول
  . )٢("لعنتها املالئكة حتى تصبح

 :   اخلدمة باملعروف -٢
ِفخدمة الزوج واجبة فيام جرى به العرف، إن كـان مثلهـا خيـدم، قـال  َ

وجوب اخلدمـة ، فـإن الـزوج : - وهو الصواب-وقيل: (...شيخ اإلسالم
وألن ذلـك هـو ... اهللا سيدها يف كتاب اهللا، وهي عانية عنده بسـنة رسـول 

جتب اخلدمة اليسرية، ومنهم من قـال جتـب : ثم من هؤالء من قالاملعروف ، 
اخلدمة باملعروف، وهذا هو الصواب، فعليهـا أن ختدمـه اخلدمـة املعروفـة مـن 
مثلها ملثله، ويتنوع ذلك بتنوع األحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، 

واملعروف فيام له وهلا :( إىل أن قال..) عيفة وخدمة القوية ليست كخدمة الض
وبنـاء  .)٣() يف موجبـه إىل العـرففإن العقد املطلق يرجع، موجب العقد املطلقهو 

عىل ذلك يعرف احلكم الرشعي فيام إذا طلبت املرأة خادمة ورفض الزوج، 
ُوأن ذلك يعود إىل العرف، وعادة البلد، وهل مثلهـا خيـدم أم خيـدم، وهـل  َِ

 .   ن املعارشة باملعروف يف بلدها، وعند قومها ذلك م
                                                

 .٣٤: سورة النساء، اآلية)  ٤(
 )١٤٢٠(ومـســلم ،كـتــاب النـكــاح،ح ) ٧/٥٤)(١٢٤(كـتــاب النـكــاح،ح  رواه البـخــاري،) ١(

 .واللفظ له) ٢/١٠٥٩(
 ) . ٣٤/٩٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(



 
 

  
 

 : القرار يف البيت، وعدم اخلروج إال بإذنه -٣
M  L]  :قال تعاىل   K   J   I  H  G   F Z )وقـال  )١

 إذا اسـتأذنت أحـدكم امرأتـه إىل ": -صىل اللــه عليـه وسـلم -رسول اهللا 
ادة حيتـاج إىل إذن متفق عليه، فإذا كان اخلروج للعبـ )٢("املسجد فال يمنعها

 .الزوج، فاخلروج إىل غريها من باب أوىل 
منــزله إال بإذنـه،  فليس هلـا أن ختـرج مـن:(     قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .)٣()سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غري أبوهيا، باتفاق األئمة 
 : حسن التبعل -٤

تعـطـر ويـنـدرج يف ذـلـك حـسـن اخلـلـق، وحتـسـني اخللـقـة، ـبـالتزين وال
ونحوها، والصرب عىل األذى، وحفظ مال الـزوج، ورعايـة ولـده، فعـن أم 

 -صىل اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا :  قالت -ريض اهللا عنها-سلمة 
وعـن أيب )٤(" أيام امرأة ماتت وزوجها راض عنهـا دخلـت اجلنـة": يقول 

 ": -صـىل اهللا عليـه وسـلم-قـال رسـول اهللا :  قال-ريض اهللا عنه-هريرة 
خري النساء التي ترسه إذا نظـر، وتطيعـه إذا أمـر، وال ختالفـه يف نفسـها، وال 

                                                
 .٣٣: سورة األحزاب، اآلية)  ٣(
/ ١) (٤٤٢(ومسـلم كتـاب الصـالة، ح ) ٧/٦٨) (١٦٧(رواه البخاري، كتاب النكـاح، ح )  ١(

٤٢٦.( 
 ). ٢٦٣/ ٣٢(ى شيخ اإلسالم جمموع فتاو)  ٢(
وحسنه، واحلاكم يف املستدرك كتـاب الـرب والصـلة ) ٤٥٧/ ٣(رواه الرتمذي، كتاب الرضاع )  ٤(

 . وصححه، ووافقه الذهبي ) ١٧٣/ ٤(



 

 

 

قـال :  قـال -ريض اهللا عنـه-، وعن عبـد اهللا بـن أيب أوىف )١("ماهلا بام يكره
ً لو كنت آمرا أحدا أن يسـجد لغـري اهللا، ": رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ً

بيده، ال تؤدي املرأة حق أمرت املرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس حممد 
رهبا، حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سأهلا نفسـها وهـي عـىل قتـب مل 

  .)٢("متنعه
صىل اهللا عليـه -ويؤكد عظم حق الزوج، والنهي عن مغاضبته، قوله 

العبد اآلبق حتى يرجع، وامـرأة :  ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم" :-وسلم
 . )٣("قوموهم له كارهونباتت وزوجها عليها ساخط، وإمام 

 :   املطاوعة لقضاء احلاجة -٥
 إذا دعـا الرجـل زوجتـه حلاجتـه فلتأتـه، وإن " :فقد جاء يف احلـديث

 إذا دعا الرجل امرأتـه إىل فراشـه ": ويف حديث آخر )٤("كانت عىل التنور
. متفق عليه )٥("فأبت أن جتئ فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حتى تصبح

                                                
وصـححه ) ٦٨/ ٦(والنسائي، كتـاب النكـاح، بـاب أي النسـاء خـري ) ٢٥١/ ٢(رواه أمحد )  ١(

 ). ٦٢٤/ ١) (٣٢٩٨(، ح صحيح اجلامع الصغري: األلباين، انظر
) ٥٢٩٥(صـحيح اجلـامع الصـغري ح:وصـححه األلبـاين، انظـر) ٦/٧٦(رواه أمحد يف املسند )  ٢(

) قتـب(انظـر الصـحاح للجـوهري .رحـل صـغري عـىل قـدر سـنام البعـري : والقتب) ٢/٩٣٧(
)١/١٩٨        .( 

ــواب الصـــالة،ح)  ٣( ــذي، أبـ ــاين يف ) ٢/١٩٣) (٣٦٠(رواه الرتـم ــحيح اجلـــامع الصـــغري وحســـنه األلـب صـ
 ). ٥٨٦/ ١)(٣٠٥٧(ح

 ).٣/٤٥٦)(١١٦٠(رواه الرتمذي كتاب الرضاع ،ح)  ٤(
 .١٣:ص : سبق خترجيه انظر )  ٥(



 
 

  
 

ّ احلديثني لفتة نبوية كريمة، قل من النساء من تتفطن هلا، وهي أن ويف هذين
العملية اجلنسية هلا عالقة عميقة بالناحية النفسية، وكثري من الرجال تتحرك 
شهوته يف ظرف معني، فإذا مل تطاوعه زوجته يف هذا الظرف، أو شعر بعدم 

هـذا لـه أثـر رغبتها هلذا الشأن انطفأت شهوته، ومخدت مهته، وتكرار مثل 
 .  عميق عىل حالته النفسية، وعالقته بامرأته 

 إذا باتـت ": -صـىل اهللا عليـه وسـلم- ؛ لقولـه  النهي عن هجـره-٦
   . )١( متفق عليه"املرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها املالئكة حتى تصبح

: -صىل اهللا عليه وسـلم-ً النهي عن الصوم تطوعا إال بإذنه ؛ لقوله - ٧     
 .)٢(" تصم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه ال"

صـىل اهللا - النهي عن إدخال أحد بيته إال برضاه؛ لقـول رسـول اهللا -٨      
 فأما حقكم عىل نسائكم فال يوطئن فرشكم من تكرهون، ": -عليه وسلم

وهذا عام يف منعهن عن اإلذن ألحد يف )٣("وال يأذن يف بيوتكم مل تكرهون
ً ولو كان حمرما أو امرأة إال بعلمه ورضاه الدخول إىل البيوت، ْ. 

 :  حق السفر- ٩
ًفللزوج حـق السـفر هبـا متـى كـان مأمونـا عليهـا يف الطريـق ويف بلـد 

                                                
ـاب النكــاح، ح )  ١(  )١٤٣٦(ح ومســلم، كتــاب النكــاح،) ٧/٥٤) (١٢٤(رواه البخــاري، كـت

)٣/١٠٥٩.( 
ـاب النكــاح، ح )  ٢( ) ١٠٢٦(ب الزكــاة، ح ومســلم، كتــا) ٧/٥٣) (١٢٢(رواه البخــاري، كـت

)٢/٧١١ .( 
) ١٨٥١(وصححه، وابن ماجه، كتاب النكـاح، ح ) ٤٥٨/ ٣)(١١٦٣(رواه الرتمذي، كتاب الرضاع، ح )  ٣(

)٥٩٤/ ١ .( 



 

 

 

 -، وإن كان له أكثر من زوجة أقرع بينهن، كام كـان يفعـل النبـي )١(اإلقامة
  .)٢(- صىل اهللا عليه وسلم

 : تربية األوالد - ١٠
الزوجــة رعايــة أوالدهــا ، وتــربيتهم ،  فمــن أعظــم احلقــوق عــىل 

وتعليمهم ، والوقـوف مـع الـزوج يف سـبيل تنشـئتهم تنشـئة سـوية؛ لقـول 
 .)٣("واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها": -r-النبي

 :  الترسية عن الزوج-١١
 فمن حقوقه عليهـا الترسيـة عنـه ، وإدخـال الرسور عليـه، وختفيـف 

إشاعة روح التفاؤل واألمل يف نفسه، والوقـوف بجانبـه أعباء احلياة عنه، و
 .)٤(يف البأساء والرضاء، وتصبريه حتى يواجهها يف شجاعة وحزم

 : حدود القوامة-ً:    ثالثا
ـة الرجــل بامرأتــه عــىل  مقــاييس اإلســالم وتعاليمــه تؤســس عالـق

%  &  ]  :االحرتام، والتقدير ، واملـودة املتبادلـة، والرتبيـة عـىل العـدل
'  ,  +   *   )  (   Z )والـشــــورى بـيــــنهم )٥ ،:  [  o  n

                                                
 . ١٩٢: حممد الصالح، ص.جمموعة حمارضات، د: انظر)  ١(
 ). ٧/٥٩) (١٤٠(صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب القرعة بني النساء،ح: انظر)  ٢(
ــــــــاح، ح)  ٣( ــــــــاب النـك ــــــــارة ) ٤٧/ ٧) (١١٨(رواه البخاري،كـت ومـســــــــلم،كتاب اإلـم

 ). ٣/١٤٥٩)(١٨٢٩(ح
 . ٤٢٠: منهج السنة يف الزواج، ص: انظر)  ٤(
 .١٣٥: سورة النساء، اآلية) ٥(



 
 

  
 

pZ 
رحم اللـه " :، والتسامح )٢("ُ من ال يرحم ال يرحم" :، والرمحة )١(

ًرجال سمحا بـل إن الرشيعـة .)٤("إن اللــه رفيـق حيـب الرفـق" :، والرفق  )٣("ً
، ويف  )٥("خـريكم خـريكم ألهلـه":ًاإلسالمية جعلت معيارا للخريية هو 

 .  )٦("خريكم خريكم للنساء" :رواية
إن الثقافة اإلسالمية املتغلغلـة يف أعـامق الطـرفني، جتعلهـام متحـابني، 
ِّمتآلفني، متعاونني عىل الرب والتقوى، وفـيني لبعضـهام، صـابرين يف معـرتك  ِ
ِّاحلياة، راضيني بقدر اهللا يف اختالف خلقه، مسلمني حلكمه وحكمته يف هذا 

ك ـفـإن قوامـة الرـجـل ـعـىل اـملـرأة ليـسـت مطلـقـة، التفـاوت، وبـنـاء ـعـىل ذـلـ
راعية "ًوليست تسلطا وسلبا جلميع سلطات املرأة، وإلغاء ملكانتها؛ بل هي 

h  ]  وقوامة الرجـل حمـدودة بضـابط )٧("عىل بيت زوجها وهي مسؤولة

                                                
 .٣٨: سورة الشورى، اآلية) ١(
ــاب األدب،ح) ٢(  )٢٣/ ٨(ومســـلم،كتاب الفضـــائل، ح) ١٢/ ٧(، )٢٧(رواه البخـــاري، كـت

)٤/١٨٠٨.( 
 ).١٢١/ ٣(، )٢٨(رواه البخاري، كتاب البيوع، ح ) ٣(
ـو داود،كتــاب األدب،ح ) ٤( صــحيح اجلــامع الصــغري، :وهــو صــحيح، انظــر) ٤٨٠٧(رواه أـب

 ).٣٦٤/ ١)(١٧٧١(ح
وصححه، وكذلك األلباين، انظر صحيح ) ٧٠٩/ ٥) (٣٨٩٥(رواه الرتمذي، كتاب املناقب ح) ٥(

 ).٦٢٦/ ١)(٣٣١٤(اجلامع الصغري، ح
وصـححه، ووافقـه الذهبي،وكـذلك األلبـاين يف ) ١٧٣/ ٤(رواه احلاكم،كتـاب الـرب والصـلة ) ٦(

 ). ٦٢٦/ ١)(٣٣١٦(صحيح اجلامع الصغري،ح 
 ). ٤٧/ ٧)(١١٨(رواه البخاري، كتاب النكاح، ح) ٧(



 

 

 

p  o   n    ml  k    j   i Z )١( . 
  حددت الرشيعة أسسها، وتركت مسـاحة كبـرية"باملعروف": ولفظة

والعرب تطلق املعروف عىل ما قابل : ( ، قال ابن عاشور)٢(.للعرف والعادة
ًوللنساء من احلقوق مثل الذي عليهن، مالبسا ذلك دائام للوجه : املنكر، أي

ًغري املنكر رشعا وعقال، وحتـت هـذا تفاصـيل كبـرية تؤخـذ مـن الرشيعـة،  ً
ـف العـصـور واألقـطـار : وقوـلـه. ..وـهـي ـجمـال ألنـظـار املجتـهـدين، يف خمتـل

ـى "درـجـة" ـخـرب ـعـن "للرـجـال" ـده اـلـالم ـمـن معـن ـام تفـي ـتامم ـب ـدم لالـه  ـق
 :  ويف هذا االهتامم  مقصدان …استحقاقهم تلك الدرجة

 …دفـع ـتـوهم املسـاواة بـني الرـجـال والنسـاء يف كـل احلـقـوق: أحـدمها
، إلبطال إيثارهم   حتديد إيثار الرجال عىل النساء بمقدار خمصوص:وثانيهام
 .)٣()اجلاهلية  يفًان متبعاـالذي كاملطلق، 
 :؟!  ملاذا القوامة للرجل -ً:    رابعا

 مـن يف قلـوهبم مـرض، أو مـن يـرون أن -ً غالبا -يطرح هذا السؤال
احلضارة هي استرياد مفاهيم، وقيم حضارة، ختتلف يف جوهرها ومظهرها 

 : وللجواب عىل هذا السؤال !. عن حضارة اإلسالم
ع برشي إال ويتوقـع فيـه حصـول خـالف ونـزاع، ما مـن اجـتام: ًأوال

الخــتالف املفــاهيم، وتعــارض املصــالح، وتفــاوت العقــول واملــدارك، 
                                                

 . ٢٢٨: سورة البقرة، اآلية) ١(
 ).٩٠/ ٣٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر) ٢(
 .باختصار) ٤٠٠/ ٢( والتنوير التحرير) ٣(



 
 

  
 

 ولذا البد من تعيـني  ونحو ذلك من أسباب اخلالف؛…وتأرجح األولويات
 فـام مـن ، يفصل يف األمر عند احلاجة، وهذا ما فطرت عليه البرشية،مرجع

ّوتعدد، إال ويعني له مرجع يقوم عىل  اجتامع ،أمر ذي بال ُ. 
ال قوامة ألحد يف األرسة، أو القوامة للرجل واملرأة : إما أن يقال: ًثانيا

 .عىل السواء، أو للمرأة وحدها، أو للرجل وحده
ًإن األرسة ال حتتاج إىل قيم، فإن العقالء يضعون قيام : وال يقول عاقل ِّ ّ

لبرشية، وإذا كان اهلدف لكل مرشوع ذي بال، واألرسة أعظم جتمع عرفته ا
من املؤسسات والرشكات واملصانع إنتاج ماديات، فإن اهلدف مـن األرسة 
إنتاج برش، وتنمية عقول، وتربية نفوس، وإجياد سكن ومالذ لإلنسان، كلام 

ـل  ـول عاـق ـذلك ال يـق ـات، وـك ـع املادـي ـل ـم ـه الـكـدح ، أو التعاـم إن : أرهـق
أي نظام أو دولة أو أمر ذي بـال، الرشاكة يف إدارة األرسة هي األقوم؛ فإن 

 .ال ينتظم إال بتوحد اإلدارة العليا
ًإذا،  من األوىل بأن يكون قيام عىل األرسة؟ ِّ ً! 

 :ًإن األوىل بداهة هو الرجل، للمربرات التالية : واجلواب
 . أن الرجل هو املؤسس للعائلة، فهو أحق بإدارهتا  - أ
 .قوة الرجل العقلية واجلسمية  - ب
 .الرجل عىل املرأة يف اإلدارة، خاصة عند حدوث أزمات  تفوق -   ج
 ضعف املرأة اجلبيل ، وزيادة هـذا الضـعف عنـد حـدوث العـوارض -    د

املتكررة، كالعـادة الشـهرية، واحلمـل، والنفـاس، وانشـغال البـال بـاملولود 
P  ] : اجلديد، قال تعاىل   O  N  M   L  K     J   IZ  )١(.  

                                                
 . ١٤: سورة لقامن، األية) ١(



 

 

 

رسة إىل مواجهة قوى، وأوضاع خـارج نطـاق األرسة، ِّ حاجة قيم األ-   هـ
 . ّوتفوق الرجل يف هذا املجال الخيفى عىل ذي بصرية 

إن العقل واملنطق والفطرة وواقع احلال ، تشهد بـام شـهد : واخلالصة
 :به الرشع ، من رضورة القوامة، وأهنا ال تصلح إال للرجل، قـال اهللا تعـاىل

 [ 2  1    0  /  .  -   ,Z)ـثـــم إن القواـمـــة يف ـضـــوء الرشيـعـــة  )١
اإلسالمية قوامـة رعايـة، وحسـن تنشـئة، وجلـب مصـالح، ودرء مفاسـد، 
ـل  ـف قـب ـة تكلـي ـع رشور ومنكــرات، وهــي قواـم وحتصــيل خــريات، ودـف

صـىل اهللا عليـه -الترشيف، وقوامة غرم قبل الغـنم، عـىل ضـوء قـول النبـي
  .)٢("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته":-وسلم

                                                
 .١٤: سورة امللك، اآلية) ١(
 ٣٣:هذا جزء من حديث متفق عليه ، سبق خترجيه ص) ٢(



 
 

  
 




 

السعادة مطلب لكل إنسان، ومن أعظـم أسـباب السـعادة البرشيـة 
املعارشة احلسنة، بام يكتنفها من طيب املقال، وحسن الفعال؛ وهلذا أمر اهللا 

o   n  ] : تعاىل باإلحسان لكـل مـن لـه عالقـة بالفرد،فقـال تعـاىل

  y   x   w  v  u    t   s   r   q  p
  {     z�  ~  }  | Z )ـام كــان املعــارش أقــرب )١ َ وكـل

وألصق، ظهرت شدة احلاجة إىل ذلك، وأقرب الناس للمرء، وألصقهم به 
 .  )٢( Z (  *   +  ,  -  .]  :امرأته،كام بني اهللا ذلك بقوله

إن من أعظم مقاصد اإلسالم جلب السعادة الدنيوية واألخرويـة، 
وجية عىل السكن واملودة والرمحة، قـال اهللا َّوقد نبه أفراده إىل قيام احلياة الز

c  b  ] : تعـــــــــــاىل   a   `    _   ^  ]  \  [  Z  Y

f   e   d Z  )فهــذه اآلـيــة ترـشــد إىل ـثــالث دـعــائم للحـيــاة )٣ 
ًالزوجية املستقرة، التي تفيض حنانا وحبا ً: 

، واألنــس، وفــرح الــنفس، وزوال )٥(وامليــل)٤( الســكن واإللــف:األوىل
                                                

 ). ٣٦:( سورة النساء، اآلية) ١(
 ).١٨٧:(سورة البقرة، اآلية) ٢(
 ).٢١:(سورة الروم، اآلية) ٣(
 ).٣٨٢/ ٨: (البحر املحيط: انظر) ٤(
 ).٢١٨/ ٣: ( الكشاف: انظر) ٥(



 

 

 

 .  )١(الوحشة
ومـا يشء أحـب إىل أحـدمها مـن : ( املودة،وهي املحبة، قال البغوي: نيةالثا

 .  )٢()اآلخر ، من غري رحم بينهام
ـي الـشـفقة:الثالـثـة ، وـمـا يـقـتيض اإلحـسـان إىل )٤(، والرأـفـة)٣( الرـمحـة، وتعـن

الرجل يمسك املرأة إما ملحبته هلـا، : ( -رمحه اهللا-، قال ابن كثري )٥(املرحوم
 وال ترتعـرع هـذه الـدعائم، وال يتحقـق .)٦( )لفة بينهام لإل أو…أو لرمحته هبا

االستقرار األرسي، إال بتهيئة األسباب، ومن ذلك حتقيق مقتىض احلكمة، 
´]  :وتنفيذ أمر الرشع ، حيث قال اهللا سبحانه   ³ Z )٧(.  

ولعل النقاط التالية متيط اللثام عـن هـذه القاعـدة الزوجيـة، وتبـني آثارهـا 
 :ومظاهرها

 :  معنى املعارشة باملعروف -ً:والأ
ــارشة  ــارشوا:املـع ــترشوا وتـع ــارشة، واـع ــه مـع ــة، عارشـت :  املخالـط

، ويف احلديث أن )٨(زوجها ألنه يعارشها وتعارشه: وعشري املرأة…ختالطوا

                                                
 ).٧٢/ ٢١:( التحرير والتنوير: انظر) ١(
 ).٢٦٦/ ٦:( معامل التنـزيل) ٢(

 ).٦٧/ ٢١(التفسري املنري ) ٣ (
 ). ٤٣٩/ ٣(تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٤(
 ).١٩١: ( ص) رحم(املفردات ) ٥(
 .باختصار) ٤٣٩/ ٣(تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٦(
 . ١٩:  سورة النساء ، اآلية ) ٧(
 ).٥٧٤/ ٤) (عرش(لسان العرب : انظر) ٨(



 
 

  
 

إنكن تكثرن اللعن، وتكفـرن ":  قال للنساء- صىل اهللا عليه وسلم -النبي 
املعـارش، : يريد الزوج ، والعشـري: ( ري متفق عليه، قال ابن األث)١("العشري

 . )٢()كاملصادق يف الصديق؛ ألهنا تعارشه ويعارشها
هو اسم جامع لكل مـا عـرف مـن :( فقد قال ابن األثري:أما املعروف 

 مــن الصــفات وهــو…طاعــة اهللا، والتقــرب إليــه، واإلحســان إىل النــاس
ـة ـر: أي:الغالـب ـه،أـم :  واملـعـروف مـعـروف ـبـني الـنـاس، إذا رأوه ال ينكروـن

َالنصفة، وحسن الصحبة مع األهل، وغـريهم مـن النـاس  وقـال ابـن  . )٣()َّ
ِّطيبـوا أقـوالكم، : أي Z ³  ´]  :وقولـه:( -رمحـه اهللا-كثري 

وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم، بحسب قدرتكم، كام حتب ذلـك منهـا فافعـل 
 أنـه مجـيـل - صـىل اهللا علـيـه وسـلم - وـكـان مـن أخالقـه …أنـت هبـا مثلـه

ـ ـه، ويتلطــف هبــم، ويوســعهم نفقــة، اـل ـداعب أهـل ـبرش، ـي ـم اـل عرشة، داـئ
 - ريض اهللا عنها -ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم املؤمنني 

  .)٤()يتودد إليها بذلك
حسـن املعـارشة جـامع لنفـي اإلرضار واإلكـراه، :( وقال ابن عاشور

ـد بمـعـاين إحـسـان الـصـحبة، واملـعـارشة رشة، وـهـي مفاعـلـة ـمـن اـلـع: وزاـئ
ً وسـمي األمـر املكـروه منكـرا ألن "املنكـر" ضـد "املعروف"و…املخالطة

                                                
 ).٨٦/ ١)(٧٩(ومسلم كتاب اإليامن، ح) ١٣٦/ ١)(٩(البخاري، كتاب احليض، ح) ١(
 ).٢٤٠/ ٣) (عرش(النهاية يف غريب احلديث ) ٢(
 ).٤١٦/ ٣) (عرف(املرجع السابق ) ٣(
 ) .٤٧٧/ ١(تفسري القرآن العظيم البن كثري )  ٤(



 

 

 

النفوس ال تأنس به، فكأنه جمهول عندها نكرة، إذ الشأن أن املجهول يكون 
ًمكروها، ثم أطلقوا اسم املنكر عىل املكروه، وأطلقوا ضده عىل املحبـوب؛ 

 .)١()صفه العرف ما حدده الرشع وو: ألنه تألفه النفوس، واملعروف هنا
 : فضل حسن اخللق مع األهل -ً:ثانيا

من أعظم مظاهر املعارشة بـاملعروف حسـن اخللـق، وقـد جـاء تأكيـد 
 وقـال عـز )٢( º  ¹    ¸Z ]  :ذلك يف الكتـاب والسـنة، قـال تعـاىل

Z]  :وجـــــــــل   Y   X  W  VU   T  S   R   Q   P Z )ويف )٣ ، 
قـائم الليـل، ـصـائم إن الرجـل لـيـدرك بحسـن خلقـه درـجـات " :احلـديث
 جعـل حسـن اخللـق - صىل اهللا عليه وسـلم - بل إن رسول اهللا )٤("النهار

 .)٥(" خري ما أعطي الناس خلق حسن ": أفضل املنح الربانية، فقال
 - صىل اهللا عليه وسلم - ويتأكد حسن اخللق مع األهل؛ لقول النبي 

 .)٦(" خريكم خريكم ألهله "

                                                
 .باختصار) ٢٨٦/ ٤(التحرير والتنوير ) ١(
 .٨٣: سورة البقرة، اآلية) ٢(
 .٥٣: سورة اإلرساء، اآلية) ٣(
/ ١(واحلاكم املستدرك، كتـاب اإليـامن ) ٢٥٢/ ٤) (٤٧٨٩(رواه أبو داود، كتاب األدب،ح ) ٤(

غري، صـحيح اجلـامع الصـ: واللفظ له وصححه، ووافقه الذهبي، وكذلك األلبـاين، انظـر) ٦٠
 ).٣٣٤/ ١)(١٦٢٠(ح

 ).٦٢٧/ ١) (٣٣٢١(وصححه األلباين، انظر صحيح اجلامع الصغري،ح) ٢٧٨/ ٤(رواه أمحد ) ٥(
 .٣٩: سبق خترجيه، انظر ص) ٦(



 
 

  
 

  )١(E K  J  I H  G  FZ ]: ولعل تفسري قولـه تعـاىل

 .كفيل ببيان حقيقة حسن اخللق، فهذه اآلية أمجع آية يف هذا املوضوع
 مـن أخـالق النـاس، وهـو "خـذ العفـو":( قال ابن جريـر: خذ العفو

وأوىل هـذه : ( ًثم رسد ابن جرير أقواال، ثـم قـال) الفضل، وما ال جيهدهم
 أخـالق النـاس، خـذ العفـو مـن: معنـاه: األقوال بالصواب، قول مـن قـال

ً تعلـيام مـن اهللا - وإن كان من أجلهم نزل-فيكون …واترك الغلظة عليهم
ًخلقه صفة عرشة بعضهم بعضا  ْ ِ()٢(. 
، )٣()أي ما يسهل قصده وتناوله :( "العفو"ًوقال الراغب مبينا معنى 

وذلك مثل قبول االعتذار، والعفو، واملساهلة، وترك البحث ( :قال البغوي
 .)٤()ونحو ذلك عن األشياء، 

، وكـذلك )٥(أي املعروف، وهـو كـل مـا يعرفـه الرشع: وأمر بالعرف
 .)٦(املعروف بالعرف وتواطؤ الناس،  واستحسان كافة العقالء

 وذلك بعدم مقابلـة اجلهـال والسـفهاء بمثـل :وأعرض عن اجلاهلني
 سوء أخالقهم ، وغض  الطرف عـام فعلهم، وعدم مماراهتم، مع الصرب عىل

                                                
 .١٩٩: سورة األعراف، اآلية) ١(
 .شاكر، باختصار: ، حتقيق)٣٣٠ ـ ٣٢٦/ ١٣(تفسري الطربي ) ٢(
 .٣٣٩: ص) عفو(املفردات ) ٣(
 ).٤١٦/ ٣(تنـزيل معامل ال) ٤(
 . املصدر السابق، املوضع نفسه ) ٥(
 ).٢١٧/ ٩(التفسري املنري، : انظر) ٦(



 

 

 

 . )١(هميسوء من
وهذه املبـادئ الثالثـة، هـي أصـول الفضـائل ومكـارم األخـالق فـيام 
يتعلق بمعاملة اإلنسان غريه، وهبا تدوم العالقـة، وتـزداد اإللفـة، وتتوطـد 

 .املحبة 
هذه اآلية جامعة حلسن اخللق مع الناس ، وما ينبغي : ( قال السعدي

مـا :  العفـو، أييف معاملتهم، فالـذي ينبغـي أن يعامـل بـه النـاس أن يأخـذ
سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من األعامل واألخالق، فال يكلفهـم 

ويتجـاوز عـن تقصـريهم، ويغـض طرفـه عـن …ما ال تسمح به طبـائعهم
أي بكل قول حسن، وفعل حسن، وخلق كامل، :  وأمر بالعرف…نقصهم

بـل  وملا كان البد من أذية اجلاهل، أمـر اهللا تعـاىل أن يقا…للقريب والبعيد
 .)٢()اجلاهل باإلعراض عنه، وعدم مقابلته بجهله 

وماذا ستكون بيوت املسلمني لو امتثلـوا أمـر اهللا، وأطـاعوه بتحسـني 
 !. أخالقهم، وتقويم طباعهم، وقبول اآلخرين بواقعهم وعيوهبم؟

ًالشك أن ذلك سيشع عىل احلياة الزوجية ظالال وارفا مـن السـعادة،  ً
ـة، ودوام الع ـاة الطيـب ـا منغصــات واحلـي ـد عنـه ـة، ويبـع ـق املحـب ـة، وعـم الـق

 .اخلالف، ونكد الشحناء 
 : إمساك  بمعروف أو ترسيح بإحسان -ً:ثالثا

ًاملعارشة باملعروف ليست خيارا لألزواج، فمن شاء فعلها، ومن شاء 
                                                

 .واملصدر السابق، املوضع نفسه) ٣١٦/ ٣(معامل التنزيل : انظر) ١(
 .باختصار. ٣١٣: ص: تيسري الكريم الرمحن) ٢(



 
 

  
 

أمرت هبا الرشيعة عىل وجه اللـزوم واحلـتم يف اجلملـة ، ويظهـر  تركها، بل
{] :ًهذا جليا يف قوله تعـاىل   |  {  z  y Z ) وليس ثمت )١ 

 .خيار ثالث 
³  ]  :يف آيات الطـالق، بمعنـى قولـه z  yZ  ]  :    وقوله

´ Z )ـارشة )٢ ـدالن ـعـىل وـجـوب املـع ـاح، وكالـمهـا ـي  يف آـيـات النـك
 يف رواية عـيل - ريض اهللا عنهام -احلسنة، واملعاملة الطيبة، قال ابن عباس 
فإمـا أن :( قـالz  yZ  ]  :بـن أيب طلحـة، عنـد تفسـري قولـه تعـاىل

يرسحهـا، :  قـال Z }  |  {]  يمسكها بمعروف فيحسـن صـحبتها 
 .)٣()وال يظلمها حقها 

بـقـــول  z  yZ  ]  :َّوفرس أـبــو جعـفــر الـطــربي قوـلــه تـعــاىل
ـروف أن حيســن صــحبتها: (الضــحاك ـة اإلمســاك )٤ ()املـع ـن عطـي ّوفرس اـب

ـه ـاملعروف بقوـل ـزام:(ـب ـعرشة ، والـت ـوق ال حـسـن اـل ـة حـق ـال   )٥()زوجـي وـق
ًوإنام أباح اهللا تعاىل إمساكا عىل وصف، وهو أن يكون بمعروف، :( اهلرايس

وهــو وقوعــه عــىل وجــه حيســن وجيمــل، وال يقصــد بــه اإلرضار هبــا،                                                                                                                    
فإنـه إنـام أبـاح الرجعـة    Z ,  -  .  /]  :عىل ما ذكره يف قولـه

                                                
 .٢٢٩: سورة البقرة، اآلية) ١(
 .١٩: سورة النساء، اآلية) ٢(
 ). ٢٩٧/ ١(تفسري القرآن العظيم البن كثري : طبعة شاكر، وانظر) ٥٤٨/ ٤( ابن جرير رواه) ٣(
 ).٥٤٨/ ٤(تفسري الطربي) ٤(
 ).٣٠٦/ ١(املحرر الوجيز ) ٥(



 

 

 

 . )١ ()ًعىل هذه الرشيطة، ومتى راجع بغري معروف كان عاصيا 
    ولكي نعلم تأكد إمساك املرأة بمعـروف، وحتـتم ذلـك، نـذكر أن بعـض 

ًالعلامء جعل ذلك رشطا يف صـحة رجعـة املطلقـة، اسـتدالال بقو  :لـه تعـاىلً
[f  e      d  c   b    a   `   _Z)٢(.  

والصحيح أنـه : ( قال السعدي بعد أن ذكر اخلالف يف مفهوم الرشط
، )٣()كام هو ظاهر اآلية - يعني الرجعة -إذا مل يرد اإلصالح ال يملك ذلك 

إن قصـد بالرجعـة إصـالح حالـه : ( وهذا ظاهر عبارة ابن العريب فإنه قـال
فذلك له حالل، وإال ...ة بينهام، ال عىل وجه اإلرضار معها، وإزالة الوحش

 - يعني عدم إرادة اإلصالح -ولو حتققنا نحن ذلك املقصد منه ...مل حتل له 
  .)٤()لطلقنا عليه

ًفالرجعة بقصد اإلرضار حرام إمجاعا، كام دل عليه :( وقال الشنقيطي 
ــوم الرشط ــه مفـه ــه يف قوـل   اآليـــة، Z ,  -  .  /]  :املرصح ـب

باعتبار ظاهر األمر، فلو رصح للحـاكم بأنـه ارجتعهـا  وصحة رجعته حينئذ
  .)٥(  )بقصد الرضر ألبطل رجعته

                                                
 ) .١/١٧٢(أحكام القرآن للهرايس ) ١(
 .٢٢٨: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
إلثم، انظر نفس املصدر، ومذهب اجلمهور صحة الرجعة مع ا) ١٠٢:ص(تيسري الكريم الرمحن)٣(

 ).٣/١٢٤(،واجلامع ألحكام القرآن)٤/٥٢٩(وتفسري الطربي
 .  ، باختصار)١/١٨٨(أحكام القرآن البن العريب) ٤(
 ).  ١/٢١٩(أضواء البيان) ٥(



 
 

  
 

 : مظاهر املعارشة باملعروف -ً:رابعا
ـــتى، بعضــــها واجب،وبعضــــها  ـــاهر ـش ـــاملعروف مـظ ـــارشة ـب للمـع

ومجال الرجولة ، وقد سبق بيان يشء مـن مندوب،وبقيتها من كامل املروءة ، 
عارشة باملعروف، كالنفقة والسكنى والتعليم وحسن اخللق، ومن مظاهر امل

 : ًذلك أيضا 
،كـام بـني اهللا ذلـك  الشعور بكرامتها، فهـي تنتسـب إىل أصـل كـريم-١

i  h  g  ]  :بقوـلــــــــــــــه   f   e  d   c  b  a          ̀  _
  o  n   m  l    k   jZ 

ـرأة ترجــع يف أصــلها إىل )١(   واـمل
*  +    !] : الرجل، كـام قـال تعـاىل   )  (  '  &  %  $  #  "  

  ,Z) فلـيكن التكـريم، ومـا )٣(" النساء شقائق الرجـال ": ويف احلديث)٢ 
ينضوي حتته من االحرتام والتقدير، واحلب والوفاء، منطلق املعاملة، وأسلوب 
ًالقول والفعل، وإطار ما هو مطلوب من أحدمها لآلخر، واإلنسان ذكرا كان أو 

 .  التكريم، وجيتهد معه يف الوفاء واإلخالص أنثى يتفاعل مع
ـاىل-٢ ـول اهللا تـع ـال ـق l  k] :  امتـث    j   i  h Z  ـن ـا ـم فلـه

ـي عليـهـا، وـعـىل اـلـزوج مراـعـاة ذـلـك، ـقـال  احلـقـوق والواجـبـات مـثـل الـت
 إذا أطعن اهللا ، وأطعن أزواجهن، فعليه أن ":الضحاك يف تفسري هذه اآلية 

                                                
 . ٧٠: سورة اإلرساء ، اآلية)  ١(
 . ١:سورة النساء، اآلية ) ٢(
وصـححه حمققـه أمحـد )١/١٨٩)(١١٣(والرتمذي، كتاب الطهـارة ،ح) ٦/٢٥٦(رواه أمحد)  ٣(

 . شاكر



 

 

 

 . )١("وينفق عليها من سعتهحيسن صحبتها ، ويكف عنها أذاه ، 
 إين أحب أن أتـزين للمـرأة كـام ":-ريض اهللا عنهام-وقال ابن عباس 

ـزين يل؛ ألن اهللا  ـره-أحــب أن تـت ـاىل ذـك k  ] :  يقــول-تـع    j   i  h
l Z )وعىل الزوج أن يأيت ما حيب أن تأتيه امرأته، وأن يذر ما حتب   )٢

 ال يـؤمن أحـدكم " -ه وسـلمصـىل اهللا عليـ-ًأن ترتكه، امتثاال لقول النبي
التـزين، : ، وينـدرج يف هـذا متفق عليه)٣("حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه

 .الخ ...وجتميل اهليئة، والتعطر، والبعد عن الروائح الكرهية 
  العمل الدائب عىل كسب قلب الزوجة، وجعلهـا حتـن إليـه كلـام -٣

  .أبعد، وختشى عليه كام ختشى عىل نفسها أو أشد 

قق هذا إذا كان الزوج مصـدر إسـعاد، وعامـل أنـس، ومكمـن ويتح
 أفضل األعامل أن تدخل عـىل أخيـك ": عطاء، ومنبع فيض، ويف احلديث

ًاملؤمن رسورا، أو تقيض عنه دينا، أو تطعمه خبـزا  ً  والقاعـدة الرشعيـة )٤("ً
 .)٥(" ابدأ بمن تعول"التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم هي 

                                                
 . طبعة شاكر) ٤/٥٣١(رواه ابن جرير )  ١(
 . املصدر السابق، الصفحة التالية، من رواية عكرمة بسند صحيح) ٢(
 ). ١/٦٧) (٤٥(وسلم كتاب اإليامن، ح) ١/١٧(، )١٢(صحيح البخاري، كتاب اإليامن، ح ) ٣(
 ، و البيهقي يف شعب اإليامن ، ٩٥: ص) ١١٢(احلوائج،حرواه ابن أبى الدنيا يف كتاب قضاء )  ٤(

) ١٠٩٦(صحيح اجلـامع الصـغري، ح:بنحوه، وهو حديث حسن، انظر)٦/١٢٣)(٧٦٧٨(ح
ضـعفه املنـذري ، لكنـه ) :١/١٥٢)(٤٥١(، وقال العجلـوين يف كشـف اخلفـاء ح) ٢٤٧/ ١(

 .حسن لشواهده 
 ).٢٢٨ / ٢) (٣٠(رواه البخاري، كتاب الزكاة، ح)  ٥(



 
 

  
 

ًنسى اهلدية بني الفينة والفينة، إذ إن هلا أثرا كبريا وينبغي للزوج أن ال ي ً
 هتادوا حتـابوا ": ِّيف كسب ود الزوجة، وجتدد حبها وعطائها، ويف احلديث

 .)١("وتذهب الشحناء
ًومن العوامل املهمة يف كسب قلب املرأة إظهـار املحبـة قـوال وفعـال،  ً

كنـت لـك ": شـة فمن أقواله لعائ- r -والقدوة يف هذا الشأن رسول اهللا
 ، يعني يف املحبة والوفاء، وسائر خصال اخلري، التي )٢("كأيب زرع ألم زرع
 .اتصف هبا أبو زرع

 أحب " - صىل اهللا عليه سلم -ومن الثناء عىل الزوجة قول الرسول 
 . متفق عليه)٣("َّالناس إيل عائشة، ومن الرجال أبوها 

ً توددا وإظهارا للمحبـة، قـول -r-ومن أفعاله   -ريض اهللا عنهـا-عائشـة ً
 فيضع فاه عـىل موضـع - r -كنت أرشب وأنا حائض، ثم أناوله النبي "

ّيف فيرشب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي  ّ- r - فيضع فـاه 
 . رواه مسلم)٤("ّعىل موضع يف 

إذا : ّبإسكان الراء، العظم إذا بقي عليه حلم رقيق ، وتعرق العظم : ْوالعرق 
                                                

وحسـنه احلـافظ ابـن حجـر يف ) ٦٥٣: ص)(١٦٤٢(رواه مالك يف املوطأ، كتـاب اجلـامع، ح)  ١(
 ).١/٥٧٧)(٣٠٠٤(واأللباين يف صحيح اجلامع الصغري ح) ٣/٦٩(تلخيص احلبري 

