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 رئيس هيئة التحرير
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 .إبراهيم بن سليمان الهويمل. د. أ- ١

 
 .مان بن صالح القرعاويسلي. د. أ- ٢

  
 .عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي. د. أ- ٣

   
 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٤

  
 .محمد بن سيدي األمين. د. أ- ٥
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 الدراسات القرآنية جملة دورية تصدر عن اجلمعيـة العلميـة الـسعودية جملة

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

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

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

Traditional( . 
سـم ومـن ٢,٥ هـوامش الـصفحة مـن األعـىل واألسـفل واليـسار أن تكون •

 .سم٣,٥اليمني 



 

 
 

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

 . نسخ مطبوعة، مع ملخص ال يزيد عىل صفحة واحدةيرفق الباحث ثالث  •
َّحتكم البحوث والدراسـات املقدمـة للنـرش يف املجلـة مـن قبـل اثنـني عـىل   • ُ

 .األقل
 .ُتعاد البحوث معدلة عىل قرص حاسويب  •
 .ال تعاد البحوث والدراسات إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش  •
العلميــة كـرتوين للجمعيــة للمجلـة احلــق يف نــرش البحـث عــىل املوقــع اإلل  •

 .بعد إجازته للنرشالسعودية 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-لسعودية المملكة العربية ا
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :البريد اإللكتروني

 
 عنوان الجمعية

  ٢٥٨٢٧٠٥ - ٢٥٨٢٦٩٥:  هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩:  ب-ص 
 

 موقع الجمعية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم




 

ًمحــدا كثــريا طيبــا مباركــا يليــق بجــالل وجهــه ســبحانه وعظــيم مــد هللا احل ً ً ً
 .ا حممد وعىل آله وأصحابه وأتباعهنعىل نبيسلطانه، والصالة والسالم 

 :وبعــــــــد 
 املجلــة العلميــة »جملــة الدراســات القرآنيــة«أهيــا الكــرام، هــذه جملــتكم 

 »تبيان«آن الكريم وعلومه  العلمية السعودية للقراملحكمة الصادرة عن اجلمعية
 تتقدم لكم بعـددها التاسـع يف مادهتـا العلميـة – ولعلكم هبا أسعد –تسعد بكم 

 يف – أو بعــضها –اجلديـدة، وموضـوعاهتا املتنوعـة، متطلعـة لتحقيـق رغبـاتكم 
 .خدمة التخصص وإثراء املعرفة، وخدمة العلم وأهله

حــاهتم لكــي تــسعى واملجلــة ترغــب بمعرفــة آراء القــراء، وتــسعد باقرتا
 .لتحقيقها أو حتقيق املمكن منها، فإن املجلة هلم وهبم

فقد احتلت املجلة مكانتها بني مثيالهتا رغم قرص عمرها بتعاون اجلميع 
ًيف النهوض هبا مادة علميـة، وإخراجـا فنيـا، فاملجلـة بكتاهبـا ومـا خيتارونـه مـن  ً

 .ملعرفةموضوعات، ويعاجلونه من مشكالت ختدم التخصص، وتثري ا
ونـه ُّواملجلة بأساتذهتا الفاحصني لتلك البحوث واملوضوعات ومـا يقر

 .وجه، ويرشدون كاتبهِمون عِّمنها، ويسددون نقصه، ويقو
وال زالت الدعوة قائمة ودائمـة النتقـاء املوضـوعات اجلـديرة البحـث، 

 .ودقة الفحص



 

 
 

 :وبعــــــــــد
ًفالشكر هللا أوال وآخرا، ظاهرا وباطنا عىل ً ً  تيسريه وتـسديده، ثـم جلميـع ً

من أسـهم يف صـدور هـذه املجلـة واسـتمرارها مـن كتـاب، وفاحـصني، وقـراء 
 .حمرتمني، وأعضاء عاملني يف حترير املجلة، وإدارة املجلة

والشكر موصول للجامعة ويف مقدمتهم معايل مـديرها النـشط األسـتاذ 
وإدارهتا عـىل تعاوهنـا مـع سليامن بن عبداهللا أبا اخليل، ولعامدة الكلية / الدكتور

اجلمعية واملجلـة وتـشجيعها، وملقـام خـادم احلـرمني الـرشيفني وويل عهـده مـن 
ه، ومن الشكر أجزلـه، عـىل الـدعم والتـشجيع للجمعيـة واملجلـة صالدعاء أخل
 .واجلامعة

 .وفق اهللا اجلميع لكل حق وخري
 

 رئيس تحرير المجلة     
  

  محمد بن عبد الرحمن الشايع/ د . أ 
 

 



 

 
 






 ن أمحـد بـن       : ، تأليفتفسري سورة القدر مشس الدين حممـد بـن حممـد ـب

عبــدالقادر بــن عبــدالعزيز الــسنباوي األزهــري املعــروف بــاألمري الكــبري   
. دراسة وحتقيق)هـ١٢٣٢ – ١١٤٥(
 الدوسريبنت محمد بن ناصر منيرة . د



منوذجاً –لألزهري   هتذيب اللغة–املعاجم  يف أمهية القراءات القرآنية - 
 ابن عبداهللا واسيني



دراسة موضوعية – يف القرآن الكريم بر الوالدين - 
 الفريح بن يعقوبحامد. د



كما جاءت يف القرآن الكريمأساليب الشيطان يف إغواء بين آدم  
د بن عبد العزيز المسندمحم. د



كتاب لفهم اإلميانيةو العلمية األصول عز وجل – ا -  
  الدريبي بن ناصرعيسى. د



 



 

 
 

 



 

 
 

 
 





شمس الدين حممد بن حممد بن أمحد بن عبدالقادر بن عبدالعزيز : تأليف

 ) هـ ١٢٣٢ -١١٤٥( السنباوي األزهري املعروف باألمري الكبري 


 لدوسريمنيرة بنت محمد بن ناصر ا. د
 

 منرية  بنت حممد الدورسي .د
ساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية الدراسات اإلسالمية أستاذ م •

 .بجامعة الدمام
مــن كليــة اآلداب بجامعــة الــدمام  درجــة املاجــستري  عــىل تحـصل •

 .)أسامء سور القرآن وفضائلها  (ابأطروحته
مــن كليــة اآلداب بجامعــة الــدمام  عــىل درجــة الــدكتوراه تحـصل •

مجع ) سورة البقرة(كثري أسباب النزول يف تفسري ابن   (ابأطروحته
 .)وحتقيق ودراسة

 
 



 

 
 



– 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

      إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، 
وسيئات أعاملنا، من هيـده اهللا فـال مـضل لـه، ومـن يـضلل فـال هـادي لـه، 
ــده  ــدا عب ــه، وأشــهد أن حمم ــك ل ــه إال اهللا وحــده ال رشي ًوأشــهد أن ال إل

عليه وعىل آله وأصحابه ومن تـبعهم بإحـسان إىل ورسوله، صىل اهللا وسلم 
ًيوم الدين، وسلم تسليام كثريا  ً. 

ّ    أما بعد، فإن علم التفسري من أرشف العلوم كلها وأجلها وأرفعهـا، ألن 
موضوعه كالم اهللا تعـاىل، ووحيـه إىل رسـوله صـىل اهللا عليـه وسـلم الـذي 

 .ّوأنى هلم أن يستطيعوا حتدى به مجيع خلقه أن يأتوا بمثله فام استطاعوا 
 ال يأتيـه الباطـل مـن بـني { الذي ،فهو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة 

َهو العلم الذي من خالله يفهم كتاب اهللا عز وجل، و ،}يديه وال من خلفه ُ
 .ّكالم، وأعاله وأجله الذي هو أرشف 

ًلذا فقد اهتم علامء املسلمني سلفا وخلفا هبذا العلم الرشيف،      اشـتغلوا وً
ًفيه قديام وحديثا، وظهرت  أسامء علامء كان هلم الفضل يف إرساء هذا العلم ً

الرشيف، وقد وقفـوا أنفـسهم لكتـاب اهللا والعنايـة بـه كاإلمـام ابـن جريـر 
 .الطربي، والقرطبي وابن كثري وغريهم رمحهم اهللا 

ب األجالء، الـذين وفقـوا خلدمـة هـذا الكتـا هؤالء العلامءبني كان من و   
شمس الدين حممد بن حممد بن أمحد بن عبدالقادر بـن : العزيز والعناية به 

 ١٢٣٢ -١١٤٥( عبدالعزيز السنباوى األزهرى املعروف بـاألمري الكبـري 
 ) .تفسري سورة القدر(، فلقد ألف يف خدمة القرآن الكريم كتابه )هـ



 

 
 

بكتــب ً   ونظـرا ألمهيـة املوضـوع املــرتبط بـه، وصـلة هــذا الكتـاب القويـة 
ًالتفسري، وحلاجة املكتبة ملثل هذا الكتاب حيث إنه ال يزال خمطوطا مل يطبع، 

 : ًفقد عزمت مستعينة باهللا تعاىل عىل حتقيقه وفقا للمخطط اآليت 
 :قسمت العمل يف حتقيق املخطوطة إىل قسمني

 
 : الدراسة وفيها فصالن : القسم األول
 : ن  التعريف باملؤلف وفيه مبحثا:الفصل األول

 : املبحث األول 
 .أ ـ اسمه ونسبته ولقبه وكنيته 

 .ب ـ مولده ونشأته 
 .ج ـ طلبه العلم ورحالته العلمية و شيوخه وتالميذه 

 .د ـ عقيدته 
 . ـ وفاته ـه

 .مؤلفاته العلمية :  املبحث الثاين 
 : دراسة الكتاب وفيه ثالثة مباحث  : الفصل الثاين

 : املبحث األول 
 .تاب إىل املؤلف وحتقيق عنوانه ـ نسبة الك

 .ـ مصادر املؤلف التي اعتمد عليها يف كتابه 
 : املبحث الثاين 

 .ـ منهج املؤلف 



– 

 
 

 .ـ قيمة الكتاب العلمية 
 :  املبحث الثالث

 .ـ وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق  
 :التحقيق : القسم الثاين 

ً ويشمل النص حمققا ومعلقا عليه  ً. 
 :يق منهجي يف التحق

 : كان منهجي يف حتقيق الكتاب ما ييل 
 ـ اعتمدت عىل النسخة األصل وهي التي كتب عليها أهنا بخط املؤلـف، ١

 .فنسختها، وحررت النص وفق القواعد اإلمالئية احلديثة  
ـ مقابلة النسخ، قابلت النـسخ مـع النـسخة األصـلية، وأثبـت الفـروق يف ٢

 .احلوايش 
لمية من احلوايش املوجـودة يف هـوامش النـسخ  ـ نقلت بعض الفوائد الع٣

ــسخة،  ــوز كــل ن ــع رم ــا يف احلاشــية م ــق، وأثبته ــدهتا يف التحقي ــي اعتم الت
واستبعدت من احلـوايش مـا ال يظهـر فائدتـه، وهـذه الفوائـد هـي منـسوبة 