ـــاب النـكـــاح، ح) ٢( ـــاري، كـت ـــاب فضــــائل الصــــحابة، ) ٤٩/ ٧) (١١٩(البـخ ومـســـلم، كـت
 ).١٨٩٦/ ٤)(٣٤٤٨(ح

/ ٤) (٢٣٤٨(ومسلم كتاب فضائل الصحابة، ح) ٦٨/ ٥) (١٦٢(،حالبخاري،كتاب املناقب) ٣(
١٨٥٦.( 

 ).٢٤٥/ ١) (٣٠٠(صحيح مسلم، ح ) ٤(



 

 

 

 .)١(ًاللحم عنه هنشا بأسنانهأخذ 
 يقبـل وهـو - r -كان رسول اهللا " : قول عائشة- r -ومن أفعاله 

ـه ـم إلرـب ـه أملكـك ـم )٢("ـصـائم، ولكـن ـد ـف ـم بـع ـص العـظ ـى أن ـم  ،وال خيـف
احلائض، وتقبيل الزوجة وهو صائم، ال ينبعث من شهوة، لوجـود املـانع، 

ح والفـرح، وإضـفاء جـو فلم يبق إال املالطفة، وإظهار املحبة، وإشاعة املر
 .من السعادة

ولست تنفق نفقة تبتغـي هبـا وجـه اهللا إال " :- r-وتأمل قول النبي 
-وقد نبه :(  ،قال النووي)٣("ّأجرت هبا، حتى اللقمة جتعلها يف يف امرأتك

r-؛ ألن زوـجـة "ّحـتـى اللقـمـة جتعلـهـا يف يف امرأـتـك" : ـعـىل ـهـذا بقوـلـه
، وشـهواته ومـالذه املباحـة، وإذا اإلنسان هي من أخص حظوظه الدنيويـة

وضع اللقمة يف فيهـا فـإنام يكـون ذلـك يف العـادة عنـد املالعبـة واملالطفـة، 
والتلذذ باملباح، فهذه احلالة أبعد األشياء عن الطاعة، وأمور اآلخرة، ومـع 

 أنـه إذا قصـد هبـذه اللقمـة وجـه اهللا تعـاىل -صـىل اهللا عليـه وسـلم-هذا فـأخرب
  .)٤()حصل له األجر 

 :التجاوز عن األخطاء وعدم تلمس العثرات  -٤
 خلقت من ضلع، لن تستقيم لك " :r- -      فاملرأة كام قال رسـول اهللا

عـىل طريقة، فإذ استمتعت هبا استمتعت هبا وهبا عوج،وإن ذهبـت تقيمهـا 
                                                

 ).٢٢٤/ ١) (عرق(انظر هتذيب اللغة ) ١(
 ).٧٧٧/ ٢) (١١٠٦(ومسلم كتاب الصيام، ح) ٣/٦٩) (٣٥(رواه البخاري، كتاب الصوم، ح) ٢(
 ).٣/١٢٥٠) (١٦٢٨(ومسلم، كتاب الوصية، ح) ٤٧/ ٤) (٥(رواه البخاري، كتاب الوصايا، ح) ٣(
 ).١١/٧٧(صحيح مسلم برشح النووي ) ٤(



 
 

  
 

.)١("كرسهتا،وكرسها طالقها
ة  إن املرأة خلقـت مـن ضـلع، وإنـك إن تـرد إقامـ": ويف حديث آخر

 .)٢("الضلع تكرسها، فدارها تعش هبا 
فمن أراد أن يعيش باملرأة، ويستمتع هبا، وحييى معها بخري، فليدارها، 

ًوليوطن نفسه عىل ما يرسه حينا، وعىل ما يسوؤه أحيانا وأحيانا  ً ً.!! 
 )٣( Ã  Â         Á  ÀZ  ]  :ثم إن املرأة إنسان، وقد قال اهللا تعاىل عن اإلنسان

 .)٤(" كل بني آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون "من بني آدم ، وهي  وكذلك
 وصـف - الظلم واجلهـل واخلطـأ -وإذا كانت هذه الصفات الثالث 

ـرقتهن، ورسـعـة انفـعـاهلن، وتغـلـب  للـجـنس، ـفـإن النـصـيب األـكـرب للنـسـاء ـل
 . عواطفهن 

 عـن       ومن كامل الرشيعة، وتتميمها ملكارم األخالق، أنـها نـهت الـزوج
 - رسـول اهللاهىـن " : قال-ريض اهللا عنه -تتبع عثرات زوجته، فعن جابر

، أو يـتلمس مًأن يطـرق الرجـل أهلـه لـيال يتوخـوهن-صىل اهللا عليه وسـلم
 .)٥("عثراهتم 

                                                
 ).١٠٩١/ ٢) (١٤٦٨(صحيح مسلم، كتاب الرضاع،  ح) ١(
وصـححه ووافقـه الـذهبي، ) ٤/١٧٤(واحلاكم يف املسـتدرك، كتـاب الـرب ) ٥/٨(رواه أمحد ) ٢(

 ).٣٩٣/ ١) (١١٤٩(وصححه األلباين، يف صحيح اجلامع الصغري، ح 
 . ٧٢: سورة األحزاب، اآلية) ٣(
: وصـححه، وحسـنه األلبـاين، انظـر) ٤/٢٤٤(واحلاكم، كتاب التوبـة ) ١٩٨/ ٣(رواه أمحد ) ٤(

 ).٢/٨٣١) (٤٥١٥(صحيح اجلامع الصغري، ح
 ).١٥٢٨/ ٣) (١٨٤(رواه مسلم، كتاب اإلمارة، ح ) ٥(



 

 

 

ـاوئ -٥ ـن املـس ـرف ـع ـض الـط ـات، وـغ ـىل املحاســن واإلجيابـي ـز ـع  الرتكـي
 :والسلبيات

 بإجيابيـات، ثـم ًكل امرئ له حماسـن، ولـه مسـاوئ، ويتصـف أحيانـا
تعرتيه سلبيات، واحلاذق اللبيب احلريص عىل سعادة نفسه، وإسعاد غريه، 
ينظر إىل ما يرسه، ويغض الطرف عام يسـوؤه، وفـق تربيـة ديننـا، ومقـتىض 

ال يفـرك مـؤمن "  :-صـىل اهللا عليـه وسـلم -أخالقنا، فقد قال رسول اهللا 
 .)١("ًمؤمنة، إن كره منها خلقا، ريض منها آخر

 أنـه كـان ال يعـيـب - صـىل اهللا علـيـه وسـلم -ن خلـق رسـول اهللا ومـ
صـىل - ما عاب رسول اهللا  ":- ريض اهللا عنه -الطعام، كام قال أبو هريرة 

-، وقـال أنـس )٢(" طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإال تركه-اهللا عليه وسلم 
 عرش سـنني، فـام - اهللا عليـه وسـلمصىل  - خدمت النبي ":-ريض اهللا عنه

َل يل أف ، وال مل صنعت، وال أال صنعتقا ِ")٣(. 
فإذا كان هذا الشأن مع اخلادم، فمن باب أوىل أن يكون مـع الزوجـة، 

ًالتي جعلها اهللا سكنا ومالذا، وموطن رمحة ومودة  ً. 
  :)٤(               وما أحسن قول الشاعر

 لذي ال تعـاتبهق اـــًإذا كنت يف كل الذنـوب معاتبا               صديقك مل تل
                                                

 ).٢/١٠٩١) (١٤٩٦(رواه مسلم، كتاب الرضاع، ح ) ١(
 )٥/٣٢) (٧١(لبخاري، كتاب املناقب، حرواه ا) ٢(
 ).٨/٢٥) (٦٦(رواه البخاري، كتاب األدب، ح) ٣(
 ).٣٢٦/ ١(األبيات لبشار بن برد ، انظر ديوانه مجع ورشح حممد الطاهر ابن عاشور ) ٤(



 
 

  
 

 ـرة وجمـانبهـــــٍب مــــُفعش واحـدا أو صل أخاك فإنـه              مقـارف ذن
 إذا أنت مل ترشب مرارا عىل القذى           ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

 : اللهو مع الزوجة واللعب واملداعبة  -٦
واحـد       فهذه األمـور تـدخل الرسور عـىل قلبهـا، وتـقيض عـىل الـنمط ال

للحياة، والتكرار اململ لألعامل، والرتابة التي تدعو إىل السـآمة، وقـد قـال 
 كل ما يلهو به الرجل املسلم باطل، إال " - صىل اهللا عليه وسلم-رسول اهللا

 وملـا أخـرب )١("رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله، فإهنن مـن احلـق
ًأنـه تـزوج ثيبـا  -  عليه وسـلمصىل اهللا - رسول اهللا - ريض اهللا عنه -جابر

، وتتأكـد املالعبـة عنـد اجلـامع، )٢("هال جارية تالعبها وتالعبك": قال له
) ويسن أن يالعبها قبـل اجلـامع:( قال الشيخ مرعي احلنبيل يف دليل الطالب

لتـنهض شـهوهتا، (  :وعلق صاحب منار السـبيل عـىل هـذه العبـارة بقولـه
وكره نزعه قبل ( :، وكان قال قبل ذلك)٣()ه وتنال من لذة اجلامع مثل ما ينال

ثم إذا قىض حاجته فال يعجلها حتى " :فراغها؛ حلديث أنس املرفوع، وفيه
،وهذا احلديث وإن كان فيه ضعف، لكن يشـهد لـه )٥())٤("تقيض حاجتها

                                                
صحيح :وصححه األلباين، انظر ) ١٧٤/ ٤) (١٦٣٧(رواه الرتمذي، كتاب فضائل اجلهاد، ح)  ١(

 ).٢/٨٣٣) (٤٥٣٤(حاجلامع الصغري، 
 ).٧/٨) (١٧( رواه البخاري، كتاب النكاح، ح)  ٢(
 ).٢/٢١٨(منار السبيل، )  ٣(
ـــرازق يف املصــــنف،ح)٤( ـــد اـل ـــر إرواء ) ٦/١٩٤)(١٠٤٦٨(رواه عـب ـــنده ضــــعيف، انـظ وـس

 ).٧/٧١) (٢٠١٠(الغليل،ح
 ).٢/٢١٨(منار السبيل، )  ٥(



 

 

 

 إن اهللا حيـب إذا عمـل أحـدكم ": -صىل اهللا عليه وسـلم-عموم قول النبي
  . )١("ًعمال أن يتقنه

     واجلدير بالتنبيه أن علامء النفس واالجـتامع حيـذرون مـن أمـرين، يقـع   
ًفيهام بعض األزواج، إما جهال، وإما ثقـة بقـوة الرابطـة الزوجيـة، أو لؤمـا  ً

 :وعدم مباالة بالطرف اآلخر
 انرصاف الرجل عن زوجته بمجرد أن يقيض حاجتـه منهـا، :أحدمها

ًرتك أثرا سيئا يف نفسهاغري مبال بعواطفها، وأحاسيسها، وهذا ي ً)٢(. 
ُإمهال الوسائل التي توصل الزوجة إىل قمـة شـهوهتا، ويـروى : الثاين

ــال ": يف اـحلــديث ــبقها ـف ــإن ـس ــه فليـصــدقها، ـف إذا ـجــامع أـحــدكم أهـل
 .)٣("يعجلها

هذه بعض مظاهر املعارشة باملعروف، ومن أراد املزيـد فليقـرأ كتـاب 
 وليتـدبر صـفات املـؤمنني، -ه وسلم  صىل اهللا علي-اهللا، وسرية رسول اهللا 

 قبـل - أعنـي األرسة -وأخالق املسلمني، وليطبقها عـىل جمتمعـه الصـغري 
 .جمتمعه الكبري، فاألقربون أوىل باملعروف 

                                                
ـامع )٤/٣٣٤)(٥٣١٣(رواه البيهـقـي يف ـشـعب اإلـيـامن، ح)  ١(  وحـسـنه األلـبـاين يف ـصـحيح اـجل

 ).                                                    ١/٣٨٣)(١٨٨٠(الصغري،  ح
 .٢٩: ، واملرأة يف ميزان الطب والدين، ص١٠٨: اللقاء بني الزوجني، ص: انظر)  ٢(
  . ٥: هذا جزء من احلديث األسبق ،انظر الصفحة السابقة، احلاشية )  ٣(



 
 

  
 

 



 

، ويؤدي دوره يف هذه احليـاة، وبه ينهض اإلنسان، املال عصب احلياة
ª  »     ¬  ]  :كام قال تعاىل   ©      ¨   §   ¦  ¥  ¤Z )١(. 

ًوغالبا مـا يكـون فقـده ، واملال من أعظم أركان احلياة الزوجية اهلانئة
إذ إن مـن أسـباب إسـناد ، ًوضـعفا يف قوامـة الرجـل، ًسببا ملشـاكل زوجيـة

$  ]  :كـام قـال تعـاىل، القوامة له تكفله باملهر والنفقة   #  "  !
*   )    (   '  &  %.   -  ,   +   Z )٢(. 

 :ولعل يف الفقرات التالية ما يوضح املقصود من هذه القاعدة 
 : االعتدال يف النفقة-ً:أوال

فال إرساف يصل إيل ، يريب اإلسالم أتباعه عىل االعتدال يف اإلنفاق
 قوله والقاعدة يف هذا، وال إمساك يصل إىل حد البخل والتقتري، حد التبذير

ـاىل Ê  É  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     ] : تـعـــ   Í  Ì   Ë   Z) ٣( 
Ò  Ñ  ]  : مع قوله تعاىل)٤ (Ï    Î  Í    Ì  Ë Z] : وقوله تعاىل

  ×  Ö  Õ  Ô  ÓZ )٥(  . 
                                                

 .٥: سورة النساء ، اآلية )  ١(
 . ٣٤: سورة النساء ، اآلية)  ٢(
 .٦٧:سورة الفرقان ، اآلية )  ٣(
 .٢٧:سورة اإلرساء، اآلية )  ٤(
 .٩: سورة احلرش ، اآلية )  ٥(



 

 

 

 والسـيام الشـباب، وحـديثو -ًومما يؤسف لـه أن كثـريا مـن املسـلمني
، ِّ خيلون هبذه التعاليم الربانية، فيقعون يف أحد طـريف الـذم-العهد بالزواج 

بسبب التقتري، أو بسبب الفقـر، وتـراكم الـديون، ، تسوء العرشة الزوجيةف
 .نتيجة اإلرساف والتبذير

ِّإن عـىل الـزوجني العـاقلني أن ـيـنظام حيـاهتام االقتصـادية وأن يـضـعا ، ُ
ـألرسة ًوجيعــال نصــيبا لالدخــار، ، حيــددا فيهــا منافــذ الرصف، ميزانيــة ـل
 يرشك الرجـــل امرأتـــه، وأن، ومســـتقبل األرسة، واألوالد، والطـــوارئ

ـمـع الـصـدق والرصاـحـة يف املـقـدرة ، والعـقـالء ـمـن أوالده يف ـهـذا التنـظـيم
، والبعد عـن املظهريـة اجلوفـاء، ويف اـملحدوداملالية، إن كان من ذوي الدخل 

، وهبـذا حتسـم مـوارد )١(" املتشبع بام مل يعط كالبـس ثـويب زور" :احلديث
ـرية ـة، ويـعـيش، إـشـكاالت كـث ـاء أصــفياء، ال ونزاـعـات أرسـي ـع أحـب  اجلمـي

 .يوصف املعيل بالبخل، وال العائل بالطمع، أو السفه، أو اإلرساف 
 : عدم النفقة يبيح الفسخ -ً:ثانيا

{]  : ومجلة ذلـك أن اهللا تعـاىل قـال   |  {  z  y Z )٢( 
ولعـدم نفقـة الـزوج عـىل ، )٣(وليس من املعروف اإلمساك مع عدم النفقـة 

                                                
ــاب النكـــاح، ح)  ١( ــاس،) ٧/٦١)(١٤٨(رواه البخـــاري ،كـت ــاب اللـب  )٢١٢٩(ح مســـلم كـت

)٣/١٦٨١ . ( 
 . ٢٢٩: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
 ). ٧/١٢٤(وحاشية الروض املربع ) ١١/٣٦١(املغني : انظر)  ٣(



 
 

  
 

 :)١(امرأته أحوال هي
خمرية  ذفاملرأة حينئ، وعدم وجود ما ينفقه،  أن يمتنع عن اإلنفاق لعرسته-١

 أنـه كتـب إىل -ريض اهللا عنه-وقد ثبت عن عمر، وبني فراقه، بني الصرب عليه
فـأمرهم بـأن ينفقـوا أو يطلقـوا ، فـي رجال غابوا عـن نســائهم، أمراء األجناد

 عن رجـل ال جيـد مـا ينفقـه  سألت سعيد بن املسيب":وقـال ابن أيب الزناد)٢("
ّسنة؟ قال سنة :قلت، نعم: أيفرق بينهام ؟ قال، عىل امرأته  : ، قال ابن قدامه)٣("ّ

 . )٤()- صىل اهللا عليه وسلم-وهذا ينرصف إىل سنة رسول اهللا(
فـإن ، هّ أن يمتنع عن اإلنفـاق مـع يسـاره، لبخلـه، أو غيبتـه، أو مضـارت-٢

صـىل اهللا عليـه -وال خيار هلا؛ ألمر النــبي، ِقدرت عىل أخذ نفقتها أخذتـها
 .ومل يرشدها إىل الفسخ ، )٥( امرأة أيب سفيـان بذلك-وسلم 

وعجـز احلـاكم ، مع عجزها عن أخذ النفقـة،  أن يمتنع عن اإلنفاق- ٣    
لكـن كـل موضـع ثبـت هلـا ، فحينئذ يثبـت هلـا اخليـار يف الفسـخ، عن ذلك

 .)٦(ال بحكم حاكممل جيز الفسخ إ، الفسخ ألجـل النفقة

                                                
 ). ٣٦٥ - ١١/٣٦١(املغني : انظر)  ١(
وعبـد الـرزاق يف املصـنف، كتـاب ) ٧/٣٦٩(رواه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب النفقـات)  ٢(

 ). ٧/٩٣(الطالق
 ). ٧/٤٦٩(رواه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب النفقات )  ٣(
 ). ٣٦١/ ١١( املغني ) ٤(
 .٣٤: سبق خترجيه، انظر، ص)  ٥(
 ).٣٦٥/ ١١(املغني : انظر)  ٦(



 

 

 

 : فضل صرب املرأة عىل فقر زوجها-ً:ثالثا
فإن صربت واحتسبت فلها ، ال شك أن فقر الزوج مصيبة للزوجة

>    ]  :مثل قوله تعاىل، أجر الصابرين، الوارد يف الكتاب والسنة    ;
  L  K  J  I  H     G        F    E  D     C  B  A  @       ?   >  =

 Q   P  ON  M  R Z 
 مــا مــن مصــيبة " : ويف احلــديث)١(

ولقد كان مـن  )٢("تصيب املسلم إال كفر اهللا هبا عنه، حتى الشوكة يشاكها
الصـرب عـىل فقـر ، والصـاحلات مـن نسـاء املسـلمني، هدي أمهات املؤمنني

بل وتقديم العون عىل قدر ، وتدبري أمور املعيشة بحكمة وحنكة، أزواجهن
 ريض اهللا -فعن عائشـة، ا مـن مد يده لغريه االستطاعة، حتى حتمي زوجه

، إنا كنا لننظـر إىل اهلـالل!  ياابن أختي ":  أهنا قالت لعروة بن الزبري-عنها
ياخالة : فقلت!. وما أوقدت يف أبيات رسول اهللا نار ، ثالثة أهلة يف شهرين
 . )٣("األسودان التمر واملاء: قالت! ما كان يعيشكم؟

 صـىل اهللا -مـا شـبع آل حممـد": قـال- عنهريض اهللا-وعن أيب هريرة 
 ريض اهللا -، وعـن عائشـة)٤("ثالثة أيام حتى قبض من طعام -عليه وسلم

 فنأكله بعـد -)٥( عظم حتت الكعب- وإن كنا لنرفع الكراع ": قالت-عنها
                                                

 . ١٥٧ -١٥٥سورة البقرة، اآليات ) ١(
) ( ٢٥٧٢(ومســـلم كتـــاب الـــرب، ح) ٧/٢٠٨) (١(رواه البخـــاري، كتـــاب املـــرىض، ح)  ٢(

٤/١٩٩١ .( 
 ).  ٨/١٧٥) (٤٦(رواه البخاري، كتاب الرقاق، ح ) ٣(
 ).  ٧/١٢١) (٢(بخاري، كتاب األطعمة، ح رواه ال) ٤(
 ).  ٨/٣٠٦) (كرع(لسان العرب : انظر) ٥(



 
 

  
 

ما شـبع آل حممـد : فقالت، فضحكت! قيل ما اضطركم إليه؟، مخس عرشة
، )١("ر مأدوم، ثالثة أيام حتى حلـق بـاهللا  من خبز ب- صىل اهللا عليه وسلم-

 أكلتني يف يـوم إال - صىل اهللا عليه وسلم- ما أكل آل حممد" :توعنها قال
 .)٢("إحدامها متر

 صىل اهللا عليه - تأيت إىل النبي-ريض اهللا عنها-وهاهي فاطمة الزهراء
ن لك، وبلغها أنه جاءه رقيق،  تشكو إليه ما تلقى يف يدها من الرحى-وسلم
ً أال أعلمكام خريا ممـا ": ً أرشدها وعليا فقال- صىل اهللا عليه وسلم-النبي

ـذمتا مضــاجعكام ـألتامين؟ إذا أـخ ـني، ـس ـا وثالـث ـبحا ثالـث ـا ، تـس ـدا ثالـث وحتـم
 .)٣("فهو خري لكام من خادم ، ًوتكربا أربعا وثالثني، وثالثني

 ـعـربة لـكـل ـمـن -ريض اهللا عنـهـا-وإن يف قـصـة أـسـامء بـنـت أيب بـكـر
 تزوجنـي الـزبري ومالـه يف األرض مـن ":قالـت أسـامء ، ليت بزوج فقـريابت

،  وغـري فرسـه-ُ مجـل يسـقى عليـه-مال، وال مملوك، وال يشء، غري ناضح
وكنت ... وأعجن- دلوه -وأخرز غربه ، واستقي املاء، فكنت أعلف فرسه

 - صىل اهللا عليه وسلم-أنقل النوى من أرض الزبري، التي أقطعه رسول اهللا
ّ حتـى أرسـل إيل أبـو ": قالـت... )٤( رأيس، وهي مني عىل ثلثي فرسـخعىل

                                                
 ).  ٧/١٣٧) (٤٩(رواه البخاري، كتاب األطعمة، ح ) ١(
 ).   ٧/١٧٤) (٤٢(رواه البخاري، كتاب الرقاق، ح ) ٢(
 ). ٥/٨٩) (٢٠١(رواه البخاري، كتاب املناقب، ح ) ٣(
كيلـو : وامليـل املعـروف) .٣/٤٤) (فرسـخ(لسان العرب :  انظرثالثة أميال أو ستة،: الفرسخ) ٤(

 ) .٤/٣٥١(الرشح املمتع : انظر. وستامئة مرت



 

 

 

 .)١("فكأنام أعتقني، بكر بعد ذلك بخادم، يكفيني سياسة الفرس
ـن ـات عــىل فقــر أزواجـه ـامذج يســرية، لصــرب النســاء املؤمـن ، هــذه ـن

وكم من فقراء حسبوا ، ًحتى يقيض اهللا أمرا كان مفعوال، والوقوف بجانبهم
 .ويرزقون من حيث ال حيتسبون ، ثم تتبدل أحواهلم،  الزبأن الفقر رضبة

                                                
 ).  ٧/٦٣) (١٥٣(رواه البخاري، كتاب النكاح، ح ) ١(



 
 

  
 





فلها ذمة ، جعل اإلسالم للمرأة شخصية اعتبارية، مستقلة عن زوجها

وهـذا مـن ، وإن مل يرض زوجها، وهتب وتتصدق، هبا متلك وتبيع، منفردة
وخمالفته لألنظمة اجلاهلية التي تزدري ، لمرأةأعظم صور تكريم اإلسالم ل

، أو متنعها من الترصف يف ماهلا إال بأذن وليهـا، وحترمها من التملك، املرأة
، ًويكفي شاهدا عىل ذلك أن جاهلية العرب كانوا حيرمون املرأة من املرياث

 .)١(ويقولون ال نعطي إال من قاتل وحاز الغنيمة
 برـنـارد ـشـو األدـيـب اإلنجلـيـزي يـقـول، وـكـذلك جاهلـيـة النـصـارى

ًيف اللحظة التي تتزوج فيهـا املـرأة، تصـبح مجيـع ممتلكاهتـا ملكـا :( املشهور
ًثـم يـذكر طرقـا مـن التحايـل عـىل ) لزوجها، بمقتىض القانون اإلنجليزي 

: أما يف فرنسا فنص املادة السابعة عرشة بعد املائتني من القانون، )٢(القانون
ً حتى لو كـان زواجهـا قـائام عـىل أسـاس الفصـل بـني -إن املرأة املتزوجة( 

 ال جيوز هلا أن هتب، وال أن تنقـل ملكيتهـا، وال -ملكيتها، وملكية زوجها
أن ترهن، وال أن متلك بعوض، أو من غري عوض، بدون اشرتاك زوجها يف 

ومع ما أدخل عىل هذه املادة من قيود ) أو موافقته عليه موافقة كتابية، العقد

                                                
 ).  ٢/١٦٩طبعة شاكر، ومعامل التنـزيل ) ٧/٥٩٨(تفسري الطربي : انظر) ١(
: دراسـة يف فكـر منحـل: ً، نقال عـن كتـاب١٦٠:ص : أمحد العسال/اإلسالم وبناء املجتمع،د) ٢(

 .  ٣٤: ص



 

 

 

ًآثارها ال يزال مالزمـا لوضـع املـرأة الفرنسـية ًت فيام بعد، فإن كثريا من وتعديال
 .)١ (املتزوجة من الناحية القانونية يف الوقت احلارض
ّوحرم عىل األقوياء، من الزوج ، وقد محى اإلسالم حقوق املرأة املالية

ر وجعل االعتداء عىل األقرباء، من ذكو، واألولياء االعتداء عليها يف ذلك 
R  Q  P  O  ]  :وإناث، أعظم جرما ، وأشد إثام، كـام قـال تعـاىل   N

  ^    ]   \  [  Z  Y   X   W  V  U   T   S
  _Z)وإذا أراد الزوج أن يسعد يف زواجه، فليستعفف عام حـرم اهللا )٢

ًعليه، ومن ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه ، ولعل الفقرات التالية توضح  ً
 :  الزوجية املهمة جوانب هذه القاعدة

 :  أثر اغتصاب مال الزوجة عىل العالقة بينهام-ً:أوال
ّإن الرجل قد حيارص امرأته مـن جوانـب شـتى، فعاطفتهـا معلقـة بـه، 
ِّورضاه مهم بالنسبة هلا، ودرء سخطه مطلب أسايس، ثم إنه قد خييل إليهـا  ُ

لـبرشي أن ثروته إنام هي هلا، وألوالدها، فـإذا أضـيف إىل ذلـك الضـعف ا
ـد يســتطيع  ـإن الرـجـل ـق ـىل وجــه اخلصــوص، ـف ـرأة ـع ـام، وضــعف اـمل الـع
االستيالء عىل مال امرأته، أو عىل بعضه، بغري وجه حق، وتبقـى املـرأة بـني 

إما أن تغامر بام قد هيدم بيتهـا، وحيطـم أرسهتـا، ويشـتت : خيارين عسريين
ن هذا ذريتها، وإما أن تبقى أسرية ظلم الزوج، وطمعه، وجشعه، والشك أ

                                                
 .   ١٤٤: ص: األرسة واملجتمع: ًاملصدر السابق، املوضع نفسه ، نقال عن) ١(
 . ٢٣ ، ٢٢:سورة حممد اآليتان ) ٢(



 
 

  
 

الترصف املشني يزلزل كيان األرسة، ويوشك أن يقتلعها من جذورها، فهو 
ًجيعل األرسة غري مستقرة نفسيا، وقد ترتاكم أحزان املرأة، ثم تنفجر حمطمة 
كل يشء، وحينئذ ال تنفع الزوج ترصفاته اهلوجـاء، التـي قـاده إليهـا شـحه 

وقنـع بـرزق اهللا، واعتـرب وطمعه، وتطلعه إىل ما يف يد غريه، ولو اتقى اهللا، 
ًمال امرأته ذخرا لألرسة، ومالذا عند احلاجة، برىض املرأة، وطيب نفسها،  ً

U   T   S  R  ] :لعاش حياته الزوجية هبناءة وراحة بال   Q   P
  c  b  a   ̀ _^  ]   \    [   Z   Y   X  W   V

t  s    r    q   p  o     n  m  l    k   j   ih  g  f   e            d   
u Z )١(. 
 :  حتريم ظلم املرأة يف ماهلا -ً:ثانيا

      إن عـىل الـزوج أن يعلـم أن مجيـع النصـوص الـواردة يف حتـريم الظلـم، 
والنهي عن االعتداء عىل حق الغري، وحتريم أكـل مـال اآلخـرين بالباطـل، 
كلها دالة عىل حتريم االعتداء عىل مال الزوجة، واالستيالء عليه بغري وجـه 

الزوجة كسائر األجانب، ال جيوز أخـذ يشء مـن ماهلـا إال برضـاها، حق، ف
~  �    ¡  ¢  ]  :وطيب نفسها،كام قال تعاىل   }   |  {  z  y  xZ)٢( 

، وال اسـتخدام ـسـيف احلـيـاء، فـال جيـوز االـسـتحالل، وال التحايـل، وال اإلـكـراه
o   n  ]  :قال تعاىل   m   l   kZ)وقال تعاىل)٣:  [     ½  ¼  »  º  

                                                
 .  ٣، ٢: سورة الطالق، اآليتان) ١(
 .  ٤:سورة النساء، اآلية) ٢(
 .   ١٨٨: سورة البقرة، اآلية) ٣(



 

 

 

     ½  ¿  ¾  Z)١(. 
ـديس ـفيس " :ويف اـحلـديث الـق ـم ـعـىل ـن ـت الظـل ـادي إين حرـم ـا عـب  ـي

ـصـىل اهللا علـيـه - وـقـال رـسـول اهللا )٢("ًوجعلـتـه بـيـنكم حمرـمـا ـفـال تـظـاملوا 
كـل ... املسـلم أخـو املسـلم ال يظلمـه، وال خيذلـه، وال حيقـره "  :-وسلم

 . )٣("دمه، وماله، وعرضه : املسلم عىل املسلم حرام
رنا آيتني من كتاب اهللا، لبـان لنـا كيـف محـى اإلسـالم حقـوق ولو تدب

$  ] : املرأة، وشدد يف الـدفاع عنهـا، ومهـا قولـه تعـاىل   #   "  !

  0    /   .-  ,  +  *   )   (    '  &  %
  ;   :  9  8     7  6   5  4   3  2  1

  >    =   <Z )٤( . 
ً شيئا دفعه فقد ذكرت هذه اآليات تسعة أمور، تؤكد حتريم أخذ الزوج

 : ُالمرأته، وتبني قبح ذلك، وشناعته عند اهللا 
 والتعبـري "ً فـال تأخـذوا منـه شـيئا ":  النهي الرصيح عن ذلـك بقولـه:ألولا

، للداللة عىل حتـريم أخـذ اليسـري، فمـن هفال تأخذو:  دونً" منه شيئا"بلفظ 
 .)٥(باب أوىل أخذ الكثري

                                                
 .٤٣:  الشورى، اآليةسورة)  ١(
 ).٤/١٩٩٤) (٢٥٧٧(رواه مسلم، كتاب الرب، ح )  ٢(
 ). ٤/١٩٨٦) (٢٥٦٤(رواه مسلم، كتاب الرب، ح ) ٣(
 .  ٢١، ٢٠: سورة النساء، اآليتان) ٤(
 ).  ٥/١١٦٧(حماسن التأويل : انظر) ٥(



 
 

  
 

ً أتأخذونـه هبتانـا ": بقولـه تعـاىل اإلنكار عىل من فعل ذلك وتوبيخـه:الثاين
ًوإثام مبينا  ً" 
ـث ـذي يبهــت ســامعه : الثاـل ـان ، وهــو الكــذب اـل ِوصــف األخــذ بالبهـت ُ
ًقد يدعي أن له حقا يف ذلك ، وهـذا عني الكذب، ألن الزوج   ؛ )١(لشناعته

فمتى ما تم العقد ، وسمي املهر، فقد استقر للمرأة نصف املهر، فإن دخـل 
 . كله هبا ملكت املهر 

وصفه باإلثم املبني، فال يفعله إال من  ضعف إيامنـه، وانتفـى تأثمـه  :الرابع
 .وحترجه من أكل مال غريه بالباطل 

 أسلوب التعجب، واإلنكار بعد اإلنكار عىل من أقدم عىل ذلـك، :اخلامس
4  ] : مما يدل عىل بشاعة اإلقدام، وقبح الفعلة، وذلـك يف قولـه تعـاىل

 9  8     7   6   5  :  Z . 
 بيان أن إفضاء الزوجني بعضهام إىل بعض مانع من االعتداء عىل :السادس

 . ذلك احلق 
 بيان أن عقد النكاح ميثاق غلـيظ، فهـو أقـوى العقـود، وأعظمهـا، :السابع

ًوأشدها أثرا يف احلال، واملآل، ملا يرتتب عليه من استحالل الفروج، وثبوت 
 الكثرية املعروفة، ومثل هذا امليثاق النسب، واملرياث، وسواها من األحكام

 .الغليظ يمنع من تسلط الزوج عىل مهر زوجته 
وصـف املـرأة ـبـالثراء الفـاحش، وبيـان أن أـصـل هـذه الثـروة ـمـن  :الثـامن

                                                
   .٦٣: ص) :هبت(املفردات للراغب : انظر) ١(



 

 

 

 ، )١( والقنـطـار اـملـال الكـثـري العـظـيم" وآتـيـتهم إـحـداهن قنـطـارا ": اـلـزوج
 الزوج مـن أخـذ يشء ، فإذا منع)٢(ًوقدره بعضهم بأنه ملء جلد الثور ذهبا

من مال امرأته الثرية، فالفقرية من بـاب أوىل، وإذا منـع مـن االعتـداء عـىل 
املهر وله فيه شبهة، إذ جيوز أخذه يف بعض األحوال، كنشوز املرأة، أو بيان 
عيب فيها، أو رغبتها يف املخالعة، فمنعـه مـن االعتـداء عـىل املـال الـذي ال 

 .شبهة له فيه أوىل وأحرى 
 ذكر حالة هي مظنة حاجـة الرجـل للـامل، وهـي املـذكورة يف قولـه :سعالتا

ـاىل $  %  &  ]  :تـع   #  "  !Z   ـد ـسـبب ـالزواج اجلدـي ـف
ُّللحاجة للامل، واحلاجة امللحة تطمس بصرية من ضعف إيامنه، وقل تذكره  ّ

 .ليوم احلساب 
 :  حكم أخذ يشء من راتب الزوجة -ً:ثالثا

تب الزوجة عامل شقاء، ومصـدر نـزاع يف كثري من األحيان يكون را
 . وشقاق، ما مل يتفق الزوجان عىل أمر سواء، ويسريا عىل خطة رشد 

ًوراتب الزوجة ملك هلا، فـإن منحـت الـزوج شـيئا منـه برضـاها فلـه 
ذـلـك، وأن أـبـت، أو رفـضـت اإلنـفـاق ـعـىل نفـسـها، أو ـعـىل وـلـدها، ـحـرم 

~  �    y  x ] :؛ لعموم قولـه تعـاىل )٣(إجبارها عىل ذلك   }   |  {  z 

                                                
 ).   ١/٢٥٨: (انظر الكشاف) ١(
 ).   ٤٠٧: ص) (قطر( املفردات يف غريب القرآن : انظر) ٢(
 .  ٥٤: دور املرآة يف املجتمع، ص: انظر ) ٣(



 
 

  
 

  ¢  ¡Z )فال حيل مال الزوجة إال برضاها، وطيب نفسها)١ ،. 
 :وثمت ملحوظات ينبغي التفطن هلا، ومراعاهتا

حيق للزوج الغني املنفق منـع امرأتـه مـن العمـل، مـا مل تشـرتط  -١
-ذلك عند العقد، فإن رشطت ذلك وجب الوفـاء برشطهـا، لقـول النبـي 

 إن أحق الرشوط أن توفـوا بـه، مـا اسـتحللتم بـه ": -صىل اهللا عليه وسلم
املسلمون عىل " : - صىل اهللا عليه وسلم-:ولقوله.  متفق عليه)٢("الفروج

ـم ـر )٣("رشوطـه ـال عـم ـه-  وـق ـا رشط -ريض اهللا عـن ـذ ـم ـى أن ينـف ـن أـب  ـمل
 . )٤("إن مقاطع احلقوق، عند الرشوط، وهلا ما اشرتطت": المرأته

 النفقة، ومل خترت املرأة الفسخ، فليس له منعها ـمن إذا أعرس الزوج، ومل يقدر عىل -٢
 -وإذا مل جيدها : (- رمحه اهللا-عمـل ال يمس كرامتها، وال خيدش عرضها، قال الشافعي 

ـثالث مـن أن ختـرج فتعمـل أو -يعني النفقة   مل يؤجل أكثر من ثالث، وال يمنع املرأة يف ال
  .)٥ ()تسأل

روج يف مدة اإلمهال لتحصيل النفقة، بكسب، أو جيوز هلا اخل:(     وقـال النووي
                                                

 .  ٤: سورة النساء، اآلية) ١(
ــاب الرشوط، ح ) ٢( ــاب النكـــاح، ح ) ٤/٣١) (٩(رواه البخـــاري، كـت ) ١٤١٨(ومســـلم، كـت

)٣/١٠٣٥  .( 
) ٢/٩٤(واحلـاكم، كتـاب  البيـوع )  ٣/٦٢٥) (١٣٥٢(رواه الرتمذي ،كتـاب األحكـام ،ح ) ٣(

 ).   ١١٣٨/ ٢) (٦٧١٤(صحيح اجلامع الصغري، ح : وصححه، وكذلك صححه األلباين، انظر
ًوانـظـره موـصـوال ـهبـذا اللـفـظ يف ـفـتح ) ٤/٣١(ًرواه البـخـاري بنـحـوه معلقا،كـتـاب الرشوط )  ٤(

 ).١٩/٢١٧(الباري
 ). ١٣٢/ ٥(األم )  ٥(



 

 

 

إن قدرت : له منعها، وقيل: جتارة، أو سؤال، وليس له منعها من اخلروج، وقيل
عىل اإلنفاق بامهلا، أو كسب يف بيتها، كاخلياطة والغزل، فلـه منعهـا، وإال فـال، 

 يملك ًوالصحيح املنصوص أنه ليس له منعها مطلقا؛ ألنه إذا مل يوف ما عليه ال
  .)١ ()احلجر

 ختلية سبيلها، لتكسب - يعني املعرس-وعليه ( وقال اإلمام ابن قدامة 
ّهلا، وحتصل ما تنفقه عىل نفسها؛ ألن يف حبسها بغري نفقـة إرضار هبـا، ولـو 
كانت مورسة مل يكن له حبسها، ألنه إنام يملـك حبسـها إذا كفاهـا املؤونـة، 

                  .   )٢( )وأغناها عام ال بد هلا منه
 أول ما تفتقـدون مـن " - صىل اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا -٣

إن أول ما يرفع من الناس األمانة، وآخر ما ": ، ويف رواية)٣("دينكم األمانة
 يف -صىل اهللا عليه وسـلم- وقال)٤("يبقى الصالة، ورب مصل ال خري فيه

ـكـاد أـحـد ـيـؤدي  فيـصـبح الـنـاس يتـبـايعون ـفـال ي": ـحـديث ـنـزع األماـنـة 
 .متفق عليه)٥("األمانة

                                                
 ).٩/٧٨(روضة الطالبني )  ١(
 ). ٣٦٦/ ١١(املغني )  ٢(
صـحيح اجلـامع : وصححه األلباين، انظر)٤/٣٢٥)(٥٢٧٣(رواه البيهقي يف شعب اإليامن ح)٣(

 ). ١/٥٠٢)(٢٥٧٠(الصغري، ح
ــامن،ح) ٤( ــ ــعب اإلي ــي يف شــ ـ ـــر) ٤/٣٢٥)(٥٢٧٤(رواه البيهـق ــاين، انظـ ـ ـــنه األلـب ــامع :وحسـ ــحيح اجلــ صــ

 )١/٥٠٣)(٢٥٧٥(الصغري،ح
ــاب ا)  ٥( ــاق، حرواه البخـــاري، كـت ــامن، ح) ١٨٦/ ٨) (٨٤(لرـق ــاب اإلـي ) ٢٣٠(ومســـلم كـت

)١/١٢٦ .( 



 
 

  
 

واجلدير بالتنبيه عدم الربط بني األمانة وصـالح الظـاهر، فكـم مـن صـالح 
الظاهر،لكنه قليل الديانة، ضعيف األمانة، رسيـع اخليانـة، يقـول عمـر بـن 

ال يغـرنكم صـالة وال صـيام، ولكـن إذا حـدث "-ريض اهللا عنه-اخلطاب
 .)٢(" ورع )١(صدق، وإذا ائتمن أدى، وإذا أشفى

وعىل الزوجة املوظفة أن تعترب هبـذه األحاديـث، وأن تعلـم أن األمانـة تنــزع يف 
ًآخر الزمان، فال تأمن عىل ما هلا أحدا، وال ختـالط زوجهـا يف مالـه، إال أن تكـون هبـة 
طيـبـة ـهبـا نفـسـها، وـصـلة ترـجـو ثواـهبـا يف اآلـخـرة، أو بتوثـيـق وـصـكوك، وـشـهادات 

 عـنـد التـنـازع، ـفـإن أـبـت فلـتـوطن نفـسـها هلـبـوب العاـصـفة، إثـبـات، تـضـمن ـهبـا ماـهلـا
 .ولتتذكر أن الزوج، واألرسة ، واألوالد أغىل من الدنيا ومافيها 

                                                
ـه،أو أرشف ـعـىل اـلـدنيا، وأقبلــت عليــه:أي:أشــفى) ١( انظــر النهايــة يف غريــب . إذا أرشف عــىل ـشـئ ـتـورع عـن

 )٢/٤٩٨( احلديث
 ).٤/٣٢٧)(٥٢٨١(رواه البيهقي يف شعب اإليامن،ح) ٢(



 

 

 




 

ـعرس  ـا، ـت ـا، وـمـيال فطرـي ـا طبيعـي ـذكر واألنـثـى جتاذـب ـني اـل ًجـعـل اهللا ـب ً ًً
قتالعه من جذوره، وما الدين واألخالق، والعـادات مقاومته، ويستحيل ا

واحلـيـاء، وـضـغوط األرسة واملجتـمـع، إال عواـمـل ردع ـملـا وراء ـهـذا املـيـل 
واالنجذاب، ومتى ما توارت هذه العوامل أو ضعفت، ظهر املخبوء، وبان 

 .املستور 
وإذا أراد الزوجان أن هينآ يف حيـاهتام الزوجيـة، ويعيشـا حيـاة األمـن 

ـن واالســتق ـدا ـع ـرية ، فليبتـع ـالء الشــك، وعــذاب الـغ ـن ـب ْرار، ويســلام ـم
 .االختالط املريب، وليحذرا من اخللوة املحرمة 

ولعل يف الفقرات التالية ما يشـفي العليـل، ويـروي الغليـل، ويقتلـع 
ًجـذور الـبالء، الـذي ابتلـيـت بـه أمتنـا، تقليـدا وحماـكـاة ألمـم هلـا مـقـاييس 

ما عليه اإلسـالم وأهلـه، بـل وتضـاد وأخالق، وعادات وحضارة، تصادم 
 :الفطر السليمة، ومقتىض العقول الرشيدة 

 : مفهوم اإلسالم لعالقة الرجل باملرأة :  ً-أوال
من أعظم الغرائز التي فطر عليها اإلنسـان، غريـزة بقـاء النـوع، وقـد 
فطر اهللا الذكر واألنثى عىل التجاذب وامليـل، لتحقيـق هـذه الغريـزة، لكـن 

ـه طالغريــزة مــن غــري ضــوابإطــالق هــذه  ـدمر حياـت  يرض باإلنســان، وـي
 .االجتامعية، أشبه بام لو أبيحت الرسقة، أو ألغيت امللكية الفردية 

 :  وثمت مفهومان لعالقة الرجل باملرأة عالقة جنسية



 
 

  
 

املفهوم الغريب، القائم عىل أن الصلة بني الـذكر واألنثـى إنـام هـي  -١
لواقـع املـادي املثـري، والفكـر اجلـنيس ًللجنس أوال، ولذلك تعمدوا إجيـاد ا

وكل ما يلهب غريزة بقاء النوع، وأمام نظر الرجل واملـرأة عـىل حـد ، الفج
سواء، ثم دأبوا عىل إشباع هذه الغريزة، وإرواء العطش املتكرر، ووضـعوا 

إن : لذلك فلسفات، ونظريات، ختدم هذا املفهوم، كنظريـة الكبـت القائلـة
ُ، ومل يشبع هذه الرغبة، أصيب بكبت يرضه جسديا، ًاإلنسان إذا ثار جنسيا

ُونفسيا، وعقليا، ونحو ذلك من نظريات، ألبست لبوس العلم والتجربـة،  ً
 . وراجت يف األذهان، وتغلغلت يف العقول 

ّولذا نجد املجتمع الغريب، املسري هبذا املفهوم، يتعمد اإلثارة اجلنسية، 
ار التـي ختـدم هـذا الغـرض، يف ويتساهل يف إشباعها، ويستزيد مـن األفكـ

ـذ االـخـتالط ـبـني الرـجـل  القـصـص، والـشـعر، واملرسح، وغريـهـا، ـكـام حيـب
واملرأة، يف البيوت، واملنتزهات، والطرقات، ويف الرياضة، والسباحة، ومـا 
ًشاكل ذلك؛ ألهنم يعتربون هذا أمرا رضوريا، ويتعمدون إجياده، وهو جزء  ً

  .)١(من تنظيم حياهتم، وطراز معيشتهم
 املفهوم اإلسالمي، القائم عىل أن الصلة بـني الـذكر واألنثـى يف هـذا -٢    

الشأن إنام هي لبقاء النوع، وما عدا هذا الغرض من اللـذة والتمتـع، مـتمم 
ويكفـي لتحقيـق هـذا  ،)٢( لـهللحياة الزوجية، وتابع هلذا املفهوم، ال موجـه

                                                
 . ١٦: ص: حممد فرحية/لسنة، دحقوق املرأة املسلمة يف القرآن وا: انظر)  ١(
 . املصدر السابق: انظر)  ٢(



 

 

 

ا جـاءت تعـاليم الغرض صلة الرجل بزوجتـه، أو مـا ملكـت يمينـه، وهلـذ
اإلسالم بمنع اإلثارة اجلنسية، خارج نطاق احلياة الزوجيـة، واعتبـار ذلـك 

ًنوعا من الفساد، ورضبا من املنكر ً. 
أما اإلثارة اجلنسية بني الـزوجني، وقضـاء الـوطر، والتمتـع بالنعمـة، 

Z    ]  ] : فنوع عبادة، ووسيلة قربة، وطاعة هللا ولرسوله، كـام قـال تعـاىل

^   ]  \  _  Z  )وـقـــال ـســـبحانه)١  :[  ¸   ¶   µ   ´  ³   ²
¹Z )بضـع أحـدكم   ويف": -صـىل اهللا عليـه وسـلم- وقال رسـول اهللا )٢

 .)٣("صدقة 
 : وسائل اإلسالم يف منع اإلثارة اجلنسية -: ثانيا

ًغريزة اجلـنس يف حالـة مخـود مـا مل تثـر، فـإذا ثـارت تطلبـت إشـباعا، 
 : والذي يثري هذه الغريزة أمران 

 .  الواقع املادي امللموس -أحدمها
 .  األفكار وتداعي املعاين، وتذكر صور وجتارب سابقة - الثاين

 وهو يغرس مبادئ الطهر، والعفاف، والتقوى -وقد حرص اإلسالم 
 عىل إبعاد الواقع املادي املثـري، وإقصـاء الفكـر اجلـنيس، وتنظيـف احليـاة -

لشهوة، حتى يظـل الـذكر واألنثـى العامة من كل ما يثري الغريزة، ويؤجج ا
 . ٍيف طمأنينة، وراحة بال، وبعد عن قلق الشهوة املثارة خارج نطاق الزوجية

                                                
 . ٣: سورة النساء، اآلية)  ١(
 .٢٢٣:سورة البقرة اآلية )  ٢(
 ). ٦٩٧/ ٢) (١٠٠٦(رواه مسلم، كتاب الزكاة، ح )  ٣(



 
 

  
 

 : وإليك بعض تعاليم اإلسالم التي حتقق هذا الغرض
ـاىل-١  : غض البرص، فيجب عىل الرجل واملرأة غض البرص عام ال حيل النظر إليه، قال تع

 [W  V    UT   S   R   Q  P   O   N  ]  \  [   Z  YX  
  f   e   d  c  b    a  `  _   ^Z )١( . 

وال خيفي أن متابعة النظرة بعد النظرة، والتمقـل يف املحاسـن، سـبب 
 ال تتبع النظـرة ":-صىل اهللا عليه وسلم-لثوران الشهوة؛ ولذلك قال النبي

 .)٢("النظرة، فإن لك األوىل، وليست لك اآلخرة
يوت، فال حيل ملسلم أن يلج بيت أخيـه حتـى   االستئذان قبل دخول الب-٢

É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  ]   :يـســتأذن، ـقــال تـعــاىل
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  $  #    "  !

*  )   (  '  &  % Z )٣(  
وقد اهتم اإلسالم بحفظ العورات، وإقصاء التهييج اجلنيس، فأوجب 

لـذين مل يبلغـوا احللـم، واملامليـك، عىل الطوافني يف البيـوت، مـن األطفـال ا
قـال ونحوهم من اخلدم االستئذان ساعات وضع الثياب، وخلوة الزوجني 

ـــــاىل ~   �         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ]  :اهللا تـع     }   |
  »º  ¹  ¸   ¶        µ    ´    ³  ²  ±     °  ¯    ®   ¬  «ª   ©   ¨

                                                
 . ٣١، ٣٠: سورة النور، اآليتان)  ١(
: وسنده حسن، انظر) ١٠١/ ٥) (٢٧٧٧(والرتمذي، كتاب األدب ح ) ٣٥١/ ٥(رواه أمحد )  ٢(

 ). ٢/١٣١٦) (٧٩٥٣(صحيح اجلامع الصغري ح 
 . ٢٨، ٢٧: سورة النور، اآليتان)  ٣(



 

 

 

¾  ½  ¼ Z )١(. 
v   u  t  ]  :ينتها لغري حمارمها، قال اهللا تعاىل عدم إبداء املرأة ز-٣

x  wZ)٢(.  
 : احلجاب، فبدن املرأة كله عورة ، وجيب سرته عن األجانب، قال تعاىل-٤

 [w   v   u     t   s   r  q  p  o  n  m Z )٣( 
هو املالءة التي تشتمل هبا املرأة فوق الـدرع  ): ًقال البغوي مفرسا اجللباب

 أمـر نـسـاء املـؤمنني أن يغـطـني ": ن عبـاس، وأـبـو عبيـدةواخلـامر، وقـال اـبـ
  .)٤ ( )"ًرؤوسهن ووجوههن باجلالبيب إال عينا واحدة

وبام أن بعض فتياتنا شـغفن بتقاليـد املـرأة الغربيـة، فإنـه حيسـن نقـل مقـال 
 "الصحفية األمريكية الشـهرية هيلسـيان ستانسـربي، وقـد نرش يف صـحيفة

إن :( املقال الشيخ حممد مهدي، ومما جاء فيه املرصية ، وخلص "اجلمهورية 
املجتمع العريب جمتمع كامل وسليم، ومن اخلليق هبذا املجتمـع أن يتمسـك 
بتقاليده، التي تقيد الفتاة  و الشاب يف حدود املعقول ، فعندكم تقاليد حتتم 
ـا،  ـوم املجتمــع، واألرسة، يف أورـب ـدد الـي ـي ـهت ـة، الـت ـة الغربـي ـدم اإلباحـي ـع

وـهلـذا أنـصـح ـبـأن تتمـسـكوا بتقالـيـدكم، وأخالقـكـم، وامنـعـوا ...وأمريـكـا
 ... االختالط، وقيدوا حرية الفتاة

                                                
 . ٥٨: سورة النور، اآلية)  ١(
 . ٣١: سورة النور، اآلية)  ٢(
 . ٥٩: سورة األحزاب، اآلية)  ٣(
 ). ٣٧٦/ ٦(معامل التنـزيل )  ٤(



 
 

  
 

ـد أصــبح املجتمــ ـل صــور علـق ـا بـك ـدا، مليـئ ـا معـق ـي جمتمـع ً األمريـك ً ً
اإلباحية، واخلالعة، وإن ضحايا االختالط، واحلرية قبل سن العرشين متأل 

 !. السجون، واألرصفة، واحلانات، والبيوت الرسية
 إن احلرية التي أعطيناها لفتياتنا، وأبنائنا الصـغار، قـد جعلـت مـنهم 

، وعصـابات للمخـدرات، " جـيمس ديـن"عصابات أحداث، وعصـابات
 . والرقيق األبيض 

إن االختالط، واإلباحيـة، واحلريـة يف املجتمـع األوريب واألمريكـي، 
 .)١()هددت األرس، وزلزلت القيم واألخالق

 ال ": - صـىل اهللا عليـه وسـلم-جنبيـة؛ لقـول النبـي حتـريم اخللـوة باأل-٥
 إياكم والـدخول عـىل ":  ، وقوله)٢( "خيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرم 

 ، )٣( "احلمو املـوت : أفرأيت احلمو؟ قال: النساء، فقال رجل من األنصار
 . واحلمو قريب الزوج 
لون رجل  أال ال خي":  أنه قال-صىل اهللا عليه وسلم-وعن رسول اهللا 

  )٤ ( قاهلا ثالثا"بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان
                                                

 . ٣٣٩: حتفة العروس، ص)  ١(
/ ٢) (١٣٤١(ومسـلم كتـاب احلـج، ح ) ٧/٦٦) (١٦٢(اري، كتـاب النكـاح، ح رواه البخ)  ٢(

٩٧٨ .( 
/ ٤) (٢١٧٢(ومسلم كتـاب السـالم، ح ) ٧/٦٦) (١٦١(رواه البخاري، كتاب النكاح، ح )  ٣(

١٧١١ .( 
صـحيح عـىل رشط الشـيخني :وقـال )١/١١٤(واحلـاكم يف املسـتدرك ) ٣/٤٤٦(رواه أمحد )  ٤(

 ). ١/٤٩٨)(٢٥٤٦(ححه األلباين ،صحيح اجلامع الصغري ،ح،ووافقه الذهبي ،    وص



 

 

 

واملرور عىل أجانب، قال رسول ،  حتريم التعطر عند اخلروج من املنـزل-٦
 أيام امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت عىل ": -صىل اهللا عليه وسلم-اهللا 

ليـه صىل اهللا ع-، وقال )١("قوم ليجدوا رحيها، فهي زانية، وكل عني زانية 
 أيام امرأة تطيبت للمسجد، مل يقبل هلا صالة، حتى تغسله عنهـا ": -وسلم

 . )٢("اغتساهلا من اجلنابة
 : حتريم اخلضوع بالقول، وتليني الكالم عند خطاب الرجال، قال تعاىل-٧

 [  D   C  B   A  @  ?   >  =    <  ;  :Z)ـــــــــــال )٣ : ، ـق
ًالمهن فصال، وال يكـون ًأمرهن اهللا أن يكون قوهلن جزال، وك: ( القرطبي

 . )٤()عىل وجه يظهر يف القلب عالقة، بام يظهر عليه من اللني

 :  القرار يف البيوت، وعدم اخلـروج منهـا إال حلاجـة ملحـة، قـال تعـاىل-٨
[M  L  K   J   I   H   G    F Z  )ـصـــىل اهللا - وـقـــال )٥

  .)٦( " املرأة عورة، فإذا خرجت استرشفها الشيطان" : -عليه وسلم 

                                                
) ٨/١٥٣(والنسائي، كتـاب الزينـة، بـاب مـا يكـره للنسـاء مـن الطيـب)٤٠٠/ ٤(رواه أمحد ) ١(

 ).٥٢٥/ ١) (٢٧٠١(صحيح اجلامع الصغري ح : وإسناده حسن، انظر
لبـاين، صـحيح اجلـامع وصححه األ)١٣٢٦/ ٢)(٤٠٠٢(وابن ماجه،كتاب الفتن، ح) ٣٦٥/ ٢(رواه أمحد)٢(

 )  ٢٧٠٣(الصغري ح
 . ٣٢: سورة األحزاب، اآلية) ٧(
 ).١٤/١٧٧(اجلامع ألحكام القرآن )  ١(
 .٣٣: األحزاب، اآلية) ٢(
: وحسـنه، و صـححه األلبـاين، انظـر) ٤٦٧/ ٣) (١١٧٣(رواه الرتمذي، كتاب الرضـاع، ح ) ٣(

 ).  ١١٣٤/ ٢) (٦٦٩٠(صحيح اجلامع الصغري ح 



 
 

  
 

ال  ":-النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم-  حتريم السفر بدون حمـرم، لقـول -٩
 )١("تسافر املرأة إال مع ذي حمـرم، وال يـدخل عليهـا رجـل إال معهـا حمـرم 

ًال تسافر املرأة بريدا إال ومعها ": -صىل اهللا عليه وسلم-متفق عليه، وقال 
، فالربيـد )٣(تامئة مـرتًأثنا عرش ميال، وامليل كيلو وس: والربيد. )٢("ذو حمرم 

 . ً مرتا تقريباوتسعة عرش كيل
ـذا -١٠ ـة يف ـه ـاليم اإلســالم رصـحي ـاث، فتـع ـذكور واإلـن ـني اـل  الفصــل ـب

الفـصـل، فـفـي املـسـاجد ـهلـن ـمـؤخرة الـصـفوف، ويف الـطـرق ـهلـن ـحـواف 
الطريق، ويف التعليم يكن بمعزل عن الرجال ، ويف صحيح البخاري، باب 

: ه يف العلم، ثـم ذكـر حـديث أيب سـعيد قـالُهل جيعل للنساء يوم عىل حد
غلبنـا علـيـك الرـجـال، ": - صـىل اهللا علـيـه وـسـلم -قالـت النـسـاء للنـبـي 

ًفاجعــل لنــا يومــا مــن نفســك، فوعــدهن يومــا لقــيهن فيــه،فوعظهن،  ً
 .   )٤("وأمرهن

 ومعـه -صـىل اهللا عليـه وسـلم-خرج رسـول اهللا ": وعن ابن عباس قال
  وهذا دليل عىل بعد النساء )٥("اء، فوعظهن بالل، فظن أنه مل يسمع النس

                                                
 )١٣٤١(ومســلم كتــاب احلــج ح)٤٧/ ٣)(٤٣٣(ح  بــاب حــج النســاء، لبخــاري،رواه ا) ٤(

)٢/٩٧٨.( 
وقال )١/٤٤٢(واحلاكم يف املستدرك،كتاب املناسك) ١٧٢٥(رواه أبو داود،كتاب املناسك ح) ٥(

 .صحيح عىل رشط مسلم ، ووافقه الذهبي 
 ) .٤/٣٥١(الرشح املمتع : انظر ) ٦(

 ).  ١/٦١)(٤٢(صحيح البخاري، كتاب العلم، ح ) ٧ (
 )١/٥٩) (٣٩((صحيح البخاري، كتاب العلم، ح) ٢(



 

 

 

 . عن الرجال 
ْوهبذه التعاليم اإلسالمية، وحرص اإلسالم عىل تزكية النفـوس، وهتـذيب 
الطباع، وحفظ الفروج عن احلـرام، تكـون عالقـة الرجـل بـاملرأة األجنبيـة 
عالقة معاملة وعمل، بعيدة عن النظرة اجلنسية، واشـتياق الـذكورة، ومـن 

 .تهجن من املجتمع، وقد يشعر باإلثم واحلرج، وتأنيب الضمري ّشذ اس
 :  عمل املرأة بني السلب واإلجياب-:ًثالثا

املرأة نصف املجتمع، وهي مربية األجيال، وصانعة األبطال، ومزودة 
األمة بالرجال، وقد أعىل اإلسالم شأهنا، ورفع قدرها، وهيأ هلا كل وسـيلة 

 ينبـغـي أن حتـفـظ و تـصـان، فـهـي أـغـىل ـمـن لتقـوم ـبـدورها، واعتربـهـا درة،
الذهب واجلواهر، وسائر األعـراض الثمينـة، التـي حتفـظ يف مكـان أمـني، 

 .وحرز مكني 
وقد ثارت زوبعة حول عمل املرأة، هدفها الرئيس إخـراج املـرأة مـن 

 .ًبيتها، وإضعاف والية الرجل عليها، باستقالهلا اقتصاديا، واستغنائها عنه 
 : تالية تكشف بعض ما ينبغي رعايته يف هذا املجال ولعل النقاط ال

 : قرار املرأة يف البيت  -١

      الـزعم ـبـأن ـقـرار اـملـرأة يف بيتـهـا تعطيـل لنـصـف املجتـمـع زـعـم باـطـل، 
ودعوى كاذبة، ومغالطة مكشوفة، ألن عمل املرأة يف بيتها، وتربية أطفاهلا، 

ـل عمــل ـاج ا، وإســعاد نفســها وزوجهــا، أرشف مــن ـك ـد وهــل إنـت حلدـي
واإلسمنت، وسائر مظاهر احلضارة، يضارع إنتاج البرش، وتنمية العقـول، 

 . وتربية األنفس، وهتيئة أجواء السعادة 



 
 

  
 

 إن عىل األمة اإلسالمية أن تبتعد عن النظر بمنظار الرأساملية، التي ال 
يعنيها سوى كمية اإلنتاج، ومقدار الدخل، ولو شقي اإلنسان، وحتطمـت 

 . أرسته آماله، وهتدمت 
ّوعىل األمة أيضا أن تعي رس كثري مـن الضـوائق االقتصـادية، وزيـادة  ً
ًمعدالت التضخم، وهو محل البرشية مجعاء، ذكورا وإناثا، عـىل أن يكونـوا  ً

 .ًعامال مضطهدين، إلدارة ترسانة الرأساملية احلاطمة 
 :اإلسالم ال يمنع املرأة من العمل -٢

ملرأة من العمل، وليس اخلالف هل تعمل  من حيث املبدأ ال يمنع اإلسالم ا
ُاملرأة أو ال تعمل؟ فاملرأة عاملة منذ هبطت إىل األرض، ومل تعرف أمة، وال 

 : حضارة، ال تعمل نساؤها، سوى الفئة املرتفة الشاذة، وإنام اخلالف
هل تعمل املرأة كأجرية عند رجل أجنبـي خيـتيل هبـا، أو تكـون حتـت  - أ

 ! اء إغراء؟تسلطه، أو حتت تأثريه بإغو
هل تعمل املرأة بام يتعـارض مـع وظيفتهـا األساسـية كـأم، وزوجـة،  - ب

 !ومربية أوالد، وراعية أرسة؟

 هل تعمل املرأة يف جمال يتعارض مع أنوثتها، وحيائها، وتعاليم دينهـا، -ج
 !. يف اخلفر والسرت، وصيانة العرض، وبعدها عن اخلشونة والرتجل؟

 : ًطا يف خروج املرأة للعمل هيً وبناء عىل ذلك فإن هناك رشو
أن يكون هناك حاجة ماسة للعمل، تدعو إىل خمالفة األصل، وهـو  - أ

ًالقرار يف البيت، فال ينبغـي أن يكـون عمـل املـرأة ترفيهـا ، أو زيـادة دخـل 
لألرسة، فإن املخاطر املرتتبة عىل ذلك كبرية وخطرية، يف أغلـب األحـوال،  



 

 

 

 :والعاقل من يصون عرضه بامله

ُن عريض باميل ال أدنسه أصو َُ ِّ ِال بارك اهللا بعد العرض يف املال  ِ ْ ِ َ ْ َ)١(   
 أن ال يستنـزف العمل جهد املرأة، ووقتها، أو يتعارض مع وظيفتها -    ب

ـية ـاة )٢(األساـس ـف أجــواء احلـي ـنشء، وتلطـي ـة اـل ـة األرسة، وتربـي ، يف رعاـي
 . الزوجية 

يقيض عـىل حيائهـا، أو يقـتيض ، أو )٣( أن ال يتعارض العمل مع أنوثتها-ج
 . ترجلها، أو ال يتوافق مع كيان املرأة النفيس واجلسدي 

 .   جتنب االختالط بالرجال، وحتقق السالمة من اخللوة املحرمة -د
، والتعطـر، )٤( أن خترج لعملها كإنسانة، ال كـأنثى، فتبتعـد عـن التـربج-هــ

 . والتزين 
 عمـل املـرأة يف جمـاالت وعىل ضـوء ذلـك يتبـني أنـه ال بـد مـن حرص

معينة، تتحقق فيها تلك الرشوط، أما إطالق العنان للمرأة بأن تـدخل كـل 
جماالت األعامل، كأن تكون مهندسة، أو طيارة، أ وجندية، أو عاملة صيانة، 
أو مصــنع، أو ســائقة شــاحنة، أو عاملــة نظافــة، أو موظفــة يف اإلدارات 

ختالط واخللوة بالرجال، كـام هـو احلكومية، أو املؤسسات األهلية، مع اال
ـا  ـا يف جمتمعاتـن ـون ـهب ـه املفتوـن ـة، ويســعى إلـي ـات الغربـي الشــأن يف املجتمـع

                                                
  .  ١٩٢مهنا،ص .البيت حلسان بن ثابت ، انظر رشح ديوانه لألستاذ عبد أ) ١(
 .   ٩٤: د حسن أبو غدة وآخرين ص .اإلسالم وبناء املجتمع، أ: انظر) ٢(
   ١٨٦: دور املرأة يف املجتمع، توفيق وهبة ص: انظر) ٣(
 .٢٧٥:النظام االجتامعي واخللقي يف اإلسالم، ص: رانظ) ٤(



 
 

  
 

اإلسالمية، فهذا مما ال يبيحه إسالم، وال تقره مـروءة، وال تسـمح بـه غـرية 
 !.أولياء تلك املرأة

إن هذا االنفتاح الفج من أعظم أسباب قلق املجتمـع، وضـياع أرسه، 
 .  ه، وتفكك روابطه، وختلخل ثوابته وتشتت ناشئت

وهاهي بعض شهادات العقالء مـن الغـربيني، بعـد أن ذاقـوا ويـالت 
ـزي ـة اإلنجلـي ـاميلس( عـبـث الرأـسـاملية، يـقـول العالـم إن ): ( ـصـامويل ـس

النظام الذي يقيض بتشغيل املرأة يف املعامل، مهام نشأ عنه مـن الثـروة، فـإن 
لزوجية ؛ ألنه هاجم هيكل املنـزل، وقوض نتيجته كانت هادمة لبناء احلياة ا

 .)١()أركان األرسة 
إن األرسة انحلـت باسـتخدام ) :( برانزاندرسـل( ويقول الفيلسـوف

ـد  ـرد ـعـىل تقالـي ـرأة تتـم ـار أن اـمل ـر االختـب ـة ، وأظـه ـامل العاـم ـرأة يف األـع اـمل
لرـجــل واـحــد ، إذا ـحتــررت  األـخــالق املألوـفــة، وـتــأبى أن تـظــل أميـنــة

 .)٢()ًاقتصاديا
وتأمـل خـطـورة االخـتالط ـبـني اجلنسـني، والتـعـري، وانتشـار ـصـور 

أـحـد عـلـامء اـلـنفس ) ـجـون كيـشـلر(الفتـيـات العارـيـة، يف ـشـهادة اـلـدكتور 
ـال ـث ـق ـيكاغو، حـي ـة ـش ـريكيني، يف مديـن ـات % ٩٠إن:(األـم ـن األمريكـي ـم

ثـم ذكـر ) من الرجال مصابون بالعقم% ٤٠مصابات بالربود اجلنيس، وإن 

                                                
 .  ٢٥٢: مصطفى السباعي ص/املرأة بني الفقه والقانون، د) ١(
 ).   ٢/٩٢(املرجع السابق ) ٢(



 

 

 

خاصة يف اإلعالنات، سبب يف هبوط املسـتوى اجلـنيس أن تعري الفتيات، 
 . )١ (للشعب األمريكي

بل إن النساء أنفسهن اكتشفن الوهدة التي سقطن فيها، بسبب موضة 
ٌّالعمل، فقد أجري استفتاء عام، يف مجيـع األوسـاط يف الواليـات املتحـدة،  ُ

 : ملعرفة رأي النساء العامالت يف العمل، وكانت النتيجة كاأليت
ـة اآلن، ويفضــل (  ـمـن نـسـاء أمريـكـا الـعـودة إىل % ٦٥إن اـملـرأة متعـب

وقـد أدمـت -منازهلن، كانت املرأة تتوهم أهنا بلغت أمنية العمل، أما اليوم 
عثرات الطريق قدمها، واستنــزفت اجلهـود قواهـا ـ فإهنـا تـود الرجـوع إىل 

 ّوقـد ختلـص الرجـل! ولكن هيهات)٢()اعشها، والتفرغ الحتضان أفراخه
 .ّمن عبئها،وحـملها مهومها ومهوم ذريتها 

وأســوق إىل العقــالء مــن قــومي مقتطفــات مــن توصــية القاضــية 
التـي كلفتهـا األمـم املتحـدة بزيـارة بعـض ) برجييت أوف هامر( السويدية

الدول الغربيـة، لدراسـة مشـاكلها، وأوضـاعها االجتامعيـة، وقـد أشـارت 
 -ًربيـة متـدنا حسـب اصـطالحهم أرقـى الـبالد الغ-القاضية إىل أن السويد

ًإن املرأة السويدية فجأة اكتشـفت ومهـا هـائال :( تعيش يف مأساة، ثم قالت  ً
ُّوهي حتن إىل حياة االستقرار ...هو احلرية، بثمن مفزع هو سعادهتا احلقيقية

ًالعائلية، املتوازنة جنسيا، وعاطفيا، ونفسيا، فهي تريد أن تتنازل عن معظم  ً ً

                                                
 .    ٧٥: حممد حممد حسني ص/حصوننا مهدده من داخلها، د: انظر) ١(
 .   ٢٥٩: املرجع السابق، ص) ٢(



 
 

  
 

إن النتيجـة عـىل مسـتوى األمـة : ( ثـم تقـول)  كل سعادهتاحريتها يف سبيل
ًثم ذكرت نسبا مروعة للمرىض النفسـيني، واملصـابني عقليـا، ) ًمذهلة حقا ً

ًواملصابني باألمراض اجلنسية، نتيجة لالختالط، وعمل املـرأة فـيام ال يليـق 
 .)١(هبا

 :أرضار التوسع يف عمل املرأة -٣
 يف جماالت معينـة، تالئـم طبيعتهـا إن احلكمة تقتيض قرص أعامل املرأة

ُـكـأنثى، وحتـفـظ دينـهـا وأخالقـهـا، وتفرغـهـا ـملـد املجتـمـع ببناـتـه، وـصـانعي 
حضارته، ويمكن إمجال األرضار التي تـنجم عـن التوسـع يف عمـل املـرأة، 

 : واقتحامها كل امليادين بام ييل
 تفكك األرسة، وانحالل أخالقها، فإن اقتحام املرأة مجيع امليـادين  - أ

قتيض اختالطها بغري زوجها، واختالط زوجها بغريها، وكـل طـرف جيـد ي
من املالطفة، واملالينة مـن زمـالء العمـل، مـا ال جيـده عنـد زوجـه، فتنهـار 

 . )٢(األرسة، وتدمر األخالق
 شقاء املرأة وتعاستها، فهي ضعيفة اخللقة، وتعرتهيـا ظـواهر تزيـد -ب

ـوالدة ـدورة الشــهرية، واحلـمـل واـل ـال )٣ (ضــعفها، كاـل ، وانشــغال الـب
                                                

ـع : انـظـر)١( ـرأة يف املجتـم ـذا املوضــوع انـظـر.٢٢: اإلـسـالمي،صدور اـمل ـام : وللتوـسـع يف ـه النـظ
، واإلسالم وبناء ٥٥: ، وحقوق املرأة املسلمة،ص٢٧: يف اإلسالم،ص=  =االجتامعي واخللقي

 .  ٩٤: املجتمع أليب غدة وآخرين، ص
  ،والنظام االجتامعي٧، ٦: ص: حمسن عبد احلميد. املرأة يف ظل احلضارة الغربية ، د: انظر )  ٢(

 .   ٢٧٨: واخللقي يف اإلسالم ،  ص
 .   ٩٤:د حسن أبو غدة وآخرين ص.اإلسالم وبناء املجتمع، أ: انظر) ٣(



 

 

 

 . ًباألطفال، ورب العمل ال يعنيه إال أداء عملها الذي تأخذ عليه أجرا

 اـلـزج ـبـاملرأة يف مـعـرتك العـمـل، اإن ـمـن  فـظـائع الرأـسـاملية وقبائحـهـ
ومحلها عىل اقتحام صعاب احلياة، دون مراعاة حلالتهـا النفسـية والصـحية، 

ت املرأة وظيفة العمـل مـع ُودون حتمل يشء من وظائفها األساسية، فحمل
وظيفتها األصلية، املتمثلة يف األمومة والزوجية، وترصيف شؤون البيـت، 

 لوظيفتة األساسية وهي الكد والكدح، -وهو القوي األشد-ُوفرغ الرجل 
 . ًومل حيمل شيئا من وظائف املرأة 

 ضياع األوالد، وسوء الرتبية، وما يرتتـب عـىل ذلـك مـن جنـوح -ج
، والغلـو واإلرهـاب ، والتـأثر )١(لشذوذ، واألمراض الرسيةاألحداث، وا

 .بأعداء الدين والبالد 
ـه، -د ـا مــن عواقـب ـة، ختوـف ـه بالكلـي ـزوف عـن ـزواج، أو الـع ـأخري اـل ً ـت

 . ًوانشغاال بالعمل، واكتفاء بام يدر من مال 
 تعمد عدم اإلنجاب، أو التقليل من األوالد، وال خيفى ما يف ذلك -هـ

 . مة واملجتمع من خطر عىل األ
ـتىض انتشار الزنا، وكثرة اللقطاء، واإليذان هبالك املجتمع، -و  وفق مق

ـاىل ـال تـع ـة ، ـق ـنن الربانـي Ë  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ] : الـس
  Î  Í  ÌZ ) ٢(  

                                                
   .   ٢٧٨:النظام االجتامعي واخللقي يف اإلسالم ، ص : انظر) ١(
 .  ١٦: سورة اإلرساء، اآلية) ٢(



 
 

  
 

 مزامحة الرجال، وتعطيلهم عن العمل، ففي أغلب األحوال تكون -ز
ئرة أعـامل املـرأة تضـييق لـدائرة أعـامل جماالت األعامل حمدودة، وتوسيع دا

الرجل، وهذا خالف احلكمة، إذ تتعطل الرجال عن أعامهلـم، وتنـترش بـني 
، وـكـذلك تتعـطـل النـسـاء ـعـن وـظـائفهن األساـسـية يف )١(الـشـباب البطاـلـة

البيوت، ومقتىض العقل واحلكمة ومصلحة املجتمـع، تضـييق دائـرة عمـل 
ظيفتها العظمـى، كـأم وزوجـة ومربيـة، املرأة لتفريغها ملهمتها الكربى، وو

 . ومستقر مودة ورمحة، وموطن أنس وسكن 










                                                
 .   املصدر السابق : انظر) ١(



 

 

 


 

ًاحلمد هللا ابتداء وانتهاء،وأصـيل وأسـلم عـىل إمـام املصـلحني ،وسـيد 
املرسلني، من به خرجنا من الظلامت إىل النور،ومن الشقاء إىل احلبور، وبعد 

: 
ؤون األرسة املسلمة، وبانـت فقد تم استعراض هذه اجلوانب، من ش

ًبجالء الصورة املرشقـة، التـي يريـدها اإلسـالم ألتباعـه، حتقيقـا لسـعادهتم 
 : العاجلة واآلجلة، ويمكن إجياز أبرز نتائج هذا البحث يف النقاط التالية

ـي ـهلـا مـسـاس بواـقـع الـنـاس، دراـسـة  -١ أمهـيـة دراـسـة القـضـايا الـت
العالج الذي يتعبد الناس به، موضوعية، وربطها بالكتاب والسنة، وإجياد 

 . فيسهل قيادهم، ويتحقق عالجهم
ًالقرآن العظيم حوى كنـوزا عظيمـة، وقواعـد متينـة، هـي كفيلـة  -٢

بإنشاء أرسة مستقرة سـعيدة، ترفـرف عليهـا أعـالم اهلـدى، وتتـوازن فيهـا 
عملية األخذ والعطاء، واحلق والواجب، فال نزاع بني األطـراف إال ملامـا؛ 

سـارع كـل طـرف إىل  رف ماله وما عليه، ثـم إذا وقـع النــزاعملعرفة كل ط
  . )١( Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒZ  ]  :امتثال قول اهللا تعاىل

وعىل ضوء هذه العالقة التي نظمها اإلسـالم، تكـون األرسة املسـلمة 
ّمتميزة، بل فريدة؛ إذ ال يوجد عىل ظهر األرض نظام غـريه، حـف األرسة 

                                                
 . ٥٩: سورة النساء ، اآلية )  ١(



 
 

  
 

، وأحكـام عادلـة، وأخـالق سـامية، مـع اعتبـار ذلـك عبـادة بتعاليم راشدة
 . وقربة، فرياقب الفرد ربه، ويزعه ضمريه

اإلسالم أنصـف املـرأة، وأعطاهـا حقوقهـا كاملـة، ومل يصـل إىل  -٣
ًمستواه أي دين، أو قـانون، فهـو يرعاهـا بنتـا، وزوجـة، وأمـا، صـغرية، أو  ً

عايـة، ومطالـب احليـاة، كبرية، مجيلـة، أو دميمـة، وضـمن هلـا النفقـة، والر
وفرغها ملهمتها العظمـى، ورسـالتها الكـربى، مـن والدة وتربيـة، ورعايـة 

 . زوج، وجتميل حياة
من العار واجلهل كون املرأة املسلمة، التي كرمها اهللا بأعظم دين،  -٤

وتنتسب إىل أعظم حضارة عرفتها البرشية، تتخذ املـرأة الغربيـة قـدوة هلـا، 
ياطني اإلنس، وطالب املتاع الـرخيص، ووافـق وهي التي عبث بفكرها ش

ًذلك هوى أساطني الرأساملية، الذين وجدوا فيها يدا عاملـة رخيصـة غـري 
 . مشاغبة
ـانية، ومطـلـب  -٥ ـة إنـس ـة، وحاـج األرسة الصــاحلة رضورة اجتامعـي

ديني، يثاب املسلم عىل الوفاء به، ويعاقـب عـىل التقصـري فيـه، وقـد تفطـن 
بيـاء، إىل أثـر األرسة، وأمهيتهـا يف غـرس الـدين أعداء الـبرش، وأعـداء األن
 اليهودي، حامل لواء نظرية فرويد، واألستاذ مواألخالق، فها هو دور كاي

يف جامـعـة الرسـبـون الفرنـسـية، ـيـزعم أن األرسة ـعـادة اجتامعـيـة ينبـغـي أن 
تتطور وتلغى، وإشباع الغريزة اجلنسـية يكـون عـن طريـق املتعـة املتبادلـة، 



 

 

 

 . )١( الزواج، ولألطفال املالجئًبعيدا عن قيد

تفريغ املرأة لبيتها وذريتها مطلب ملح، وعىل األمة املسلمة أن ال  -٦
تقع ضحية حضارة زائفة، وإعالم مضلل، وزخرف من القول يغر وخيدع، 
فتخرج املرأة من عشها، وتبتعد عن نشئها، فتكون العاقبة سلبيات مـؤثرة، 

جتمع، ويفقـد اجلميـع مـا ينشـدون مـن عىل املرأة، والرجل، والناشئة، وامل
g   f  e  d  ] : -جل جالله -سعادة، وينطبق عليهم قول احلق    c

  s   r    q   p   o   n  m  l  k   j  i   hZ )٢( . 