 ) .مؤلفه(للمؤلف نفسه كام نص بذلك الناسخ يف هناية كل نص بقوله 
 القرآن الكريم، وقد ذكرت اسم السورة  ـ عزوت اآليات إىل مواضعها يف٤

 ورقم اآلية 
ّ ـ خرجت األحاديث واآلثـار، فـام كـان يف الـصحيحني أو أحـدمها، فـإين ٥

أكتفي بالعزو إليـه، وإذا مل يكـن احلـديث يف الـصحيحني أو أحـدمها، فـإين 
 .أقوم بتخرجيه من الكتب السنة املعتمدة 



 

 
 

 .هلا  ـ رشحت الكلامت الغريبة مع ذكر املصدر ٦
 .ّ ـ خرجت الشواهد الشعرية ونسبتها إىل قائليها ما أمكن ذلك ٧
 . ـ عرفت باألعالم الواردة يف النص بشكل موجز ٨
 . ـ أرشت إىل مصادر اآلراء الواردة يف النص ٩

 . ـ علقت عىل املسائل التي رأيت أهنا بحاجة إىل مزيد إيضاح وبيان ١٠
ــصادر واملراجــع ١١ ــا للم ــة ً ـ وضــعت فهرس ــدهتا يف الدراس ــي اعتم الت

 . والتحقيق 
 .ً ـ وضعت فهرسا للموضوعات ١٢

 
ًهذا وأتوجه بالدعاء إىل العيل القدير أن جيعل هـذا العمـل خالـصا لوجهـه 

 .الكريم، كام أسأله العون والتوفيق خلدمة كتابه وإعالء كلمته 
 وآخــر دعوانــا أن احلمــد هللا رب العــاملني، والــصالة والــسالم عــىل أرشف

 .األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 



– 

 
 

 
 
 




 :املبحث األول 
 .أ ـ اسمه ونسبته ولقبه وكنيته 

 .ب ـ مولده ونشأته 
 .ج ـ طلبه العلم ورحالته العلمية و شيوخه وتالميذه 

 .د ـ عقيدته 
  . ـ وفاتهـه

 : املبحث الثاين
 .مؤلفاته العلمية 



 

 
 



– 

 
 


 :أ ـ اسمه ونسبته ولقبه وكنيته 

ّهو اإلمام العامل العالمـة، األسـتاذ الـشيخ شـمس الـدين أبـو عبـداهللا 
حممد بن حممد بن أمحد بـن عبـدالقادر بـن عبـدالعزيز بـن حممـد األزهـري 

منفلوط  بلدة من قسم "سنبوة"املالكي املغريب املرصي السنباوي، نسبة إىل 
بمديرية أسيوط غرب الرتعة اإلبراهيمية، امللقب باألمري الكبـري، وشـهرته 
ــاه  ــه مــن جــده األدنــى أمحــد، وســببه أن جــده أمحــد وأب ــاألمري إنــام جاءت ب

وأصله من املغـرب، نزلـوا بمـرص عنـد . رة بالصعيد اعبدالقادر كان هلام إم
م، ثـم  أيب التخـصيص كـام أخـربت بـذلك وثـائق هلـ"سيدي عبدالوهاب"

  .)١(التزموا بحصة بناحية سنبو وارحتلوا إليها وقطنوا هبا 
 :ب ـ مولده ونشأته 

هــ ١١٥٤ولد األمري الكبري بسنبو، وكان مولـده يف شـهر ذي احلجـة سـنة 
بإخبار والديه، وبعد ختم القرآن بتلك البلدة وهو ابن تسع سنني ارحتل مع 

                                                
؛ الفكر السامي ) ٣/١٢٦٦(؛ حلية البرش )  ٣/٥٧٣(عجائب اآلثار للجربيت :   مصادر ترمجته )١(

 ؛ فهـرس الفهـارس لعبـداحلي ٣٦٢؛ شجرة النور الزكيـة ملخلـوف ص ) ٢/٢٩٧(للحجوي 
؛ معجم املطبوعات لرسكيس ) ٢/٣٥٨( ؛ هدية العارفني ١٦١ ؛ كنز اجلوهر ١٣٣الكتاين ص 

؛ إيضاح املكنون يف ) ٩/٦٨(؛ معجم املؤلفني لكحالة ) ٧/٢٩٨(؛ األعالم للزركيل  ٤٧٣ص 
؛ فهـرس الكتـب الرتكيـة املوجـودة بالكتبخانـة اخلديويـة ) ١/٣٠٧(الذيل عىل كشف الظنون 

، دار )١/٨٠(؛ فهـرس اخلزانـة التيموريـة ) ٥١٠٢٧٨(، دار الكتب املرصية رقـم )١/٣٣٦(
، دار الكتب )١٢/٥٤) (عيل باشا مبارك(؛ اخلطط التوفيقية ) ٣٢٧٠١٩(الكتب املرصية رقم 

 )١/٢٠٣(؛ فهارس األزهرية، مكتبة املشيخة األزهرية )٢٧٥١٢١(املرصية رقم 



 

 
 

 يف حتصيل العلوم، ومل يبق فن والديه إىل القاهرة، والتحق باألزهر واجتهد
 .إال أتقنه

 :ج ـ طلبه للعلم ورحالته العلمية و شيوخه وتالميذه 
ّقدم إىل القاهرة وهو ابن تسع سـنني حافظـا للقـرآن الكـريم، وجمـوده عـىل  ً
الشيخ املنري عىل طريقة الشاطبية والدرة، ثم واصل سعيه يف طلـب العلـم، 

خذ بحظ وافر من علوم النحو واللغة ّوحصل ودرس عىل أعيان عرصه، وأ
والتصوف والقراءات، إىل غري ذلك من العلوم عىل أئمة املالكية والشافعية 

 .واحلنفية واحلنابلة الذين أجازوه 
ِّفأول ما حفظ متن اآلجرومية، وسمع سائر الصحيح والشفاء عىل الـشيخ  َّ

لفقه وغريه من َّعيل ابن العريب السقاط، والزم دروس الشيخ الصعيدي يف ا
كتب املعقول، وحرض عىل السيد البليدي رشح السعد عىل عقائد النسفي، 
واألربعـني النوويـة، وسـمع املوطـأ عـىل الـشيخ حممـد التـاودي بـن سـودة 
باجلامع األزهر، والزم الشيخ حسن اجلربيت سنني، وتلقى عنه الفقه احلنفي 

واحلكمـة بواسـطة وغري ذلـك مـن الفنـون كاهليئـة، واهلندسـة والفلكيـات 
َّتلميذه الشيخ حممد بن إسامعيل النفراوي املالكي وكتب له إجازة مثبتـة يف 
برنامج شيوخه، وعىل الشيخ حممد احلفني أخيه جمالس من اجلامع الـصغري 
والشامئل، والنجم الغيطي يف املولد، وعىل الشيخ أمحـد اجلـوهري يف رشح 

غـريهم مـن علـامء عـرصه، اجلوهرة للشيخ عبدالـسالم كـام جـالس والزم 

                                                
 .انظر املراجع السابقة)  ١(



– 

 
 

ّوشملته إجازة الشيخ امللوي، وتلقـى عنـه مـسائل يف أواخـر أيـام انقطاعـه 
 .باملنزل 

ّانتهت إليه الرياسة يف العلوم بالديار املرصية، إذ تصدر إللقاء الـدروس يف 
حياة شيوخه واشتهر فضله، وذاع صيته وكرب قدره، وشاع ذكره يف اآلفاق 

ــالد املغــرب وبخ ــه وخــصوصا ب اصــة بعــد مــوت أشــياخه، إذ كانــت تأتي
ِّالصالت من سلطان املغرب وتلك النواحي يف كل عام، وسافر إىل املغرب 

 .إللقاء الدروس يف دار السلطنة التي كان حيرضها العديد من العلامء 
وفد عليه طالب العلم لألخذ عنه والتلقـي منـه واالسـتفادة مـن مـصنفاته 

يـدرس فقـه مالـك الـذي هـو مذهبـه، وفقـه التي هي غاية التحرير، وكان 
والدسوقي وأمحد ) األمري الصغري(احلنفي والشافعي، وأخذ عنه ابنه حممد 

 .الصاوي وغريهم 
َّوتوىل مشيخة السادة املالكية باألزهر بعد وفاة الشيخ أمحد الدرديري، حتى 

 .تويف رمحه اهللا، ثم توالها ابنه الشيخ حممد األمري الصغري
 : دته د ـ عقي

يتبني ملن يقرأ تفسريه أنه يميل إىل مذهب األشاعرة، وإن كان مل يـرصح بـه 
ًومل يظهر ظهورا بينا، إال أنه يظهر تأثره بمـذهبهم فـيام ينقلـه عـنهم، وفيهـا  ً

 .٤٣، ٣١داللة ظاهرة عىل موافقته هلم كام يف ص 

                                                
؛ ) ٢/٢٩٧(؛ الفكر السامي  ) ٣/١٢٦٦(؛ حلية البرش )  ٣/٥٧٣(انظر عجائب اآلثار )  ١(

 .٤٧٣ ؛ معجم املطبوعات  ص ١٣٣ ؛ فهرس الفهارس ص ٣٦٢شجرة النور الزكية  ص 



 

 
 

ـ و يف مواضع عدة ينقل عن البيضاوي ـ والذي عرف بمنارصته لألشاعرة 
 .٣٨، ٣٧دون التعليق عىل أقواله كام يف ص 

كام أن له حاشية عىل منظومة جوهرة التوحيد للشيخ عبـد الـسالم اللقـاين، 
  .٥٠وهي نظم عىل طريقة األشاعرة يف تقرير العقيدة، رصح بذلك يف ص 

ــة  ــسائل الكالمي ــض امل ــستطرد يف بع ــان ي ــم املنطــق فك ــف بعل ــأثر املؤل وت
لحات املتكلمني  بعبـارات غامـضة ومبهمـة مل والفلسفية، ويستخدم مصط

، وينقـل ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٤، ص ٣٠ترد يف كالم السلف كـام يظهـر يف ص
: عن بعض من عرف باملتصوفة وأهل الكشف، تـارة بالنقـل عـنهم بقولـه 

 .  ، وتارة بالترصيح بأسامئهم كأمحد زروق )ينقل عن بعض أهل الكشف(
أنه تلقى : ( قال البيطار يف حلية البرش كام عرف للمؤلف الطريقة الشاذلية،

عــن الــشيخ أمحــد اجلــوهري طريــق الــشاذلية مــن سلــسلة مــوالي عبــداهللا 
 ) .الوظيفة الشاذلية(، وسيأيت من بني مؤلفاته كتابه )الرشيف