ليست السعادة بكثرة الدخل، وزيادة املال بني يدي الزوجني، بل  -٧
شـكوك السعادة يف طمأنينة النفس، وراحة البـال، وسـالمة الضـمري مـن ال

واألوهام، مع صفاء املـودة، ومجـال الـروح، ومـا حيـف األرسة مـن رمحـة، 
وتفاهم، وتآلف، وعزة رجولة، وصدق أنوثة، ثم توجه كل فرد ملا خلق له، 

 . من غري مصادمة للفطرة، أو مضادة لسنن اهللا يف خلقه

عىل فتيات اإلسالم أن ال ينخدعن بنظرية املساواة بني اجلنسـني،  -٨
األول يف هـذه القضـية هـي املـرأة ، إذ سـتحمل بموجـب هـذه فإن اخلارس 

النظرية مسؤولية جديدة، مساوية ملا حيمله الرجـل، مـع أنـه لـن حيمـل مـن 
إن هـذه النظريـة هـي : ًوظائف األنثى األساسية شيئا، ولـذا يمكـن القـول

 -أعظم حيلة انطلت عىل األنثى، فالرجل ختفف من مؤونة املرأة، وختلص 

                                                
 ٤٧٣: ص: حتفة العروس: انظر) ١(
 .  ١٠٤، ١٠٣سورة الكهف ، اآليتان ) ٢(



 
 

  
 

 . من عبء ذريتها، مع تيرس االستمتاع هبا-رية يف أحيان كث

داللة الرشع، مع العقـل واملنطـق واملصـلحة، ومقـتىض الفطـرة،  -٩
تؤكد عىل وجوب كون القوامة بيد الرجل، واإلخـالل بـذلك يعنـي اهنيـار 
األرسة، أو ضعف متاسـكها، وسـوء نتاجهـا، واملـرأة العاقلـة الرشــيدة، ال 

ًالظهـور، أو حبـا للسـيطرة، أو جمـاراة لقـوم ال هتـدم بيتها بيدهـا، رغبـة يف 
 . خالق هلم 

ّويف اخلتام أسأل اهللا أن يمـن عـىل األرسة املسـلمة، بعـودة صـادقة إىل 
 وـصـدق - ـصـىل اهللا عليـه وسـلم -ّتـدبر كتابـه، واـلـتمعن يف سـنة رسـوله 

االمتثـال للنصـوص، مـع الشـعور بـالعزة اإلسـالمية، والـتخلص مـن ذلـة 
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا .  سعد يف دنياها، وتفلح يف أخراها التبعية، حتى ت

 .حممد وعىل آله وصحبه 
 



 

 

 

 


 
عـىل البجـاوي ،طبعـة : أحكام القرآن ، أليب بكر ابن العريب ، حتقيـق  -

 .بريوت / دار الفكر : هـ النارش ١٣٩٤عام 
كيـا  أحكام القـرآن لعـامد الـدين عـيل بـن حممـد الطربي،املعـروف بال -

 .بريوت/هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٠٥ ٢اهلرايس ،ط

حممـد نـارص :  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السـبيل ، تـأليف  -
 /املكتــب اإلســالمي: هـــ ، النــارش ١٤٠٥ ، ٢الــدين األلبــاين ، ط

 .بريوت

ـــزول للواـحــدي ، حتقـيــق  - ــدان ، ط:  أـســباب الـن  ، ٢عـصــام احلمـي
 .الدمام / صالح دار اإل: النارش . هـ ١٤١٢

، ١حسن أبو غدة وآخـرين، ط. د.أ:  اإلسالم وبناء املجتمع ، تأليف  -
 .الرياض / هـ ، مكتب الرشد ١٤٢٦

ـأليف  -  ، ٩أمحــد حممــد العســال ، ط.د: اإلســالم وبنــاء املجتمــع ، ـت
 .الكويت/هـ ، دار القلم١٤١٥

حمـمــد األـمــني : أضــواء البـيــان يف إيـضــاح القــرآن بالقرآن،ـتــأليف  -
هـ ،توزيع صاحب السمو امللكي األمـري ١٤٠٣يطي، طبعة عام الشنف

 .أمحد بن عبد العزيز 

صـدقي :  البحر املحيط يف التفسـري ، أليب حيـان األنـدليس ، إرشاف  -
 .بريوت / دار الفكر : هـ ، النارش ١٤١٢حممد مجيل ، طبعة عام 



 
 

  
 

هر حممـد الطـا: تـأليف ) تفسري التحرير والتنوير (  التحرير والتنوير  -
 .الدار التونسية للنرش : ابن عاشور ، النارش 

هــ ، ١٤٠١، ٤حممد مهدي االسـتانبويل ، ط: حتفة العروس ، تأليف  -
 .بريوت / املكتب     اإلسالمي : النارش 

إبراهيم الالحم ، . د :  تفسري آيات األحكام يف سورة النساء ، تأليف  -
 .بريوت / دار العاصمة : هـ ، النارش ١٤٢٤ ، ١ط

دار : ـهــ، الـنـارش ١٤٠٦ ، ١   تفـسـري الـقـرآن العـظـيم الـبـن كـثـري ، ط -
 .بريوت/ املعرفة 

: هــ ، النـارش ١٤١١ ، ١وهبة الزحييل ، ط. د: التفسري املنري ، تأليف  -
 .بريوت / دار الفكر املعارص 

عبد الوهاب عبد اللطيف :تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، حتقيق -
 .بريوت/ املعرفة دار:  هـ ، النارش ١٣٩٥ ،٢ط

 تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ، للحافظ ابن حجر  -
 .بريوت / دار املعرفة : هـ ، النارش ١٣٨٤ ، ١العسقالين ، ط

مصـطفى عبـد القـادر، : هتذيب التهذيب للحافظ ابـن حجـر ،حتقيـق -
 .بريوت/ هـ ، دار الكتب العلمية ١٤١٥، ١ط

ـري ، حتقـيـق ـهتـذيب اللـغـة أليب منـصـور األ - عـبـد الـسـالم حمـمـد : زـه
املؤسسـة املرصيـة : هــ ، النـارش ١٣٨٤هارون وآخرين ، طبعـة عـام 

 .العامة للتأليف واألنباء والنرش 

: ، تأليف) تفسري السعدي(تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  -



 

 

 

ـدالرمحن الـسـعدي ، حتقـيـق  ـدالرمحن اللوـحيـق ، ط: عـب  ١٤٢١ ،١عـب
 .بريوت/سالة هـ،مؤسسة الر

الـبـن جرـيـر ) تفـسـري الـطـربي(ـجـامع البـيـان ـعـن تأوـيـل آي الـقـرآن   -
 ،٣الطربي ، ط

ـارش ١٣٨٨ - ـي : ـهــ ، الـن رشـكـة مكتـبـة ومطبـعـة مـصـطفى الـبـاين احللـب
 وأوالده بمرص 

البن جرير الطربي ، ) تفسري الطربي( جامع البيان عن تأويل القرآن  -
دار : ، النـارش ٢، ط حممود حممـد شـاكر وأمحـد حممـد شـاكر : حتقيق 

 .املعارف بمرص

أمحـد عبـد :  اجلامع ألحكام القرآن ، أليب عبداهللا القرطبي ، تصحيح -
/ دار إحياء الرتاث العريب: هـ ، النارش ١٣٧٢، ٢العليم الربد وين ، ط

 .بريوت 

، ٣حاشية الروض املربع، مجـع عبـدالرمحن بـن حممـد العاصـمي ، ط -
 إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء هـ ، توزيع الرئاسة العامة١٤٠٥

 .والدعوة واإلرشاد 

 ، ١حممـد حممـد حسـني ، ط /د:حصوننا مهدده من داخلها، تـأليف  -
 بريوت / مؤسسة الرسالة :   هـ ، النارش١٤٠٦

، ١حممـد فرحيـة ، ط: حقوق املرأة املسلمة يف القرآن والسـنة، تـأليف  -
 .هـ ، املكتب اإلسالمي ١٤١٦

، ٣توفيـق عـيل وهبـة ، ط: جتمع اإلسـالمي ، تـأليف دور املرأة يف امل -



 
 

  
 

 .الرياض/ هـ ، دار اللواء ١٤٠١

ــد أ - ــت برشح عـب ــن ثاـب ــوان حســـان ـب ــا ،ط.دـي ــب  ،٢مهـن دار الكـت
 بريوت  /العلمية

، ١حممد بن إبراهيم احلمـد ، ط/ د:رسائل يف أبواب متفرقة ، تأليف  -
 .الرياض / هـ ، دار ابن خزيمة ١٤٢٧

حممـد إـبـراهيم / د:األـخـالق والسـلوك ، ـتـأليف رسـائل يف الرتبيـة و -
 .الرياض / هـ ، دار ابن خزيمة ١٤٢٤ ، ٢احلمد ، ط

. هــ ١٤١٢، ٣روضة الطالبني وعمـدة املتقـني ، لإلمـام النـووي ، ط -
 .املكتب اإلسالمي 

عبـدا لعزيـز بـن نـارص : الزوج والزوجة ما هلام ومـا علـيهام ، تـأليف  -
 .الرياض/ بعة النرجس التجارية هـ ، مط١٤٢٦ ، ٢العبد اهللا ، ط

، ١ أمحد حممد شاكر ،:  سنن الرتمذي ، أليب عيسى الرتمذي ، حتقيق  -
 .مكة املكرمة / املكتبة التجارية : النارش 

حممـد :  سنن أيب داود ، لإلمام أيب داود السجستاين ، مراجعة وضبط  -
 .بريوت / ، دار الفكر ١حمي الدين عبدا حلميد ،ط

، ١حممد عبدا لقادر عطا ، ط: ى لإلمام البيهقي ، حتقيق  السنن الكرب -
 .بريوت / هـ دار الكتب العلمية ١٤١٤

 هـ دار ١٣٧٣، ١حممد فؤاد عبدا لباقي ،ط :  سنن ابن ماجه ، حتقيق  -
 .بريوت / الكتب العلمية

سنن النسائي ، برشح جالل الدين السيوطي  وحاشية السـندي ، دار  -



 

 

 

 .بريوت / الكتاب العريب 

 ، ٢حممد السعيد بن بسـيوين ،ط:شعب اإليامن لإلمام البيهقي ،حتقيق -
 .بريوت/هـ ،دار الكتب العلمية ١٤٢٩

 .بريوت / هـ عامل الكتب ١٤٠٦ ، ٥ صحيح البخاري ، ط -

حممـد :  ، تـأليف )) الفتح الكبـري (( صحيح اجلامع الصغري وزياداته  -
 .ي هـ املكتب اإلسالم١٤٠٦، ٢نارص الدين األلباين ، ط

م،دار ٢،١٩٧٢حممـد فـؤاد عبـدا لبـاقي،ط:  صحيح مسـلم ، حتقيـق  -
 بريوت/إحياء الرتاث العريب 

 /هــ ، املكتبـة املنصـورية١٣٤٩، ١صحيح مسلم يرشح النـووي ،ط -
 .القاهرة

حممـد : ، تـأليف )) الفتح الكبـري (( ضعيف اجلامع الصغري وزياداته  -
 .اإلسالمي هـ ، املكتبة ١٣٩٩ ، ٢نارص الدين األلباين ، ط

 ـفـتح الـبـاري برشح ـصـحيح اإلـمـام البـخـاري ، للـحـافظ اـبـن حـجـر  -
جامعـة : عبدا لعزيز بن عبد اهللا بن باز ، النـارش : العسقالين ، حتقيق 

 .الرياض / اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

الكشــاف ـعــن حـقــائق التـنـــزيل وعـيــون األقاوـيــل ، أليب القاـســم  -
ـزخمرشي، طبـعـة ـعـام  ــ ، ا١٣٩٢اـل ـارش ـه رشـكـة مكتـبـة ومطبـعـة : لـن

 .مصطفى الباين احللبي وأوالده بمرص

نخبـة مـن علـامء : لسان العرب ، جلامل الدين ابن منظـور ، تصـحيح  -
 .بريوت / دار صادر : ، النارش ٢اللغة ،ط



 
 

  
 

عبـد القـادر :  اللقاء بني الزوجني يف ضوء الكتـاب والسـنة ، تـأليف  -
ـة عــام  ـارش١٤٠٠أمحــد عطــاء ، طبـع ــ ، الـن ـريب  : ـه ـرتاث الـع دار اـل

 .القاهرة/

هـ ١٣٧٦، ١حممد مجال الدين القاسمي ، ط:  حماسن التأويل ، تأليف  -
ـارش : ، تصــحيح  ـاقي ، الـن ـدا لـب ـؤاد عـب ـب : حممــد ـف ـاء الكـت دار إحـي

 .القاهرة /العربية

ـب  - ـة ، مجــع وترتـي ـن تيمـي ـاوى شــيخ اإلســالم أمحــد ـب ـة فـت :  جمموـع
الرئاسة : هـ ، النارش ١٤٠٤ عام عبدالرمحن بن حممد بن قاسم ، طبعة

 .العامة لشؤون احلرمني الرشيفني 

، ١ جمموعة حمارضات لألستاذ الدكتور  حممد بـن أمحـد الصـالح ، ط -
 .الرياض / هـ ، دار السالم للنرش والتوزيع ١٤٢٣

 املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، تأليف  عبد احلق ابن عطيـة  -
هــ ، ١٤١٣ ، ١السالم عبد الشايف حممد ، طعبد : األندليس ، حتقيق 

 .بريوت / دار الكتب العلمية 

ـدين ، للــدكتور الســيد اجلمــييل ، ط - ـزان الطــب واـل ـرأة يف مـي ، ١ اـمل
 .القاهرة / هـ ، دار الرتاث العريب ١٤٠٣

 املستدرك عىل الصحيحني أليب عبداهللا احلاكم النيسـابوري ، وبذيلـه  -
يوسف املرعشيل ، دار .  إرشاف د هـ١٤٠٦ ، ١التلخيص للذهبي ،ط

 .بريوت/ املعرفة 

 .هـ ، املكتب اإلسالمي١٤٠٥ ، ٥ املسند لإلمام أمحد بن حنبل ، ط -



 

 

 

حممـد عبـد :  مشكل اآلثار أليب جعفر الطحاوي ، ضـبط وتصـحيح  -
 .بريوت/ هـ ، دار الكتب العلمية١٤١٥ ، ١السالم شاهني ، ط

حبيـب الـرمحن :  حتقيـق  املصنف أليب بكـر عبـد الـرزاق الصـنعاين ، -
 .هـ املكتب اإلسالمي ١٤٠٣ ، ٢األعظمي ، ط

حممد عبداهللا النمـر وآخـرين ، : معامل التنـزيل لإلمام البغوي ، حتقيق  -
 .الرياض / هـ ، دار طيبة ١٤٠٩ ، ١ط

عبـد :  معجم مقـاييس اللغـة أليب احلسـني أمحـد بـن فـارس ، حتقيـق  -
 .قم / ة السالم حممد هارون ، دار الكتب العلمي

عبداهللا الرتكي ، وعبد الفتـاح :  املغني ملوفق الدين ابن قدامة ، حتقيق  -
وزارة الشؤون اإلسالمية باململكـة : هـ ، توزيع ١٤١٧ ، ٣احللو ، ط

 .العربية السعودية 

املفردات يف غريب القـرآن للراغـب األصـفهاين ، حتقيـق حممـد سـيد  -
 .بريوت / كيالين ، دار املعرفة 

إبراهيم بن حممد بن ضويان  ، : سبيل يف رشح الدليل ، تأليف  منار ال -
 .هـ ، املكتب اإلسالمي ١٤٠٢ ، ٥زهري الشاويش ، ط: حتقيق 

، ٤حممد األمحدي أبـو النـور ، ط/ د: منهج السنة يف الزواج ، تأليف  -
 .القاهرة / هـ ، دار السالم للطباعة والنرش ١٤١٣

أمحد راتب : ن حييى الليثي ، إعداد املوطأ لإلمام مالك ، رواية حييى ب -
 .بريوت/ هـ ، دار النفائس ١٤٠٤ ، ٧عرموش، ط

 الناـسـخ واملنـسـوخ يف كـتـاب اهللا ـعـز وـجـل ، أليب جعـفـر النـحـاس ،  -



 
 

  
 

/ ـهــ ، مؤسـسـة الرـسـالة ١٤١٢ ، ١ـسـليامن الالـحـم ، ط. د: حتقـيـق 
 .بريوت

د حمـمـد أـمحـ. د:  النـظـام االجتامـعـي واخللـقـي يف اإلـسـالمي ، ـتـأليف  -
/ هـ ، دار الـنرش الـدويل١٤٢٤ ، ١أمحد فؤاد حممود ، ط. حسن ، ود
 .الرياض

النهاية يف غريب احلديث واألثر ، لإلمـام أيب السـعادات ابـن األثـري،  -
 .هـ ١٣٨٣، ١طاهر الزاوي وحممود الطناحي ، ط: حتقيق 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 




 



 

 الراعوشعامد طه أمحد  .د
 كليـة أصـول –أستاذ مساعد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  •

 . قسم القرآن الكريم وعلومه–الدين 
يف القرآن الكريم وعلومه من جامعـة املفـرق  .حصل عىل درجة املاجستري •

 ).املنهج العقيل يف القرآن الكريم: (األردنية بأطروحته 
: جامعـة الريمـوك األردنيـة بأطروحتـه من كتوراه حصل عىل درجة الد •

 )ًا دراسة ونقد-ابن عاشور عند القرآن  علوم(



 
 

  
 



 

 

 

  الرحيمالرمحن اهللا بسم


ورد يف القرآن الكريم حروف من حروف املعاين الظاهر فيها أهنا زائدة 
، أقصـد أن املعنـى يسـتقيم هبـا وبـدوهنا،  عىل الرتكيـب-من حيث املعنى-

الرتكيـب ألن من املعيب وجودهـا يف ، وهذه املواضع من مشكالت القرآن
خـذ . وهذا إن حصل يف أي كـالم خيـل ببالغتـه، إن مل يكن هلا اثر يف املعنى
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وظاهر معناها مع وجـود هـذين ) الكاف ومثل(اآلية هذه حرفا تشبيه مها 
ْاحلرفني معا أهنا تنفي الشبيه عن مثل اهللا وهذا من شأنه أن  يثبت هللا مثيال ثم ِ

 .وال شك أن هذا باطل بإمجاع األمة، ينفي شبيه هذا املثيل
ولذلك ذهب بعض العلـامء لـدفع هـذا اإلشـكال إىل القـول بـأن أحـد 

واعرتض آخرون عـىل هـذا التوجيـه واعتـربوه خمـال ببالغـة ، احلرفني زائد
وراحوا يبحثون عن تأويالت أخرى تدفع اإلشكال بـدون القـول ، القرآن

   .  بزيادة أحد احلرفني
 والذي استنتجته تعليال هلذه الظاهرة هو أن قـول القـائلني بالزيـادة يف 
القرآن الكريم يعني عندهم أن احلرف زائـد مـن الناحيـة اإلعرابيـة ال مـن 

لكني مع ذلك ال . لذلك يقولون هذا حرف زائد جاء للتوكيد، ناحية املعنى
رف من هذه احلروف معنى مفيدا لـه أطمئن هلذا القول بل أرى أن لكل ح

وال يصح القول بزيادة كلمة وال حـرف وردت يف ، أثره يف النظم والسياق
-فضال عىل أن هنالك تأويالت معتربة تفرس ورود هذه األحـرف ، القرآن



 
 

  
 

 ـتـدفع اإلشـكال وتزيـد الرتكيـب بالغـة وروـعـة ال -التـي قيـل إهنـا زائـدة
ن القرآن أبلغ كـالم ومثلـه يـأيت فيـه والذي يستلزم ذلك أ. يكتسبها بدوهنا

 .ُاحلرف يف موضعه املناسب ال يستغنى عنه وال يسد مكانه غريه

وهـذا لـيس . لعل الذي دفع القائلني بالزيادة التـزامهم بقواعـد النحـو
إضافة إىل ، ملزما واألصل أن نحاكم اللغة وقواعدها بنظم القرآن وقواعده

ها بالزيادة كشف لنـا عـن معـاين أصـيلة أن التمعن يف الرتاكيب التي قيل في
 .أفدهتا هذه احلروف







 

 

 

 
 والصالة والسالم عـىل رسـوله األمـني املبعـوث العاملني هللا رب احلمد

 :بعدو  وعىل وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينرمحة للعاملني
ونسـخ ،  الرساالت السـاموية برسـالة اإلسـالمختمحكمة اهللا أن من ف

  عـىلوكان القـرآن الكـريم املعجـزة الدالـة ، الكتب املقدسة بالقرآن الكريم
 النـاس عليـه إىل أن تـقـوم يسـريواملـنهج الـذي ،  الرسـول والرسـالةصـدق
 .الساعة

 عالية بحيث عجز رتبة هذا شأنه كان من البالغة واإلحكام يف وكتاب
حـرف يف  أنك جتد كل كلمة فيـه بـل كـل ومن بالغته. البرش عن معارضته

وال ، وله موقع مـن الـنظم ال يسـتغنى عنـه املعنـى، مكانه األنسب واألبلغ
ال يناقض بعضه بعضا ال ، آخرهنه منسجم كله من أوله إىل إ ،يغني عنه غريه

MM لهمصداقا لوصف اهللا تعاىل ، يف األسلوب وال يف املعني   L   KN    O   
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 ليسوا يف رتبة واحدة من الفهم والفصاحة القرآن  أن من يقرؤون غري

 لـذلك لـيس مـن الغريـب أن ؛ الكالمبنيواملعرفة باملعاين ووجوه التأليف 
وممـا قـد يشـكل . أمورهيقرأ البعض شيئا من القرآن  فيشكل عليهم بعض 

أمر يتعلق بحروف من حرف املعـاين جـاءت يف مواضـع الظـاهر منهـا أهنـا 
ولتعليل ذلك قـالوا ،  عىل بناء اجلملة وكأهنا ال تضيف معنى تأسيسيازائدة

بزيادة هذه األحرف من ناحية أعرابية واعتربوا الغرض من جميئها التأكيـد 
بل جتد منهم من يقول ، وليس من هؤالء من يقول بالزيادة دائام، عىل املعنى



 
 

  
 

ء قبلوا فكرة وهذا يعني أن هؤال، بالزيادة يف موضع وينفيها يف موضع آخر
وجود حروف زائدة من حيث املبدأ عندما مل يدركوا هلـذه احلـروف معنـى 

لكنهم إن وجودوا هلا معنى تأسيسيا نفوا القول بالزيادة ورجعوا ، تأسيسيا
 .إىل األصل

وفريق آخر عارض القول بالزيـادة ورأى أنـه ال يناسـب طبيعـة اللغـة 
وتأولوا هذه املواضع ، اإلعجازالعربية والقرآن الكريم من حيث البالغة و

وذكروا يف معاين هذه احلروف وجوها متعددة دفعـوا هبـا اإلشـكال حيـث 
 . ورد

وهنالك فريق ثالث حرصوا عىل اسـتنباط معنـى تأسـييس تفيـده هـذه 
لكنهم مل جيدوا حرجا يف وصف هذه احلـروف بالزيـادة حيـث مل ، احلروف

أـهنـا زائـدة ـمـن ناحـيـة ويقصـدون ، يمكـنهم الوـقـوف عـىل معـنـى تأسيـسـيا
 . األعراب ومؤكدة من ناحية املعنى

، سـأحاول يف بحثـي هـذا مناقشـتها، هذه آراء يف قضية مهمة وخطـرية
وأن ، وأرجو أن أمتكن من حتقيق هذه املسألة بطريقـة منهجيـة وموضـوعية

 .يكون يف هذا البحث خري للعلم ولطلبته
 خطة البحث

 روفوفيه املقصود من زيادة احل: التمهيد
 :ة مباحث هيأربعةزيادة احلروف بني املجيزين واملانعني وفيه : الفصل األول

  القائلون بالزيادة:املبحث األول
  املانعون للزيادة:املبحث الثاين



 

 

 

  مناقشة زيادة احلروف :املبحث الثالث
  دوافع القول بزيادة احلروف يف القرآن:املبحث الرابع

واضع قيل فيهـا حـروف زائـدة وفيـه أربعـة دراسة تطبيقية مل: الفصل الثاين
 :مباحث هي
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 . اآليات التي أمر اهللا هبا املالئكة وإبليس بالسجود آلدم-
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،  احلروف علامء مـن فـروع خمتلفـة مـن العلـوماستخدم مصطلح زيادة
ممـا جعـل هـذا املصـطلح ، استخدمه النحويون واملفرسون وعلـامء البالغـة

 .فضفاضا حيتمل أكثر من معنى
لذلك أردت قبل الرشوع يف بحثي هذا حتديـد مفهـوم مصـطلح زيـادة 

ليتسـنى يل بعـد تقريـر ، احلروف فيام يتعلق بتفسـري القـرآن الكـريم خاصـة
م هذا املصطلح دراسة املوقـف مـن هـذه القضـية اهلامـة واخلطـرية يف مفهو

ولتحديد مفهوم هذا املصـطلح أبـني أوال املعنـى اللغـوي ثـم ، ذات الوقت
 .االصطالحي

 :أن ": قـال الراغـب معناهـا، )١(النمـو والتكـاثر: الزيادة 
  )٢(."ينضم إىل ما عليه اليشء يف نفسه يشء آخر

 :أي احلـروف التـي ، ويقصـد بـه هنـا حـروف اهلجـاء، مجـع حـرف
أو حـروف األدوات التـي تـربط االسـم باالسـم ، تتكون منها بنية الكلمـة

وتسمى الثانية حروف املعاين وهي ، )٣(والفعل بالفعل كمن وعىل ونحوها
 .يف هذا البحث التي تعنينا

 :دامات العلـامء مـن خـالل اسـتقراء كثـري مـن اسـتخ
                                                

 مادة زيد ، الرازي،   خمتار الصحاح(١)
 ٢١٥ص ، الراغب،   املفردات(٢)
 مادة حرف ،الفريوز آبادي،   القاموس املحيط(٣)



 

 

 

ملصطلح زيادة احلروف وجدت أهنم مل يتفقوا عىل معنى واضح حمـدد هلـذا 
، فبعضهم يستخدمه ويريد به زيادة احلرف من حيـث اإلعـراب، املصطلح

ويرى هؤالء ، بمعنى أن احلرف الزائد إذا أسقط من الكالم بقي الكالم تاما
 .ى احلرف عىل هذا النحو إنام هو لتأكيد املعنءأن جمي

ويرى فريـق آخـر أن زيـادة احلـروف تعنـي جميئهـا زائـدة يف اإلعـراب 
ابـن  نقـل الـزركيش عـن  حيـث. وهذا القول غريب لكنـه مـروي، واملعنى

وما جاء منه ، ألنه تكلم بغري فائدة،  أنه ليس يف كالم العرب زائد"الرساج 
 ومنهم من جوزه وجعـل وجـوده _ ثم يقول الزركيش _محله عىل التوكيد 

 )١(."وهو أفسد الطرق ، العدمك
 وكلهـم مـن جهابـذة اللغـة _أسـتبعد أن يقصـد هـؤالء العلـامء : قلت
بمعنـى أن ،  أن احلرف قد جيئ يف القرآن الكريم ويكـون زائـدا_والتفسري 

حذفه أو زيادته سواء يف املعنـى ؛ ألن هـذا طعـن ببالغـة القـرآن وإعجـازه 
 .وهذا ال يقول به مسلم
وإنام هـي ،  يعنون بلفظ الزيادة أهنا تأيت عبثا أو لغوالذلك أستبعد أهنم

وعليـه ، عندهم زائدة من حيث اإلعراب أما من حيث املعنى فهي للتأكيـد
وهـم بـذلك ، من الزيادة عندهم الزيادة من الناحية األعرابيـة فإن املقصود

 .حيسبون عىل القول الثاين أو الثالث
ـزركيش ـول اـل ـادة والل": يـق ـم أن الزـي ـنيواعـل ـارة البرصـي ـن عـب ـو ـم ، ـغ

                                                
 ٣/٨١، الزركيش،   الربهان يف علوم القرآن(١)



 
 

  
 

 واألوىل اجتناب مثـل _ ثم يقول _... والصلة واحلشو من عبارة الكوفيني
ال ، هذه العبارة يف كتاب اهللا فإن مراد النحويني بالزائد من جهـة اإلعـراب

 )١(."من جهة املعنى
وهنالك رأي آخر يرى أصحابه أن هذه احلروف جاءت لغرض لفظي 

وممن قـال بـذلك السـيوطي ،  الصويت للحرفيتعلق بجرس الكالم واألثر
وألجـل تـزيني اللفـظ وجعلـه ، حيث يرى أن احلروف تزاد طلبا للفصاحة

 وهـذا ذكـره )٢(مهيئا الستقامة وزن الشعر أو حسـن السـجع أو غـري ذلـك
 )    ٣(.الرافعي يف كتابه إعجاز القرآن والبالغة النبوية

: ديفا هلـذا املصـطلحومن املصطلحات التي استخدمها بعض العلامء ر
ــوي ــاء، والـصــلة، اللـغــو أو التوكـيــد اللـغ ــزع، واإللـق ، والـســقوط، والـن

 .ءواالستغنا
 :وفيام ييل بيان هذه املذاهب بالتفصيل




                                                
  ٣/٨، الزركيش،   الربهان يف علوم القرآن(١)
 .١/٣٥٦، السيوطي،  األشباه والنظائر يف النحو(٢)
 . ١٩٠-١٨٩ص ، الرافعي،  إعجاز القرآن(٣)



 

 

 







 

امء اللغة وأبـو عبيـدة والفـراء سيبويه من عل، ممن قالوا بزيادة احلروف
والزجـاجي مـن ، والزجاج وهؤالء من علامء معاين القرآن الكريم وإعرابه

وغـريهم ، والزخمرشي وأبو حيان من علـامء التفسـري، علامء حروف املعاين
 .والذين قالوا بوجود حروف زائدة هم مجهور اللغويني واملفرسين

بـل جتـد ، قول بالزيادة دائاموجتدر اإلشارة إىل أن ليس من هؤالء من ي
منهم من يقول بالزيادة يف موضع وينفيها يف موضع آخر كام سـيظهر لنـا ال 

وهذا يعني أن هؤالء قبلوا فكرة وجود حروف زائدة من حيث املبدأ ، حقا
لكنهم إن وجودوا هلا معنـى ، عندما مل يدركوا هلذه احلروف معنى تأسيسيا

لذلك جتد من الكتاب من ، جعوا إىل األصلتأسيسيا نفوا القول بالزيادة ور
وفريقـا ثالثـا أثـب ، صنف العلامء يف هذا املقام ثالثة أصناف مثبتني ونـافني

لكني رأيت أن مـن أثبـت أحيانـا أحـرى بـه أن ، أحيانا ونفى أحيانا أخرى
 . يكون مع املثبتني ألنه قبل فكرة الزيادة من حيث املبدأ

لـن أنـاقش أقـواهلم يف هـذا الفصـل ألن وفيام ييل أمثلة عىل كل فريق و
غريض من هذا هنا عـرض أقـواهلم والتأكـد مـن أهنـم فعـال قـالوا بالزيـادة 

 .وسأترك املناقشة للفصل التايل. وبيان مقصدهم من ذلك



 
 

  
 

 
سـيبويه ممـن قـالوا ، )الكتـاب ( صاحب أقدم مصـنف يف النحـو وهـو 

 ).توكيد لغوي (  احلروف يف القرآن  الكريم وعرب عنها بمصطلح بزيادة
وذلـك ، وتكـون توكيـدا لغويـا") مـا ( عند حديثه عن _ مثال _يقول 

وقـال اهللا عـز ، وقولك غضبت من غري ما جـرم، متى ما تأتني آتك: قولك
#  M :وجل  "  !L) وهـي لغـو يف أهنـا مل ) ١٣: املائـدة( و)١٥٥:النسـاء

ـد ، ـشـيئا مل يـكـن قـبـل أن ـجتـيء ـمـن العـمـلـحتـدث إذا ـجـاءت  ـي توكـي وـه
 )١(."للكالم

لكن املتتبع ملصطلح سيبويه جيد أنه ال يقصد باللغو أنه فضـل كـالم أو 
ويؤكد ذلك كالمه ، إنام يقصد أنه لغو يف اإلعراب، حشو ال فائدة من ذكره

ْمن ( عند حديثه عن   وقد تدخل يف موضع لو مل تدخل فيه ": حيث يقول) ِ
:  وذلك قولك_ ثم يقول _) ما(ولكنها توكيد بمنزلة ، ان الكالم مستقيامك

كـان الكـالم ) مـن(ولـو أخرجـت . وما رأيت مـن أحـد، ما أتاين من رجل
؛ ألن هذا موضع تبعيض فأراد أنـه مل يأتـه بعـض )من(حسنا، ولكنه آكد بـ

أمـا مـن حيـث ، فهو يقصد اللغو من ناحية اإلعـراب، )٢("الرجال والناس
 .ملعنى فاحلرف عنده يفيد التوكيدا


 وـكـان ذـكـره لزـيـادة ،)جمـاز الـقـرآن(عـرض لزـيـادة اـحلـروف يف كتاـبـه 

                                                
  ٤/٢٢١، حتقيق عبد السالم هارون، سيبويه، _ كتاب سيبويه _ الكتاب (١)
 ٤/٢٢٥،   الكتاب(٢)



 

 

 

وأحيانا يذكر أن ، فأحيانا يذكر أن احلرف من الزوائد، احلروف عىل نحوين
 . احلرف يزاد للتنبيه والتوكيد

#M :قوله تعاىل: مثال األول  " ! & %  $  ) ' 0  / . -  ,  +  * 

3  2  1L )ـال ) األـعـراف ـه _ ـجمـازه "ـق ـذي حيـمـل علـي ـاه اـل  أن _ أي معـن
ـن حــروف ، يف موضــع اإلجيــاب) ال ( والعــرب تضــع ، تســجد وهــي ـم
 )١(."الزوائد

ـاين ـال الـث ـد قولــه تعــاىل:مـث  M 0 1 2 3 4 5 6 7 8: عـن

9L)ــام ـطــائرهم:  ـجمــازه": ـقــال، )ألعـــراف ــزاد ، إـن ه للتنبـيــ) أال(وـت
 قال الالم )ألعرافا(M r s    t u zL : وعند قوله تعاىل)٢(."والتوكيد

 واملالحـظ مـن هـذا أن قـول أيب عبيـدة يف إثبـات )٣(."املفتوحة تزاد توكيدا
ـال األول ـادة واـضـح يف املـث ـيهام ، الزـي ـب ـف ـاالن األـخـريان فـقـد ذـه ـا املـث أـم

اب ولكنـه وأشباههام مذهب سيبويه وهو أن احلرف زائد من ناحية اإلعـر
 .من حيث املعنى للتوكيد


 من النحاة الكوفيني وهو ممـن يقولـون )معاين القرآن ( صاحب كتاب 
وـهـو ) الـصـلة (ويـعـرب عـنـه بمـصـطلحات ـعـدة أـشـهرها ، بزيـادة اـحلـروف

اإللقـاء والنـزع والسـقوط (ومـن مصـطلحاته ، مصطلح الكوفيني للزيـادة
                                                

  ١/٢١١، أبو عبيدة،   جماز القرآن(١)
 ١/٢٢٦،   جماز القرآن(٢)
 ٢٢٥ /١،   جماز القرآن(٣)



 
 

  
 

 ). واالستغناء
M   V: يف قوله تعاىل) الواو ( ومما اعتربه الفراء حرفا زائدا    U   T

y   Y   X   WL  حتى إذا تنازعتم يف األمر ": حيث قال) آل عمران( 
&  '  M : كام يقال، فهذه الواو معناها السقوط، فشلتم   %      $   #   "   !

)   (L )ال ومع أن الفراء يقول بزيادة بعض احلـروف إ، )١()الصافات
نحـو كالمـه يف ، أننا نجده أحيانا يرد قول غريه بالزيـادة يف بعـض املواضـع

MD:قوله تعاىل   C   B    A   @   ?   >    =   <   ;L )حيـث ) الفاحتـة
) سوى ( هنا معنى ) غري ( قال بعض من ال يعرف العربية إن معنى ": قال

ما ال يتبني وهذا غري جائز ألن املعنى وقع عىل ... صلة يف الكالم) ال ( وأن 
صـلة ) ال (   وإنام جيوز أن جتعـل _ ويقول _ حمض )٢(فيه عمله فهو حجد 

 ) ٣(."إذا اتصلت بحجد قبلها 


وهو ممن . من النحاة البرصيني) معاين القرآن وإعرابه  ( صاحب كتاب

كنـه أحيانـا يـرفض قـول غـريه ول، جيوز القـول بزيـادة احلـروف يف القـرآن
بالزيادة يف بعض املواضع خالفا خاصا يف هذه املواضع فحسب ال يف مبـدأ 

ـادة ـادة ، القــول بالزـي ـه بزـي ـادة قوـل ـه بالزـي ـة قوـل ـن أمثـل ـا (وـم ـه ) ـم يف قوـل
M Ú:تعاىل       Ï   ÎL)وما زائدة مؤكـدة واملعنـى "حيث قال ) القصص 

                                                
  ١/٢٣٨، معاين القرآن  للفراء (١)

 .مصطلح عند النحاة الكوفيني يقابل مصلح النفي عند البرصيني:  اجلحد(٢) 
 . ١/٢٥َّوقد رد قول أيب عبيد يف جماز القرآن  انظر ،  بترصف يسري١/٨  معاين القرآن  للفراء (٣)



 

 

 

 M Ì Í Î  Ï Ð:ـعـاىلوكـذلك يف قولـه ت) ١(."أي األجلـني قضـيت 

ÑL )عـن : زائدة بمعنى التوكيد وكأن معناه) ما  ("حيث قال ) املؤمنون
 وهو يقول مالزما لقوله بزيادة احلرف أنـه جـاء )٢(."قليل ليصبحن نادمني 

 .للتوكيد
ـه  ـي رد فيهــا الزجــاج قــول غــريه بالزيــادة يف قوـل َّومــن املواضــع الـت

ـاىل ـرة( M! " # $ % & ' ( ) ? L:تـع حـيـث ) البـق
وهذا إقدام من أيب عبيدة ألن القرآن ، ههنا زائدة) إذ( قال أبو عبيدة ": قال

معناها الوقت وهي ) إذ(و، ال ينبغي أن يتكلم فيه إال بغاية جتري عىل احلق
 ) ٣(."اسم فكيف يكون لغوا ومعناه الوقت؟

 
ذـكـر فـيـه زـيـادة بـعـض ) املـعـاين والـصـفات ـحـروف (ـصـاحب كـتـاب 
، )القيامـة(M Z [ \ ]  ^  L :يف قولـه تعـاىل) ال(احلروف نحـو زيـادة 

 )٤(." تزاد مع اليمني وتطرح"ذكر أهنا 
      M 1 2 : تـكـون مزـيـدة كقوـلـه تـعـاىل"ـقـال ـعـن الـكـاف ، :ـكـذلك

34 5   6 7 8 L)٥(."املعنى ليس مثله يشء) الشورى( 

                                                
 ١٤٢/ ٤، الزجاج،   معاين القرآن  وإعرابه(١)
  ٤/١٣، رآن وإعرابه للزجاج  معاين الق(٢)
  ١٠٨/ ١،   معاين القرآن وإعرابه للزجاج(٣)
 ٨ص ، الزجاجي،   حروف املعاين والصفات(٤)
  ٤٠  حروف املعاين ص (٥)



 
 

  
 


ـائق التنزـيـل وعـيـون األقاوـيـل يف وـجـوه (ـصـاحب  الكـشـاف ـعـن حـق

 ( M :يف قولـه تعـاىل) مـا(يقول بالزيادة ومن ذلك قوله بزيادة . )التأويل 

* + , - K .  L)مزـيـدة للتوكـيـد) ـمـا  ( ":حـيـث ـقـال) آل عـمـران ،
 M u v :ونحـوه، وللداللة عىل أن لينه هلـم مـا كـان إال برمحـة مـن اهللا

w x ½ L  )١(.")املائدة( 
       ويالحظ أن الزخمرشي يف املواضـع التـي يقـول فيهـا بالزيـادة يقـرر أن 

وبرغم قوله بالزيادة إال أنه يف كثري من املواضع يرد . الزيادة جاءت للتأكيد
قول اآلخرين بالزيادة ويستنبط يف تلك املواضع حكام دقيقـة تؤكـد أصـالة 

: يقول) املائدة(M - .  aL :ن ذلك عند قوله تعاىلوم. احلرف
  )٢(."وعليه فالباء أصلية لإللصاق: ثم قال،  املراد إلصاق املسح بالرأس"


وـهـو ـمـن الـقـائلني بالزـيـادة وـمـن ، )تفـسـري البـحـر املـحـيط ( ـصـاحب 

ْمـن(األمثلة عىل ذلك قوله بزيادة  M P Q R S [  L :يف قولـه تعـاىل) ِ
ْمن ": قال، )األنعام(  مـا أن فيهـا الزيـادة ومعنـى، اجلنس الستغراق زائدة ِ

 ال ممـا بعـدها النكـرة كانـت  فـإذاQ بقولـه فاعل قبلها ملا معمول بعدها
ْمن كانت، العام النفي يف إال يستعمل  الـدار يف مـا نحـو االسـتغراق لتأكيد ِ

 نفي هبا يراد أن وجيوز، االستغراق هبا يراد أن جيوز مما تكان وإذا، أحد من
                                                

 ١/٤٣١، الزخمرشي،   الكشاف(١)
 ٦١٠/ ١،   الكشاف(٢)



 

 

 

ْمـن كانـت الكـامل نفي أو الوحدة  مـن قـام مـا نحـو االسـتغراق عـىل دالـة ِ
K - , + * ( M : وعند قوله تعاىل)١(."رجل .  L)قـال )آل عمـران

 .)٢("هنا زائدة للتأكيد) ما(و
 نقل عند قوله لكن أبا حيان يرد القول بالزيادة يف بعض املواضع حيث

قـول مـن جـوز الزيـادة وقـال )  البقرة(M " # $ % & ' 6 L :تعاىل
 )٣(.")من(ُّوهذا فاسد ألن احلال ال جير بـ 

مما سبق يبدوا أن العلامء الذين استخدموا مصـطلح الزيـادة يف وصـف 
ويؤكـد ، كانوا يقصدون الزيادة النحويـة، بعض احلروف يف القرآن الكريم

أحيانا يطلقون لفظ الزيادة مصحوبا بقيد التأكيد فيقولون ذلك أهنم  كانوا 
وعليه فإن قوهلم بالزيادة ليس املقصود منه أن هـذا احلـروف ، زائد للتأكيد

بل املقصود منه أن احلـرف مل ، فضلة لغوية ال فائدة منها ووجودها كعدمها
وـهـذا ـمـا ذـكـره ـسـيبويه عـنـدما ـحتـدث . يـضـف ـشـيئا ـعـىل املعـنـى األـصـيل

 وقد تدخل يف موضع لو مل تدخل فيه كان الكالم مسـتقيام " فقال )من(عن
 ) ٤(."ولكنها توكيد


عرض الطربي للحروف التي قيل إهنا زائدة وكان دائام يرد هذا القول 

                                                
 ٤٣٦ /٤،   البحر املحيط(١)
 ٣/٤٠٧،   البحر املحيط(٢)
 ٥٤٩/ ١،   البحر املحيط(٣)
 ٤/٢٢٥،   الكتاب(٤)



 
 

  
 

وحياول أن جيد من خالل نظره الدقيق للحرف واآلية والسياق فائدة ملجيئه 
 $ # " ! M: ومن ذلك عند تفسري لقوله تعاىل، ب التوكيدبجان

% & ' ( ) ? L) نقل القول بزيادة إذ وأن املعنـى عـىل ، )البقرة
جاءت هنا بمعنى اجلـزاء ) إذ ( وقرر أن ، ثم رد هذا القول، ذلك قال ربك

 )١(.لتدل عىل جمهول من الوقت) الرشط(
 - , + * ( M  قوله تعاىليف) ما(     ومن ذلك أيضا رده للقول بزيادة 

K.  L)ـال) آل عـمـران ـا ( زـعـم أن ": ـق ـدة) ـم ـك زاـئ وأن معـنـى ، يف ذـل
 ثم قال رادا هذا القول ومبينا نظم الكـالم _الكالم فربمحة من اهللا لنت هلم 

إذ كانت ،  إنام ذلك من املتكلم عىل ابتداء الكالم باخلرب عن عموم األشياء_
ّثم ختص وتعم ما عمته بام تذكره بعدها، كلمة جتمع كل األشياء) ما (  ّ".)٢( 

ال تفيـد مـن ) مـا ( بـأن زيـادة "ثم يعلل الطربي رفضه ملذهب الزيادة 
 فـالطربي )٣(."الكالم معنى يف الكالم وغري جائز أضافته إىل اهللا جل ثنـاؤه

وكتاب اهللا عـز وجـل وهـو يف ، يرى أن الزيادة يف الكالم بدون فائدة عيب
غة منزه عن هذا العيب لذلك يرى أنه غري جائز أن يكون يف أعىل رتب البال

 .كتاب اهللا حرف ال معنى له
ومن املواضـع التـي يطيـل فيهـا الطـربي الكـالم يف رد القـول بالزيـادة 

حيث ذكر القول بزيادة ) القيامة(M Z [ \ ]  ̂  L :تفسريه لقوله تعاىل
                                                

  وسيأيت توضيح هذا املثال الحقا ٢٢٤/ ١، للطربي،   انظر جامع البيان(١)
 ١/٤٧١،   جامع البيان(٢)
 ٤٧١/ ١،   جامع البيان(٣)



 

 

 

ورد ، ود نفي القسموأن املقصود القسم ونقل كذلك القول بأن املقص) ال(
ونفي زيادهتـا ) ال(هذين القولني واختار قوال ثالثا مبنيا عىل القول بأصالة 

أصلية نافيـة تنفـي سـابقا هلـا ويسـمى هـذا النـوع مـن القسـم ) ال(وهو أن 
 وأوىل األقــوال يف ذلــك عنــدي ": يقــول الطــربي، )اليمــني املســتأنف(

وجعل ، وبالنفس اللوامة، امةإن اهللا أقسم بيوم القي: بالصواب قول من قال
 )١(."لكالم قد كان تقدمه من قوم وجوابا هلم) ال(

                                                
 ١٤/١٧٢،   جامع البيان(١)



 
 

  
 




 

هنا أذكر أقوال طائفة من العلامء مل يقبلوا القول بالزيادة ومل يرتضوها 
يف يشء من القرآن  الكريم وال بوجـه مـن الوجـوه حتـى عـىل القـول بأهنـا 

:الء من ييلللتوكيد ومن هؤ


وهـو ينكـر القـول . )مفـاتيح الغيـب ( صاحب كتاب التفسـري الكبـري 
 احلكـم بـأن "ويعتربه أمرا مشـكال صـعبا حيـث يقـول ،  بالزيادة يف القرآن

 ) ١(."كلمة من كتاب اهللا لغو ال فائدة فيها مشكل صعب

 : يبني حكمه هذا عىل أصول هيو
والعقول البرشية ، إال وفيه فائدة،  ما من حرف وال حركة يف القرآن-١

وهذه إشارة مهمة من الرازي تفيد أن . قد تدرك هذه الفائدة وقد ال تدركها
عدم فهم اإلنسان ملعنى حرف والغرض منه ينبغـي أن ال يدفعـه إىل القـول 

 ": يقول. العلة يف فهمه وعجزه عن إدراكهافالفائدة موجودة لكن ، بزيادته
ما من حرف وال حركة يف القـرآن  إال وفيـه فائـدة ثـم إن العقـول البرشيـة 

 ) ٢(."وما أويت البرش من العلم إال قليال ، تدرك بعضها وال تصل إىل أكثرها

)  ٣(." األصل يف الكالم ال سيام كالم اهللا تعـاىل أن ال يكـون زائـدا "-٢

                                                
 " قال ما منعك أال تسـجد إذا أمرتـك "عند تفسري لقوله تعاىل ، الفخر الرازي،   التفسري الكبري(١)

 ٣٢ -/ ١٤ – ١٢األعراف 
 ٢٥/٦٢ " وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبرشى " التفسري الكبري عند تفسريه (٢)
 ٢٤/٤١، ٦٣/ النور "فليحذر الذين خيالفون عن أمره :  التفسري الكبري عند تفسري لقوله تعاىل(٣)



 

 

 

وال يصـار إىل ، النظر يف فائدة احلرف ضـمن سـياقه هـو األصـلوعليه فإن 
وباسـتقراء حـروف القـرآن الكـريم ، القول باالستثناء إال إذا تعذر األصل

وعليـه ، التي ادعى البعض زيادهتا نجد أن كثريا من العلامء وجد هلـا فائـدة
 . فإن كالم الذي استنبط الفائدة هو األصل واألصل مقدم عىل االستثناء

من اجلدير بالذكر هنا أن بعض القـائلني بالزيـادة يف مواضـع يـأيت يف و
 .مواضع أخرى ويرد القول بزيادة حروف ويستنبط هلا معاين دقيقة مفيدة

 القول بزيادة يشء يف القرآن يعنى أنه لغو باطل جيب طرحـه حتـى -٣
إن  ": يقول الرازي)  ١(،ينتظم الكالم وهذا طعن يف ببالغة القرآن وإعجازه

 )٢(."وكونه لغوا ينايف ذلك، اهللا تعاىل وصف القرآن بكونه هدى وبيانا

  وال يرتك الرازي موضعا فيه زعم بزيادة حرف إال ويقف عنده مفندا 
  . - M :ومن ذلك قولـه تعـاىل، زعم الزيادة ومبينا فائدة احلرف

aL)ينقل عن بعضهم القول بالزيـادة وينقـل عـن الشـافعي أهنـا ) املائدة
ـأن ـكـالم رب الـعـاملني ": تبـعـيض ـثـم يـقـوللل  واألول باـطـل ألن احلـكـم ـب

وذلك ألن املقصود من الكالم إظهار ، وأحكم احلاكمني لغو يف غاية البعد
فثبت أنه يفيد فائـدة زائـدة وكـل ، ومحله عىل اللغو خالف األصل، الفائدة

 ) ٣(."من قال بذلك قال إن الفائدة هي التبعيض 

لكن حرص فائدة البـاء بـالتبعيض لـيس صـحيحا وهذا رد قوي : قلت
                                                

  ٢١٥-٢١٤/ ٢، التفسري الكبري (١)
 ٢/١٣٥ " إن اهللا ال يستحي أن يرضب مثال ما بعوضة " التفسري الكبري عند تفسريه لقوله تعاىل) (٢

 ٩٨/ ١،   التفسري الكبري عند حديثه يف مسائل متعلقة باالستعاذة عن الباء(٣)



 
 

  
 

 )  ١(.وقد ذكر البعض أهنا لاللتصاق

 M C D E F G H I :ومثال ذلك كذلك عند قوله تعـاىل   
J L) إهنـا ليسـت ": زائـدة ثـم قـال) مـن(نقل عن الواحدي أن ) احلجر 

زائدة ألهنا تفيد التبعيض أي هذا احلكم مل حيصل يف بعض من أبعاض هذه 
للتبعيض آكد يف إفادة ) من(قلت وما ذهب إليه الرازي يف أن ) ٢(."ة احلقيق

 .عموم النفي ألن تسبق أي أمة أجلها أو تستأخره


آل (K.  L - , + * ( M يف قولـه تعـاىل) مـا(ذكر أن يف معنـى 
 ثـم ا أي فربمحة مـن اهللا لنـت هلـم زائدة ال معنى هلقوالن أوهلام أهنا)عمران

 أن هـذا : وهذا القـول ال أراه صـوابا وفيـه نظـر مـن وجهـني أحـدمها:قال
 ألن املجاز هو داللة اللفظ عىل غري ما وضـع لـه يف ،القسم ليس من املجاز

 وإنام هي دالة عىل الوضـع اللغـوي ، وهذا غري موجود يف اآلية،أصل اللغة
أين لو سـلمت أن ذلـك مـن : قالالوجه اآلخر  و.املنطوق به يف أصل اللغة

 ولكنهـا وردت تفخـيام ألمـر ،املجاز ألنكرت أن لفظة ما زائدة ال معنى هلا
 ولـو عـرى الكـالم ،ن هبا رسول اهللا له وهي حمض الفصاحةالنعمة التي ال

 وال يعـرف .منها ملا كانت له تلك الفخامة وقد ورد مثلها يف كـالم العـرب
 ومـن ذهـب إىل أن يف القـرآن .لـامء الفصـاحة والبالغـةذلك إال أهله من ع

 وإمـا أن يكـون ، فإما أن يكـون جـاهال هبـذا القـول:لفظا زائدا ال معنى له
                                                

  ٦١٠/ ١  الزخمرشي (١)
 ١٥٦/ ١٩،   التفسري الكبري(٢)



 

 

 

 يف هـذه اآليـة زائـدة فـإنام )مـا( وقول النحاة إن ،متسمحا يف دينه واعتقاده
 كام يسموهنا يف موضـع آخـر كافـة ،يعنون به أهنا ال متنع ما قبلها عن العمل

 كقولك إنام زيد قائم فام قد كفت إن ،ي أهنا تكف احلرف العامل عن عملهأ
 ويف اآلية مل متنع عن العمل أال ترى أهنا مل متنع الباء عن ،عن العمل يف زيد

  )١(.العمل يف خفض الرمحة
أن هـذه اللفظـة لـو كانـت زائـدة لكـان ذلـك ": ويقول يف موضع آخر

 يكون قد نطق بزيـادة يف كالمـه ال حاجـة  وذاك أنه،قدحا يف كالم اهللا تعاىل
 إذ مـن رشط ، وحينئـذ ال يكـون كالمـه معجـزا، واملعنى يـتم بـدوهنا،إليها

 وإن التطويـل عيـب يف الكـالم ،اإلعجاز عدم التطويل الذي ال حاجة إليه
 )٢(."فكيف يكون ما هو عيب يف الكالم من باب اإلعجاز ؟ هذا حمال


 ذكـر يف كتابـه هـذا مبحثـا )إعجاز القرآن والبالغـة النبويـة ( صاحب 

خاصا باحلروف وأصواهتا وأضاف هبذا املبحث رأيا جديدا بني فيـه فائـدة 
وهذه الفائدة تتعلق بصوت احلرف ، للحروف التي زعم البعض أهنا زائدة

ل يف نظـم القـرآن  ملا كان األصـ": يقول. وجرسه وأثر ذلك يف نظم الكالم
ـة ـة املعنوـي ـن الدالـل ـا ـم ـا ومواقعـه ـرب احلــروف بأصــواهتا وحركاـهت ، أن تعـت

ـدة أو ـحـرف أنواـسـتحال  ـا يـسـوغ احلـكـم يف كلـمـة زاـئ ـه ـم ِّ يـقـع يف تركيـب َُ
أو يقـال فيـه أنـه تفـوت أو ، أو جيري جمرى احلشو واالعـرتاض، مضطرب

                                                
 .١/٣٥٨، ابن األثري،  املثل السائر(١) 
 .٢/١٥٣، ابن األثري، املثل السائر(٢) 



 
 

  
 

ّبل نزلت ك، كام جتد ذلك يف أساليب البلغاء، اسرتاحة لامته منازهلـا عـىل مـا ُ
ومن األمثلة التي رد فيها الرافعي القـول ، )١("استقرت عليه طبيعة البالغة

M ) * + , - K: بالزيادة عنـد قولـه تعـاىل .  L)ذكـر )  آل عمـران
فـيظن ، ن ما زائدة ومقصود قـوهلم زائـدة يف اإلعـرابإ النحاة يقولون نأ"

ه مع أن هذه الزيادة لون من يقيس عليو برص له أهنا كذلك يف النظم المن 
فـإن ،  من الكالم لـذهب بكثـري مـن حسـنه وروعتـهحذفالتصوير لو هو 

وأن ذلك رمحـة ، لقومه اهللا عليه وسلم  صىلتصوير لني النبي ، املراد باآلية
وصـفا لفظيـا يؤكـد معنـى اللـني ويفخمـه ) مـا  ( يف ُّ فجاء هذا املد، اهللامن

بتـدأ هـذا املعنـى ُر بانعطاف وعنايـة ال ي النطق به تشعهلجةوفوق ذلك فإن 
اجلـارة وجمرورهـا ) البـاء ( ثم الفصـل بـني ، السياقبأحسن منهام يف بالغة 

 تـدبر املعنـى وينبـه الفكـر عـىل قيمـة إىلمما يلفت النفس ) وهو لفظ رمحة (
 )  ٢(."وذلك كله طبيعي يف بالغة اآلية ، الرمحة فيه

ئيسا يف فائدة احلرف والغرض من والذي أراه أن التحليل ليس وجها ر
ولكنه وجه يمكن أن يضـاف إىل األوجـه التـي ذكرهـا املـفرسون يف ، ذكره

 .فائدة هذا احلرف

                                                
 ١٨٠ص ، مصطفى صادق الرافعي، جاز القرآن  والبالغة النبوية إع(١)

 ١٩٠-١٨٩ص . إعجاز القرآن ) ٢(



 

 

 




 

 . من خالل استعراض هذه األقوال أجد أننا أمام موقفني
وأصحاب هذا القول ال ،  الكريمالقول بوجود زوائد يف القرآن: األول

بل ، يعنون بالزيادة اللغو بمعنى أن حذف احلرف أو زيادته سواء يف املعنى
وأنه ال يضيف معنى زائدا عـىل املعنـى ، يعنون أنه زائد من ناحية اإلعراب

 .والغرض من جميئه تأكيد املعنى األسايس، األصيل
  الكريم ال من حيث القول بعدم وجود حروف زائدة يف القرآن: الثاين

 ـحـرف ـمـن ءوـهـؤالء ينـكـرون أن ـجيـي، اإلـعـراب وال ـمـن حـيـث املعـنـى
بل يقولون بأن لكل حرف معنى تأسيسيا يفيده وال ، لتأكيداحلروف ملجرد ا

 . مانع بعد ذلك من أن يفيد التأكيد
 مـن قـال إن حرفـا -فـيام قـرأت-ومن اجلـدير التنويـه إليـه أين مل أجـد 

ـداواـحـدا ـجـاء يف الـقـرآ بمعـنـى أـنـه ال يـضـيف أي معـنـى وال حـتـى ، ن زاـئ
وهـذا ال يقولـه ، التأكيد؛ ألن هذا القـول منـاف لبالغـة القـرآن  وإعجـازه

 .مسلم فضال عن أن يقوله عامل من علامء املسلمني
إذن أـصـبح ـحمـل اـخلـالف متعلـقـا بوـجـود ـحـروف يف الـقـرآن  اختـلـف 

وإنـام ، دا عـىل األصـلفقال بعضـهم إهنـا مل تفـد معنـى جديـ، العلامء حوهلا
وقال آخرون هذه احلروف . جاءت للتأكيد وعربوا عن هذا القول بالزيادة

 .أصيلة وتفيد معنى جديدا تأسيسيا ال يمكن االستغناء عنها
وملناقشة فريقي اخلالف مناقشة موضوعية ال بد من مناقشـة القضـيتني 



 
 

  
 

 :التاليني
 قرآن الكريم؟هل يتناسب هذا القول مع طبيعة اللغة وطبيعة ال -

هنالك قاعدة لغوية مهمة هي أن األوىل يف حروف املعاين أن تدل عـىل 
لذلك عند تناول أي حـرف يف أي نـص فـاألوىل أن حيمـل ، معان تأسيسية

فائـدة وضـع "):  هـ ٦٣٧ت : ( يقول ابن األثري. عىل معناه الذي وضع له
لفـاظ يف كـالم فـإذا وردت لفظـة مـن األ،  املعايناأللفاظ أن تكون أدلة عىل

  )١(."مشهود له بالفصاحة والبالغة فاألوىل أن حتمل تلك اللفظة عىل معنى
ـادة ـحـرف يف ـنـص ـمـن  وعلـيـه ـفـإن خمالـفـة ـهـذه القاـعـدة والـقـول بزـي

 إن ": فيقول)  هـ ٧٦١ت ( ويؤكد ذلك العالئي . النصوص خالف األوىل
، لوضـعفذكرها بـدون معناهـا يقـتيض خمالفـة ا، احلروف وضعت للمعاين

 ) ٢(."ويورث اللبس

ولدراسة هذه القضية يف القرآن  الكريم ال بد مـن استحضـار احلقـائق 
 :التالية
 M de f         g : القرآن  الكريم كتاب اهللا أحكمت آياته يقـول تعـاىل-

h i j k l m n o L)وقـد بلـغ هـذا الكتـاب رتبـة عاليـة ) هود
 . البالغة إىل حد ال يمكن قياسه

رآن  الكريم عىل هذا النحو ليكون دلـيال عـىل صـدق رسـالة  جاء الق-

                                                
   ٢/١٥٢ص ، ابن األثري،   املثل السائر(١)
 ١٤٧ص ، )العالئي ( صالح الدين خليل بن كيكلدي ،   الفصول املفيدة يف الواو املزيدة(٢)



 

 

 

الذي حتدى اهللا به اخللق مجيعا إنسا وجنا ، سيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم
فكـان القـرآن  هبـذا كتـاب اهللا املعجـز الـذي ال ، فعجزوا عن اإلتيان بمثله
M  8:يمكن ملخلوق مضاهاته   7   6   5   4   3   2  1   0   /   .   -    

:   9?   >   =   <     ;   Lاإلرساء . 
 إعجاز القرآن له وجوه أمهها والذي حصل به التحدي هو اإلعجاز -

البياين وهو يعنى فيام يعنيه أن القرآن جاء عىل نحو من النظم يناسـب متامـا 
املعاين املقصودة منه وأن كل كلمة من كلامته وكل حرف من حروفه جاء يف 

 .ه أو استبداله مع بقاء املعنى عىل حالهمكانه املناسب بحيث ال يمكن حذف
 وعليه فاألصل أن كل حرف من القرآن جاء يف مكانه وال يمكن أن -

، وال يصح ادعاء زيادته أو قرص فائدته عـىل التأكيـد فحسـب، يستغنى عنه
 إن اهللا تعـاىل ": يقـول الـرازي. ألن هذا جتريد للحرف من فائدته األصلية

ويـرى أنـه ال )١(."وكونه لغوا ينايف ذلـك، ياناوصف القرآن بكونه هديا وب
وأن العقـول البرشيـة قـد ، يوجد حرف يف القرآن وال كلمـة إال ولـه فائـدة

فإن مل تدركها ينبغي أن يفوض أمرها إىل ، تدرك هذه الفائدة وقد ال تدركها
 )٢(.اهللا ال أن يقول بالزيادة

 الزيـادة يف وههنا أضيف قضية مهمة هي أن املفرس حتى يتجنب ادعاء
 : القرآن الكريم ال بد له من أمور

 .  رضورة فقه معاين احلروف- أ
                                                

 ١٣٥/ ٢،   الرازي(١)
 . مبحث املانعني للزيادة  سبق التفصيل يف قوله يف(٢)



 
 

  
 

 .النظر إىل السياق إلدراك معاين هذه احلروف-ب

االستعانة بأدوات التفسري لتأويل ما ظـاهره اإلشـكال فـيام يتعلـق  -ج
 .ببعض احلروف التي جاءت عىل غري صورهتا األصلية

ة احلروف يف الكالم ليسـت مناسـبة ال إذن نقرر بعد هذا أن فكرة زياد
 وال يف القرآن  الكريم من باب أوىل ، يف اللغة عموما

وبعد مناقشة القضية مـن خـالل املحـورين السـابقني مـن حيـث اللغـة 
تقـرر لـدي أن القـول بالزيـادة خـالف ، ومن حيث طبيعـة القـرآن الكـريم

وبـام أن األمـر ، لألصل يف اللغة إذ األصل أن يفيد كل حرف معنى تأسيسا
كذلك فال بد بعـد ذلـك مـن دراسـة األسـباب التـي دفعـت بعـض علامئنـا 
األجالء إىل القول بزيادة بعض احلروف لنتبني أهي وجيهة تربر مذهبهم أم 
موهومة تضعف متعلقهم؟ وسأحاول إن شاء اهللا أن تكـون هـذه الدراسـة 

 . موضوعية دقيقة



 

 

 






ـة  ـذة اللـغ ـرآن  الـكـريم ـمـن جهاـب ـادة اـحلـروف يف الـق إن ـمـن ـقـالوا بزـي
وهؤالء مل يقولوا ما قالوه جزافا بل ألسباب ومهـوا أهنـا جـديرة ، والتفسري

 : لتحملهم عىل قول ما قالوه ومن هذه األسباب
 .وتطبيقها عىل آيات القرآن،  جعل القاعدة النحوية هي األصل-١

ر بالذكر هنا أن اللغة املحكية بني الناس سابقة للقواعد التي ومن اجلدي
وأن هذه القواعد املصاغة إنـام صـيغت مـن خـالل اسـتقراء ، قعدها العلامء

وهـذه القواعـد إنـام ، اللغة وهذا يعني أن األصل هو اللغة والفرع القواعد
لكـن ، وهـذا أمـر حسـن، وضعت لضبط الكالم وصيانة اللغة مـن اللحـن

 ينبغي أن تتخذ هذه القواعد للتحكم يف النصوص العربية األصلية الذي ال
وهذه قضـية خطـرية دفعـت بعـض ، التي كانت قبل أن تكون هذه القواعد

العلامء إىل رد قراءات متواترة كام دفعتهم إىل القول بزيادة حروف يف القرآن 
 )١(.وقرصها عىل إفادة التأكيد

َآن بقواعـدهم النحويـة أن الفـراء ومن األمثلة عىل حماكمة هـؤالء القـر
ـاىل ـه تـع ـواو يف قوـل ـرب اـل آل (M T U V W X Y    y  L :اعـت

وملا نظر الفراء هنا . ؛ ألن قواعدهم جتيز أن تأيت الواو زائدة)٢(زائدة) عمران
وهـذا حتكـم يف ، إىل الواو ومل جيد هلا معنى حكم بزيادهتا بنـاء عـىل قاعدتـه

                                                
 ٩٢ص ، يف دعوى الزيادة يف القرآن  و فضل حسن عباس،   لطائف املنان وروائع البيان(١)
 ٢٣٨/ ١، الفراء،   معاين القرآن(٢)



 
 

  
 

اء أمعـن النظـر يف معنـى الـواو وحتـرر مـن ولو أن الفر، النص ال مسوغ له
عطفت التنازع عىل ، لوجد أهنا يمكن أن تكون عاطفة، سلطة قواعد النحو

وهـذا مـا ، وعليه فإن متعلق إذا حمذوف تقديره مثال مـنعكم نرصه، الفشل
: قلت) حتى إذا ( أين متعلق :  فإن قلت": ذهب إليه الزخمرشي حيث قال

وعليه فإن معنى اآلية )  ١(."منعكم نرصه، شلتمحتى إذا ف: تقديره، حمذوف
 )٢(.حتى إذا فشلتم وتنازعتم منعكم اهللا نرصه

 . قياس آية من القرآن  الكريم عىل أخرى-٢
فقد تأيت آيتان ظاهرمها التشابه فيزاد يف واحدة حرف ليس يف األخرى 

َفيظن أن هذا احلرف زائـد  [ \ ] M Z :ومثـال ذلـك قالـه تعـاىل) ٣(ُ
 ̂w L) مع قوله تعاىل، يف سياق احلديث عن الكافرين) الزمر: M ¬ 
® ̄ °L )يف سـياق احلـديث عـن املـؤمنني حيـث زيـد ) ٤().الزمر

حرف الواو عىل اآلية الثانية ملعنى دقيق هو أن املؤمنني جييئون اجلنة وأبواهبا 
إن أبـواب ": يقول أبو حيان، مفتوحة مستعدة الستقباهلم وهذا تكريم هلم

  )٥(." بخالف أبواب السجونليهاراح تكون مفتوحة النتظار أن جتيء إاألف
أما الكافرين فيجيئون إىل النار وأبواهبا مغلقة ويف ذلك إهانة هلم باإلضـافة 

                                                
 ٤٢٧/ ١، الزخمرشي،   الكشاف(١)
 ٩٢ص ، يف دعوى الزيادة يف القرآن  و فضل حسن عباس،   لطائف املنان وروائع البيان(٢)
 ٩٣، فضل عباس، طائف املنان  ل(٣)
 ٣٦٣/ ٤  قال بزيادهتا الزجاج يف معاين القرآن  وإعرابه (٤)
  ٢٢٥ -٢٢٤/ ٩، أبو حيان.   البحر املحيط(٥)



 

 

 

يقول ابن عاشور تفتح أبواب جهنم ، إىل الفجأة التي تزيد من هول العذاب
          )١(.ً ورعباًكانت مغلقة لتفتح يف وجوههم حني جميئهم فجأة هتويالوقد 
 تصور معنى معني يف اآلية أو إعراب ثم تأويلها والقول بالزيادة لتقرير -٣

 )٢(.هذا املعنى أو اإلعراب

وهـذا خمـالف لرشوط التفسـري فاألصـل أن يكـون ذهـن مـن يتصـدى 
يقـبـل ـعـىل الـقـرآن ـبـذهن ـخـال ـمـن ، لتفـسـري الـقـرآن متـجـردا وموـضـوعيا

 عليه تأثريا سلبيا ومتنعه من الوصول إىل احلقائق املقررات املسبقة التي تؤثر
 .املطلقة

يظن بعض القائلني ) البقرة( M ¹ º » ¼ Î :فمثال يف قوله تعاىل
واستحق ال تتعدى بالباء فيزعم ، بمعنى استحقوا) باءوا(بالزيادة أن كلمة 

، )٣(واملعنى عندهم اسـتحقوا غضـبا، بعد هذا التقرير املسبق أن الباء زائدة
والصـواب أن . هذا القول بعيد عن السياق يزيده بعدا الزعم بزيادة الباءو

الباء تأيت عىل معان كثرية كلها أقوى من القول بالزيادة منها أن باءوا بمعنى 
 )٤(.رجعوا والباء هنا للمصاحبة أي مصحوبني بغضب اهللا

 .إمهال املأثور من التفسري وإمهال سياق اآليات-٤
) البقـرة(M ut v w    x ¡ L :لباء يف قوله تعاىلومثاله قوهلم إن ا

                                                
  ٢٤/١٣٥، ابن عاشور،  التحرير والتنوير(١)
 ٩٥ -٩٤، فضل عباس، لطائف املنان(٢)
 ١٠٢/ ٣نقل هذا القول الرازي يف تفسريه (٣)
 ٣٦٤/ ١، الطربيذهب إىل ذلك (٤)



 
 

  
 

 وهـذا التفسـري فيـه )١(.ومعنى اآليـة وال تلقـوا أيـديكم إىل التهلكـة، زائدة
 اليـد يف إلقـاءجتاهل للمأثور والسياق؛ ذلك ألن املقصود ليس النهـي عـن 

فاآليـة . إنـام املقصـود ال جتعلـوا أيـديكم سـببا لإللقـاء يف التهلكـة، التهلكة
واليد يعرب هبـا عـن ) البقرة(M p q r s t u v w    x ¡  L :تقول

 M . / 0 1 2  3 4  5 6 :إعطاء املال وعن منعه يقـول تعـاىل
7 ;  L)وعليه فـإن معنـى اآليـة أنفقـوا وجاهـدوا وال تلقـوا ) اإلرساء

 ) ٢(.بأيديكم إىل التهلكة فتكون أيديكم التي منعت اإلنفاق سببا يف هالككم
 أيب عمران أسلم عنآلية يؤكد هذا املعنى حيث جاء فيه  وسبب نزول ا

 الـرمحن بـن عبـدوعـىل اجلامعـة  ،  من املدينة نريد القسطنطينيةغزونا:  قال
 عىل رجلفحمل ، والروم ملصقو ظهورهم بحائط املدينة، خالد بن الوليد

 أبـو  فقال، يلقي بيديه إىل التهلكة، ال إله إال اهللا، مه مه: العدو فقال الناس
 عليه اهللاإنام نزلت هذه اآلية فينا معرش األنصار ملا نرص اهللا نبيه صىل : أيوب

 : تعاىلاهللافأنزل ، هلم نقيم يف أموالنا ونصلحها: وسلم وأظهر اإلسالم قلنا
M p q r s t u v w    x ¡  L)ــاء ،)البـقــرة ــدي إىل فاإللـق  باألـي

فلـم :  عمـرانأبـو قـال، دأن نقيم يف أموالنا ونصلحها وندع اجلها: التهلكة
وعليـه تكـون )٣(. يف سبيل اهللا حتى دفن بالقسطنطينيةجياهد أيوب أبويزل 

                                                
 ٢٣٧/ ١، اختار القول بالزيادة الزخمرشي يف الكشاف(١)
 ١٠٤ -١٠٣، فضل عباس، لطائف املنان(٢)
باب يف قوله عز و جـل و ال تلقـوا بأيـديكم إىل التهلكـة :كتاب اجلهاد باب:سنن أيب داود كتاب(٣)

 ١٦: ص٢: ج٢٥١٢:رقم احلديث



 

 

 

 )٢(.وأبو حيان، )١(سببية وهو ما ذهب إليه الراغب) الباء(

 إـمهـاهلم ألـسـلوب التـضـمني اـلـذي ينـفـي الـقـول بالزـيـادة يف كـثـري ـمـن -٥
 .املواضع

ية دون أن خترج هذه الكلمة وهو أن تتضمن الكلمة معنى آخر أفادته التعد
وهذا أوىل وأقوى من القول بالزيادة ومثال ذلك قولـه ، عن معناها األصيل

ـاىل ـادة ) النـمـل(M ¬ ®    ̄° ± ² ³ ́ µ ¶  L :تـع ـالوا بزـي ـق
الالم يف لكم واملعنى عندهم ردفكـم أي تـبعكم بعـض الـذي تسـتعجلونه 

عـدى بـالالم كـأن  واألوىل أن يضمن الفعل ردف معنى يت)٣(.وهو العذاب
 ) ٤(.دنا وقرب وهذا جائز وأوىل من القول بزيادة الالم: يقال

 قال بعض نحويي ": وقد نقل هذا القول الطربي مرجحا له حيث قال
دنـا هلـم وهـذا القـول هـو : ألن معنـاه، أدخل الالم يف ذلك املعنـى: الكوفة

 )٥(."أوالمها عندي بالصواب 



                                                
 ٧١-٧٠، لراغب،   املفردات(١)
 ٢٥٣ -٢٥٢/ ٢،   أبو حيان(٢)
 ٢٢٧/ ٢،   قال بزيادهتا ابن األنباري يف البيان يف غريب إعراب القرآن(٣)
 ١٤٦وانظر ، ٩٧، فضل عباس،   لطائف املنان(٤)
 ٢٠/١٥، الطربي،   جامع البيان(٥)



 
 

  
 








ناقشت فيام سبق قضية زيـادة احلـروف يف القـرآن  الكـريم مـن خـالل 

 :ثالثة حماور
 .إمكان الزيادة من حيث اللغة: األول
 .إمكاهنا يف القرآن  الكريم من حيث طبيعته: الثاين
 .ىل القول بالزيادة وردهامناقشة األسباب التي دفعت إ: الثالث

بقي هنا حمور واحد ال بد من دراسته الستكامل متعلقات هذه القضـية 
لنتبـني ، وهو دراسة مواضع من القرآن الكريم قالوا إن فيها حروفـا زائـدة

ولكـنهم مل ، من ذلك ما إذا كانت زائدة كام قالوا أم هلا معنى أصيال أضافته
 .هيتدوا إليه فقالوا بالزيادة

وق هـنـا ـهـذه األمثـلـة إـضـافة إىل لألمثـلـة الـتـي ذكرـهتـا يف الدراـسـة أـسـ
 .النظرية وناقشتها وبينت املوقف من القول بالزيادة فيها

  M8  7  6 5  3  2  1L )الشورى(  

M8  :ملا نظر أهل العلم يف قوله تعاىل  7  6    5  3  2  1L 
ي للتشـبيه التـي هـ) مثـل(التي للتشـبيه مـع ) الكاف(ورأوا اجتامع ) الشورى(

، ظـنـوا أن اـجـتامعهام يف ـهـذه اآلـيـة ـيـفيض إيل املـحـال عـقـال ورشـعـا، أيـضـا
وعليـه ، إن التعبري عىل ظاهر اآلية يقتيض نفي الشـبيه عـن مثـل اهللا: وقالوا



 

 

 

فاملعنى ليس يشبه مثل اهللا يشء وهذا حمـال؛ ألن نفـي الشـبيه عـن مثـل اهللا 
لـذلك فـروا . بال خالفيتضمن التسليم بوجود مثل له سبحانه وهذا كفر 

عـىل ) الكـاف(هو . من هذا املحال وتأولوا اآلية عىل أن هنالك حرفا زائدا
 . )٢(عىل قول آخر) مثل(أو ، )١(قول

وقد مجع صاحب الدر املصون األقوال التي تفيض إىل الزيادة فذكر أن 
 ٌيشء ليس: والتقدير. ُاسمها )ٌيشء(و ليس، ِخرب يف زائدةقد تكون  َالكاف

ُادعاء لوال وهذا التأويل عند أصحابه اضطراري إذ. َلهمث َللـزم ِزيادهتـا ِّ ِ َ ْأن َ َ 
ٌمثل هللا َيكون ْ ٌحمال؛ وهو. ِ ُيصري إذ ُ  َمثـل لـيس: الكـاف ِأصـالة عـىل ُالتقدير َ
َفثبـت ِمثلـه، عن َاملامثلة فنفى ٌيشء، ِمثله ًمـثال، لـه َّأن َ ِاملثـل، لـذلك َمثـل ال ْ َ َ 

ٌحمال وهذا ٌمثل له كان إذا َّألنه ٌاقض؛تنوفيه ، ُ ْ ْفلمثله ِ ِ ٌمثل ِ ْ  َّأن مـع هـو، وهو ِ
ِاملثل َإثبات ْ ٌحمال تعاىل هللا ِ ْمثـل ثم نقل قوال آخر وهو القـول بزيـادة. ُ وهـو ، ِ

 )٣(.من حيث الدوافع والنتيجة مثل السابق
قلت سواء كان هذا أو ذاك فاملعنى يصبح بعد ذلك ليس مثل اهللا يشء 

ـي ، يشءأو ـلـيس ـكـاهللا  ـا للتوكـيـد وـبـذلك ينتـف وـجمـيء الـكـاف أو املـثـل هـن
ولـعـل ـهـذا ـسـبب وجـيـه عـنـد ـمـن ـقـالوا ـبـذلك ـجـوز ـهلـم الـقـول ، املحـال
 .بالزيادة

لكن السؤال األهم هنا هل من طريقة لتأويـل هـذه اآليـة خترجنـا مـن 
                                                

 ١٥٧  ذهب إىل ذلك ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن ص (١)
 ٢٥/١٨،   نقل هذا القول الطربي(٢)
 ١٢٤/٦، السمني احللبي، املصون  الدر (٣)



 
 

  
 

اإلشكالني معا إثبات مثل هللا أو إثبات الزيادة يف القرآن الكريم؟ واجلواب 
عد استعراض باقي أقوال العلامء ممن منعوا القول بالزيادة وأهم هذه نقرره ب
 :األقوال

  ذهب فريق من العلامء إىل نفي املحال املتوهم مع إثبات أصالة احلرفني-١

 وذلك، ُالصفة بحمل املثل عىل معنى أخرى غري معناه الظاهر هو، يف اآلية
َاملثل َّأن ْ َاملثل بمعنى ِ َ ُواملثل َ َ ُمثـل(: تعاىل ِكقوله ُالصفة، َ َ  )٣٥:الرعـد)(اجلنـة َّ

ُمثل ليس: املعنى ُفيكون ْ ويف ، )١(ِلغـريه التـي الصفات من ٌيشء تعاىل ِصفته ِ
هذا تنبيه عىل أنه وإن وصف بصفات قد يوصف هبا البرش إال أنـه لـيس يف 

  .صفاهتم ما يشبه صفته سبحانه

الـكـاف واملـثـل ـعـىل وأن معـنـى ،  ذهـب فرـيـق إىل أـنـه ال زـيـادة يف اآلـيـة-٢
أصليهام وهو الشبه واملامثلة كام قال الفريق السابق لكن هؤالء منعوا املحال 

 .يف اآلية بإحدى طريقتني
قالوا إن املقصود من هذه اآلية نفي املامثلة وما يشبه املامثلة كأنه : األوىل

لـيس هنـا يشء يشـبه أن يكـون مـثال هللا فضـال عـن أن يكـون لـه عـىل : قال
 M w x :نحو قوله تعاىل، وهذا من باب التنبيه باألدنى عىل األعىل، ةاحلقيق

y z { | ¢  L)وعن نفي ، هنيا عن األذى اليسري رصاحة، )اإلرساء
لـيس مثلـه : والتعبري عىل هذا النحو أقوى من القول، ما فوقه من باب أوىل

يشء ألن هذا نفي للمثل املكافئ ولـو جـاء الـنظم عـىل هـذا النحـو لتـوهم 

                                                
 ١٢٤/٦،السمني احللبي،   الدر املصون(١)



 

 

 

فـأراد اهللا مـن ، متوهم أن هنالك رتبة ال تضارع رتبة األلوهية ولكنها تليها
 .هذا النظم أن ينفي املثل التام واملقارب

مع تقديم احلجـة والربهـان عـىل ، أن يكون املقصود نفي الشبيه: الثانية
ولـيس املقصـود . مثلـك ال يكـذب: وهذا األسلوب عىل نحو قوهلم، ذلك

خاطـب بـل املقصـود نفـي الكـذب عـن املخاطـب نفي الكذب عن مثـل امل
مع تقديم دليل عىل ذلك وهو أن من يكون هبذه الصفة ال يمكن أن ، نفسه

مثل اهللا تعاىل ال يكون له مثيال ملا يتصف : وعليه يكون معنى اآلية. يكذب
 َكـام ذاتـه :مثلـه من املرادوقريب من هذا قوهلم إن )١(.به من صفات الكامل

َمثلك ِقوهلم يف َنفـي إذا َّفإنـه ُعنـه ِنفيـه يف ِاملبالغـة ِقصدب َكذا ُيفعل ال ُ  َّعمـن ُ
ُعنه ُنفيه َكان ُيناسبه  .)٢ (َأوىل ْ

ولعـل أيرس ، وأقل وعـورة مـن القـول األول، قلت وهذا توجيه وجيه
الطريقني فهام وأدقهام معنى هي الطريقـة الثانيـة ودقتهـا يف أهنـا اسـتبعدت 

وقدمت للحرف معنـى دقيقـا عميقـا أفـاد الـنظم ، القول بالزيادة يف القرآن
 . معنى جيدا جديرا

فنفوا ،  قالوا مثلك ال يبخل": وهذا ما ذهب إليه الزخمرشي حيث قال
قصدوا املبالغة يف ذلك فسلكوا ، البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته

وعمـن هـو عـىل أخـص ، به طريقة الكناية؛ ألهنم إذا نفوه عمن يسد مسده

                                                
 ١٣٤-١٣٣.    النبأ العظيم(١)
 ٦/٧٦، أبو السعود،   إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن العظيم(٢)



 
 

  
 

 )١(."صافه فقد نفوه عنه أو
ومن اجلدير بمالحظتة هنا أن الزخمرشي ممن يرتضون القـول بالزيـادة 

مما يدل عىل ، وهو بالرغم من ذلك ال يقبل القول به يف هذه اآلية، يف القرآن
أن القـائلني بالزيـادة مل يتفقـوا يف قـوهلم عـىل الزيـادة يف موضـع واحـد مـن 

وما قاله ، رده الزخمرشي) ٢( زيادة الكاف هنافام قاله ابن قتيبة حول، القرآن
ٍويف كـل يسـتنبط ، الزخمرشي حول زيادة حـرف يف موضـع آخـر رده غـريه

الذي يمنع الزيادة معاين عديدة حيمل احلرف عليها ويتجنب القول بالزيادة 
 . وما ذكرت من أمثلة يف هذا البحث يؤكد ذلك

شيته عىل البيضـاوي واىل ما ذهب إليه الزخمرشي ذهب الشهاب يف حا
حيـث يـرى أن قولنـا لـيس كذاـتـه يشء وقولنـا لـيس كمثلـه يشء عبارـتـان 

لكن األوىل برصيح العبارة والثانية ، وهو نفي املامثلة عن ذاته، بمعنى واحد
بالكناية املشتملة عىل مبالغة هـي أن املامثلـة منفيـة عمـن يكـون مثلـه وعـىل 

ـف ـعـن نفـسـه إذ الـغـرض ، )املـثـل ( د وـهـذا ال يـسـتلزم وـجـو، ـصـفته فكـي
 ) ٣(.املبالغة

 ال رضورة للقـول بزيـادة أحـد احلـرفني ألن املحـال أن ذهب فريق إىل -٣
 ألن نفـي مثـل املثـل يتبعـه يف "الذي ذكروه غري وارد ال نصـا وال احـتامال 

العقل نفي املثل أيضا وذلك أنه لو كان هناك مثل هللا لكـان هلـذا املثـل مثـل 
                                                

 ٣٢٦/ ٩،  وأبو حيان٢١٧/ ٤،  الزخمرشي(١)
  ٢٥٠،   تأويل مشكل القرآن  ابن قتيبة(٢)
 ٣٣٨-٣٣٧/ ٨، ب اخلفاجي عىل البيضاوي  حاشية الشها(٣)



 

 

 

فإن كل متامثلني يعد كل منهام مثال لصاحبه إذا ال يتم  ، ققطعا وهو اإلله احل
 ) ١(."انتفاء مثل املثل إال بانتفاء املثل وهو املطلوب

ومعلـوم أن ، هذا توجيه فيـه مـن الوعـورة مـا يف أدلـة الفالسـفة: قلت
إذ فيه أدلة وحجج ، القرآن  الكريم جاء عىل نحو خمالف لطريقتهم وأدلتهم

مع ما امتازت به من سـهولة الـنظم ووضـوح ، السفةمتينة تفوق حجج الف
 .املعاين وبعدها عن التعقيد

ولعـل ، كام أنه مع هذا التوجيه ال يظهر لورود حريف التشبيه أي فائـدة
 .  هذا يفيض بالنهاية إىل ما أفىض إليه القول بالزيادة

لو تأملته _ وقصارى هذا التوجيه ": وهذا ما ذهب إليه دراز حيث قال
لكنه ال يثبت ، أي أنه ينفي الرضر عن هذا احلرف، ه مصحح ال مرجح أن_

ألسـت تـرى أن مـؤدى الكـالم معـه . وال يبني مسـيس احلاجـة إليـه، فائدة
وأنـه إن كـان قـد ازداد بـه شـيئا فـإنام ازداد شـيئا مـن ، كمؤداه بدونه سـواء
  )٢("التكلف والدوران؟

ينت ولكنها مجيعا حمتمله قلت هذه وجوه ثالثة أقواها عندي الثاين كام ب
 .والقول بأي منها أوجه واسلم من القول بالزيادة


من املواضع التي قيـل فيهـا بزيـادة حـروف اآليـات التـي أمـر اهللا فيهـا 

 : وهذه اآليات هي، املالئكة وإبليس بالسجود آلدم
                                                

 ١٣٢حممد عبد اهللا دراز  ،   النبأ العظيم(١)
 ١٣٢،   النبأ العظيم(٢)



 
 

  
 

M v w x y  z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ L 
 )البقرة(

M ® ̄ ° ± ² ³  ́µ   ¶  ̧¹    º » ¼ ½ 
¾ ¿ ! " # $ % & '( ) * + , - . / 0 1 2 3  L

 ) ألعرافا(
MÈ É Ê Ë Ì Í Î     Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ! " 

# $ % & ' ( ) L)حلجرا( 
M U V W X Y Z [  \     ]  ̂_    ̀a L 
 ) اإلرساء(

M l m n  o p q r  s   t      u v w x y   z | 
} ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ̈ ©  L)الكهف ( 

M A B C D E F G H I J  L)طـه ( 
M ¥ ¦    §   ̈© ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³  ́µ  ̧

¹ º             » ¼ ½  L)ص( 

من خالل دراسة موقف العلامء من هذه اآليات نجد أهنـم اختلفـوا يف 
 - , + * ( ' & % $ # " ! M: يف قوله تعاىل) ال(و) إذ(حرفني مها 

. / 0 1 2 3  L)وسأتناوهلام اآلن بالدراسة والتحليل )ألعرافا. 