 : ه ـ  وفاته 
هــ، ودفـن ١٢٣٢كانت وفاته يف يوم األثنني العـارش مـن ذي القعـدة سـنة 

ــ ــشيخ عب ــدفن ال ــة بجــوار م ــازة حافل ــه جن ــت ل ــي، وكان دالوهاب العفيف
 .مشهودة

طبعه من غري  ينزعج كان رمحه اهللا رقيق القلب لطيف املزاج،: (قال اجلربيت 
وبـآخره ضـعفت   يكاد الوهم يؤمله وسامع املنافر يوهنـه ويـسقمه،،انزعاج

                                                
)٣/١٢٦٦)  (١. ( 



– 

 
 

  ويتملمـل،أنينـهومل يزل يتعلل ويزداد   وزاد شكواه،أعضاهقواه وتراخت 
ثنني  تويف يوم األأن  إىليتحول، وداعي املنون عنه ال  به تسلسل،واألمراض

ودفـن ، وكان له مشهد حافل جـداهـ، ١٢٣٢سنة عارش ذي القعدة احلرام 
بالصحراء بجوار مدفن الشيخ عبد الوهاب العفيفـي، بـالقرب مـن عـامرة 

قايتباي، وكثر عليه األسف واحلزن وخلفه ولده العالمة النحرير السلطان 
 ...)يخ حممد األمريالش

 

                                                
 .)٣/٥٧٤(عجائب اآلثار )  ١(



 

 
 




 
ّللمؤلف ـ رمحه اهللا ـ  تآليف مجة يف فنون كثرية اشتهرت بأيدي الطلبة 

 : وهي يف غاية التحرير، أكثرها حوايش ورشوح، من أشهرها 
مجـع فيـه  حـاذى بـه خمتـرص خليـل، ) املجموع(مصنف يف فقه مذهبه سامه 

 أياموقد صار كل منهام مقبوال يف  ب ورشحه رشحا نفيسا، يف املذهجحالرا
 هـاتوا خمتـرص  : توقف شيخه يف موضع يقـولإذاشيخه العدوي حتى كان 

 . وهي منقبة رشيفة األمري،
ّضوء الـشموع عـىل رشح ( األزهر، و) خ ) (اإلكليل رشح خمترص خليل(و

وكلهـا يف الفقـه  ،)ط) (ّالكوكب املنـري يف فقـه املالكيـة(، و )ط ) (املجموع
 .املالكي 

حاشية عىل رشح (، و )ط) (حاشية عىل الشيخ عبد الباقي عىل املخترص(و 
 .يف الفقه ) خ) (ابن تركي عىل العشاموية

 .ضيف الفرائاألزهر ) خ) ( الرحبية ة رشحالشنشوريالفوائد حاشية عىل (و
 حاشـية عـىل رشح ابـن( ، و)ط) ( البـن هـشام اللبيبحاشية عىل مغنى(و

َّهشام لشذور الذهب ُِ ) َّإحتاف اإلنـس يف العلميـة واسـم اجلـنس( ، و)ط) (ُ
 .األزهر، كلها يف النحو) خ(
َّحاشية عىل رشح امللوي عىل السمرقندية ( و  .يف البالغة ) ط) (َّّ

َّحاشية عـىل رشح الـشيخ خالـد عـىل مقدمتـه األزهريـة(و  ّ رشح (، و)ط) (َّ
 .يف العربية ) ط) (اعي ّللسج) ّالسيام(األمري عىل أبيات 



– 

 
 

 عـىل جـوهرةاللقـاين الشيخ عبـد الـسالم أحتاف املريد رشح حاشية عىل (و
 .يف العقيدة ) ط) (التوحيد

 ) .ط(والوظيفة الشاذلية 
 ) .ط) (مطلع النريين فيام يتعلق بالقدرتني( سامه  عىل املعراجيةاشوح
 ) .ط ()النخبة البهية يف األحاديث املكذوبة عىل خري الربية (و

) خ) (رسالة األمري يف حلن القراء واإلنكار عىل من يقول بكفر الالحن (و 
 .األزهر، يف التجويد والقراءات 

  واألزهــر،) خ) (ّتفــسري املعــوذتني(األزهــر، و) خ) (رشح البــسملة (و 
 .الذي أقوم بتحقيقه) تفسري سورة القدر(

 .وغري ذلك من احلوايش والرشوح

                                                
) ٣/٥٧٣،٥٧٤(؛ عجائب اآلثار ) ٣/١٢٦٦( ؛ حلية البرش ٤٧٣انظر معجم املطبوعات ص)  ١(

 .) .٧/٢٩٨(؛ األعالم ) ٢/٣٥٨(؛ هدية العارفني 



 

 
 

 



– 

 
 

 
 
 




 :املبحث األول 
 .أ ـ نسبة الكتاب إىل املؤلف وحتقيق عنوانه 

 .ب ـ مصادر املؤلف التي اعتمد عليها يف كتابه 
  : املبحث الثاين 

 .أ ـ منهج املؤلف 
 .ب ـ قيمة الكتاب العلمية 

  : املبحث الثالث 
 .وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق  



 

 
 



– 

 
 


 

 . أ ـ نسبة الكتاب إىل املؤلف وحتقيق عنوانه 
وال شـك يف صـحة ) تفـسري سـورة القـدر(ورد الكتاب هبـذا االسـم 

نسبته للشيخ حممد األمري السنباوي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وذلك لثبـوت األدلـة 
 : التالية
أشارت ورد اسم الكتاب يف كثري من املصادر التي ترمجت للمؤلف و: ًأوال 

إليه، وفهارس املكتبات التي حتتفظ بنسخة منه منـسوب إىل الـشيخ األمـري 
 :، ومن هذه املراجع   ومل أقف عىل ما يدل عىل خالف ذلكالكبري،

، إيضاح املكنون يف الذيل عىل كـشف )٢(، عجائب اآلثار )١(هدية العارفني 
  .)٤(، حلية البرش )٣(الظنون 

، )٦(، وفهرس اخلديوية)٥(األزهرية وكذلك فهارس املكتبات كفهرس 
 . )٩(، وفهرس دار الكتب املرصية)٨(، واخلطط التوفيقية)٧(وفهرس التيمورية

                                                
)٣٥٨(٢ ()١( 
)٣/٥٧٣ ()٢( 
)١/٣٠٧ ()٣( 
)٣/١٢٦٦ ()٤( 
 ) ١/٢٠٣( جامع األزهر، مكتبة املشيخة األزهرية )٥(
، دار الكتــب املـرصية رقــم )١/٣٣٦( فهـرس الكتـب الرتكيــة املوجـودة بالكتبخانــة اخلديويـة )٦(

)٥١٠٢٧٨( 
 ) ٣٢٧٠١٩(، دار الكتب املرصية رقم )١/٨٠( فهرس اخلزانة التيمورية )٧(
 ) ٢٧٥١٢١(، دار الكتب املرصية رقم )١٢/٥٤) (عيل باشا مبارك( اخلطط التوفيقية )٨(
)٢/٩٤ ()٩ ( 



 

 
 

أمـا : (نص املؤلف عىل اسمه يف مقدمة التفسري يف مجيع النسخ بقوله : ًثانيا 
 عفا اهللا تعاىل عنه، وغفر له ولطف  بعد فيقول الفقري حممد  بن حممد األمري

 ) . هذا ما يرسه اهللا تعاىل خدمة لسورة القدر :به آمني 
 علق املحشى عبدالـسالم بعـد أن ذكـر املؤلـف "ج"يف حاشية نسخة : ًثالثا 

هو األمري الكبري املشهور ال ابن صاحب مسلسل عاشـوراء : (اسمه بقوله 
 )املتداول بني أهل األزهر اآلن 

نـوان يف مجيـع وجـود اسـم الكتـاب واسـم املؤلـف عـىل صـفحة الع: ًرابعا 
 .النسخ 

فعىل سبيل املثال أ ـ يف النسخة األم كتب ناسـخ املخطوطـة يف بـدايتها 
هذه رسالة يف خدمة سورة القدر للعالمة الشيخ حممد األمري رمحه اهللا بمنه (

 )وكرمه 
هـذا تفـسري سـورة ( كتـب ناسـخ املخطوطـة يف بـدايتها "أ"ب ـ  يف نـسخة 

عالمة شيخنا وأستاذنا مالك الصغري أبو حممد القدر الرشيف لإلمام اهلامم ال
 )حممد األمري تغمده اهللا برمحته وأسكنه فسيح جنته آمني 

هـذا تفـسري سـورة ( كتب الناسـخ يف بدايـة املخطـوط "ب"ج ـ ويف نسخة 
القدر لشيخ مـشايخ اإلسـالم خامتـة املحققـني وعمـدة الفقهـاء واملحـدثني 

 شمس امللـة والـدين املحفـوظ بعنايـة العامل العالمة والبحر اخلضم الفهامة
 )ربه امللك القدير سيدي حممد بن حممد فسح اهللا يف مدته آمني 

تفـسري إنـا أنزلنـاه ( كتـب الناسـخ يف بدايـة املخطـوط "ج"ويف نسخة : د ـ  
 )للعالمة الشيخ األمري الكبري حمشى عبدالسالم 



– 

 
 

 سـورة القـدر تفـسري(  كتـب الناسـخ يف بدايـة املخطـوط "د"يف نسخة : هـ 
 ) .لألمري

هذا تفسري سورة القدر جلامع ( كتب الناسخ يف بدايتها "هـ"ويف نسخة : و ـ
أشتات الفضائل وترمجان لسان األوائل العامل النحرير سيدي حممد األمـري 

 ) عفا اهللا عنه 
هذه رسالة عظيمـة القـدر للعالمـة فريـد ( كتب الناسخ "و"ويف نسخة : ز 

 )  نزلناه يف ليلة القدرعرصه يف تفسري إن أ
تفـسري سـورة ( وقد ذكر الزركيل يف كتابه األعالم أن مـن مؤلفـات األمـري 

انـرشاح الـصدر يف بيـان ليلـة ( و عـىل أهنـا خمطوطـة ) خ(ورمز هلا ) القدر 
 .عىل أهنا مطبوعة، عىل أهنام كتابان ) ط( ورمز هلا )القدر

 تـسمية هـذه املخطوطـة و الذي يظهر يل أهنام مؤلف واحد، فلم أقـف عـىل
هبذا االسم يف نسخها املتعددة، وكذلك يف فهارس املخطوطات مل أجد من 

ال يوجد فيهـا مـا يـدل و،  )تفسري سورة القدر(أسامها إال باسمها املشهور 
أهنـا هـي نفـسها ، فدل عىل انرشاح الصدر يف بيان ليلة القدرعىل تسميتها  ب

  .تفسري سورة القدر 
 .لف اليت اعتمد عليها يف كتابه ب ـ مصادر املؤ

مل يذكر الشيخ األمري يف مقدمـة كتابـه املـصادر التـي اعتمـد عليهـا يف 
تأليف هذا الكتاب، لكن من خالل عميل يف الكتاب استخلـصت املـصادر 

 :التي اعتمد عليها، وهي عىل النحو اآليت  
  : مصادره من كتب التفسري ـ ١



 

 
 

، ويظهـر )أنـوار التنزيـل(من تفـسري البيـضاوي ـ استفاد األمري ـ رمحه اهللا ـ 
، ٣٢اعتامده عىل تفسريه بنقل أقواله تارة من تفسريه مع الترصيح كام يف ص 

، وتارة أخرى ينقل من أصحاب احلـوايش عـىل تفـسريه أمثـال حاشـية ٣٤
، وحاشية الـشهاب اخلفـاجي، واألخـري يـأيت يف ٣٥الشيخ زاده كام يف ص 
 عنها املؤلف، وكانت معظم نقولـه مـنهم منـسوبة طليعة املصادر التي أخذ

 . وغريها ٥٥، ٣٧، ٣٣إليهم، وبدون ترصف يف النقل كام جاء يف ص 
  .٤٨، ص ٤٧ص ) الرساج املنري(ـ  اخلطيب الرشبيني من تفسريه 

  .٣٢ص ) مفاتيح الغيب (ـ والفخر الرازي من تفسريه 
  .٥٨، ص ٣٥ص ) الدر املنثور(ـ والسيوطي من تفسريه 

 : مصادره من كتب علوم القرآن  ـ ٢
  .٤٨ص ) أحكام القرآن(ـ نقل عن ابن العريب من كتابه 

، ٤٤ـ وكتاب حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع للشاطبي  ص 
  .٥٥ص 
 :  مصادره من كتب اللغة  ـ ٣

  .٢٩ـ املطول للسعد التفتازاين ص 
  .٥٤ـ اخلالصة األلفية البن مالك ص

   .٥٦، ص٤٠ القاموس املحيط للفريوزآبادي ص ـ
  .٤٠ـ مغني اللبيب البن هشام األنصاري ص 

 :  مصادره من كتب احلديث النبوي   ـ ٤
ـ من املصادر التي اعتمد عليها صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبعـض 



– 

 
 

 .كتب السنن كالرتمذي وغريه 
 :  مصادره من كتب العقيدة   ـ ٥

، ص ٢٩عنه املؤلف من رشحه عىل النجم الغيطي كام يف ـ النبتيتي وقد نقل 
٤١. 

  .٤١ـ السنويس يف رشح كرباه ص 
 . يف تفسريه لسورة القدر هذه نامذج من املصادر التي اعتمدها األمري



 

 
 


 .أ ـ منهج املؤلف 

فه، مل يبني املؤلف ـ رمحه اهللا ـ يف مقدمة تفسريه املنهج الذي سار عليه يف تألي
ومن خالل دراستي للكتاب تبني يل أن الشيخ األمري ـ رمحه اهللا ـ قـد سـلك 
ًيف تفـسريه منهجـا  مجـع فيـه مـنهج التفـسري باملـأثور إىل جانـب إىل التفـسري 

 : بالرأي، وقد اتبع أسلوب التفسري التحلييل وهو ما ييل 
 حـسب ـ ابتدأ بذكر مدنية السورة ومكيتها، ثم يرشع يف تفسري السورة عىل

 .ترتيب آياهتا، فيبني معانيها واألحكام املتعلقة هبا 
ـ ينقل عمن سبقه مما أثـر عـنهم يف التفـسري واألحكـام مـع نـسبة كـل قـول 

 .لقائله، ويعقب عىل بعض األقوال 
 . ـ يذكر القراءات املتواترة والشاذة مع بيان وجه شذوذها  

للغة يف تفسري األلفاظ الغريبة، ـ حيتكم كثريا إىل اللغة ويستعني بآراء علامء ا
 .ويذكر وجوه اإلعراب 

 . ـ يستشهد عىل ما يقوله بالشعر العريب 
ـ يستشهد باألحاديث واآلثار التي هلا صلة بتفسري اآلية، واملتعلقة بالسورة 

 .بشكل عام 
 .ًـ  يستطرد أحيانا يف نواحي علمية متعددة  خترجه عن دائرة التفسري 

لف بعلم املنطق يف تقريره بعـض املـسائل، فقـد سـلك فيهـا ـ يظهر تأثر املؤ
طريق املتكلمني، وقد يكتنف أسلوبه فيها بعض الغموض بحيث ال يفهـم 

   .٣٩، ص ٣٥املقصود منها إال بتكلف كام يف 



– 

 
 

 .ب ـ قيمة الكتاب العلمية 
ـ تكمن قيمـة هـذا الكتـاب مـن قيمـة وأمهيـة موضـوعه، فموضـوعه علـم 

 .ل العلوم وأرشفها التفسري وهو من أج
ـ كام تكمن أمهيته يف عـدة اعتبـارات، ولعـل أمههـا أنـه يعـد أحـد التفاسـري 
املخترصة لسورة القدر، مجع فيها بني التفسري بالدراية وأجاد فيها والتفسري 

 .بالرواية 
ـ تظهـر القيمـة العاليـة للكتـاب بـاهتامم بكثـرة احلـوايش والتعليقـات التـي 

وطة، ومل مل يكن للكتاب تلك القيمة العالية ملا سجلت عىل صفحات املخط
 .كان هذا االهتامم وتلك العناية 

 .ـ أنه مصنف خاص ومستقل لسورة القدر 
سـيأيت ( ـ امتاز هذا الكتاب باعتامده يف تفـسريه عـىل عـدة مـصادر متنوعـة 

 ) . ذكرها يف مصادره التي اعتمد عليها
 هذا الكتاب العلمية وأمهيتـه، كل هذه االعتبارات وغريها توضح لنا قيمة

وأنه كنز من كنوز تراثنا اإلسالمي جيب إخراجه من عـامل املخطوطـات إىل 
  .عامل املطبوعات و حتقيقه التحقيق العلمي لينتفع به املسلمون 



 

 
 


 

 .وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق 
نــسخ عـىل سـبع ) تفـسري سـورة القــدر(اعتمـدت يف حتقيـق خمطوطــة 

 : خطية، وقد رمزت لكل واحدة منها برمز معني عىل النحو التايل 
 :النسخة األصل : ًأوال 

وأصـلها مـن  . ١٨٣٠٩بـرقم  باملكتبة الوطنيـة بتـونس  حمفوظةوهي
 .مكتبة حسن حسني عبدالوهاب

، نــوع ٢١: ، عــدد األســطر ١٠:  عــدد األوراق ، ١٥/٢٠: مقاســها
 .مغريب : اخلط 

 .ّواضح، وميزت آيات السورة فيها باحلمرة وهي ذات خط جيد و
بخـط الـشيخ حممـد األمـري املـرصي، وهلـذا تـم : كتـب عـىل الورقـة األوىل 

 .اختيارها عىل أهنا النسخة األم 
 ) :أ(نسخة : ًثانيا 

 ) .٢١٣٤٣(وهي حمفوظة يف دار الكتب املرصية، برقم 
 . سطر ٢١ إىل ١٨خمتلفة ما بني : ، عدد األسطر ٨: عدد األوراق 

وهذه النسخة حسنة ذات خـط واضح ومجيل، ومل يذكر اسم الناسخ، 
 .وليس فيها تاريخ للنسخ 

هذه النـسخة مـن بعـد نقلهـا قوبلـت عـىل : وكتب يف الورقة األخرية 
 .أصلها عن يدي، وهلذا تم اختيارها للمقابلة 

 ) : ب(نسخة : ًثالثا 



– 

 
 

 ) .٢٨٩٠٩(وهي يف املكتبة األزهرية برقم 
ّ، وميــزت آيــات الــسورة فيهــا ٢٣، عــدد األســطر ٨: ألوراق عــدد ا

 .باحلمرة 
عـيل بـن أمحـد أبـو مـرية، : كتبت بخـط واضـح جيـد، وناسـخها هـو 

هـ وهي من أقـدم النـسخ لـذا ١٢١٥ مجادى ثانية عام ٢٤: وتاريخ نسخها 
 .استعنت هبا عند املقابلة 

 ) :ج(نسخة : ًرابعا 
 ) ٢٢٦١٨(وهي يف دار الكتب املرصية برقم 

  .٢١: ، عدد األسطر ١١: عدد األوراق ، ١٦× ٢٢: مقاسها 
ــسخ  ــاريخ الن ــام ٢٣: ت ــذكر اســم هـــ، ١٢٢٦ مجــادى األوىل ع ومل ي

 .الناسخ
تفسري إنا أنزلنـاه : كتبت بخط معتاد واضح، وكتب يف الورقة األوىل 

للعالمة الشيخ األمري الكبري  حمـشى عبدالـسالم، وهلـذا اسـتعنت هبـا عنـد 
 .ابلة لقيمة حواشيها املق

 ) : د(نسخة : ًخامسا 
 ) .٥٩٨١٤(وهي يف املكتبة األزهرية برقم 

  ١٩: ، عدد األسطر ٨: عدد األوراق 
: مل يذكر فيها تاريخ النسخ، لكن كتب عىل أول ورقـة : تاريخ النسخ 

.. أوقف هللا تعاىل عىل طلبة العلم العامل العالمة الشيخ عيل الدردير املالكي 
 .هـ ١٢٨٠يف ذي القعدة سنة الخ 



 

 
 

 .إبراهيم بن أمحد أبو حممد اخلريتاوي املالكي البجدي : اسم الناسخ 
 .ّكتبت بخط مجيل وواضح، وميزت آيات السورة فيها باحلمرة 

 .وهي تضم حوايش كثرية، وهلذا استعنت هبا عند املقابلة حلواشيها 
 ) :هـ(نسخة : ًسادسا 

 ) .٢٢٨١(لك سعود برقم وهي حمفوظة بمكتبة جامعة امل
  .١٧:، عدد األسطر ١٦: ، عدد األوراق ١٥ × ٢١،٥: مقاسها 

يوم اخلميس املبارك لتسعة أيام خلت من شهر شـوال : تاريخ النسخ 
 .أمحد االينايس الشافعي الشاذيل : هـ، واسم الناسخ ١٢١٩عام 

ًنسخة جيدة، خطها نـسخ حـسن، وهـي أيـضا تـضم حـوايش كثـرية، 
 .عنت هبا عند املقابلة حلواشيها وهلذا است

 ) : و(نسخة : ًسابعا 
وهي حمفوظة بمركز امللك فيـصل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية 

 )٢٠٥(برقم 
  .١١: ، عدد األسطر ٢٩، عدد األوراق ١٦،٥ × ٢٣،٥: مقاسها 

 هــ، ١٣مل يذكر سنة النـسخ لكـن كتـب عليهـا القـرن : تاريخ النسخ 
 .م ١٩

 .ون عبدالرزاق البجاوي هار: اسم الناسخ 
كتبت بخط نسخي، كتبت السورة بـاحلمرة وتفـسريها بالـسواد، ويف 