شذ أبو عبيدة عن مجهور العلامء املجيزين للقول بالزيادة واملـانعني هلـا 
M A B C D E L: يف قولـــه تعـــاىل) إذ ( فقـــال بزيـــادة 

القـرآن يف حيث ذكر يف كتابـه معـاين  )  ١١: طه،٥٠: الكهف، ٣٤:البقرة(



 

 

 

وقال ) إذ ( باب جماز ما يزاد يف الكالم بعضا من حروف الزوائد وعد منها 
 وهـو يقصـد بقولـه )١(." جماز هذا أمجع إلقاؤهن"بعد أن ساق هذا احلرف 

 .هذا أهنا زائدة
وخالفهام هبـذا )  ٢(.وتبعه يف قوله هذا ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن

أما من املانعني فقد ، نعون للزيادة واملجيزون هلاالقول أكثر العلامء سواء املا
ويدل عـىل جمهـول ، حرف يأيت بمعنى اجلزاء) إذ(":رد قوهلام الطربي وقال

 )٣(."وغري جائز إبطال حرف كان دليال عىل معنى يف الكالم ، من الوقت
 ": ثم استنبط الطربي الغرض يف هذا احلرف مستعينا بالسـياق فيقـول

ذفت من الكالم، الستحال عن معناه الذي هو به، وفيه وح) إذ(لو أبطلت 
، إذ مل يكـن يف )إذ (فام معنى ذلك؟ وما اجلالب لـ  : فإن قال لنا قائل، )إذ ( 

أن اهللا جل ثناؤه : قد ذكرنا فيام مىض: الكالم قبله ما يعطف به عليه؟ قيل له
 M ® ̄ ° ± ² ³ :خاطب الذين خـاطبهم بقولـه

½  L)ًيات والتي بعدها، موبخهم مقبحا إليهم سوء فعـاهلم  هبذه اآل)لبقرةا
ومقامهم عـىل ضـالهلم، مـع الـنعم التـي أنعمهـا علـيهم وعـىل أسـالفهم؟ 
ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعىل أسالفهم أال يسلكوا سبيل مـن هلـك 
من أسالفهم يف معصيته، فيسلك هبم سبيلهم يف عقوبته؟ ومعرفهم ما كان 

فكان ممـا عـدد مـن نعمـه . ًتائب منهم استيعابا منه هلممنه من تعطفه عىل ال
                                                

 .١١/ ١، أبو عبيدة،  جماز القرآن)١(
 .١٥٨ص ، ابن قتيبة،   تأويل مشكل القرآن)٢(
 . ١/٢٢٤  الطربي )٣(



 
 

  
 

ًعليهم أنه خلق هلـم مـا يف األرض مجيعـا، وسـخرهلم مـا يف السـموات مـن 
شمسها وقمرها ونجومها، وغري ذلك من منافعها التي جعلها هلم ولسـائر 

 M ® ̄ ° ± ² :فكان يف قوله تعاىل. بني آدم معهم منافع
³ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½  L)اذـكـروا :  معـنـى)لبقــرةا

ًنعمتي التي أنعمت عليكم، إذ خلقتكم ومل تكونوا شيئا، وخلقت لكـم مـا 
 " ! M :ثـم عطـف بقولـه. ًيف األرض مجيعا، وسويت لكم مـا يف السـامء

# $ ?  L)عىل املعنى املقـتىض بقولـه)لبقرةا : M ® ̄ ° 
½  L)لت اذكروا نعمتي إذ فع: ً، إذ كان مقتضيا ما وصفت من قوله)لبقرةا

بكـم وفعـلـت، واذكـروا فـعـيل ـبـأبيكم آدم إذ قلـت للمالئـكـة إين جاـعـل يف 
 ) ١(."األرض خليفة

وكالم الطربي هـذا يمكـن أن يسـتنبط منـه سـبب مـن أسـباب القـول 
 . إمهال السياق كام ذكرت يف الدراسة النظرية: بالزيادة وهو

رآن  أبو وممن رد عىل أيب عبيدة قوله بالزيادة ممن أجازوا وقوعها يف الق
حيث نقل قـول  وابن عطية)  ٢(،حيث  يرى أهنا ظرف زمان للاميض. حيان

 " ! M :اجلمهور يف أهنا ليست زائدة بـل معطوفـة عـىل إذ يف قولـه تعـاىل
# $ % & ' ( ?)  L)هي ليست زائدة : وقال، )البقرة

 وعليـه تكـون فائـدة إذ هنـا ربـط ) ٣(.وإنام معلقة بفعل مقدر تقديره واذكر
                                                

 ١/٢٢٤   الطربي  )١(
 ٢٢٢/ ١، أبو حيان )٢(
 ٢٢٦ – ٢٢٥/ ٥، أبو عطية، ز  املحرر الوجي)٣(



 

 

 

وعليـه ، اق ببعضه عىل معنـى اذكـر إذ أمـر اهللا املالئكـة بالسـجود آلدمالسي
 . فالقول بزيادهتا شاذ مردود


ذهـب بعـض ) ألعـرافا(M ! " # $ % & ' 3  L :يف قوله تعـاىل

إلشكال ظهر لدهيم هو أن ظاهر اآلية سؤال ) ال ( العلامء إىل القول بزيادة 
مـا ( تناعه عن ترك السجود ألن صيغة الكـالم إنكاري من اهللا إلبليس الم

وعىل هذا التأويل ، أي ما منعك من عدم السجود) ال تسجد ( أن ) منعك 
يكون إبليس قد سجد آلدم واهللا أنكر عليـه ذلـك وسـأله عـن املـانع الـذي 

 ® M :وهـذا املعنـى يتعـارض مـع اآليـة األخـرى، منعه من ترك السـجود
 ̄° ± ² ³  ́µ   ¶  ̧¹    º » ¼ ½ ¾ 
¿ L )ويف موضع آخر من القرآن الكريم جاء أن اهللا أمر إبليس ). ألعراف

وهـذا ، بالسجود ولكـن إبلـيس امتنـع عـن السـجود فـأنكر اهللا عليـه ذلـك
     MÈ É Ê Ë Ì Í Î :املوضع قوله تعاىل يف سورة احلجر

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ! " # $ % & ' ( ) L)حلجرا( 
هر اآليتني من سور احلجر فواحدة الظاهر      واإلشكال هنا يف تعارض ظا

منها أن إبليس كان مأمورا بالسـجود ولكنـه تـرك السـجود فالمـه اهللا عـىل 
واألخرى كان فيها إبليس مأمورا برتك السجود ولكنه سـجد فالمـه ، ذلك

 فإن قال قائـل ": وهذا اإلشكال ملحة الطربي فعرب عنه بقوله، اهللا عىل ذلك
عن إبليس أحلقته املالمـة عـىل السـجود أم عـىل تـرك بصيغة السؤال أخربنا 

 $ # " ! M: السجود؟ فإن تكن حلقته عىل ترك السـجود فكيـف قيـل لـه



 
 

  
 

% & ' 3 L)فذلك خـالف ، وإن كان النكري عىل السجود، )ألعرافا
 )١(."وخالف ما يعرفه املسلمون، ما جاء يف التنزيل يف سائر القرآن

ـب فرـيـق إ ـذا اإلـشـكال ذـه ـة ـه ـادة وإلزاـل ـول بزـي ـذا ) ال ( ىل الـق يف ـه
والعـرب ، ما منعك أن تسـجد:  جمازه": املوضع منهم أبو عبيدة حيث قال

       )٢(."وهي من حروف الزوائد، يف موضع اإلجياب) ال(تضع 
فكيف يسأل عن ) ٣(وابن قتيبة يعلل القول بالزيادة بأن إبليس مل يسجد

ـب . امتناـعـه ـعـن ـتـرك الـسـجود وـهـو مل يـسـجد أـصـال واىل مـثـل ذـلـك ذـه
وقـالوا إن الغـرض مـن الزيـادة ) ٦ (والبيضـاوي)  ٥( والزخمرشي)٤(الزجاج

 .ما منعك أن حتقق السجود وتلزمه نفسك: التأكيد وكأنه قيل
والذي أراه قبل ذكر أقوال الفريـق اآلخـر أن اإلشـكال الـذي ذكـروه 

خصوصا . حاصل فعال أما قوهلم إن احلرف زائد للتوكيد فهو فيام أرى بعيد
وأن ـبـاب التأوـيـل مفـتـوح ـحلـل ـهـذا اإلـشـكال بوـجـوه قوـيـة وجهـيـه دون 

ومـن هـذه التوجيهـات التـي ، الوقوع يف حمـذور القـول بالزيـادة يف القـرآن
 .ذكرها العلامء

تقدير حمذوف نحو ما منعك من السـجود فأحوجـك أن ال تسـجد : األول
                                                

 ٨/١٥٤  الطربي )١(
 ٢١١/ ١، أبو عبيدة،   جماز القرآن)٢(
 ١٥٤ص ، ابن قتيبة،   تأويل مشكل القرآن)٣(
 ٣٢٢/ ٢، الزجاج،   معاين القرآن وإعرابه)٤(
 ٨٩/  ٢،   الزخمرشي)٥(
 ٢٥٤/ ٤  البيضاوي انظر حاشية الشهاب  )٦(



 

 

 

قـد كفـى دليـل يف الكـالم حمـذوف ": وهذا ما ذهب إليه الطربي حيث قال
ما منعك من السجود فأحوجك أال تسجد فرتك : الظاهر عنه وهو أن معناه

 )١(.ذكر أحوجك استغناء بمعرفة السامعني
 إذأن املنع بمعنى القول وعليه فمعنى الكالم من قال لك ال تسـجد : الثاين
 )  ٢(.أمرتك

 )٣(.أن املنع بمعنى دعاك أي ما دعاك إىل أن ال تسجد: الثالث

 ) ٤(.أن املنع جماز عن االضطرار واملعنى ما اضطرك ألن ال تسجد: ابعالر

ـك: اـخلـامس ـا منـع ـى ـم ـرك: أن معـن ـي يف ـت ـة مـن ـك يف منـع ـا محــاك وجعـل  ـم

 ) ٥(.السجود

 : وبالنظر إىل جمموع هذه األقوال نجد أهنا جاءت ضمن احتامالت
 .تقدير حمذوف: ألول ا-
 . نحو محلك أو دعاك معنى آخر )منعك (  تضمني الفعل :الثاين -
أن الفعل منعك فيه جماز وال يراد به احلقيقة وجمازه هنا أن حيمل : الثالث -

وـهـذا الـقـول بالنتيـجـة ال . الفـعـل ـعـىل معـنـى اـضـطرك أو محـلـك أو دـعـاك
 .خيتلف عن سابقه

                                                
 ٤٤١ /٥، وابن عطية ٨/١٥٤،  الطربي)١(
  ٨/١٥٤  نقله الطربي )٢(
 ٢٠٧/ ١٤،   الرازي)٣(
 ٢٥٤/ ٤،   الشهاب يف حاشيته عىل البيضاوي)٤(
 ٣١٧  نقله عن الراغب القزويني يف اإليضاح ص )٥(



 
 

  
 

 .وهو أن معنى منعك أي جعلك يف منعة مني يف ترك السجود: الرابع -
ول الثاين وهو تضمني الفعل منع معنى وهنا يمكن أن يعرتض عىل الق

واالعرتاض هو أن رشط التضمني أن تضمن الكلمة معنـى ). دعا ومحل ( 
 .وهنا املعنيان متضادان)  ١(كلمة موافقة هلا

أما القول الثالث وهو محل الكالم عىل املجاز فسـيكون يف الكـالم بنـاء 
عيـد فكيـف حيمـل وهذا القول فيام أرى ب. عليه جماز مرسل عالقته الضدية

بل إن هذا يفـتح بابـا يف التفسـري ، الفعل عىل معنى ضده وما املسوغ لذلك
خطريا ال تؤمن عواقبه ألن محل الفعل عىل معنى ضده جيوز لنا ذلك يف غري 

ـكـام أـنـه ال خيـفـى أن األـصـل الـقـول ، ـهـذا ـمـن األفـعـال اـلـواردة يف الـقـرآن
 .رينة ومها هنا منتفيانوال يصار إىل املجاز إال بمسوغ وق. باحلقيقة

بأن هذا التأويل ال يستقيم يف آيـة ، أما القول الرابع فيمكن االعرتاض عليه
 ). ص(M  ̄° ± ² L )ص(

وعليـه يكـون ، يبقى من بني هذه األقوال األول وهو ما ذهب إليه الطـربي
ويبقـى . الغرض من اآلية السؤال عن الـذي أحـوج إبلـيس ألن ال يسـجد

بيان انسجام القرآن وتناسقه مع بعضه أن نبني الفرق بني إلزالة اإلشكال و
 ) ألعرافا(M ! " # $ % & ' 3  Lالسؤال الوارد يف سورة األعراف 

ـورة ص ـؤال يف ـس ـك  ) ص(M ¬ ®  ̄° ± ² ½  L :والـس ـان ذـل وبـي

                                                
  ذكر االعرتاض عيل العامري يف معال له يف جملة األزهر ونقله عنه فضل حسن عباس يف لطائف )١(

 .٢٣٣املنان ص 



 

 

 

أن تبكيت اهللا إلبليس حينام امتنع عـن السـجود جـاء يف ثالثـة مواضـع يف "
 " !M :ويف سورة األعراف) ص( M¬ ®  ̄° ± ² ½ L :سورة ص

# $ % & ' 3  L)ثم يف سـورة احلجـر) ألعرافا:M ! " # $ % 

& ' ( )  L)ونحن نجد أن هذه األسئلة الثالثة لكل منها ، )حلجرا
 .فال ينبغي أن حتمل عىل يشء واحد، مورده اخلاص به

هي سـؤال عـن املـانع ) ص(M ¬ ®  ̄° ± ² ½  L :)ص ( آية 
) ألـعــرافا(M ! " # $ % & ' 3  L :ألـعــرافويف ا، ـمــن الـســجود

فليس من احلكمة البيانية التي عرفناها أن نحمل هـذه اآليـة عـىل مـا محلنـا 
 .عليه اآلية السابقة وأن يكون السؤال عن املانع من السجود

عن ) ص( إذا ال بد من حممل آخر لآلية الكريمة فإذا كان السؤال يف سورة 
ل يف سـورة األعـراف ينبغـي أن يكـون عـن املانع مـن السـجود فـإن السـؤا

 M ̧ ¹ قوله سبحانه) ص ( وهلذا جاء يف آية ، احلامل عىل ترك السجود
º             » ¼ ½  L)ال يقال أن األمرين يشء واحد فقد يكون املانع غري ) ص

 .احلامل عىل تركه
ـكـان الـسـؤال فيـهـا مـغـايرا ـملـا ـجـاء يف الـسـورتني بقـيـت ـسـورة احلـجـر 

، كام يف سورة ص) ص(M ¬ ®  ̄° ± ² ½  L :ني فلم يسألالسابقت
وإنـام ، كام يف سورة األعراف) ألعرافا(M ! " # $ % & ' 3  L: أو

ونظـر يف هـذه اآليـة  )حلجرا(M ! " # $ % & ' ( )  L :سـئل
 )١(.الكريمة إىل خمالفته للساجدين الذين كان معهم من

                                                
 ٢٣٤ص ، فضل عباس، ان  لطائف املن)١(



 
 

  
 

  MK .  -  , + * ) L)ل عمرانآ(  
ومـنهم )  ١(يف هذه اآلية فقال بعضـهم زائـدة) ما( املفرسون يف اختلف

 ": حيـث يقـول. الزجاج ومل يكتف هبذا احلكم بل زعم اإلمجاع عـىل ذلـك
واملعنـى ، بإمجاع النحويني صـلة ال متنـع البـاء مـن عملهـا فـيام عملـت) ما(

 )٢(."قد أحدثت بدخوهلا توكيد املعنى) ما(إال أن ، فربمحة من اهللا لنت هلم

قـد ) ما( معناه فربمحة من اهللا و": واىل نحو ذلك ذهب ابن عطية وقال
ـد ـي ودخـلـت للتأكـي ـى النـف ـا معـن ـادة ـعـىل ، ـجـردت عنـه ـي ليـسـت بزـي وـه

وأطلـق عليهـا سـيبويه اسـم الزيـادة مـن حيـث زال ، اإلطالق ال معنى هلـا
  )٣(."عملها 

زيادة مقيد ومن خالل مطالعة أقوال القائلني بزيادهتا يظهر أن قوهلم بال
 .يف حملها من اإلعراب وهذا ما رصح به ابن عطية

وقبل نقل رأي املانعني للزيـادة أنـوه إىل أن نقـل الزجـاج إلمجـاع أهـل 
، النحو عىل أن ما صله غري مسلم لذا اعرتض عليه األلويس يف هـذا القـول

يف هـذا ) مـا(ونقل قوال لألخفش خالف ذلك مما ينفي اإلمجاع عـىل زيـادة 
 ) ٤(.عاملوض

يف موضـعها هنـا اختلفـوا يف معناهـا عـىل ) مـا ( والذين قـالوا بأصـالة 
                                                

  ٣٩٥/ ٣ وابن عطية ٤٠٧/ ٣  و أبو حيان ٤٣١/ ١،   ممن قال بزيادهتا الزخمرشي)١(
  ٤٨٢/ ١، الزجاج،   معاين القرآن  الكريم وإعرابه)٢(
 ٣٩٥/ ٣، ابن عطية،   املحرر الوجيز)٣(
  ٤٣٣ / ٤، األلويس،   روح املعاين)٤(



 

 

 

 .أقوال أمهها
وممن ،  أن تكون ما استفهاما للتعجب تقديره فبأي رمحة من اهللا لنت هلم-١

 ثـم عظيمـة كانت ملا جنايتهم أن ب"وعلل ما ذهب إليه ، قال بذلك الرازي
 هذا أن علموا ، الكالم يف خشونة وال ، القول يف تغليظا ، ألبتة أظهر ما إنه
 مـن التعجـب موضـع ذلـك فكـان ، إهلـي وتسديد رباين بتأييد إال يتأتى ال

 غري أن )١(."هلم لنت اهللا من رمحة فبأي : فقيل ، والتسديد التأييد ذلك كامل
 )٢(.أبا حيان أنكر عليه ذلك من حيث اإلعراب ال املعنى

وممـن قـال بـذلك ،  منهـا أو صـفة هلـا أهنا نكرة بمعنى يشء ورمحة بدل-٢
 )٣(.األلويس

يف هذه اآليـة فـذكر ) ما(أما الطربي فقد اختلفت كلمته يف احلكم عىل 
+ ,  M : جـل ثنـاؤه بقولـهيعنـي ": عند تفسريه اآليـة مـا نصـه  *  )

K L)وقـد بينـت وجـه دخوهلـا يف .  صلةوما،  من اهللافربمحة،  )ل عمران آ
ـــــه ـــــالم يف قوـل M J K L M N O P Q R S T u  L: الـك

 " ! M :العرب جتعل ما صلة يف املعرفـة والنكـرة، كـام قـالو. )البقرة(

#L)وهذا يف . فبنقضهم ميثاقهم: واملعنى، )١٣:املائدة- ١٥٥:النساء
: واملعنى، )املؤمنون( M Ì Í Î  Ï Ð Ñ Lوقال يف النكرة . املعرفة

                                                
  ٦٣-٦٢/ ٩.   الرازي)١(
 ٤٠٧/ ٣،   أبو حيان)٢(
 ٤٣٣/ ٤،   األلويس)٣(



 
 

  
 

ً بعـدها أحيانـا ًعن قليل وربام جعلت اسام وهي يف مذهب صلة، فريفـع مـا
 ) ١(" الصلة، وخيفض عىل إتباع الصلة ما قبلهاوجهعىل 

ـاىل ـه تـع ـريه قوـل ـد تفـس ـرة( M À Á Â Ã L :وعـن ـال) البـق ـال ": ـق ـق
 كام قال يؤمنون،ًفقليال : هي زائدة ال معنى هلا، وإنام تأويل الكالم: بعضهم

. M K  جل ذكره   -  , + * ) L)أشـبه ذلـك، وما )ل عمران آ 
. فربمحـة مـن اهللا لنـت هلـم:  يف ذلـك زائـدة، وأن معنـى الكـالمفزعم أن ما

إنام ذلك من املـتكلم :  وقالوا... آخرون ما قاله قائل هذا القول يف ماوأنكر
 إذ كانت ما كلمـة جتمـع األشياء،عىل ابتداء الكالم باخلرب عن عموم، مجيع 

 عنـدنا  القـولوهـذا .كل األشياء، ثم ختص وتعم ما عمته بام تذكره بعدها
غـري و الكـالم، ألن زيادة مـا ال يفيـد مـن الكـالم معنـى يف ،أوىل بالصواب

 ) ٢(."جائز إضافته إىل اهللا جل ثناؤه
 واملتتبع لكالم الطربي جيد أنه ينكـر القـول بالزيـادة يف مواضـع كثـرية 

ولعـل ذلـك ، يف هـذه اآليـة) ما(غري أنه هنا يقول بزيادة ، قيل فيها بالزيادة
لكنـه ال يقـول بـه إال إذا ، ِّأنه جيوز القول بالزيادة من حيث املبـدأإشارة إىل 

 .َّتعذر محل احلرف عىل معنى أصيال
ركز عىل وقعها الصويت ووصفها ) ما( وهنا أشري إىل قول آخر يف معنى 

اللفظي وثأثريها الذي جيعلها أنسب للسياق يرى أصحابه أن هذه احلروف 

                                                
 ١٩٠/ ٤،   الطربي)١(
 ٤٧١/ ١  الطربي  )٢(



 

 

 

وممـن ، الم واألثر الصويت للحـرفجاءت لغرض لفظي يتعلق بجرس الك
وألجـل ، قال بذلك السيوطي حيث يرى أن احلروف تزاد طلبـا للفصـاحة

تزيني اللفظ وجعله مهيئا الستقامة وزن الشـعر أو حسـن السـجع أو غـري 
 وهذا ذكره الرافعي يف كتابه إعجاز القرآن والبالغـة النبويـة حيـث )١(ذلك
، ة ومقصود قوهلم زائدة يف اإلعـراب إن النحاة يقولون إن ما زائد": يقول

فيظن من ال برص له أهنا كذلك يف النظم يقيس عليه مع أن هذه الزيادة لونا 
فإن ، من التصوير لو هو حذف من الكالم لذهب بكثري من حسنه وروعته

وأن ذلك رمحـة ، تصوير لني النبي صىل اهللا عليه وسلم  لقومه، املراد باآلية
وفوق ، وصفا لفظيا يؤكد معنى اللني ويفخمه) ما(د يف من اهللا فجاء هذا امل

ذلك فإن هلجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية ال يبتدأ هذا املعنى بأحسـن 
وهو لفظ (اجلارة وجمرورها ) الباء ( ثم الفصل بني ، منهام يف بالغة السياق

، همما يلفت النفس إىل تدبر املعنـى وينبـه الفكـر عـىل قيمـة الرمحـة فيـ) رمحة
 ) ٢(."وذلك كله طبيعي يف بالغة اآلية 

من املعنى واإلعراب والذي أرجحه أن ) ما(هذه مجلة األقوال يف حمل 
 .تكون ما نكرة بمعنى يشء


الـذي يسـبق القسـم يف ) ال(حتدث املفرسون وعلامء اللغة عن احلـرف 

 فيها القسم هبذه الصيغة وانقسموا كل املواضع من القرآن الكريم التي ورد
                                                

 .١/٣٥٦، السيوطي، األشباه والنظائر يف النحو )١(
 ١٩٠-١٨٩ص .   إعجاز القرآن )٢(



 
 

  
 

 :يف أمرها إىل فريقني
وممن قال بـذلك مـن علـامء اللغـة أبـو ، قال إهنا زائدة واملعنى أقسم: األول

صـاحب )  هــ٣٣٧(القاسم عبد الرمحن بـن اسـحق املعـروف بالزجـاجي 
حيث ذكر أن بعض احلـروف قـد تـأيت يف ، كتاب حروف املعاين والصفات

، )القيامـة(̂   [ \ ] M Z : يف قولـه تعـاىل)ال( زيادة القرآن زائدة نحو
 . )١(وذكر أهنا يف كالم العرب تزاد مع اليمني وتطرح

يقـول الزجـاج يف ، والذين ذهبوا إىل زيادهتا قالوا إهنـا زيـدت للتأكيـد
 أدخـلــت )ال( و،  واملعـنــى أقســم هبــذا البلــد": معــاين القــرآن وإعرابــه

 )٢(."توكيدا
كام تأباه كذلك ، عيد تأباه طبيعة اللغة العربية ودقتهاهذا الرأي ب: قلت

بل إن بعض الذين جيـوزون القـول بزيـادة ، بالغة القرآن الكريم وإعجازه
 يف هـذا املوضـع )ال(احلروف مثل الزخمرشي اعرتضوا عـىل القـول بزيـادة 

 )٣(.ألهنا ال تزاد إال يف وسط الكالم وهي هنا يف أوله
 :غري زائدة واختلف هؤالء يف معناها عىل قولني )ال(قالوا إن : الثاين
 : غري زائدة واختلف هؤالء عىل ثالثة أقوال)ال ( قالوا إن : الثاين
 أـصـلها الم االبـتـداء أـشـبعت فتحتـهـا وـيـرجح ذـلـك ـقـراءة )ال( أن :أوـهلـام

                                                
ـاين والـصـفات)١( وذـكـر ذـلـك ـصـاحب اجلالـلـني والـصـاوي يف ، ٨ص، الزـجـاجي،   ـحـروف املـع

 ٢٧٨/ ٦حاشيته عليه 
 ٣٢٧/ ٥، الزجاج، ن وإعرابه  معاين القرا)٢(
 ٦٥٩/ ٤سورة القيامة  ، الزخمرشي،   الكشاف)٣(



 

 

 

 كام أن هـذا األسـلوب شـائع )١()ألقسم بيوم القيامة(سبعية بالم دون ألف
 يف أضـواء البيـان واستشـهد عليـه )٢( القـول الشـنقيطي يف العربية كام ذكـر

 .بشواهد كثرية
ليس األمر كـام زعمـتم ،  نافية لكالم حمذوف وكأنه قيل ال)ال ( أن : ثانيهام

بأن اإلنسان لن يقدر عليه أحد بل أقسم هبذا البلد عـىل أنـا خلقنـاه يف كبـد 
وىل األقـوال  وأ"وهـذا مـا اختـاره الطـربي حيـث قـال . وأنا قادرين عليـه

، وبالنفس اللوامة، إن اهللا أقسم بيوم القيامة: عندي بالصواب قول من قال
قلت وهذا . )٣(:  نفيا للكالم قد كان تقدمه من قوم وجوابا هلم)ال ( وجعل 

 .القول حيتاج إىل تقدير حمذوف والتقدير حيتاج إىل دليل وال دليل
ـالثهام ـا نافـيـة للقـسـم نفـسـه وكأ) ال ( أن : ـث ُال أقـسـم (: ـنـه يـقـولهـن ِ ْ  ـهبـذه )ُ
فإن هذا املطلـوب أعظـم وأجـل مـن أن ، عىل إثبات هذا املطلوب، األشياء

ويكون الغرض مـن هـذا الكـالم تعظـيم املقسـم ، يقسم عليه هبذه األشياء
أو أن يقال إن هذا املطلوب أظهر وأجىل وأقوى من أن . عليه وتفخيم شأنه
،  املختار عندي ألنه معروف يف العربيةوهذا القول هو )٤(.يثبت هبذه القسم

فقد يقول قائل أريد أن أقسم أين سأفعل كـذا ، ومستخدم عىل ألسنة الناس
                                                

  .٧٣٥/ ١ابن زنجلة ، حجة القراءات) ألقسم بيوم القيامة (    قرأ ابن كثري )١(
ونقـل هـذا القـول ، ٦/٣٧٢امللحق  املسمى دفع إهيام االضطراب . الشنقيطي،   أضواء البيان)٢(

 .٦٥٩/ ٤قيامة  سورة ال،  الكشاف، الزخمرشي
  .١٧٢/ ٤. الطربي.   جامع البيان)٣(
ـري، ٦٥٩/ ٤ـسـورة القياـمـة  ،  الكـشـاف،   اخـتـاره اـلـزخمرشي)٤(  والفـخـر اـلـرازي، التفـسـري الكـب

 .  ٢٩ص، وحممد عبده يف تفسري جزء عم، ٣٠/١٩٠



 
 

  
 

ونفي القسم إنام يقصد منه تأكيد ، وكذا وهو يقصد إثبات قدرته عىل الفعل
 .القدرة عىل الفعل وكون ذلك أثبت من أن يؤكد بقسم

اقشـتها بـأقوال كثـرية تـرد هـذا هذه أمثلة عىل حروف قالوا إهنا زائدة ن
إضافة هلذه األمثلة اطلعت أثناء دراستي عىل مواضع أخـرى قـالوا ، القول

إن فيها حروفا زائدة  عرضت بعضا منها عند احلديث عن املؤيدين للزيادة 
وعند احلديث عن أسباب القول بالزيادة وقد تبـني يل يف كـل ، واملانعني هلا

-لزيادة وغرابته ملا وجـدت يف هـذه احلـروفهذه املواضع بطالن القول با
ّالتي جتنوا عليها َ ،  من معان عميقة دقيقة تزيد النظم مجـاال واملعنـى عمقـا-َ

لكن هذه املعاين تكون خفية أحيانا فال يتسنى إدراكها إال ملن فتح اهللا عليـه 
 .وأمده نورا من عنده هيدي برصه وبصريته

، ركة يف القرآن إال وفيه فائـدة ما من حرف وال ح":  وكام قال الرازي
ثم إن العقول البرشية تدرك بعضها وال تصل إىل أكثرها  وما أويت البرش من 

 )١(."العلم إال قليال 
لذلك فالواجب عىل من تصدى لتفسري القرآن التزود بأدوات التفسري 

فإن فتح اهللا عليه فهـو نـور مـن اهللا ومـن ، ثم النظر الدقيق يف آياته وألفاظه
ـادة يف ق ّرص نـظـره ومل ـيـدرك أرسار الـقـرآن الـكـريم علـيـه أن ال ـيـدعي الزـي

 .القرآن الكريم



                                                
  .٦٢/ ٢٥،   الرازي)١(



 

 

 




 : يف هناية بحثي هذا أود تسجيل أهم النتائج التي توصلت هلا
ـة - ـد ـمـن الناحـي ـي أن اـحلـرف زاـئ ـرآن الـكـريم يعـن ـادة يف الـق  الـقـول بالزـي

أمـا القـول ، فاده هو التأكيدأما من ناحية املعنى فللحرف معنى أ، اإلعرابية
بأن احلرف زائد من حيث املعنى فهو قول مستبعد وال أظن أن أحدا يقوله 

 .ألن فيه طعنا بالقرآن وإعجازه وبالغته
 .  إن دراسة القول بوجود حروف زائدة أو منعه انبنت عىل أصول أمهها-

وقد تبني يل أن لكل حرف من هـذه احلـروف معـان : من ناحية اللغة-
فيدة هلا أثرها يف النظم والسياق وعليه فإن ورد احلرف يف الكالم الفصيح م

 . يعني أن للحرف معنى أفاده

 _ وهذا ثابت عىل وجه القطع _وقد تبني يل : من ناحية طبيعة القرآن-
أن القرآن  كالم بليغ بلغ حد اإلعجاز وعليـه فـإن كـل حـرف وكلمـة مـن 

ال يناسـب طبيعـة القـرآن أن نقـول إن حروفه وكلامتـه هلـا معانيهـا اهلامـة و
احلرف زائد ألن زيادته تعني أنه غري مهم يف مكانه ويمكن االسـتنغاء عنـه 

 .وهذا قول مرفوض البتة

من خالل دراسة األسباب التي دفعت للقول بالزيـادة تبـني أهنـا أسـباب -
ليست وجيهة وليست موضوعية ويمكن الرد عليها من خالل أنه ال جيـوز 

وال جيـوز حـل االخـتالف ،  القواعـد النحويـة حكـام عـىل القـرآنأن تكون
املتوهم بني اآليات باحلكم عـىل بعـض احلـروف أو الكلـامت بالزيـادة ألن 

ـكـام ال ـجيـوز تـصـور معـنـى ـمـن املـعـاين ، لـكـل نـظـم ـسـياقه ومعـنـاه اـخلـاص



 
 

  
 

كام ال جيـوز إمهـال ، والتعصب له واحلكم بعد عىل بعض احلروف بالزيادة
ملأثور والسياق وأساليب اللغة التي منهـا التضـمني واحلكـم بعـد التفسري با

 .ذلك بالزيادة

من خالل دراسة املواضع التي قيل إن فيها أحرفا زائدة تبني يل أن هنالك -
معاين دقيقة وهامة أفادهتا هذه احلروف وعليـه فـإن القـول بزيـادة حـروف 

 . مرفوض من حيث األصول وغري ثابت من حيث الواقع

وأن يأجرين عليـه واحلمـد هللا ، ريا أسأل اهللا أن أكون قد أصبت احلقوأخ-
رب العاملني والصالة والسـالم عـىل رسـوله األمـني وآلـه وصـحبه إىل يـوم 

 .الدين








 

 

 





 حممد بنأبو السعود حممد ،  العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريمرشادإ -

 .نانلب، حياء الرتاثإر دا، )هـ٩٥١( العامدي 
حتقيـق ، جالل الدين عبد الرمحن السـيوطي، األشباه والنظائر يف النحو -

 .١٩٨٧، ١٤٠٧، جممع اللغة العربية بدمشق، عبد اإلله نبهان وآخرون
طبعـة ، حممد األمني الشـنقيطي،  البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواء -

 ١٩٨٣اململكة العربية السعودية 
ـة - ـة النبوـي ـران والبالـغ ـي،إعـجـاز الـق ـة ،  مصــطفى صــادق الرافـع املكتـب

   ٢٠٠٠ العرصية لبنان األوىل 

دار ) بنـت الشـاطئ ( عائشـة عبـد الـرمحن ، اإلعجاز يف البيـان القـرآين -
 .  طبعة ثانية١١١٩املعارف 

ـوم البالـغـة - ـي، اإليـضـاح يف عـل ـادر ، للخطـيـب القزويـن حتقـيـق عـبـد الـق
 . ١٩٩٦األوىل ، مكتبة اآلداب، حسني

حققـه ، ّمـد بـن يوسـف الشـهري بـأيب حيـان األنـدليسحم،  املحيطبحرال -
الطبعـة ، لبنـان، دار الكتـب العلميـة،  امحد عبد املوجود وآخرونعادل

  ٢٠٠١األوىل 
حممد عبـد اهللا الـزركيش حتقيـق مصـطفى عبـد ،الربهان يف علوم القران -

 ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، القادر

 . ر عامن األردندار عام،صالح اخلالدي، البيان يف إعجاز القرآن -



 
 

  
 

حتقيق طه عبد ،أبو الربكات بن األنباري، البيان يف غريب إعراب القران -
 ١٩٧٠، اهليأة املرصية العامة للنرش، احلميد طه و مصطفى السقا

، )هــ٢٧٦(عبداهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدنيوري ، تأويل مشكل القران -
  ٢٠٠٢وىل دار الكتب العلمية بريوت األ، حتقيق إبراهيم شمس الدين

، مؤسسـة التـاريخ بـريوت، حممد الطاهر بـن عاشـور، والتنويرتحريرال -
 .٢٠٠٠  أوىلطبعة  

، مطبعـة مرص، اجلمعية اخلريية اإلسـالمية، حممد عبده، تفسري جزء عم -
 .١٤٣١، الطبعة الثالثة

 ( القريشعامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن كثري ،  القرآن العظيمتفسري -
 ١٩٩٠الطبعة األوىل ، ريدار اخل، )هـ٧٧٤

 ةلثالثا١٩٩٧بريوت ، دار إحياء الرتاث، الفخر الرازي،  الكبريتفسريال -
حتقيق ، )هـ٣١٠( ابن جرير الطربي ،  البيان عن تأويل آي القرآنامعج -

 . ٢٠٠١طبعة ، دار الرتاث، حممد شاكر
، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبـي،  ألحكام القرآنامعاجل -

 ١٩٩٤ األوىل الطبعة، قيق حممد إبراهيم اخلفاجيحت
دار الكتب العلمية ، ٦٩١ شهاب الدين اخلفاجي عىل البيضاوي حاشية -

 ١٩٩٧ الطبعة األوىل لبنان
، الرتاثدار أحياء ، )هـ١٢٧٠( حممود األلويس البغدادي ،  املعاينروح -

 ١٩٩٩الطبعة األوىل ،لبنان
ح اـلـدين خلـيـل ـبـن كيكـلـدي ـصـال، الفـصـول املفـيـدة يف اـلـواو املزـيـدة -



 

 

 

، دار البشـري األوىل، حتقيق حسـن موسـى الشـاعر) هـ ٧٦١( ، العالئي
١٩٠٠  

، أبو القاسـم عبـد الـرمحن بـن اسـحق الزجـاجي، كتاب حروف املعاين -
 ١٩٨٤، األوىل، مؤسسة الرسالة لبنان، حتقيق عيل احلمد ) ٣٤٠(

يـق عبـد السـالم حتق، سيبويه أبو برس عمرو بن عثامن بـن قنـرب، الكتاب -
 دار اجليل بريوت األوىل ، هارون

حمـمـود ـبـن عـمـر اـلـزخمرشي ، الكـشـاف ـعـن حـقـائق ـغـوامض التنزـيـل -
 ١٩٨٧الطبعة الثالثة ، دار الريان، )هـ٥٢٨(

ـمجـال الـدين حمـمـد ـبـن مكـرم ـبـن منـظـور ن دار ـصـادر ،  الـعـربلسـان -
 .بريوت

 -هـ ١٤١٠األوىل ، دار النور بريوت، فضل حسن عباس، لطائف املنان -
١٩٨٩ 

ـــب والشــــاعر - ـــل الســــائر يف آداب الكاـت ـــن ، املـث ـــدين ـب لضــــياء اـل
املكتبـة العربيـة ، حتقيق حممد حميي الـدين عبـد احلميـد، )هـ٦٣٧(األثري

 .١٩٩٥، بريوت

حتقـيـق حممـد ـفـؤاد ، أـبـو عبيـدة معـمـر بـن املثـنـى التميمـي،جمـاز القـران -
 ١٩٥٤النارش حممد سامي اخلانجي األوىل ، سزكني

 عطيـةأبو حممد عبـد احلـق بـن ، لوجيز يف تفسري الكتاب العزيز احررامل -
األوىل ، طبعة قطر، حتقيق عبد اهللا األنصار والسيد عبد العال، األندليس
١٩٨٧ 



 
 

  
 

، بريوت، عامل الكتب) ٢٠٧( معاين القران أبو زكريا حيي بن زياد الفراء  -
 ١٩٨٠الثانية 

ّلشـهري بالزجـاجأبـو اسـحق إبـراهيم الرسي ا،  القـرآن وإعرابـهمعاين - ّ ،
 ١٩٩٨الطبعة األوىل ، لبنان،عامل الكتب، حتقيق عبد اجلليل شلبي

 بـنأبو القاسم احلسني بن حممـد ،  مفردات ألفاظ القرآن الكريمعجمم -
حققه إبراهيم شـمس ، )هـ٥٠٣(الفضل املعروف بالراغب األصفهاين 

 لبنان، العلميةدار الكتب ، الدين

 .املعرفة بريوت الطبعة الثانيةدار ، حممد رشيد رضا، نارامل -
الطبعـة السادسـة ، دار القلم الكويـت، حممد عبد اهللا دراز، النبأ العظيم -

١٩٨٤  



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 







 

 حممد بن سعد الشواي .د
 سـعود بـن حممد مامإلا جامعةب والرصف النحو قسم ىف مشارك أستاذ •

 .سالميةإلا
 يةسالمإلا سعود بن حممد مامإلا جامعة املاجستريمن درجة عىل حصل •

ـه ـة املســائل  (بأطروحـت ـة النحوـي ـارى القاســم رشح ىف والرصفـي   األنـب
ّللمفضليات ّ(  

ـن حمـمـد ـمـامإلا جامـعـة  ـمـن اـلـدكتوراه درـجـة ـعـىل حـصـل •  ـسـعود ـب
 أبـى عنـد  الشـاذة للقـراءات ّالنحـوي  التأويل  (بأطروحته  سالميةإلا

 ) املحيط البحر ىف حيان
 



 
 

  
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 


 علمه البيان ،الذي علم القرآن خلق اإلنسان     احلمد اهللا املنان، الرمحن 

 ونور ،ًوصالة وسالما عىل أرشف اخللق حممد الذي أويت فصاحة اللسان
 :                              البيان، وبعد

ً     فقد قرأت كثريا مما سطرته كتب القراءات عن ياء املتكلم، ورأيت 
 فيها، مع إغفال اجلانب ًعندهم اختالفا يف تصنيف خالف القراء العرشة

 نحو تفريقهم بني املنادى وغريه يف ،ّالنحوي هلذه الياء سوى إشارات يسرية
اختالف القراء يف حذف الياء وإثباهتا إذا كانت يف حمل اجلر باإلضافة 

وألن موافقة العربية ركن من أركان القراءة الصحيحة  رأيت أن أصنف ،
 فبدأت ،املوقع اإلعرايب لياء املتكلماختالف القراء يف ياء املتكلم حسب 

أن تكون يف حمل : بالوجه األول، وهو أن تكون يف حمل نصب وفيه إعرابان 
 أو تكون يف حمل النصب ،وذلك إذا اتصلت بالفعل،نصب عىل املفعولية

وأخواهتا، وأتبعته الوجه الثاين وهو أن تكون يف حمل جر وفيه ) ّإن(ب
 وأن تكون يف حمل جر  ،حمل جر  باحلرفأن تكون يف : إعرابان أيضا 

 .باإلضافة 
 واالستعامل ،     وحاولت يف هذا البحث الربط بني اختالف القراء

 . مع التوسع يف ذكر اختالف العلامء يف بعض املسائل،النحوي
     وهذا البحث حماولة لربط اختالف القراء يف ياء املتكلم بأحكامها 

 ، والظرف،أبواب  الضمري(  نحوية  متفرقة النحوية بعد مجعها من أبواب



 

 

 

 )  . والنداء ،واإلضافة
ً وأن يكون مفتاحا لبحوث ،ً     أقدم هذا البحث راجيا أن ينتفع به قارئه

 .أخرى أعمق يف هذا املوضوع
                                                                        



 
 

  
 



 

 

 

 


 
:  وهـي تتصـل بـأنواع الكلمـة الثالثـة ،املتكلم أحد الضامئر املتصلة      ياء 

 : ولكن إعراهبا عىل وجهني ،االسم والفعل واحلرف
 :وهلا يف هذه احلالة إعرابان  : النصب – الوجه األول

 أن تكون يف حمل نصب عىل املفعولية وذلـك إذا اتصـلت – اإلعراب األول
َرمنيْأك:  نحو ،بالفعل بأنواعه الثالثة ُ ويْكرمني،َ ْ وأكرمني ،ِ ِ ْ َ. 