 .هناية املخطوط كتب فيه دعاء يقال عند الفراغ من التالوة، ودعاء اخلائف 
 .احتوت عىل هوامش كثرية وهلذا استعنت هبا عند املقابلة 



– 

 
 

 .سخة ًوقد أرفقت صورا لصفحة العنوان والورقة األوىل من كل ن
ـ وقد عثرت عىل نسخ أخرى للمخطوطة استبعدهتا من املقابلة ومل أعتمدها 
يف التحقيق لعدم فائدهتا، فعند اطالعي عليها وجدهتا مثل النسخ األخرى 

 : لكنها كتبت بخط رديء فاستبعدهتا، والنسخ هي  
، ١١، عـدد أوراقهـا )٣٤٤٣(نسخة بدار الكتب املرصية حتت رقـم  : ًأوال

 .عبدالرمحن شاد: هـ، واسم الناسخ ١٢٢٩، تاريخ النسخ ٢٣سطر عدد األ
نسخة باملكتبة املركزية بجامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض حتـت : ًثانيا 
هـ، ١٢٣٢، تاريخ النسخ ٣١، عدد األسطر ٨، عدد أوراقها )١٥٩٨(رقم 

 . عيل أبو عياشة الدمنهوري : اسم الناسخ 
، )١١٣٤٦(الكتـب الظاهريـة بـسوريا حتـت رقـم نسخة بمكتبة دار : ًثالثا 

هـ، ومل يذكر اسم ١٢٤٢، تاريخ النسخ ١٨، عدد األسطر ١٣عدد أوراقها 
 .الناسخ 

، ٥، عـدد أوراقهـا )٣٨١٤٩(نسخة بدار الكتب املرصية حتت رقم  : ًرابعا
أمحد أبو سليامن : هـ، واسم الناسخ ١٢٥٣، تاريخ النسخ ٢٧عدد األسطر 

 .الفيومي 
، ١١، عدد أوراقهـا )١٢٣٤٧(نسخة باملكتبة األزهرية حتت رقم  : ًاخامس

معـوض بـن : هـ، واسـم الناسـخ ١٣٠٣، تاريخ النسخ ٢٣وعدد األسطر 
 .سالمة املالكي 

، عدد أوراقها )١٨١١٤( حتت رقم  باملكتبة الوطنية بتونسنسخة : ًسادسا
 . ، مل يذكر سنة النسخ وال اسم الناسخ ٢٢، عدد األسطر ١٠



 

 
 

، ٩، عـدد أوراقهـا )٤٠٠٦١(نسخة  باملكتبة األزهريـة حتـت رقـم  : ًسابعا
 .مل يذكر سنة النسخ وال اسم الناسخ ، ٢٢عدد األسطر 



– 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              الصفحة األوىل من األصل
 
 
 



 

 
 

 
 

                            
 من األصل                                الصفحة األخرية 

 



– 

 
 

 
 

 
 

 )أ(                          الورقة األوىل من نسخة 
 



 

 
 

 
                             

 ) أ(                            الورقة األخرية من نسخة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

 
 

     
 

 )ب(الصفحة األوىل من نسخة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 )ب(رية من نسخة                           الورقة األخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

 
 

 
                   

 )ج(                 صفحة العنوان للنسخة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
                 

 )ج(                الورقة األخري من النسخة 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

 
 

 
 

 )د(                                     صفحة العنوان للنسخة 



 

 
 

 
 

 
 

 )د(                  الصفحة األخري من النسخة              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

 
 

 
 

 )هـ(الصفحة األوىل من النسخة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 )هـ(الورقة األخرية من النسخة 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

 
 

 
 

 )و(الصفحة األوىل من النسخة 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 )و(الورقة األخرية من النسخة 

 
 



– 

 
 

 
 
 
 

 






 

 
 

  )وبه نستعني(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

 ًاحلمد هللا الـذي جعـل لكـل يشء قـدرا، وأنـزل القـرآن رمحـة وشـفاء 

ُّوذكرا، وحث فيه عىل حسن التدبر والذكرى، والصالة والسالم عىل سـيد 
األنام املختص بمواكب ليلتي القدر واإلرساء، وعىل آله وأصحابه وذريتـه 

، ومجيع أمة إجابته، أدخلنـا اهللا مـن فـضله معهـم وحـرشنا يف  وأحبابه طرا
 . زمرهتم يوم القيامة غرا آمني 

عفا اهللا تعاىل عنه، وغفـر أما بعد فيقول الفقري حممد بن حممد األمري
 : له ولطف به آمني 

القدر، جعلته عـدة للمـذاكرة خدمة لسورةهذا ما يرسه اهللا تعاىل
                                                

  ."و" ، "هـ"، "ج"، "ب"ما بني القوسني سقط من  )  ١(
هو األمري الكبري املشهور ال ابن صاحب مسلسل عاشوراء املتداول بني أهل  ("ج"يف حاشية )  ٢(

 ).األزهر اآلن
  ."و"من ) تعاىل(سقطت كلمة )  ٣(
السورة : قوله سورة قال يف القاموس السؤرة باهلمز لغة  ("و"، "هـ"، "د"، "ج""يف احلوايش )  ٤(

من القرآن،  فباهلمز من السؤر جزء الرشاب، فإن يف القرآن حياة األرواح كام يف املاء حياة 
األشباح، والسؤر وإن كان فيه معنى الفضلة، أي ما فضل وبقي من الرشاب فيجرد هنا عن 

يراعى أنه صىل اهللا عليه وسلم فهم من القرآن ما مل نفهم من العلوم ذلك ويراد اجلزء فقط، أو 
وهللا در البوصريي حيث يقول يف حق . الرسية، وتلقى سورة شدته قبلنا فكان كأول شارب 

آيات القرآن كأهنا احلوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كاحلمم، وحيتمل أنه من 
  M  :  9 8 7  6L:اإلهلي، وقد قال اهللا تعاىلالسورة بمعنى الشدة لعظمة اخلطاب 

= 



– 

 
 

ّ، عمره اهللا بذكره، وزاد يف ترشيفه ، واملسجد األنوارفيها باجلامع األزهر
 .ورفعة قدره، آمني 

 : فأقول وباهللا املستعان 
 .األرجح أهنا مدنية سورة القدر 

، تنبيها عىل مزيد ّ، فلعله تكرر نزوهلاورجح بعضهم أهنا مكية

                                                

املزمل، ولذلك كان يتأثر صىل اهللا عليه وسلم حال الوحي، وحيتمل أهنا من سور البلد املحيط  =
هبا ألحاطتها بمعانيها، وقد ذكر يف القاموس من معاين السورة البناء احلسن املرتفع، فيكون 

لق السورة عىل الرشف والعالمة، وهي عالمة تشبيه نظم تركيب الكالم بذلك إلعجازه، وتط
 ).مؤلفه. عىل صدقه كاآلية 

 .مسجد األنوار املحمدية من املساجد الفاطمية بمرص )  ١(
وعدة آياهتا مخسة، قال  ("و"، ويف حاشية )هي مخس أو ست آيات ("د"، "ج"يف حاشية )  ٢(

 كوهنا مخسة، ولعل قائل هذا اجلالل أو ست، ومل يذكره غريه من املفرسين بل اقترصوا عىل
آية مستقلة، ويشري إىل ذلك إعراب السمني ) تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم (القول يعد 

ًمن أن قوله من كل أمر ليس متعلقا بتنزل بل متعلق بام بعده، أي هي سالم من كل أمر خموف 
 .) ٤/٥٦٥(انظر الفتوحات اإلهلية للجمل ) اهـ ملخصا من اجلمل 

سورة القدر من السور املختلف يف مكيتها ومدنيتها، والراجح أهنا مكية، وجعله املاوردي قول )  ٣(
وعن ابـن عبـاس . األكثرين، وهو املروي عن عائشة وابن الزبري وأحد قويل ابن عباس وقتادة 

هنـا أول ًأيضا والضحاك أهنا مدنية، وذكر الثعلبي أهنا يف قول أكثر املفـرسين، وذكـر الواقـدي أ
؛ زاد املـسري البـن اجلـوزي ) ٦/٣١١(انظر النكـت والعيـون للـاموردي . سورة نزلت باملدينة 

 )  ٥/٦٦٥(، فتح القدير للشوكاين )٢٠/١٢٩(؛ اجلامع ألحكـام القرآن للقرطبي ) ٩/١٨١(
وقد عدها ابن الرضيس بسنده عن ابن عباس، وأبو عمرو الداين بسنده عن جابر بن زيد 

انظر . العرشين يف ترتيب نزول القرآن، نزلت بعد سورة عبس وقبل سورة الشمس اخلامسة و
  .١٣٥ ؛ البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو الداين ص ٣٣فضائل القرآن البن الرضيس ص 



 

 
 

 رشف ليلة القدر 
 

                                                

مل أقف عىل من قال أن هذه السورة نزلت أكثر من مرة، وهو خالف ) فلعله تكرر نزوهلا ( قوله )١( =
  )  .واألصل عدم تكرر النزول ) : (٨/٥٠٨(افظ ابن حجر يف فتح الباري األصل كام قال احل

 ).مزية ("ج"، "أ"يف )  ٢(



– 

 
 

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم 
   M  !L يؤتى هبا للتأكيـد، ردا عـىل منكـر وشـاك، واملخـاطبون فـيهم ّإن ُ َ َُ ّ َ

وقالوا تنزلت (، ، وقالوا أساطري األولنيذلك، فقد قالوا من تلقاء نفسه
، فرد عـىل مجيـع ذلـك بـذكر اإلنـزال، ال أنـه خمتلـق وال مـن به الشياطني

 .(أساطري األولني
ربا بضمري العظمة ملناسبة ذلك وإسناد اإلنزال حلرضته العلية، مع

M      7  6  5 نحن عىل ما نحن عليه من العظمة أنزلناه : أي للمقام
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وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افرتاه وأعانه عليه قوم آخرون فقد (إشارة إىل قوله تعاىل )  ١(

 .٤:الفرقان ) ًجاءوا ظلام وزورا
 .٥: الفرقان ) األولني اكتتبها فهي متىل عليه بكرة وأصيالوقالوا أساطري (إشارة إىل قوله تعاىل )  ٢(
: الشعراء) وما تنزلت به الشياطني وما ينبغي هلم وما يستطيعون (إشارة إىل قوله تعاىل )  ٣(

٢١٠،٢١١. 
وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افرتاه وأعانه عليه قوم (جاء يف سبب نزول قوله تعاىل )  ٤(

ًظلام وزورا، وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متىل عليه بكرة وأصيال، قل آخرون فقد جاءوا 
: ، قال مقاتل ٦ـ٤الفرقان ) أنزله الذي يعلم الرس يف السموات واألرض إنه كان غفورا رحيام

ما هذا القرآن إال : وقال كفار قريش . نزلت يف النرض بن احلارث فهو الذي قال هذا القول 
انطر زاد املسري البن اجلوزي . د من تلقاء نفسه وأعانه عليه قوم آخرون كذب اختلقه حمم

)٦/٧٢.( 
 ."ب"، "أ"ما بني القوسني سقط من )  ٥(
 ).املقام ("و"يف )  ٦(



 

 
 

CL  فضال عن أن ينزلوا به . 
بالقســم وقد أورد بعضهم  بحثـا يف نظري ما نحن فيه، وهو التوكيــد

، وهو أن املؤمنني يصدقون خرب املوىل بال قسم  M    "  !  #    L                 يف 
، والكافرون يعاندون ولو تعددت األقسام والتأكيد، فام فائـدة وال تأكيد

 القسم والتأكيد يف القران ؟ 
منـع األخـري، فـإن عـادهتم االنقيـاد لألقـسام : واجلواب كام قال النبتيتـي

 .سبب ذلك والتأكيدات، فربام حصل هلم هداية ب
ِ عىل أن فائدة  إن ال تنحرص يف التأكيد للرد، بل قد تكون لغري ذلك كام 

،كالرتغيـب يف تلقـي يف املطول نقال عن الشيخ عبدالقاهربسطه السعد
                                                

 .٢١٢ـ٢١٠:سورة الشعراء )  ١(
 ).التأكيد ("ب"يف )  ٢(
 .١: النجم )  ٣(
 ).التأكيدات ("ج"، ويف )توكيد ("ب"يف )  ٤(
عيل بن عبدالقادر النبتيني املرصي احلنفي بجامع األزهر، أحد املتبحرين يف علم  : النبتيتي) ٥(

إرشاد احلائرين لرشح هبجة السامعني والناظرين، القول : امليقات واحلساب، من تصانيفه 
الوايف يف رشح الكايف رشح عىل معراج النجم الغيطي، فتح رب الربية يف حل رشح االجرومية 

خالصة األثر : انظر ترمجته يف . هـ ١٠٦١سائل كثرية يف فنون شتى، توىف سنة لألزهري، وله ر
؛ الكواكب السائرة بأعيان املائة العارشة ) ٢/٢١٨(يف أعيان القرن احلادي عرش للمحبي 

 ) ..٥/٧٥٧(؛ هدية العارفني ) ١/٧٧(للنجم الغزي 
اساين العالمة الفقيه األديب احلنفي سعد الدين مسعود بن عمر بن عبداهللا اهلروي اخلر: السعد )  ٦(

إرشاد اهلادي : الشهري بالتفتازاين، من أئمة العربية والبالغة والفقه وعلم الكالم، من تصانيفه 
= 



– 

 
 

 .اخلرب، والتنبيه بعظيم قدره، ورشف حكمه
حيتمل أهنا للمـتكلم ومعـه غـريه، فـإن اهللا أنزلـه واملالئكـة هلـم ) نا(و

ــه الــروح األمــني، مد ــه، نــزل ب M  Æ  Å  Ä  Ã  Â خليــة يف إنزال

                                                

يف النحو، رشح العقائد النسفية، املطول يف املعاين والبيان، مقاصد الطالبني يف علم أصول  =
؛ مفتاح السعادة لطاش ) ٩/١٩٦(ت الذهب شذرا: انظر ترمجته يف . هـ ٧٩٢الدين، تويف سنة 

 ) .٦/٤٣(؛ هدية العارفني ) ١/١٩٠(كربى زاده 
أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد اجلرجاين، اإلمام النحوي أحد : الشيخ عبدالقاهر )  ١(

اإليضاح يف النحو، اجلمل، : ًعلامء الكالم عىل مذهب األشاعرة، كان شافعيا، من مؤلفاته 
طبقات الشافعية الكربى : انظر ترمجته يف . هـ ٤٧١ئل االعجاز، أرسر البالغة، تويف سنة دال

 ) .٢/٣٦٩(؛ فوات الوفيات للكبتي ) ٥/١٠٨(؛ النجوم الزاهرة ) ٣/٢٤٢(للسبكي 
وها هنا بحث ال بد من التنبه له، وهو أنه ال ينحرص فائدة إن يف تأكيد (.. قال السعد يف املطول )  ٢(

نفيا لشك أو رد إنكار، وال جيب يف كالم مؤكد أن يكون الغرض منـه رد إنكـار حمقـق أو احلكم 
 .مقدر، وكذا املجرد عن التأكيد 

قد تدخل كلمة إن للداللة عىل أن الظن كان من املتكلم يف الـذي كـان : قال الشيخ عبد القاهر 
 األمـر مـا تـرى، أنه ال يكون كقولك لليشء وهو بمـرأى ومـسمع مـن املخاطـب إنـه كـان مـن

رب إن قـومي (و ) رب إين وضعتها أنثى(وأحسنت إىل فالن ثم إنه فعل جزائي ما ترى وعليه 
إنه (ومن خصائصها أن لضمري الشأن معها حسنا ليس بدوهنا بل ال يصح بدوهنا نحو ) كذبون 

م الشيخ الخ كال..إنه ال يفلح الكافرون (و) ًأنه من عمل منكم سوءا(اآلية، و) من يتق ويصرب 
 ..عبدالقاهر 

وقد يرتك تأكيد احلكم املنكر ؛ ألن نفس املتكلم ال تساعده عىل تأكيده لكونه (ثم قال السعد 
غري معتقد له أو ألنه ال يروج منه وال يتقبل عىل لفظ التوكيد، ويؤكد احلكم املسلم لصدق 

 .١٩١ـ١٩٠ص .) الرغبة فيه والرواج 



 

 
 

  È   ÇL  فيكون نظري ، M   E  D  C  B L أي
 .أنا ومالئكة قدسنا أنزلناه 

وعىل فرض أن اإلسناد للمالئكـة جمـازي، فـال مـانع مـن اجلمـع بـني 
َبني األمري وعملته ا: احلقيقة واملجاز العقيل يف اإلسناد،كأن يقال   .ملدينة َ

يف تعبري واحد، فإنـه حاصـل يف وال يعرتض باجلمع بني القديم واحلادث
̈  ©  M  I    H  G  FL ، M ضــــــمري يــــــصلون     §

                                                
 .١٠٢: النحل )  ١(
 ).عىل النبي(زيادة  "ب"يف )  ٢(
 .٥٦: األحزاب )  ٣(
القديم واحلـادث من مصطلحـات املتكلمني، ويعنون بالقـديم اخلالق، واحلادث املخلوق، و ال )  ٤(

يرتيض السلف تسمية اهللا بلفظ القـديم،  لعدم ورود النص به، لكن يصح اإلخبـار بـه عـن اهللا 
انظـر معجـم املنـاهي . اإلنـشاء واألسـامء تعاىل ؛ ألن باب اإلخبار والصفات أوسـع مـن بـاب 

  .  ٤١٦اللفظية، للشيخ بكر بن عبداهللا أبو زيد ص 
حادث وقديم، واحلادث هو : فاألشاعرة قد أخذوا من أهل الكالم تقسيم العامل إىل قسمني 

جائز الوجود، والقديم هو واجب الوجود، فنفى األشاعرة الصفات الفعلية ـ وهي الصفات 
ـ التي أثبتها سبحانه وتعاىل لنفسه وأثبتها له نبيه صىل اهللا عليه وسلم، ألنه يلزم منها االختيارية 

انظر .ًعىل أصوهلم حدوث اهللا تعاىل، وخروجا من هذا املحذور فقد أولوا مجيع صفات األفعال 
وهو خمالف ملعتقد أهل السنة واجلامعة ) ٦/٢٣٢،٢٣٢) (٥/٣٧٨(جمموع الفتاوى البن تيمية 

 .٣٣ص) ٥( مجيع الصفات الذاتية منها والفعلية،كام سيأيت تفصيله يف هامش إثبات
 .٨: التني )  ٥(



– 

 
 

  ªL  ونحوه ،. 
بئس اخلطيب، ملا قال من :  وأما قوله صىل اهللا عليه وسلم للخطيب

 اخلطيب حمل ،  فألنيطع اهللا ورسوله فقد اهتدى ومن يعصهام فقد غوى
 . إطناب 

 .وقيل وقف عىل قوله ومن يعصهام قبل اجلواب 
، فإن كانـت مـشرتكة حقيقـة يف املعظـم وحيتمل إن نا للمعظم نفسه

                                                
 .١٤:املؤمنون )  ١(
 ).خلطيب ("ج"، "أ"يف )  ٢(
ًأن رجال خطب عند النبي صىل اهللا : (احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، عن عدي بن حاتم )  ٣(

 ومن يعصهام فقد غوى، فقال رسول اهللا صىل من يطع اهللا ورسوله فقد رشد: عليه وسلم فقال 
ختفيف (،كتاب اجلمعة، باب )اهللا عليه وسلم يئس اخلطيب أنت قل ومن يعص اهللا ورسوله

؛ وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب ) ٢/٥٩٤(،  )٨٧٠(، حديث رقم )الصالة واخلطبة
؛ ) ٦/٧٤( ،)٢٩٥٧٢(، حديث رقم )ما هنى الرجل أن يدعو به أو يقوله(الدعاء، باب   

؛ وأبو داود يف سننه، كتاب ) ٤/٢٥٦(، )١٨٢٧٣(واإلمام أمحد يف مسنده، حديث رقم 
 .وغريهم ) ١/٢٨٨(، )١٠٩٩(، حديث رقم )الرجل خيطب عىل قوس(الصالة، باب 

ْ وأعلم أن أنا تارة يراد به التعظيم ومحله عىل اجلمع حمال ألن الدالئل دلت ع": قال الرزاي )  ٤( َ ىل َ
وحدة الصانع، وألنه لو كان يف اآلهلة كثرة النحطت رتبة كل واحد منهم عن اإلهلية ؛ ألنه لو 
ًكان كل واحد منهم قادرا عىل الكامل الستغنى بكل واحد منهم عن كل واحد منهم، وكونه 
ًمستغنى عنه نقص يف حقه فيكون الكل ناقص، وإن مل يكن كل واحدا منهك قادرا عىل الكامل 

ْناقصا، فعلمنا أن قوله أنا حممول عىل التعظيم ال عىل اجلمع كان  ًَ  ).٣٢/٢٧( انظر تفسريه ". َ



 

 
 

تـشبيها لـه نفسه كمن معه غريه فظاهر، وإن كانت يف املعظم نفـسه جمـازا
ليـة باجلامعة، أو اسـتعامال السـم الكـل يف اجلـزء، فـال يـرد أن التـشبيه والك

واجلزئية حماالت يف حقه تعاىل ؛ ألنه إنام يلزم املحال لو كانت مشاهبة وكلية 
 . ، وهذا أمر اعتباري يعترب عالقة مصححة لالستعاملوجزئية حقيقة