  :)١(وللياء يف هذه احلالة ثالثة أوجه 
َأكرمني:  وهو األصل ،إثبات الياء مفتوحة -١ َ َ وأكرمني ،َ ويكرمني،َ ْ ِ. 
ْ أكرمني،إثبات الياء ساكنة -٢ َ ْ وأكرمني ،ْ ويكرمني،َ ْ ِ. 
 ١٥ الفجـر فيقـول ريب أكـرمن  نحـو قولـه تعـاىل ،حذف الياء -٣

 وعىل هذه األوجـه الثالثـة البـد ،١٦ الفجرأهانن فيقول ريب 
  .)٢(من نون الوقاية قبل الياء 

 


 :قسمت كتب القراءات البحث يف هذه الياء قسمني 
–

 : الياء التي بعدها مهزة مفتوحة -١
                                                

  .٩٢٢ارتشاف الرضب : ينظر )  ١(
  .٥٧ / ٢، تعليق الفرائد ٩٨، ٩٧/  ١أوضح املسالك : ينظر )  ٢(



 
 

  
 

 واتفق القراء الـعرشة )١(ًاء يف سبعة عرش موضعا من القرآن وردت هذه الي
 األعـراف  أرين أنظـر إليـك  هـي )٢(عىل إسكان الياء يف أربعة مواضع 

ــي أال  ،١٤٣ ــي أـكــن  و ،٤٩ التوـبــة ّ وال تفتـن  ،٤٧ ـهــود  ترمحـن
  .٤٣ مريم فاتبعني أهدك 

 فـاذكروين ضـعني واختلفوا يف ما بقي ففتح اليـاء ابـن كثـري وحـده يف مو
 وفتح ابن ،٦٠ غافر  ادعوين أستجب لكم  و ،١٥٢ البقرة أذكركم 

 ، واتفق ابن كثري،٢٦ غافر ذروين أقتل ًكثري واألصفهاين ياء واحدة يف 
 ١٣ يوسـف ليحزننـي أن  وأبو جعفر عىل فـتح أربـع يـاءات يف ،ونافع

ـي أعمــى و ـد  و،١٢٥ طــه  وحرشتـن ـأمروين أعـب  ،٦٤لزمــر   اّ أـت
 واتفق نافع وأبو جعفر عىل فـتح اليـاء يف ،١٧ األحقاف أتعدانني أن و

 واتفق نافع وأبو جعفـر والبـزي عـىل فـتح ،٤٠ النمل  ليبلوين أأشكر 
أراين يف :  وبقي بعد هذا أربعة مواضع ،٥١ هود  فطرين أفال الياء يف 
ـي أن  أو و ،٣٦ يوســف  أراين أمحــل  و ،٣٦ يوســف أعرص  زعـن
  .١٥ األحقاف  أوزعني أن أشكر  و ،١٩ النمل أشكر 

ٍويف هذه األربع اتبع القراء مذهبهم يف كل يـاء بعـدها مهـزة مفتوحـة 
ـافع ـا ـن ـري،ففتحـه ـن كـث ـرو، واـب ـو عـم ـر، وأـب ـو جعـف ـاقي ، وأـب  وأســكنها ـب

 .)٣(العرشة

                                                
  .٣٤٢غاية االختصار )  ١(
، إيضاح الرموز ومفتاح ١٦٧ / ١، النرش يف القراءات العرش ٣٦٣الكنز يف القراءات العرش )  ٢(

  .٢٥١الكنوز 
  .١٦٤ / ٢، النرش ٣٦٦الكنز يف القراءات العرش : ينظر )  ٣(



 

 

 

 : الياء التي بعدها مهزة مكسورة -٢
 اتفق القراء العرشة عىل إسكان الياء ً،اوردت هذه الياء يف أحد عرش موضع

  فأنظرين إىل و ،١٤ األعراف  قال أنظرين إىل  : )١(يف ثامنية مواضع 
  يصدقني إين و ،٣٣ يوسف  يدعونني إليه  و ،٧٩ ص ،٣٦احلجر 

 غـافر  وتدعونني إليـه  ،٤١ غافر  وتدعونني إىل  و ،٣٤القصص 
  .١٠املنافقون   لوال أخرتني إىل  و ،٤٣

 ،٦٩ الكهف  ستجدين إن شاء اهللا : يف قوله تعاىل : وبقي ثالثة مواضع 
  .١٠٢ والصافات ،٢٧والقصص 

  .)٢( وأسكنها الباقون ، وأبو جعفر،فتح الياء فيها نافع
 
 :  الياء التي بعدها مهزة مضمومة -٣

ًإال مـرة واحـدة       مل ترد ياء املتكلم متصلة بالفعل وبعدها مهزة مضمومة 
 .)٣( والعرشة متفقون عىل إسكان هذه الياء ،٩٧ الكهف  آتوين افرغ يف 

 :الياء التي بعدها ساكن  -٤
 وكل ما ورد من ، أو فاء فعل،)أل (        الساكن بعد الياء إما أن يكون الم 

وذلـك مخسـة مواضـع ) ْأل ( ًهذه الياءات متصال بالفعل جاءت بعـده الم 
 مسـني  و ،٨٣ األنبيـاء ّمسني الرض  و ،٣٠ مريم اب آتاين الكت
ـي  و ،٣٨ الزمــر  إن أرادين اهللا  و ،٤١ ص الشــيطان   وإن أهلكـن

                                                
  .١٦٩ / ٢النرش ، ٣٦٧الكنز يف القراءات العرش : ينظر )  ١(
  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٨الكنز : ينظر )  ٢(
  .١٧٠ /٢، النرش ٣٧٠الكنز )  ٣(



 
 

  
 

  .٢٨ امللك اهللا
  .)١( وفتحها باقي العرشة ،ويف هذه املواضع أسكن محزة الياء

 

–
 :ع        وهو ثالثة أنوا

 : الياء التي بعدها ساكن -١
 واخشـون :          واملتصل بالفعل من هذا النـوع ورد يف ثالثـة مواضـع 

  إن يـردن الـرمحن  و ،٣٦ النمـل  فام آتاين اهللا   و ٣ املائدةاليوم 
  . ٢٣يس 

 ـفـاتفق  واخـشـون الـيـوم فأـمـا :      والـقـراء خمتلـفـون يف ـهـذه الـيـاءات 
 فام آتـاين  وأما )٢(ً وانفرد يعقوب بإثباهتا وقفا ً،فها وصالالعرشة عىل حذ

ـاء مفتوـحـة يف الوـصـل ـنـافع وأـبـو ـجــعفراهللا   ، وأـبـو عـمـرو،ً فأثـبـت الـي
 ، وأثبتهـا يف الوقــف أبـو عمـرو، ورويس عن يعقوب، وحفـص،وقالـون
 فأثبت ياءهـا يف الوقـف  إن يردن الرمحن  وأما ،)٣( وحفـص ،وقالـون

 وحـذفها البـاقون ،ً وأثبتها حمركة يف الوصل أبو جعفر،أبو جعفريعقوب و
ًوصال ووقفا ً)٤(.  

 : الياء التي بعدها متحرك وهي وسط آية -٢
 ،١٨٦ البقـرة  إذا دعـان فليسـتجيبوا : ًومجلة الوارد منها عرشون يـاء 
                                                

  .١٧٠ /٢، النرش ٣٧٣الكنز )  ١(
  .٣٨٣، الكنز ٣٦٥غاية االختصار )  ٢(
  .١٨٨ – ١٨٧ / ٢، النرش ٣٨٣، الكنز ٣٦٥غاية االختصار )  ٣(
 .املصادر السابقة )  ٤(



 

 

 

 آل  ومـن اتـبعن وقـل  و ،١٩٧ البقـرة  واتقون يا أويل األلبـاب و
  واخشـون وال  و ،١٧٥ آل عمـران  وخـافون إن  و ،٢٠عمـران 
ـدة    ـثـم كـيـدون ـفـال  و ،٨٠ األنـعـام  وـقـد ـهـدان وال ، و ٤٤املاـئ

 هـود  ال ختـزون يف  و ،٤٦ هـود  فال تسألن ما  و ،١٩٥األعراف 
  بام أرشكتمون من قبل  و ،٦٦ يوسف  حتى تؤتوين موثقا  و ،٧٨

ـراهيم  ـ و ،٢٢إـب ـئن أـخ ـدين  و ،٦٢ اإلرساء رتن إىل  ـل  عـسـى أن ـهي
ـف ريب ـا أـقـل  و ،٢٤ الكـه ـرن أـن ـف  إن ـت ـؤتني  و ،٣٩ الكـه  أن ـي

 أال تتبعن  و ،٦٦ الكهف  عىل أن تعلمن مما  و ،٤٠ الكهف خريا
  واتبعون أهدكم  ،٣٦ النمل  أمتدونن بامل  و ،٩٣ طه أفعصيت 

  .)١( ٦١  الزخرف اتبعون هذا  و ،٣٨غافر 
 ،٢٧ النحـل  تشـاقون فـيهم ً     وزاد نافع عليها واحدة يف قولـه تعـاىل 

  .)٢(ًحيث قرأها بكرس النون خمففة 
 َّ فـال تسـألن مـا      وهي عند ابن كثري تسـع عرشة ؛ ألنه يفتح الياء يف 

 فأما اخـتالفهم يف هـذه املواضـع ففيـه ،)٣( بفتح النون وتشديدها ،٤٦هود 
ًت كثرية فيعقوب يثبت الياء يف اجلميع وصال ووقــفاتفصيال  وابـن كــثري ،ً

 ،٦٦ يوـســـف  تؤـتــون : يثـبــت الـيــاء يف اـحلــالني يف ـســـبعة مواـضــع
  أمتدونن بامل  و  ، واألربع التي يف الكهف،٦٢ اإلسـراء وأخرتن 

  .٣٦النمل 
                                                

  .١٨١ – ١٨٠ / ٢، النرش ٣٨٤ / ١، الكنز ٣٦٧ / ١ار غاية االختص: ينظر )  ١(
  .٢٤١التبرصة )  ٢(
  .٢٢٣التبرصة )  ٣(



 
 

  
 

 الوصـل  وإسامعيل عن نافع واجلميـع يف، وأبو عمرو،     وأثبت أبو جعفر
 .دون وقف 

 وهي املذكور عند ابـن كثـري إال ،ً     وأثبت قالون وورش تسـعا يف الوصل
 ،٦٦ يوسف  تؤتون  بدل ،٢٠ آل عمران  ومن اتبعن أهنم جعـلوا 

 ِّ فـال تسـألن  و ،١٨٦ البقرة  إذا دعان : وزاد ورش إثبات ياءين 
  .)١( ٤٦هود 

 
 :ي رأس آية  الياء التي بعدها متحرك وه-٣

ً    وردت الـيـاء متـصـلة بالفـعـل وـهـي ـعـىل ـهـذه الـصـفة يف تـسـعة ومخـسـني 
 .تركت رسدها هنا خشية اإلطالة ٢ًموضعا 

 أن  وأثبـت ورش سـبع يـاءات يف ،    وقد أثبت ياءها يف احلالني يعقوب
  ـلـرتدين  و ،٢٣ ـيـس  وال ينـقـذون  و ،٣٤ القـصـص يـكـذبون 

 الـدخان  فاعتزلون  و ،٢٠ الدخان ون  أن ترمج و ،٥٦الصافات 
  .١٦ الفجر  أهانن  و ،١٥ الفجر  أكرمن  و ،٢١

  أكـرمن  واملسـييبي عن نافع ، وقالون،     وأثبت أبو جعفر وإسـامعيل
  .١٦ الفجر أهانن  و،١٥الفجر 

ً    وحذف باقي العرشة الياء يف املواضع كلها وصال ووقفا  ً)٣(.  
د عرض مـذاهب القـراء يف يـاء املـتكلم املتصـلة بالفعـل يتضـح لنـا      وبع

                                                
 . وما بعدها ١٨٢/ ٢، النرش ٣٨٥ - ٣٨٤ / ١، الكنز ٣٦٨ – ٣٦٧ / ١غاية االختصار )  ١(
  .١٩٢ – ١٩٠ / ٢، النرش ٣٨٨ – ٣٨٦ / ١، الكنز ٣٧٣ – ٣٦٩غاية االختصار :  ينظر  )٢(
 .ادر السابقة املص  )٣(



 

 

 

 : ييل ما
اختالف القراء مل خيرج عن األوجه الثالثة املذكورة يف هذه الياء عند  -١

 . وحذفها ، وإثباهتا مفتوحة،إثبات الياء الساكنة:  وهي ،النحويني
ـف  -٢ ـه ختتـل ـدها فباختالـف ـا بـع ـي ـعـىل ـم ـاء مبـن ـن الـي ـراء ـم ـف الـق ّموـق

 فام بعده مهزة خيتلف عام بعده حـرف صـحيح ومـا بعـده ،بهممذاه
 .متحرك خيتلف عام بعده ساكن وهكذا 

للقـراء تفـصـيالت كثـرية يف ـهـذه اليـاء مبنـيـة عـىل قواـعـد ـصـوتية مل  -٣
يتطرق هلا النحويون يف حديثهم عن هذه الياء حيث ال جتد عندهم 

 الكـالم  واخـترصواً، بل ذكروا األوجـه الثالثـة إمجـاال،ّأي تفصيل
ًفيها اختصارا عجيبا  ً. 

 
ـاين  ـراب الـث ــ : اإلـع أو إحــدى ) ّإن ( ًأن تـكـون يف حمــل نصــب اســام ـل

 :أخواهتا 
وأخواهتا باليـاء مـن حيـث حكـم ) ّإن ( حتدث النحويون عن اتصال 

 وال عـن حركـة اليـاء ،ً ومل أجد هلم حديثا عن حـذف اليـاء،)١(نون الوقاية 
 .حال إثباهتا 

 ،وأخواهتـا) ّإن ( ّه أن نـون الوقايـة تـدخل قبـل اليـاء يف وملخص ما ذكرو
 : وورد حذفها عىل التفصيل التايل 

                                                
 ١، رشح األلفية البن جابر ٦٨، رشح ابن الناظم لأللفية ٢٢٦رشح الكافية الشافية : ينظر )  ١(

  .٢٢٤ – ٢٢٢ / ١، اهلمع ١٨٦ – ١٨٤



 
 

  
 

ــد -١ ــرتجح احلـــذف بـع ــل (   ـي ــاىل ) ّلـع ــه تـع ــه قوـل ــغ ومـن ــيل أبـل  لـع
 : ومن اإلثبات قول الشاعر ،)١(األسباب

ِفقلت أعرياين القدوم لعلني                    أخط هبا قربا ألبيض ماجد ً 
ـا ليتنــي قــدمت حليــايت : نحــو ) ليــت ( جيــب اإلثبــات بعــد  -٢   ـي

 :  وورد احلذف يف رضورة الشعر ومنه قول زيد اخليل ،٢٤الفجر
 كمنية جابر إذا قال ليتي                    أصادفه وأفقد جل مايل

و ) ّكأن ( و ) ّأن ( و ) ّإن (  جواز اإلثبات واحلذف من غري ترجيح بعد -٣
ً إين آنسـت نـارا  كقولـه تعـاىل ،)ّلكن (   إننـي ، وقولـه تعـاىل ٢ ِّ

 .٣ معكام أسمع وأرى 


ِ     مل يفصل علامء القراءات هذا القسـم عـام قبلـه ْ  فـالنون عنـدهم تصـنف ،َ
 إال أن هـذا املبحـث خيتلـف عـن ،حسب ما بعدها وليس حسـب مـا قبلهـا

 بل ،يه اختالف يف حذف الياء وبقائها فليس ف،مبحث الياء املنصوبة بالفعل
 :االختالف يف الفتح واإلسكان عىل النحو التايل 

يف ) ّإن ( وردت هذه الياء متصلة بـ  : الياء التي بعدها مهزة مفتوحة -١
 يوسف ،٣٣ ،٣٠ البقرة  إين أعلم :  منها )٤(تسعة وثالثني موضعا 

 األنفال ،٥٩ األعراف ،١٥ األنعام ،٢٨ املائدة ّ إين أخاف  و ،٨٦

                                                
  .٣٦غافر )  ١(
  . ٢٩، القصص ٧، النمل ١٠طه )  ٢(
 ٤٦  طه )٣(
  .١٦٤ – ١٦٣ / ٢ ، النرش٣٦٤ – ٣٦٣، الكنز ٣٤٢ – ٣٣٩ / ١غاية االختصار : ينظر )  ٤(



 

 

 

ــونس ،٤٨  ،١٣٥ ،١٢ الشـــعراء ،٤٥ مـــريم ،٨٤ ،٢٦ هـــود ،١٥ ـي
 احلرش ،٢١ األحقـاف ،٣٢ ،٣٠ ،٢٦ غـافر ،١٣ الزمـر ،٣٤القصص 

١٦.  
 آل ّ أين أخلـق لكـم : املفتوحـة يف ثالثـة مواضـع ) ّأن (       ومتصلة بـ 

  .١٠٢لصافات  اّ أين أذبحك  و ،٤٩ احلجر ّ أين أنا  و ،٤٩عمران 
 األحقـاف ،٢٩هود . ّ ولكني أراكم : يف موضعني ) ّلكن ( ومتصلة بـ 

٢٣. 
 و ،٤٦ يوسـف ّ لعيل أرجع : يف ستة مواضع ) ّلعل ( ومتصلة بـ 

 املؤمنـون ّ ولعـيل أعمـل  و ،٢٩ و القصـص ،١٠ طـه لعيل آتيكم 
  .٣٦ غافر ّ لعيل أبلغ  و ،٣٨ القصص ّلعيل أطلع  و،١٠٠

 وأبا عمرو حيركـون اليـاء يف ،ًفأما اختالفهم فيها فإن نافعا وأبا جعفر
ـف ّ إين أراين  ـافع،٣٦ يف املوضــعني يوـس ـتح ـن ـري، وـف ـن كـث ـو ، واـب  وأـب

 .يف مواضعها الستة ) لعيل (  وأبو جعفر ياء ، وابن عامر،عمرو
: وضعني  يف املّ لكني أراكم ّ والبزي ياء ، وأبو عمرو،     وفتح املدنيان

  .٨٤ هود ّ إين أراكم ، و ٢٣ واألحقاف ،٢٩هود 
 ، وأيب جعـفـر، وأيب عـمـرو، واـبـن كـثـري،     أـمـا ـمـا بـقـي ـفـالفتح عـنـد ـنـافع

  .)١(واإلسكان عند باقي العرشة 
يف ) ّإن ( ًوردت هذه اليـاء متصـلة بــ  : الياء التي بعدها مهزة مكسورة -٢

ً إين إذا : ثالثة مواضـع   األنبيـاء  إين إلـه  و ،٢٤ ويـس ،٣١ هـود ّ

                                                
  .١٦٦ – ١٦٤ / ٢، النرش ٣٦٦ – ٣٦٥ / ١، الكنز ٣٤٥ – ٣٤٢ / ١غاية االختصار : ينظر )  ١(



 
 

  
 

 ) .         ّإن(ً ومل ترد متصلة بغري ،٢٩
 ساكنة عند بـاقي ، وأيب جعفر، وأيب عمرو،    وهذه الياء مفتوحة عند نافع

  .)١(العرشة 
) إن ( وردت هـذه اليـاء متصـلة بــ  : الياء التي بعـدها مهـزة مضـمومة -٣

 إين  و ،٣٦ آل عـمـران  أعـيـذها  وإين: املكـســورة يف ثامنـيـة مواـضـع 
إين  و ،١١٥ املائدة  فإين أعذبه  و ،٢٧ والقصص ،٢٩ املائدة أريد 

 إين  و ،٥٤ هـود  إين أشـهد  و ،١١ و الزمــر ،١٤ األنعـام أمرت 
  .٢٩ النمل ألقي 

ــ  ـاءت متصــلة ـب ـي ) ّأن (      وـج ـة واحــدة ـه ـة يف آـي  ّ أين أويف املفتوـح
  .٥٩يوسف 

 وبـاقي الـعرشة ،ًفإن نافعا وأبا جعفر قـرأ بفـتح اليـاء) ّإن (     فأما التي مع 
  .)٢(بالسكون

 فنقـل ، إال أنه قد اختلف يف النقل عن أيب جعفر،)٣()ّأن ( وكذلك التي مع 
  .)٤(عنه الوجهان من طرق خمتلفة فصلها ابن اجلزري يف النرش 

وردت هذه الياء يف موضع  : ـزاليـاء التي بعـدها حرف متحرك غري اهلم -٤
 واتفق العرشة عىل إسكان هذه الياء إال ،٤ يوسف ْ إين رأيت واحد يف 

  .)٥(ّرواية العمري عن أيب جعفر 
                                                

  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٩ / ١الكنز : ينظر )  ١(
  .١٧٠ – ١٦٩ / ٢، النرش ٣٧٠ / ١، الكنز ٣٥٠ / ١غاية االختصار )  ٢(
 .املصادر السابقة )  ٣(
  .١٧٠ / ٢النرش )  ٤(
  .٣٥١ / ١غاية االختصار )  ٥(



 

 

 

وردت هذه الياء يف موضعني أتى بعـدمها الم  :  الياء التي بعدها ساكن-٥
ـامء القــراءات   إين اصــطفيتك  وذلــك يف ،فعــل حســب تصــنيف عـل

  .٢٧ الفرقان  يا ليتني اختذت و ،١٤٤األعراف 
 ، إين اصـطفيتك      وهذه الياء مفتوحة عنـد ابـن كثـري وأيب عمـرو يف 

 أمـا بـاقي الـعرشة فهـي ، يـا ليتنـي اختـذت وعند أيب عمـرو وحـده يف 
  .)١(عندهم ساكنة 

 
 :أن تكون الياء يف حمل جر، وفيها عىل هذا الوجه إعرابان : الوجه الثاين 

  : أن تكون يف حمل جر باحلرف – إلعراب األولا
  : )٢(     تنقسم حروف اجلر من حيث دخوهلا عىل ياء املتكلم  قسمني 

ْمــُذ:  إما ألهنا خمتصة بالظـاهر وهـي ،حروف ال تدخل عىل الياء: األول  ُ، 
ْ وكي،ُومنـذ  وحتى عند اجلمهـور الـذين منعـوا ، والواو، والكاف، والتاء،َ

 أو ألهنـا تـدخل عـىل بعـض الضـامئر دون بعـض ،)٣( الضـمري دخوهلا عـىل
ّرب  التي قد تدخل عىل ضمري الغائب املفرد املـذكر دون غـريه مـن : وهي ُ

ًربه رجال:  نحو ،الضامئر ُ ّ َّ وربه رجلني،ُ ً وربـه رجـاال، وربـه امـرأة،ُ ّ ُ  وربـه ،ً
ً وربه نساء ،امرأتني ُُ ّ)٤(.  

                                                
  .١٧١ / ٢، النرش ١٧٤ / ١الكنز )  ١(
 . وما بعدها ٧٨٩رشح الكافية الشافية : ينظر )  ٢(
  .١٦٦ / ٤، اهلمع ٤٦٩ / ٢ارتشاف الرضب )  ٣(
  .١٧٩ / ٤، اهلمع ٤٦٢ / ٢ارتشاف الرضب )  ٤(



 
 

  
 

 : م ويمكن تصنيفها أربعة أصناف  حروف تدخل عىل ياء املتكل:الثاين 
وهـذان احلرفـان إذا دخـال عـىل اليـاء  : عـن ومـن :  ما ختم بنون وهـو -١

 )١( وال حتذف إال يف الرضورة ،ّ ومني،ِّوجب إدخال نون الوقاية فيقال عني
 :٢كقول الشاعر 

ِأهيا السائل عنهم وعني                    لست من قيس وال قيس مني ِ ّ)٣( 
 ولكـن الظـاهر ،مل يذكر النحويون حركة ياء املتكلم مع هذين احلرفني     و

 ،ًأنه جيوز فيهام اإلسكان والفتح قياسا عىل غريمها مما ينتهي بحرف صحيح
ًأما احلذف فلم يذكر  وإن كان جائزا يف ما دخلت فيه نون الوقاية كام سـبق 

 ،ًازه قياسـا لكن ال يمكن احلكم بجـو،)٤(يف احلديث عن املنصوب بالفعل 
 .ً ومل أجد له شاهدا ،ومل يرد ما يؤيده

 


 وهـي عنـد أهـل القـراءة ،ورد يف القرآن عدد من املواضع من هذا الصنف

 : قسامن 
 البقـرة ّ منـي إال  : )٥(وهو ثالثـة مواضع  : ما بعده مهزة مكسـورة -١

 والقراء ،١٠ هود ّ عني إنه   و،٣٥ آل عمران ّ مني إليك  و ،٢٤٩
 وأيب ، وأيب عمـرو،العرشة عـىل أصـوهلم يف هـذا البـاب فـالفتح عنـد نـافع

                                                
  .٦١ / ٢، تعليق الفرائد ١٠٩ / ١أوضح املسالك )  ١(
 وف غري معر٢
  .٦١ / ٢، تعليق الفرائد ١٠٩ / ١ أوضح املسالك ٣
 ينظر ص  من هذا البحث)  ٤(
  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٧ / ١، الكنز ٣٤٦ / ١غاية االختصار )  ٥(



 

 

 

 . )١( وباقي العرشة يسكنون الياء ،جعفر
والوارد من هـذا النـوع  : ما بعده حرف من حروف املعجم غري اهلمزة -٢

 البقـرة ّ عنـي فـإين : وهي ) ّعني (  منها مخسة فيها ،ًثالثة عرش موضعا
 و ،٢٣ يس  عني شفاعتهم  و ،٣٣ يوسف ّ عني كيدهن  و ،١٨٦

 .٢٩ احلاقة  عني سلطانيه  و ،٢٨ احلاقة ّ عني ماليه 
 ١٢٣ وطه ،٣٨ البقرة  مني هدى وذلك يف ) ّمني (      وأما الباقي ففيه 

ـن و ـي وـم ـه مـن ـرة  فإـن ـن  و ،٢٤٩ البـق ـي وـم ـران  مـن  ،٣٩ آل عـم
ـي وو ـتعل مـن ـريم اـش ـي ولتصــنع  و ،٤ ـم ـه  مـن ـي  و ،٣٩ ـط  مـن

  .١٣ السجدة  مني ألمألن  و ،٣٤ القصص لسانا
 .)٢(     وهذه املواضع الثالثة عرش كلها مما اتفق القراء عىل إسكان الياء فيها 

 

وحكم بائها عند النحويني كحكم ) : يف (  ما ختم بياء وهو – الصنف الثاين
َّيف كام : لك بفتح ياء املتكلم وإدغام آخر الكلمة فيها فيقال  وذ،ياء املنقوص
  .)٤( والفتح لياء املتكلم هو الفصيح الشائع ،)٣(َّيقال قايض 

 ،)٦( والفـراء ،)٥(وقد سمع الكرس يف لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن العالء 
 :  ومنه قول األغلب العجيل ،)٧(وقطرب 

                                                
  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٩ / ١الكنز )  ١(
  .١٧٦ – ١٧١ / ٢النرش )  ٢(
  .٢٩٨/  ٤، اهلمع ٥٣٧ / ٢، ارتشاف الرضب ٣رشح الكافية الشافية )  ٣(
  .١٠٠٦رشح الكافية الشافية )  ٤(
  .١٠٠٦رشح الكافية الشافية )  ٥(
  .٧٥ / ٢معاين القرآن )  ٦(
  .٤٩ / ٢املحتسب )  ٧(



 
 

  
 

 )١(ِّ              قالت له ما أنت باملريض ِّقال هلا هل لك ياتا يف      
 .     وهذا الصنف مل يرد منه يشء يف القرآن 

 ، وحاشـا، وخـال، وعـدا، وعـىل، وهو إىل، ما ختم بألف– الصنف الثالث
 .  ولوال ،ومتى

املقصور عند دخوله عىل ياء املتكلم فإنه يبقى عىل لفظه :      واملختوم بألف، أي
 .)٢(عداي، وخالي، وحاشاي، ولوالي: لم، فعىل هذا يقالمع فتح ياء املتك

 وعـىل فهـام ، وأمـا إىل،     أما متـى فلـم أعثـر عـىل ذكـر لـدخوهلا عـىل اليـاء
ً بقلـب األلـف يـاء ،ّ وعيل،ّإيل:  فيقال ،مستثنيتان من هذه القاعدة مع لدى

 وهـي لغـة أكثـر العـرب وبعضـهم يبقيهـا دون قلـب ،)٣(وإدغامها يف الياء 
 ويف هذا لغة أخرى قليلة تكرس فيها الياء ،)٤(َ ولداي ،َ وعالي،َقول إاليفي

 : قال النابغة الذبياين ،)٥(ِّ وعيل ،ِّاملدغمة فيقال إيل
ِعيل لعمرو نعمة بعد نعمة                 لوالده ليست بذات عقارب  ِّ)٦( 

 ) .ّعيل ( وذلك بكرس الياء يف 
 اتفق )٧(ضافتني إىل الياء يف مواضع متعددة م) عىل(و ) إىل(      وقد وردت 

                                                
  .٤٩ / ٢، املحتسب ٧٦ / ٢معاين القرآن للفراء )  ١(
  .٢٩٨ / ٤، اهلمع ٥٣٧ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٣ رشح الكافية الشافية )٢(
 بقةاملصادر السا)  ٣(
  .٥٣٧ / ٢ارتشاف الرضب )  ٤(
  .٢٩٨ / ٤اهلمع )  ٥(
  .٢٩٩ / ٤، اهلمع ١٠٠٨، رشح الكافية الشافية ٤٩ / ٢املحتسب )  ٦(
، ٢٠٣، األعراف ١٤٥، ٩٣، ٥٠، ١٩، األنعام ٢٨، املائدة ٥٥يف آل عمران ) ّإيل ( وردت )  ٧(

، ٨، العنكبوت ٢٤قصص ، ال٢٩، النمل ١٠٨، األنبياء ١١٠، الكهف ٣٣، يوسف ٧١يونس 
= 



 

 

 

 وإدغامهـا يف اليـاء ومـن ذلـك قولـه تعـاىل ،ًالقراء فيها عىل قلب األلف ياء
 ،)٣( ّ هو عيل هني و )٢( ّيوحى إيل  و)١( إن أتبع إال ما يوحى إيل 

  .)٤( ّ والسالم عيل و 
 فهم جممعـون عـىل ،قراء     وكل ما جاء يف القرآن من هذا حمل اتفاق بني ال

 . وإدغامها يف ياء املتكلم ،ياء) عىل ( و ) إىل (  بعد قلب ألف ،)٥(الفتح 
مـن حـروف خمتومـة بـألف فلـم تـرد يف ) إىل ( و ) عـىل (      وأما ما سوى 

 .القران 
 ، والثــاء، وهـو البـاء، ما ختم بحرف صحيح غـري النـون- الصنف الرابع

 ) .ّلعل (  و ،)منذ ( و ) مذ ( و ) رب (  و ، والالم،والكاف
 و ، والكاف، فالتاء،      وأكثر حروف هذا الصنف ال تدخل عىل ياء املتكلم

ً إال ما ورد شاذا ،)٦(ختتص بالظاهر دون الضمري ) منذ ( و ) مذ ( و ) رب ( 
 : من جر الكاف لياء املتكلم يف قول الشاعر 

ِ      حني تدعو الكامة فيها نزال وإذا احلرب شمرت مل تكن كي               َ َ)٧( 
                                                

  .١، اجلن ٩، األحقاف ١٨، الدخان ٦، فصلت ٧٠، ص ٥٠، سبأ ١٥، ١٤لقامن  =
َّعيل (        وجاءت  ، ١٩، النمل ٢٢، ١٤، الشعراء ٣٣، ٢١، ٩، مريم ٤١، احلجر ٧٢يف النساء ) َ

  .١٧، احلجرات ١٥، األحقاف ٥١، الشورى ٣٣، ص ٢٨، ١٧، القصص ٣١
  .٥٠األنعام )  ١(
  .١١٠الكهف )  ٢(
  .٩مريم )  ٣(
  .٣٣مريم )  ٤(
  .١٦٢ / ٢، النرش ٣٣٢ / ١غاية االختصار )  ٥(
  .٧٨٩رشح الكافية الشافية )  ٦(
  .١٩٦ / ٤، اهلمع ٤٣٦ / ٢ارتشاف الرضب )  ٧(



 
 

  
 

 . ّ ولعل فدخوهلا عىل ياء املتكلم وارد ، والالم،وأما الباء
ًتستعمل يف األكثر حرفا ناسـخا) ّلعل ( إال أن   وال تكـون حـرف جـر إال ،ً

 :  كقوله )١(عىل لغة بني عقيل 
 لعل اهللا فضلكم علينا                   بيشء أن أمكم رشيم

 .ذكر دخوهلا عىل الضمري عند استعامهلا حرف جر ومل ي
 .ًومل أجد ذكرا حلركة الياء مع هذه األحرف الثالثة 

 

  :الباء والالم مع ياء املتكلم يف القراءات
صنف علامء القراءات ما ورد من هذا بالنظر إىل ما بعدها كام سبق بيانـه يف 

 : قسام  وما ورد منه عندهم أربعة أ،غري موضع من هذا البحث
 آل  اجعل يل آيـة : وذلك يف سبعة مواضع  : ما بعده مهزة مفتوحة -١

  يل أن أبدله  و ،١١٦ املائدة  يل أن أقول  و ،١٠ مريم ،٤١عمران 
 ،٢٦ طه  ويرس يل أمري  و ،٨٠ يوسف  يأذن يل أيب  و ،١٥يونس 

  ٤١ غافر  مايل أدعوكم و 
 وأبو عمـرو ، وأبو جعفر، وابن كثري، ذلك فنافع      فأما اختالف القراء يف

  .)٢( وباقي العرشة يسكنوهنا ،حيركون الياء
  قـد أحسـن يب إذ  ،وذلـك يف موضـعني : مـا بعـده مهـزة مكسـورة -٢

 والياء يف هـذين املوضـعني ،٧٧ الشعراء  عدو يل إال  و ،١٠٠يوسف 
  .)٣(د باقي العرشة  وساكنة عن، وأيب عمرو، وأيب جعفر،مفتوحة عند نافع

                                                
  .٧٨٣رشح الكافية الشافية )  ١(
  .١٦٤ / ٢، النرش ٣٦٥ / ١الكنز )  ٢(
  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٩ / ١الكنز )  ٣(



 

 

 

 ،والوارد مـن ذلـك عرشة مواضـع : ما بعده حرف متحرك غري اهلمزة -٣
 يل  و ،٤ يوسف  يل ساجدين  و ،١٨٦ البقرة  يب لعلهم : وهي 

 النمـل  مايل ال أرى  و ،١٨ طه  يل فيها  و ،٢٢ إبراهيم عليكم 
 يل مـن  و ،٢٣ ص  يل نعجـة  و ،٢٢ يس  ما يل ال أعبد  و ،٢٠

ـــم  ـــاعتزلون  و ،٦٩ ص عـل ـــدخان  يل ـف ـــن  و ،٢١ اـل   يل دـي
  .٦الكافرون 

ً      والقراء خمتلفون يف هذا اختالفا كبريا   يب لعلهـم  فقـد فـتح ورش ،ً
يف مخسة ) يل (  وفتح حفص ،٢١ الدخان  يل فاعتزلون  و ،١٨٦البقرة 

 ويل يف الكافرون وفتح  و، ويف ص موضعني، وطه،يف إبراهيم: مواضع 
 والكسـائي  ، وعاصـم، وفـتح ابـن كثـري، نافع وهشـام،٦ الكافرون دين 

 ويعقوب مجيع ، وخلف، وسكن محزة،٢٠ النمل مايل ال أرى اهلدهد 
  .)١(هذه الياءات 

 فـال وذلـك يف موضـع واحـد يف قولـه تعـاىل  :  ما بعده حرف ساكن-٤
هذا املوضع مما أمجـع القـراء كلهـم  و،١٥٠ األعراف تشمت يب األعداء 

  .)٢(عىل فتحه 
  : أن تكون يف حمل جر باإلضافة: اإلعراب الثاين 

 وقد قسم ،     وختتلف أحكام ياء املتكلم هنا باختالف االسم املضاف إليها
 :النحويون هذه األسامء عدة أقسام 

 ،هوهو ما ختم بحرف صحيح أو حرف علة ساكن مـا قبلـ :  السامل-األول
                                                

  .١٧٦ – ١٧١ / ٢، النرش ٣٧٢ – ٣٧١ / ١، اإلقناع ١٥٤ – ٣٥١ / ١غاية االختصار )  ١(
  .١٦٢ / ٢، النرش ٣٣٦ / ١غاية االختصار )  ٢(



 
 

  
 

ِ و صنوي،ِّ وصبيي، وظبيـي،كتايب: نحو  ْ ِّ وفلوي ،ِ ُ . 
  : )١( وأما ياء املتكلم فيجوز فيها ستة أوجه ،    فيكرس آخر االسم هنا

 .ْ وصنوي ،ْ ومايل،ْكتايب:  اإلسكان -١
 .َ وصنوي ،َ ومايل،َكتايب:  الفتح -٢

نـه حـرف  أل"األصـل الفـتح ؛ :  فقيـل ،     وقد اختلف يف هذين الوجهني
السكون أصل ؛ ألنه : وقيل .... ً ثم سكن ختفيفا ، فقياسه التحريك،واحد

؛ وألن بناء حرف العلة ) رضبوا ( حرف علة ضمري فوجب السكون كواو 
  .)٢( " واملتصل بغريه ال تعذر فيه ،عىل حركة إنام هو لتعذر االبتداء به

 .     وهذان الوجهان مها األكثر واألشهر 
ـ-٣ ـا مكســورا  حــذف الـي ـا قبلـه ـاء ـم ـاىل : ًاء وإبـق ـه تـع ـبرش نحــو قوـل  ـف

 )٤(:  ومنه قول الشاعر ،)٣(ِعباد
ُخليل أملك مني للذي كسبت                يدي ومايل يف ما يقتني طمع  ّ َ ِ)٥( 

نحو قول نقيـع بـن جرمـوز بـن عبـد : ً فتح آخر االسم وقلب الياء ألفا -٤
 :شمس 

ّأطوف ما أطوف ثم آوي        ُ            إىل أما ويرويني النقيع ّ ّ ُ)٦( 
                                                

، ارتشاف الرضب ١٠٠٦ – ١٠٠٥، رشح الكافية الشافية  / ٣رشح التسهيل البن مالك )  ١(
  .٣٠٠ – ٢٩٩ / ٤، اهلمع ٥٣٨ – ٢/٥٣٧

  .٢٩٩ / ٤ع اهلم)  ٢(
  .١٨- ١٧الزمر )  ٣(
 .غري معروف )  ٤(
  .١٠٠٥رشح الكافية الشافية )  ٥(
، ٥٣٨ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٦ رشح الكافية الشافية ٢/١٧٦معاين القرآن للفراء )  ٦(

= 



 

 

 

 . عن املازين )١(     نقل هذا الوجه ابن الرساج 
 وأما غـريه فأجـازوه ، ال جيوز إال يف الرضورة)٢(    وهذا عند ابن عصفور 

  .)٣(ًمطلقا 
ً حذف الياء بعد قلبها ألفا و إبقاء ما قبلها مفتوحـا دلـيال عليهـا -٥ ً ومنـه : ً

  :)٤(قول الشاعر 
َولست بمدرك ما فات مني                    بلهف وال بليت وال لو انـّي  َ)٥( 

أجازه أبـو عمـرو وغـريه عـىل قلـة يف غـري :  حذف الياء وضم ما قبلها -٦
 : مستندلني بقول أوس بن غلفاء )٦(النداء 

ُذريني إنام خطئي وصويب                    عيل وإنام أهلكت مال  ّ)٧( 
  .)٨( أما يف النداء فجائز عىل اإلطالق ،مايل: أي 


 :      قسم علامء القراءات هذا النوع قسمني 

–
 :وهلذا القسـم مخسـة أفرع مصنفة بحسـب ما بعد ياء املتكلم 

                                                

  .٣٧٦ / ٢املساعد  =
  .٣٤١ / ١األصول )  ١(
  .٢٣٨ / ١املقرب )  ٢(
  .٢٩٩ / ٤اهلمع )  ٣(
 .ف غري معرو)  ٤(
  .٣٧٦ / ٢، املساعد ١٠٠٦، رشح الكافية الشافية ٣٩٠ / ١، اإلنصاف ١٣٥ / ٣اخلصائص )  ٥(
  .٣٠٠ / ٤، اهلمع ٣٧٧ / ٢، املساعد ٥٣٨ / ٢ارتشاف الرضب )  ٦(
  .   ٢٠ / ٢املحتسب )  ٧(
  .٥٣٨ / ٢ارتشاف الرضب )  ٨(



 
 

  
 

ل جـر ومجلة مـا ورد مـن يـاءات يف حمـ : الياء التي بعدها مهزة مفتوحة -١
  من بعدي أعجلتم :  يف )١(ًباإلضافة أربعة وعشـرون موضـعا وذلك 

 هـود  ضـيفي ألـيس  و ،٨٣ التوبـة ً معي أبـدا  و ،١٥٠األعراف 
ّ ريب  و ،٩٢ هـود  أرهطي أعز  و ،٨٩ هـود  شـقاقي أن  و ،٧٨

ـأذن يل أيب أو  و ،٢٣ يوســف أحســن   ســـبييل  و ،٨٠ يوســف  ـي
  ريب أعلم  و ،٤٩ احلجر  نبئ عبادي أين  و ،١٠٨سف  يوأدعو

 الكهف ّ بريب أحدا  و ،٨٥ ،٣٧ القصص ،١٨٨ الشعراء ،٢٢الكهف 
ــف  فعـســى ريب أن  و ،٤٢ ،٣٨ ــاء  و ،٤٠ الكـه ــن دوين أولـي   ـم

 َ عـنــدي أومل  و ،٢٢ القصــص ّ ريب أن ـهيــدين  و ،١٠٢الكهــف 
  معـي أو رمحنـا  و ،٥١ الزخـرف  من حتتي أفال  و ،٨٧القصص 

ـك  ـرمن  و ،٢٥ اجلــن ّ ريب أحــدا  و ،٢٨املـل  ،١٥ الفجــر  ريب أـك
  .١٦ الفجر ريب أهانن و

ْأشـدد بـه أزري  *  هارون أخـي ًوزاد ابن عامر واحدة يف  ُ ْ  بإسـناد )٢( َ
 . إىل موسى ) أشدد ( الفعل 

 وأبـو ، وابـن كثـري،ك كلـه نـافع ففتح اليـاء يف ذلـ)٣(     أما اختالف القراء 
 إال أهنـم اختلفـوا يف مواضـع ، وأسكنها بـاقي العشــرة، وأبو جعفر،عمرو

ضيفي  وأبو جعفـر عىل فتح ، وأبو عمرو، فاتفق نافع،عىل غري هذا املنهج
 واتفـق معهـم ،١٠٢ الكهـف  ومن دوين أولياء  و ،٧٨ هـود أليس 

                                                
  .١٦٤ – ١٦٣ / ٢، النرش ٣٦٤ – ٣٦٣ / ١، الكنز ٣٤٢ – ٣٣٩ / ١غاية االختصار : ينظر )  ١(
  .٣٣٨ / ٢والقراءة يف غاية االختصار  . ٣١- ٣٠طه )  ٢(
  .١٦٥ – ١٦٤ / ٢، النرش ٣٦٥ – ٣٦٤ / ٢الكنز : ينظر )  ٣(



 

 

 

  .٥١الزخـرف   من حتتي أفال البزي عىل فتح ياء 
 وحـرك ،١٠٨ يوســف  ســبييل أدعـو      وحرك نافع وأبو جعفر ياء 

 معي أو  و ،٨٣ التوبـة ً معي أبدا احلجازيون وابن عامر وأبو عمرو 
 ووافقهـم حفـص يف يـاء ،٩٢ هود  أرهطي أعز  و ،٢٨ امللك رمحنا 

 يوسـف و  سـبييل أدعـ وفتح نافع وأبو جعفر ياء ،يف املوضعني) معي(
  عىل علم عندي أومل  وفتح نافع وأبو جعفر وأبو عمرو و قنبل ،١٠٨

  .٧٨القصص 
 : )١(وردت هـذه اليـاء يف أربعـني موضـعا :  الياء بعدها مهزة مكسورة -٢

 املائـدة  يدي إليك  و ،١٤ الصـف ،٥٢ آل عمران أنصاري إىل اهللا 
ـدة  أمــي إهلــني  و ،٢٨  األنعــام  إىل بعــدها )  ّريب(  و ،١١٦ املاـئ

ــف  إين  و ،١٦١ ــف ّ إن  و ،٣٧ يوـس  و ،٥٠ فصـــلت ،٥٣ يوـس
 ً إذا  و ،٥٠ ـســبأ ،٢٦ العنكـبــوت ،٤٧ ـمــريم ،٩٨ يوـســف ّإـنــه

 يـونس ّ أجري إال  و ،١٥ يونس  نفيس إن أتبع  و ،١٠٠اإلرساء 
  نصحي و ،٤٧ وسـبأ ،١٨٠ ،١٦٤ ،١٤٥ ،١٢٧ ،١٠٩ ، والشعراء،٧٢
ـوفيقي إال  و ،٣٤ هــود إن  ـا ـت ـراهيم   و،٨٨ هــود  ـم ـائي إـب  آـب

 يوســف  حـزين إىل اهللا  و ،٥٣ يوسف ّ نفسـي إن  و ،٣٨يوسف 
ـايت إن كـنـتم  و ،١٠٠ يوـسـف ّ إـخـويت إن  و ،٨٦  ،٧١ احلـجـر  بـن
 بـرأيس  و ،٤٠ ،٣٩ طـه  عيني إذ  و ،١٥ ،١٤ طه ّلذكري إن و

 الشعراء  أليب إنه  و ،٥٢ الشعراء  يا عبادي إنكم  و ،٩٤ طه إن 

                                                
  .١٦٨ – ١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٨ – ٣٦٧ / ١، الكنز ٣٤٧ – ٣٤٦ / ١غاية االختصار : ينظر )  ١(



 
 

  
 

 أمري  و ،٧٨ ص  لعنتي إىل  و ،٣٥ ص  من بعدي إنك و ،٨٦
 ّ دـعـائي إال  و ،٢١ املجادلـة  رـسـيل إن اهللا  و ،٤٤ غـافر إىل اهللا 

  .٦نوح 
حـوا  وأبا عمـرو فت،ً فإن نافعا وأبا جعفر)١(     فأما اختالف القراء يف ذلك 

 . وأسكنها باقي العرشة ،هذه الياءات
 ففتح نافع وأبو جعفر ،ً     إال أهنم اختلفوا يف واحد وعرشين موضعا منها

 وحـرك نـافع وأبـو جعفـر وأبـو ،)لعنتـي إىل(و) يا عبادي إنكـم(و ) بنايت(
يدي  و،يف مواضعها التسعة) أجري ( ًعمرو وحفص إحدى عرشة ياء يف 

أمي ( و ) أجري (  ووافقهام ابن عامر يف ،)أمي إهلني (  ،٢٨ املائـدة إليك 
 ،)تـوفيقي إال (  وحرك املدنيان وابـن عـامر وأبـو عمـرو يـاءين يف ،)إهلني 

آبائي : (  وحرك احلجازيون وابن عامر وأبو عمرو ياءيـن ،)حزين إىل اهللا (و
 ).ّ إن إخويت(  واألزرق الياء يف ، وفتح أبو جعفر،)دعائي إال ( و) إبراهيم

وردت الياء قبل مهـزة مضمومة يف  : الياء بعدها مهـزة مضمومة -٣
  عذايب أصيب  و ،٤٠ البقرة بعهدي أوف   مها)٢(موضعني 
بعهدي (  وقد أمجع القراء العرشة عىل إسكان الياء يف ،١٥٦األعراف 

 . وأسكنها الباقون ،ففتحها نافع وأبو جعفر) عذايب أصيب (  وأما ،) أوف
 )٣(ًورد ذلـك يف تسـعة عرش موضـعا  : الياء بعدها متحرك غـري اهلمـزة -٤

ـي ـي للـطـائفني: ـه ـرة  بيـت ـي هللا  و ،٢٦ اـحلـج ،١٢٥ البـق  آل  وجـه
                                                

  .١٦٨ – ١٦٧ / ٢رش ، الن٣٦٩ – ٣٦٨ / ١الكنز : ينظر )  ١(
  .١٦٩ / ٢، النرش ٣٧٠ / ١، الكنز ٣٥٠، ٣٣٨ / ١غاية االختصار )  ٢(
  .١٧٢ – ١٧١ / ٢، النرش ٣٧١ / ١، الكنز ٣٥١- ٣٥٠ / ١غاية االختصار )  ٣(



 

 

 

  رصاطـي مسـتقيام  و ،٧٩ األنعـام  وجهـي للـذي  و ،٢٠عمران 
  معـي بنـي إرسائيـل  و ،١٦٢ األنعـام  وممايت هللا  و ،١٥٣األنعام 

 الكهـف  معي صربا  و ،٨٣ التوبة  معي عدوا  و ،١٠٥األعراف 
  ذكر من معي وذكر  و ،٥ مريم  ورائي وكانت  و ،٧٦ ،٧٣ ،٦٨

ـاء  ـي ريب  و،٢٤األنبـي ـعراء ـكـال إن مـع ـن  و ،١٢ الـش ـي ـم  وـمـن مـع
ـؤمنني  ـعراء اـمل ـي ردءا  و ،١١٨ الـش  أريض  و ،٣٤ القصــص ً مـع

 بيتـي  و ،٤٧ السـجدة كـائي قـالوا  رش و ،٥٦ العنكبوت واسعة 
  .٢٨ نوح ًمؤمنا 

يف املواضع ) بيتي (  ففتح هشام وحفص ياء )١(     واختلف القراء يف ذلك 
 وابـن ، وفـتح املـدنيان،الثالثة ووافقهام املدنيان يف موضـعي البقـرة واحلـج

ـاء ،ـعـامر ـص ـي ـي (  وحـف ـاء يف ،يف املوضــعني) وجـه ـامر الـي ـتح اـبـن ـع  وـف
ممـايت ( وفتح نافع وأبـو جعفـر يـاء ) أريض واسعة ( و ) ً مستقيام رصاطي(
 ووافقـه ورش يف ،يف مواضـعها التسـعة) معي (  وفتح حفص الياء يف ،)هللا
ـؤمنني ( ـي مــن اـمل ـن مـع ـاء يف ،)وـم ـري الـي ـن كـث ـي (  وحــرك اـب ـن وراـئ ) ـم
 . واتفقوا عىل إسكان ما بقي ،) رشكائي(و
 : هذا الفرع قسامن الياء يف :  الياء بعدها ساكن -٥
 اختلـف القـراء ً،وجـاءت يف عشــرين موضـعا :  ما بعـدها الم تعريـف–أ 

 ،١٢٤ البقـرة  ال ينـال عهـدي الظـاملني  : )٢(العشـرة يف تسـعة مواضع
 ،٣٣ األعــراف  حرم ريب الفواحش  و ،٢٥٨ البقرة  ريب الذي و

                                                
  .١٧٦ – ١٧٢ / ٢، النرش ٣٧٢ / ١الكنز )  ١(
  .١٧٠ / ٢، النرش ٣٧٣ / ١الكنز )  ٢(



 
 

  
 

 ،٣١ إبـراهيم   عبادي الذين و ،١٤٦ األعراف  عن آيايت الذين و
ــاء  عـبــادي الـصــاحلون  و ،٥٣ الزـمــر ،٥٦العنكـبــوت   ،١٠٥ األنبـي

 ووافقـه ، فسكن محزة الياء يف املواضع كلها،١٣ سبأ عبادي الشكور و
ْ وابن عامر والكسـائي و روح ،)آيايت (  وابن عامر يف ،)عهدي(حفص يف  َ

سـائي وخلـف يف  ويعقوب والك، وأبو عمرو،يف إبراهيم) قل لعبادي ( يف 
 .يف العنكبوت ) يا عبادي(

  نعمتـي التـي :  هي )١(ً      واتفقوا عىل فتح الياء يف أحد عرش موضعا 
 حسـبي  و ،١٩٦ األعـراف  إن وليـي اهللا  و ،١٢٢ ،٤٧ ،٤٠البقرة 

 الكهـف ،٢٧ النحل  رشكائي الذين  و ،٣٨ الزمر ،١٢٩ التوبة اهللا 
  .٢٨ غافر ّريب اهللا   و ،٧٤ ،٦٢ القصـص ،٥٢
والوارد من هذا النوع مخسـة  : )أل (  ما بعده مهزة وصل ليست ألف –ب 

ـــارون أخــــي  يف )٢(مواضــــع  ـــه *  ـه  و ،٣١ – ٣٠ طــــه اشــــدد ـب
*  ال تنيـا يف ذكـري  و ،٤٢ – ٤١ طـه اذهب * واصطنعتك لنفيس 

ـا  ـ و ،٣٠ الفرـقـان ّ إن ـقـومي اـختـذوا  و ،٤٣ – ٤٢ ـطـه اذهـب ن  ـم
  .٦ الصف بعدي اسمه أمحد 

 بقطـع أشـدد *  هـارون أخـي      وهي عند ابـن عـامر أربعـة لقراءتـه 
   .٣اهلمزة

 أخـي  وأبا عمرو فتحا الياء يف ،فأما اختالف القراء يف ذلك فإن ابن كثري
                                                

    .١٦٢ / ٢، النرش ٣٣٦ / ١غاية االختصار  )١(
  .١٧١ / ٢، النرش ٣٧٤ / ١، الكنز ٣٣٤ / ١غاية االختصار )  ٢(
 ٣٢٠، ١٧١ / ٢، النرش ٣٧٤ / ١الكنز )  ٣(



 

 

 

ْ وروح،ّ والبـزي، وأبو عمـرو، املدنيان قومي ، وفتح ياء  أشدد *  َ، 
 وحـرك ، ذكـري  و  لـنفيس و عمـرو يـاء وحـرك احلجـازيون وأبـ

  . من بعدي اسمه  وأبو بكر الياء يف ، والبرصيان،احلجازيون
 


 : قسم علامء القراءات ما جاءت فيه ياء املتكلم قسمني 

 : وهو نوعان  : )١( يف غري النداء –األول 
ً والوارد من هذا متصال باألسامء موضع واحد :ي بعدها ساكن الياء الت -١

  . ١٧ – ١٦ الزمر الذين *  فبرش عباد يف 
 ، وأبو عمرو،    واختلف القراء فيه فأثبت الياء فيها مفتوحة يف الوصل نافع

 أمـا يف ، وحذفها بـاقي الـعرشة يف الوصـل، ورويس، وحفص،وأبو جعفر
 ، وقـالون، واختلف عن أيب عمرو، يف رواية وقنبل،الوقف فأثبتها يعقوب

 وروى آخـرون عـنهم ، فروى عنهم الوقف بالياء بعـض العلـامء،وحفص
  .)٢(احلذف 

 )٣(ًوردت هذه الياء يف اثنني وعرشين موضعا : الياء التي بعدها متحرك -٢
 الرعـد  مـآب  و ،٣٠ الرعـد  متـاب  وذلك يف ،كلهن رؤوس آي

 إبـراهيم  وعيـد  و ،٥ غـافر ،١٤ ص ،٣٢ الرعـد  عقاب  و ،٢٩
 ـسـبأ ،٤٤ احلـج  نـكـري  و ،٤٠ إبـراهيم ِ دعـاء  و ٤٥ ،١٤ ق ،١٤

                                                
  .١٨٠ – ١٧٩ / ٢، النرش ٣٥٥ / ١غاية االختصار : ينظر )  ١(
  .١٨٨ – ١٨٧ / ٢، النرش ٣٦٥ / ١غاية االختصار )  ٢(
  .١٨٢ – ١٨١ / ٢، النرش ٣٨٧ – ٣٨٦ / ١نز ، الك٣٦٩ / ١غاية االختصار )  ٣(



 
 

  
 

 ، ١٨، ١٦ القمر  نذر ، و ٨ ص ِ عذاب ، و ١٨، امللك ٢٦، فاطر ٤٥
 .٦ الكافرون ِ يل دين ، و١٧ امللك  نذير ، و٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢١

 فأثبت يعقوب الياء يف الوقف ،ذه الياءات     واختلف القراء العشـرة يف هـ
ً ووافقـه ورش وصـال يف ثالثـة عرشة يـاء يف ،والوصل  ،الـثالث) وعيـد ( ً

ـذر (  و ،األرـبـع) نـكـري (و يف ) ِدـعـاء (  ووافـقـه يف ،يف مواـضـعها الـسـتة) ـن
 ووافقـه يف هـذا املوضـع ، وورش، وأبـو جعفـر، ومحزة،الوصل أبو عمرو
ّالبزي يف احلالني  ّ)١(.  

 
–

ً موضعا اتفق القراء عىل حذف )٢(     وردت هذه الياء يف مائة ومخسـة عرش 
يف مواضـعها اخلمسـة ) ِّرب ( ًالياء يف مائة واثني عشــر موضـعا وذلـك يف 

ـــا رب  و ،١١٢ يف األنبـيـــاء  رب احـكـــم والـســـتني إال يف   يف  ـي
ـوم ( و ،٨٨ والزخــرف ،٣٠موضــعني الفرقــان  يف ســتة وأربعــني ) يــا ـق

 يا  و ،١٠ الزمر  يا عباد الذين :  واختلفوا يف ثالثة مواضع ،ًموضعا
 ،٦٨ الزخـرف  يا عباد ال خوف علـيكم  و ،١٦ الزمر عباد فاتقون 

 يـا  وأثبت رويـس اليـاء يف ، يا عباد الذين ّفأثبت األهوازي الياء يف 
 ، وذلك يف الوقف والوصلخوف عليكم  يا عباد ال  و عباد فاتقون 

 وأبو بكـر يف ، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر،ووافقه يف األخرية نافع
 . إال أن أبا بكر حيرك الياء بالفتح ،الوصل

                                                
  . ١٩٠ / ٢، النرش ٣٨٨ – ٣٨٧ / ١الكنز )  ١(
  .١٨٠ – ١٧٩/ ٢، النرش ٣٥٥ / ١غاية االختصار : ينظر )  ٢(



 

 

 

 : ّنداء األب واألم مضافني إىل ياء املتكلم 
 )١(      يف هذين اللفظني عند ندائهام مضافني إىل ياء املتكلم عرش لغات 

 ويشاركان غريمها يف اللغات الست السابق ،خيتصان منها بأربع لغات
  .)٢(ذكرها 

 :واللغات األربع التي خيتصان هبا 
ِ ويا أمت ،ِيا أبت: (  تعويض تاء التأنيث عن ياء املتكلم وكرسها -١ ؛ ) َّ

 .وهذا الوجه هو األكثر 
وهذا ) ّ ويا أمت َيا أبت: (  تعويض تاء التأنيث عن ياء املتكلم وفتحها -٢

 .الوجه هو األقيس
ُيا أبت ويا أمت (  تعويض تاء التأنيث عن ياء املتكلم وضمها -٣ وذلك ) ُّ

 . وهو شاذ ،ُ و ثبة،ِعىل التشبيه بنحو هبة
: قال ابن هشام ) َّيا أبتا ويا أمتا (  وزيادة التاء ،ً قلب ياء املتكلم ألفا-٤

 ،يه من مجع بني العوض وهو التاء ؛ وذلك ملا ف)٣( "سبيل ذلك الشعر "
 .واملعوض وهو األلف املنقلبة عن ياء املتكلم




 ،١٠٠ ،٤يف يوسف : ًورد لفظ األب مضافا إىل الياء يف ثامنية مواضع 
 واقترص القراء العرشة عىل ،٢٦ والقصص ،٤٥ ، ٤٤ ،٤٣ ،٤٢ومريم 

                                                
  .٣٧ / ٤، أوضح املسالك ٥٢٢ – ٥٢١ / ٢، املساعد ١٣٢٧رشح الكافية الشافية )  ١(
   .١٥-١٤ص  )  ٢(
  .٣٨ / ٤أوضح املسالك )  ٣(



 
 

  
 

 ،تاء يف مجيع املواضع أبو جعفربفتح ال) َيا أبت (  فقرأ ،وجهني من العرشة
 .)١(بكرس التاء يف املواضع كلها ) ِيا أبت (  وقرأ باقي العرشة ،وابن عامر

ً أما يف الوقف فوقف عليها باهلاء خالفا للرسم ابن ،هذا يف الوصل
 ووقف الباقون بالتاء عىل ، ويعقوب، وأبو جعفر، وابن عامر،كثري

  .)٢(الرسم
  :)ابن أمي ( نداء 

    إذا نودي ابن األم وابن العم مضافني إىل ياء املتكلم ففيها أربعة   
 :)٣(أوجه

 ) .ِّيا أبن عم ( و ) ِّيا ابن أم : ( ً حذف الياء وبقاء الكرسة دليال عليها -١
 ويا ،َّيا ابن أم: ً وبقاء الفتحة دليال عليها فيقال ،ً إبدال الياء ألفا وحذفها-٢

 .َّابن عم 
 وهذا الوجه قليل حتى إن بعضهم ،ًاء إما ساكنة أو متحركة إثبات الي-٣

 :قرصه عىل رضورة الشعر ومنه قول أيب زبيد الطائي 
ِّيا ابن أمي ويا شقيق نفيس                    أنت خليتني لدهر شديد  ُ ّ)٤( 

 : وهذا الوجه كسابقه يف القلة وشاهده قول أيب النجم ً، قلب الياء ألفا-٤
 )٥( ال تلومي واهجعي ّيا ابنة عام

                                                
  .٢٩٣ / ٢، النرش ٣٥٨ / ١غاية االختصار )  ١(
  .١٣١ / ٢، النرش ٣٥٨ / ١غاية االختصار )  ٢(
- ٥٢٠ / ٢، املساعد ٣٩ – ٣٨ / ٤، أوضح املسالك ١٣٢٥رشح الكافية الشافية : ينظر )  ٣(

٥٢١.  
  .٢٠ / ٢، أمايل ابن الشجري ١٧٣، اجلمل ٢١٣ / ٢الكتاب )  ٤(
  .٥٢١ / ٢، املساعد ٣٩ / ٤، أوضح املسالك ١٣٢٦افية رشح الكافية الش)  ٥(



 

 

 


، ٩٤، وطه ١٥٠األعراف : يف القرآن منادى يف موضعني ) ابن أمي ( ورد 

 فقرأ ابن ، إال أهنم اختلفوا يف حركة امليم،والقراء متفقون عىل حذف الياء
 وقرأ ، وأبو بكر بكرس امليم يف املوضعني، وخلف، والكسائي، ومحزة،عامر

  .)١(الباقون بفتحها 
 

 ) :بني ( نداء 
 وقياسه يف إضافته إىل ياء ،عىل غري قياس) ابن ( تصغري لـ ) ّبني (      لفظ 

ِّبنيي مثل صبيي: املتكلم قياس الصحيح فيقال  َ ُِّ  إال أن العرب يف نداء هذا ،َ
 ،)ِّيا بني ( و ) َّيا بني ( ًاللفظ وما يامثله يف كون آخره ياء مشددة يقولون 

 :  وجهني فالفتح عىل
 ثم التزم حذفها ؛ ألهنا بدل ً، أن تكون ياء املتكلم أبدلت ألفا– أحدمها

 .ٍمستثقل 
 ثم أدغمت أوالمها يف ياء ،حذفت) ّبني (  أن تكون ثانية ياءي – الثاين

  ." )٢(املتكلم ففتحت ؛ ألن أصلها الفتح 
 الياءات مع أن ً التزام حذف ياء املتكلم فرارا من تويل"     وأما الكرس فعىل 

 وليس بعد اختيار اليشء إال ،ُالثالثة كان خيتار حذفها قبل وجود الثنتني
  .)٣( "لزومه 

                                                
  .٢٧٢ / ٢النرش )  ١(
  .١٣٢٤رشح الكافية الشافية )  ٢(
  .١٣٢٤رشح الكافية الشافية )  ٣(



 
 

  
 

:  
 ،١٣ ولقامن ،٥ يوسف ،٤٢هود : يف ستة مواضع ) ّيا بني (      وردت لفظ 

َّيا بني (  وقد قرأ حفص ،١٠٢ والصافات ،١٧ ،١٦ َ بفتح الياء يف مجيع ) ُ
 يا ِّ وابن كثري يف رواية البزي ،)هود (  وقرأ أبو بكر بالفتح يف ،ضعاملوا

 ١٦ لقامن ِّ يا بني إهنا  ساكنة الياء و ،١٣ لقامن ّْبني ال ترشك 
 وباقي ، مفتوحة الياء١٧ لقامن َّ يا بني أقم الصالة  و ،مكسورة الياء

  .)١(بالكرس يف مجيع املواضع ) ِّيا بني ( العرشة 
 
 :املقصور وما يف حكمه : قسم الثاينال

 واملقصـور ، وامللحـق بـه مثـل ثنتـاي،ويشمل املثنى املرفوع مثـل يـداي
 ويفتحون ياء املتكلم ، وأكثر العرب يبقون األلف عىل حاهلا،عصاي: نحو

َعصاي ويداي ( فيقولون   :  وسمع فيه ثالث لغات أخر ،٢)َ
ْعصاي ويداي :  سكون الياء -١ ْ)٣(.  
ِ الياء عصاي ويداي  كرس-٢  وقد قرأ ،٥ وضعف ابن مالك هذه اللغة،)٤(ِ

ِاحلسن وأبو عمرو يف شاذه    .)٦(بالكرس ) ِعصاي ( ِّ
ً بقلب األلف ياء وإدغامها ، لغة هذيل املشهورة يف املقصور دون املثنى-٣

                                                
 /  .٢، النرش ٥٠٦ / ٢، الكنز ٣٥٢، ٢٣٩املبسوط يف القراءات العرش : ينظر )  ١(
  .٢٩٨ /٤، اهلمع ٥٣٧/  ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٣  رشح الكافية الشافية )٢(
  .٣٧٩ / ٢، املساعد ٥٣٧ / ٢ارتشاف الرضب )  ٣(
  .٢٩٩ / ٤، اهلمع ٣٧٩ / ٢، املساعد ١٠٠٨رشح الكافية الشافية )  ٤(
  .١٠٠٨  رشح الكافية الشافية )٥(
  . ٢٦ / ٢النرش ) ٦(



 

 

 

 : ومنه قول أيب ذؤيب ،)١(يف الياء 
ُسبقوا هوي وأعنقوا هلواهم                 ّ َ ُفتخرموا هواء لكل جنب مرصع َ ِّ ُ ُ)٢( 

) إىل ( فهي تعامل معاملة ) لدى (        ويستثنى من األسامء املقصورة 
  .)٣(كام سبق ) عىل (و

:  
ًيف أحـد عرش لفظـا منهـا ) لـدى (        وردت ياء املتكلم بعد ألـف يف غـري 

 وهـذه اليـاء أـسـكنها ،١٦٢ األنـعـام  حميـاي ثالثـة خمتلـف فيـهـا أوهلـا  
 يوسف  يا برشاي  و ،)٤( وفتحها باقي العشـرة،املدنيان نافع وأبو جعفر

  يـا برشى  حيث قرؤوا ، بياء مفتوحة عند العرشة إال أهل الكوفة،١٩
 عند أيب جعفـر حيـث قـرأ بيـاء ،٥٦ الزمر َ يا حرستاي و )٥(بال إضافة 

 وثامنيـة مواضـع مل ،)٦(رستـى  يا ح وباقي العرشة ،مفتوحة بعد األلف
) إياي( و ، ١٢٣ طه ،٣٨البقرة ) ُهداي (  وذلك يف ،)٧(خيتلف يف فتح يائها 

، ٥٦، العنكبـوت ٥١النحل ) فإياي ( ، و ١٥٥ األعراف ، ٤٠،٤١البقرة 
 .١٨طه ) عصاي ( ،  و٥٣يوسف) مثواي ( ، و١٠٠، ٤٣يوسف) َرؤياي(و

                                                
  .٤٠٠ / ٢، أوضح املسالك ٤١٥، رشح ابن الناظم ١٠٠٤رشح الكافية الشافية ) ١(
  .٨٥٤، رشح املفضليات لألنباري ٤٢١املفضليات )  ٢(
  .٣٠ص )  ٣(
  .٢٦٧، ١٧٦ / ٢، النرش ٣٣٣ / ١غاية االختصار )  ٤(
 يا ويف هذا قراءة شاذة مروية عن احلسن هي  . ٢٩٣ / ٢، النرش ٣٣٣ / ١ غاية االختصار  )٥(

 . بتشديد، الياء، ومحلت عىل لغة هذيل السابقة ّبرشي 
  .٣٦٣ / ٢، النرش ٣٣٣ / ١ة االختصار غاي)  ٦(
  . ١٦٢ / ٢النرش   )٧(



 
 

  
 

  : املنقوص–القسم الثالث 
 وحكمه أن تدغم ياء املنقوص يف ،م بياء خفيفة مكسور ما قبلهاوهو ما خت

 وهذا القسم مل يرد ،)١(َّ وقايض ،َّمنادي: ياء املتكلم وتفتح ياء املتكلم فيقال 
 .منه يشء يف القرآن 

 : ومجع املذكر السامل ،املثنى املنصوب واملجرور: القسم الرابع 
بان واملجروران حتذف نوهنام ألجل  ومجع املذكر السامل املنصو،      املثنى
 وتكلمت ،َّ ثم تدغم ياؤمها يف ياء املتكلم فيقال قابلت صديقي،اإلضافة

َّمع ضيفي، وقابلت زائري ِْ َّ َّ وحتدثت إىل مستمعي،َ  أما اجلمع السامل املرفوع ،ِ
:  فيقال ، وتدغم يف ياء املتكلم،ً وتقلب واوه ياء،فتحذف نونه لإلضافة

َّحرض زائري   : أما ياء املتكلم ففيها لغتان )٢(ِ
 . كام يف ضبط األمثلة السابقة )٣( الفتح -١
ـن الـعـالء،٤ اـلـكرس-٢ ـو عـمـرو ـب ـا أـب ـة حكاـه ـة قليـل ـي لـغ ـراء، وـه  ، والـف

ِّ وحتدثت إىل مستمعي،ِّقابلت صديقي :  فيقال ،وقطرب  .ِّ وحرض زائري ،ِ
 


 القصـص َّ إحـدى ابنتـي واضـع ورد من املثنى ثالثة ألفـاظ يف مخسـة م

 النمــل َّ عـىل والـدي  و ،٢٨ نـوح ،٤١ إبراهيـم َّ لوالدي  و ،٢٧

                                                
  .٣٧٨ / ٢، املساعد ٥٣٧ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٣ – ١٠٠٢رشح الكافية الشافية )  ١(
  .٢٩٨ / ٤، اهلمع ٣٧٨ / ٢املساعد )  ٢(
  .٣٧٨ / ٢، املساعد ٥٣٧ – ٥٣٦ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٦رشح الكافية الشافية )  ٣(
  .٣٧٨ / ٢، املساعد ٥٣٧ – ٥٣٦ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٦رشح الكافية الشافية   )٤(



 

 

 

َّ خلقت بيدي  و ،١٩ ََ  ومن اجلمـع لفظـان يف مخســة مواضـع ،٧٥ ص ِ
َّيا بني  َّ اجنبني وبنـي  و ،٨٧ ،٦١ يوسـف ،١٣٢ البقرة َ ِ  إبراهيــم َ

 والقراء العرشة يفتحون هـذه ،٢٢يم  براهّ وما أنتم بمرصخي  و ،٣٥
 إ وقـد ،)١ ()ِّبمرصخي ( الياء يف كل مواضعها إال أن محزة انفرد بكسـر ياء 

ّ كـان نصـري النحـوي ": بـل إن الكســائي قـال ،ضعف هذه القـراءة مجاعـة
 .)٢("ً وكان أهل النحو حيسبونه من محزة غلطا ،حيمل قراءة محزة عىل اللحن

 ، نـص عـىل ذلـك قطـرب، وهي لغة بنـي يربـوع" ٣ي     وضعفها الزخمرش
 ، وإمام اللغة والنحو والقراءة أبـو عمـرو بـن العـالء،وأجازها هو والفراء

 وال عـربة بقـول الـزخمرشي ،هـي صـواب: ّوقال القاسم بن معن النحوي 
 فإهنا قراءة صحيحة اجنمعـت فيهـا األركـان ، أو حلنها،وغريه ممن ضعفها

 ومحران ، وسليامن بن مهران األعمش،ًا حييى بن وثاب وقرأ هبا أيض،الثالثة
  .)٤( "...  وقياسها يف النحو صحيح ، ومجاعة من التابعني،بن أعني

 
 : هاء السكت بعد ياء املتكلم 

ّجتتلب هاء السكت عند الوقف يف مواضع منها أن تكون بعد كل مبني عىل      
ًحركة بناء دائام، ومل يشبه املعرب كيـاء املـت ، ومـن شـواهده قولـه تعـاىل )٥(كلم ً

  .٢٠- ١٩ احلاقة إين ظننت أين مالق حسابيه * هاؤم اقرؤوا كتابيه 
                                                

  .٢٩٢، ١٦٢ / ٢، النرش ٣٣٣ / ١غاية االختصار )  ١(
  .٥٣٧ / ٢ارتشاف الرضب )  ٢(
  .٣٧٥ / ٣  الكشاف )٣(
  .٢٩٩ – ٢٩٨ / ٢النرش   )٤(
  .٣١٣ / ٤، أوضح املسالك ١٩٩٨رشح الكافية الشافية )  ٥(



 
 

  
 


ـتكلم يف  ـاء اـمل ـاء الســكت بعــد ـي ـه (      وردت ـه ـه ) كتابـي  ،٢٥، ١٩احلاـق

احلاقـه )  سـلطانيه (  و ، ٢٨احلاقه ) ماليه (  و ،٢٠،٢٦احلاقه ) حسابيه (و
ّ ما أغنى عني  ووافقه محزة يف ، يعقوب بحذف اهلاء يف الوصل، وقرأ٢٩

 والبـاقون بإثبـات اهلـاء يف ،٢٩ – ٢٨ احلاقة هلك عني سلطانيه * ماليه 
  .)١( وال خالف يف إثباهتا عند الوقف ،الوصل

 .وإثبات اهلاء يف الوصل حيمل عىل إجراء الوصل جمرى الوقف 

                                                
  / .٢، النرش ٦٩١، الكنز ٤٤٥ – ٤٤٤ املبسوط ) ١(



 

 

 


 وما ،ا البحث اجلمع بني ما ذكره النحويون يف ياء املتكلم      حاولت يف هذ

ًأثر عن القراء العرشة من خالف يف هذه الياء إثباتا وحذفا ً وختفيفا ،ً
 .وحركة

       ومن خالل هذا البحث تبني أن للقراء العرشة مذاهب ال خيالفوهنا إال 
توحة، والياء  نحو مذهبهم يف الياء بعدها مهزة مف،ًنادرا يف بعض األبواب

 وأن خالف القراء مل خيرج عن القواعد التي ارتضاها ،بعدها مهزة مكسورة
 . لكنهم مل يقرؤوا بكل  األوجه املأثورة عن العرب ،النحويون

     ومن خالل هذا البحث تبني يل أن تقسيم علامء القراءات الختالف 
 إىل أن الياء تتأثر القراء مبني عىل احلرف الذي بعدها ؛ أما النحويون فنظروا

أو إحدى أخواهتا ) ّإن(ً فمثال إذا سبقت ب ،بام قبلها أكثر مما تتأثر بام بعدها
 .فال جيوز حذفها مع اختالف ما بعدها 

ٍ    واختالف القراء حمتاج إىل دراسة صوتية معمقه حتلل أوجه اخلالف  ٍ
 يف هذه  وتدرس الظواهر الصوتية، وتبني أسباهبا،واالتفاق بني القراء 

 .الياء
 ،ً      آمل أن أكون قدمت لقارئ هذا البحث مفتاحا لفهم هذا املوضوع

 .واإلحاطة بتفاصيله 
 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ،     واحلمد هللا رب العاملني

 .أمجعني 
 

 



 
 

  
 

 


 

مصـطفى .د: ارتشاف الرضب من لسان العرب، أليب حيـان، حتقيـق  -
 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ –املكتبة األزهرية : أمحد النامس، نرش 

 –عبد احلسني الفتيل، الطبعة األوىل . د: األصول البن الرساج، حتقيق  -
 .هـ ١٤٠٥
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  هـ١٤٠٣ سنة  األوىل
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حممد حميي الدين عبـد احلميـد، : يق أوضح املسالك، البن هشام، حتق -
 .هـ ١٤١٧- بريوت –املكتبة العرصية 
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حممـد عـيل النجـار نرش دار : اخلصائص أليب الفتح بن جني ، حتقيـق   -
 .الكتاب العريب 

ـق  - ـي، حتقـي ـدر املصــون للســمني احللـب  – ١أمحــد اخلــراط، ط. د : اـل
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حممد حميي الدين عبد احلميد، دار : رشح األلفية، البن الناظم، حتقيق  -

 .بريوت  –اجليل 
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 . هـ ١٤١٣ نارص البدر، الطبعة األوىل بدر بن. د: السكري، حتقيق 
غاية االختصار يف قراءات العرشة أئمة األمصار، أليب العالء احلسـن  -

: أرشف حممد فؤاد طلعـت، نرش. د: بن أمحد اهلمذاين العطار، حتقيق 
 اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة
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