وهذا كام أجاز األشاعرة وصفه تعاىل بصفات األفعال احلادثة،كاخللق 
ذه والــرزق واإلماتــة واإلحيــاء، مــع أن اتــصافه بــاحلوادث حمــا ل، لكــن هــ

 .أوصاف  اعتبارية، ال صفات حقيقية قائمة  بالذات حتى يلزم املحذور

                                                
ًقوله جمازا أي باالستعارة فلذلك قال تشبيها أو استعامال  ("و"، " د"، "ج"يف احلوايش )  ١(  ).اهـ . ً
 ).حقيقية ("ب"، "أ"يف )  ٢(
ينفون ما يتعلق باهللا من الصفات االختياريـة التـي يثبت قدماء األشاعرة الصفات الذاتية هللا، و)  ٣(

تقوم بذاته كاالستواء والنزول واملجيء والرضا والغضب والكالم، فإهنم ينفون كوهنا صفات 
قائمة باهللا، ويدعون أن نسبة هذه الصفات هللا تستلزم القول بأن اهللا يطرأ عليه التغري والتحـول 

 . أفعاال تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته وذلك من صفات املخلوقات، فلم يثبتوا هللا
واملتأخرون من األشاعرة واملاتريدية ينفون مجيع الصفات الذاتية االختيارية، ويثبتون سبعا من 

 .) .العلم واحلياة والقدرة واإلرادة والسمع والبرص والكالم (الصفات املعنوية 
يع الصفات الذاتية منها والفعلية، وهو خمالف ملعتقد أهل السنة واجلامعة فإهنم يثبتون مج

ًويثبتون أن اهللا متصف بذلك أزال، وأن الصفات الناشئة عن األفعال موصوف هبا يف القدم وإن 
 .كانت املفعوالت حمدثة 

 ؛ منهاج ٧٥،٧٦؛ حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد ص) ٦/١٤٩،٥٢٠(انظر جمموع الفتاوى 
 ) .١/٤٢٣(السنة البن تيمية 

فاألصل يف : ( بن تيمية ـرمحه اهللا ـ مذهب أهل السلف الصالح يف هذا الباب فقال وقد خلص ا
هذا الباب أن يوصف بام وصف به نفسه وبام وصفه به رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم نفيا 
= 



– 

 
 

 M  "L يصل ابن كثري ،من السبعة هذه اهلاء بواو اإلشباع عىل أصله
 . وغريه يقرصها

 .(اتفاقا(والضمري للقرآن قال اإلمام الرازي
أنـه جلربيــل أو : قــال مـن  وكأنــه مل يعتـد بقـول: قال الشهاب اخلفاجي

                                                

وإثباتا، فيثبت هللا ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف األمة  =
. ) بات ما أثبته من الصفات من غري تكييف وال متثيل ومن غري حتريف وال تعطيل وأئمتها إث

 ) .٣/٣(الفتاوى 
عبداهللا بن كثري بن عمرو بن عبداهللا الداري املكي، اإلمام العلم مقرئ مكة، وأحد : ابن كثري )  ١(

الزبري، فهو القراء السبعة، لقى من الصحابة أبا أيوب األنصاري، أنس بن مالك، عبداهللا بن 
النرش يف : هـ  انظر ترمجته يف ١٢٢البزي وقنبل، تويف سنة : تابعي جليل، أشهر من روى قراءته 

 ؛ إحتاف فضالء البرش ١٠١؛ السبعة يف القراءات البن جماهد ص ) ١/١٢٠(القراءات العرش 
)١/٢١. ( 

بفخر الدين، الفقيه حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن التيمي البكري امللقب : الرازي )  ٢(
تفسري القرآن : الشافعي، فاق أهل زمانه يف علم الكالم واملقوالت وعلم األوائل، من تصانيفه 

املعروف بمفاتيح الغيب، ويف أصول الفقه املحصول، ويف علم الكالم املطالب العالية، تويف 
عيان البن خلكان ؛ وفيات األ) ٢١/٥٠٠(سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف . هـ ٦٠٦سنة 

)٤/٢٤٨. ( 
القرآن يف ليلة )  إنا أنزلنا(  أمجع املفرسون عىل أن املراد ":قال ) ٣٢/٢٧(يف تفسري الرازي )  ٣(

  ."القدر 
 ."أ"سقطت من )  ٤(
أمحد بن حممد بن عمر شهاب الدين اخلفاجي، املرصي قايض القضاة، : الشهاب اخلفاجي )  ٥(

رحيانة األلبا، نسيم الرياض يف رشح : للغة، من أشهر كتبه صاحب التصانيف يف األدب وا
= 



 

 
 

ويف اإلضامر من غري تقدم ذكر تنبيـه كـام قـال القـايض . ،  لضعفهغريه
عىل عظم قدره وشهرة أمـره، حتـى كأنـه ال يغيـب وال حيتـاج البيضاوي

ــوان العظمــة ــه حلــرضته بعن ــرصيح،كام عظمــه بإســناد إنزال ــد للت ، وتأكي
ي أنزل فيها، وإهنا تنزل فيها املالئكة االعتناء سابقا والحقا بتعظيم الليلة الت

 .والروح املأذون هلم ال الشياطني املعزولون كام زعموا 
فان قلت كـون الـضمري للقـرآن، والـضمري مـن مجلـة :( قال الشهاب 

عـوده عـىل نفـسه، كـام إن اإلشـارة يف نحـو ذلـك الكتـاب القرآن يقتـيض
الكتـاب، ويقتـيض يقتيض اإلشارة بذلك لذلك نفسه، فإن لفـظ ذلـك مـن 

                                                

الشفا القايض عياض، عناية القايض وكفاية الرايض وهي حاشية عىل تفسري البيضاوي، تويف  =
 ) .١/٢٣٨(؛ األعالم ) ١/٣٣١(خالصة األثر : انظر ترمجته يف . هـ ١٠٦٩سنة 

 ).عىل أنه غري جربيل قوله أو غريه كالروح  ("هـ"، "د"، "ج"يف حوايش )  ١(
وهو يشري إىل ما ذكره املاوردي يف تفسريه ) . ٨/٣٨٢(حاشية الشهاب عىل البيضاوي ) ٢(

 .يف أحد األقوال أنه جربيل أنزله اهللا يف ليلة القدر بام نزل به من الوحي ) ٦/٣١١(
ًوي، كان قاضيا عبداهللا بن عمر بن حممد الشريازي، أبو سعيد نارص الدين البيضا: البيضاوي )  ٣(

ًوإماما عارف بالفقه والتفسري والعربية واملنطق وشافعيا، من تصانيفه  أنوار التنزيل وأرسار : ً
التأويل يعرف بتفسري البيضاوي، منهاج الوصول إىل علم األصول، نظام التواريخ، توىف سنة 

 األعالم ؛) ٢/٥(؛ بغية الوعاة ) ٥/٥٩(طبقات الشافعية : انظر ترمجته يف . هـ ٧٩١
)٤/١١٠. ( 

الضمري للقرآن فخمه بإضامره من غري ذكر شهادة له ) : ٢/٦١١(قال البيضاوي يف تفسريه )  ٤(
 .بالنباهة املغنية عن الترصيح كام عظمه بأن أسند نزله إليه 

 ).تقتيض ("ج"، "ب"يف )  ٥(



– 

 
 

 .أيضا اإلخبار بجملة إنا أنزلناه عن نفسها 
أنـه  :  قدس رسه قال أستاذ مشائخنا السيد عيسى الصفوي: قلت 

ال حمذور فيه جلواز قولك أتكلم خمربا عن التكلم بقولك أتكلم وفيه كالم، 
 .)بالتأليفوقد أفرده اجلالل الدواين

ق، يشمل نفس هذه اجلملة، وقـد ومن ذلك قول املتكلم كالمي صد
ال يتكلم بغريها، والظاهر أهنا ال تكفي يف وجـود املوضـوع الـذي يتوقـف 
صدق املوجبة عليه للدور، نعـم إن التفـت للوجـود الفـريض، أو أريـد هبـا 

                                                
 االجيي، عامل عيسى بن حممد بن عبداهللا بن حممد الصفوي، قطب الدين: عيسى الصفوي )  ١(

حاشية عىل رشح مجع اجلوامع : مشارك يف بعض العلوم، متصوف من الشافعية، من تصانيفه 
: انظر ترمجته يف . هـ ٩٥٥تويف سنة  للمحىل يف الفروع، رشح الكافية البن احلاجب يف النحو، 

 ) .٨/٣٢(؛ معجم املؤلفني )٥/٨١٠(؛ هدية العارفني ) ٢/١٩٨٩(كشف الظنون 
َقوله الدواين قـال يف القـاموس دوان كفـر ب ناحيـة بعـامن  ("و"، "، هـ "د"، " ج"حوايش يف )  ٢( َ ُ

ّوكشداد موضع بأرض فارس واملشهور عىل األلسنة يف الدواين الثاين وقال يف فضل العني عامن 
 )كعنان كفر ببلد باليمن، وكشداد بلد بالشام فليحرر، مؤلفه 

مد بن سعد الدواين الصديقي، الشهري مال جالل، لـه رسـالة جالل الدين حم:  اجلالل الدواين ـ
 املـتكلم احلكـيم ": نور اهلداية بالفارسية يرصح فيها بتشيعه، قـال صـاحب روضـات اجلنـات 

الفاضل املحقق املدقق املنطقي املشهور، صاحب احلاشية القديمة واجلديدة واالجـد املعـروف 
ًقق الطويس، وله أيضا رشح عىل العقائد العضدية املح) جتريد (بالرشح اجلديد للقوشجي عىل 

روضـات : انظـر ترمجتـه يف . هــ ٩٠٨يشبه رشح العقائد النسفية للعالمة التفتـازاين تـويف سـنة 
 ) . ٢/٢٤١(؛ الفوائد الرجالية ) ٢/٢٣٩( اجلنات

ّالدواين ("و"يف  َّ.( 
 ) .٨/٣٨٢(حاشية الشهاب عىل البيضاوي )  ٣(



 

 
 

يرجع أو يقال. سلب الكذب، فالسالبة تصدق بنفي املوضـوع  فليتأمل
 النظر عن أجزائه، فيخرب عن اجلملة بأنا الضمري للقرآن باعتبار مجلته بقطع

واجلـزء مـن حيـث هـو . أنزلناه املندرج يف مجلته من غري نظر له بخصوصه 
مستقل مغاير له من حيث هو يف ضمن الكل، كام يقال اليشء يف نفسه غريه 

 . مع غريه 
اجلزء قد جيعل علام للكل ،كام يقـال قـرأت قـل : لكرمايناولذا قال 

أي فال يلزم جعل اليشء علـام عـىل نفـسه، .  أي السورة كلهاهو اهللا احد
وال يلزم الدور لتقدم اجلزء عىل الكل وتأخر االسم عن املسمي،ألن تأخره 

                                                
ملؤلف بعلم املنطق ومذهب املتكلمني باستخدامه عباراهتم وألفاظهم، وهي يظهر هنا تأثر ا)  ١(

 .ألفاظ مل ترد يف كالم السلف 
وقوله أو يقال الخ هذا جواب عن شبهة ختص الضمري  ("و"، "هـ"، "د"، "ج"يف حاشية )  ٢(

 ).ومرجعه هي أنه البد من املغايرة بني املوضح واملوضح كاالسم واملسمى، مؤلفه
قال يف القاموس كرمان بالفتح وقد تكرس أو تـضم، إقلـيم  ("و"، "هـ"، "د"، "ج"يف حوايش )  ٣(

 ) .بني فارس وسجستان وبلد قرب مزنة ومكران، مؤلفه
حممود بن محزة بن نرص، أبو القاسم الكرماين، النحوي، تاج القراء وأحد العلامء :  الكرماين ـ

 معاين متشابه القرآن، غرائب التفسري وعجائب الفقهاء، صاحب التصانيف، مؤلف الربهان يف
؛هدية ) ٢/٢٩١(طبقات القراء : انظر ترمجته يف .هـ ٥٠٥التأويل، لباب التفاسري، تويف سنة 

 )  .٢/١٥٩(العارفني 
 ) .٣٨٣، ٨/٣٨٢(حاشية الشهاب عىل البيضاوي )  ٤(



– 

 
 

 . يف كون امل اسم السورة مثال ًمن حيث كونه اسام كام قال البيضـاوي
، ولفظ القـرآن الواقـع يف نظـم ونظريه لفظ سورة يف سورة أنزلناها

ًلكن أورد عىل القايض أنه وقع جزء مـن حيـث كونـه اسـام، فبقـي . القرآن 
 .البحث ولذا منع أصل البحث 

اسمه أمحد، وقد تسمي ومستند املنع ومبرشا برسول يأيت من بعدي
 .، والتأويل وجعلها تسمية معلقة خالف الظاهرابنك به قبل وجوده

يته من حيث كونه اسام إنـام وأجاب الشهاب عام أورد عىل القايض بأن جزئ
، وهذا ال ينايف تقدم ذاته يف نفـسه تأخره من حيث وصف اجلزئيةتنتج

 .فليتأمل 
وال حاجة ألن يقال الضمري راجع له ما عدا قولـه إنـا أنزلنـاه، بـل ال 

انتهـــى بـــبعض . حاجـــة يف العربيـــة ملثـــل هـــذا التعمـــق مـــن أصـــله 
 .وترصفإيضاح

                                                
ً باعتبار كونه اسام، فال  وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر": قال ) ١/١٥(يف تفسري البيضاوي )  ١(

 ".دور الختالف اجلهتني 
 ).أنزلناه ("أ"يف )  ٢(
 ).بعد ("أ"يف )  ٣(
 ).وقد سمي به قبل وجوده("ب"يف )  ٤(
 ).ينتج ("ب"يف )  ٥(
 ).١/١٧٦(حاشية الشهاب عىل البيضاوي )  ٦(
 ).وزيادة ("و"، "هـ"، "د"، "ج"، "ب"يف )  ٧(



 

 
 

 إنزالــه يف صــحف مطهــرة منــسوخة مــن اللــوح ثــم اإلنــزال إن كــان
املحفوظ بأيدي سفرة كرام بررة من املالئكة حتى وضع يف بيت العـزة مـن 

وما ذكرناه من أن بيت العزة يف سام الدنيا هو .سام الدنيا مجلة واحدة فظاهر 
 .  وغريه ما يف الدر املنثور

                                                

وال ) إنا أنزلناه( وقيس الضمري راجع له ما عدا قوله ") : ٨/٣٨٣(قال اخلفاجي يف حاشيته )  ١( =
  ."وجه وال حاجة يف العربية ملثل هذا التدقيق بل التضييق 

إىل ابن الرضيس وابـن جريـر وابـن ) ٨/٥٦٧(يشري إىل احلديث الذي عزاه السيوطي يف الدر)  ٢(
يف (  يف الدالئل عن ابـن عبـاس املنذر وابن أيب حاتم واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي

مجلة واحدة من الذكر الذي عند رب العزة حتـى وضـع يف بيـت ) إنا أنزلناه يف ليلة القدر(قوله 
 ) .العزة يف السامء الدنيا ثم جعل جربيل ينزل عىل حممد بحراء بجواب كالم العباد وأعامهلم 

قال به ابن عباس، وعليه : ب األول ذهب العلامء يف نزول القرآن الكريم إىل عدة مذاهب، املذه
ًمنجام من : مجلة من اللوح املحفوظ، والثاين : األول  :أن للقرآن الكريم تنزالن : مجهور العلامء 

بيت العزة يف السامء الـدنيا إىل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم يف ثـالث وعـرشين سـنة حـسب 
 والـسالم وهـذا هـو املـذهب هـو الـذي الوقائع واألحداث منذ بعثته عىل أن تويف عليه الصالة

 .  جاءت به األخبار الصحيحة عن ابن عباس يف عدة روايات 

ًوهو الذي روي عن الشعبي أن للقـرآن الكـريم نـزوال واحـدا، وهـو النـزول : واملذهب الثاين  ً
 يف املنجم عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، وأنه ابتدئ نزوله عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

 .  ليلة القدر يف شهر رمضان وهي الليلة املباركة 
أنه أنزل إىل السامء الدنيا يف ثالث وعرشين ليلة قدر ينزل يف كل ليلة ما سينزل :  املذهب الثالث 

ًيف عامها، ثم نـزل بعـد ذلـك عـىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مـنجام مـدة بعثتـه عليـه الـصالة 
 .والسالم، وهذا القول ضعيف 

أن القرآن نزل مجلة واحدة من اللوح املحفوظ، وأن احلفظة نجمته عىل جربيل : ملذهب الرابع ا
يف عرشين ليلة قدر، وأن جربيل نجمه عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم يف ثالث وعرشين سـنة، 

 = .وهذا القول مردود ألنه ليس بني اهللا وجربيل واسطة يف تلقي القرآن الكريم 



– 

 
 

، فلعلـه متعـدد ثـم ةعىل البيضاوي أنه يف السامء السابعويف الشيخ زاده
بحسب الوقائع يف عرشين سنة، أو ثالث وعرشين بمدة فتور ًأنزل مفرقا

ًقم فأنذر بيانا للمـراد الوحي بني أقرأ واملدثر، ليستفيق ويتشوق، ثم نزل
ًوأن املراد أقرأ عىل قومك فهي نبوة ورسالة معا، خالفا ملـن قـال .  من أقرأ  ً

، )املحفـوظ(ترتيبـه الـذي يف اللـوح قيـف إىلبتأخر الرسالة وعـاد بتو
                                                

انظر . قول األول هو الراجح وأن للقرآن الكريم نزول مجلة ونزول مفرق وهبذا اتضح أن ال =
 .للدكتور حممد الشايع ) نزول القرآن الكريم(تفصيل املسألة يف كتاب 

حممد بن مصلح الدين مصطفى القوجي احلنفي، حمي الدين احلنفي املعروف : الشيخ زاده )  ١(
الصية يف تفسري سورة اإلخالص، حاشية عىل بشيخ زاده املدريس الرومي، له من الكتب اإلخ

انظر . هـ٩٥١أنوار التنزيل للبيضاوي، رشح فرائض الراجية، رشح قصيدة الربدة، تويف سنة 
؛ كشف الظنون ) ٢/١١٦٥(؛ معجم املطبوعات ) ٢/٧٣(هدية العارفني : ترمجته يف 

)١/١٨٨. ( 
كان جربيل عليه الصالة : وقيل  .. " ) :٦٤٨(  (قال الشيخ زاده يف حاشيته عىل البيضاوي )  ٢(

والسالم ينزل من القرآن ليلة القدر من بيت العزة إىل السامء السابعة قدر ما ينزل به عىل النبي 
 ."صىل اهللا عليه وسلم يف السنة كلها إىل مثلها من القابل حتى نزل القرآن كلها يف ليلة القدر 

ثم أنزل مفرقا وأما قول ابن العريب أن النبي صىل اهللا قوله  ("و"، "هـ"، "د"، "ج"يف حوايش )  ٣(
عليه وسلم أعطى القرآن قبل نزول جربيل، وأن معنى ال حترك به لسانك لتعجل به أي لتعجل 
بالقرآن الذي أعلمناك سابقا فقال الشعراين مل أر ذلك لغريه، قلت والذي يف الصحيح أنه كان 

لقوله إن علينا مجعه أي يف قلبك وحفظك، يفعل ذلك حرصا عىل حفظه، وهو املناسب 
 ).مؤلفه

 ).أنزل ("ج"يف )  ٤(
 .  ؛ ألهنا األنسب للمعنى "هـ"، وأثبت ما جاء يف "إيل"يف األصل وبقية النسخ )  ٥(



 

 
 

، فإن جربيل كان يدارسه إياه كل عام يف رمضان، كأسامء السور بتوقيف

                                                

 ."د"ما بني القوسني سقط من )  ١( =
من النبي صىل مجهور العلامء من أهل القرآن وعلومه عىل أن أسامء سور القرآن الكريم توقيفية )  ٢(

ًاهللا عليه وسلم، حيث جعل النبـي لكـل سـورة اسـام خاصـا هبـا، ودليلـه أن تـسمية الـسور قـد  ً
ّاشتهرت فيها الروايات الكثرية التي تفيد أن جربيل عليه السالم كـان يعلـم الرسـول صـىل اهللا 

ملـذكورة عليه وسلم القرآن، ويبني له موضع السور ويـأمره بوضـع اآليـات املنزلـة يف سـورهتا ا
M   n  m   l ًمصداقا لقوله تعاىل      k      j  i  h  gL  احلجر، والرسول صىل اهللا عليه

وسلم أمر أصحابه أن يضعوها يف مكاهنـا مـن سـورة كـذا ويـسميها باسـمها، وذلـك أمـر الزم 
إلثبات اآليات فيها ومتييزها عن غريها، وكان عليه الصالة والسالم إذا حتدث عن فضل سورة 

و أكثر ذكرها باسمها، مثل البقرة وآل عمران وغريها من السور، منها مـا رواه مـسلم عـن أيب أ
 اقـرأوا ": سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول : ( أمامة الباهيل ريض اهللا عنه قال 

..) ًالقرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصـحابه، اقـرأوا الزهـراوين البقـرة وسـورة آل عمـران
، وحديث أيب الدرداء ريض اهللا عنه أن النبي صـىل )١/٥٥٣(احلديث، كتاب صالة املسافرين 

أخرجه ) من حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال : ( اهللا عليه وسلم قال 
، وحديث ابن عباس ريض اهللا عنهام قال )١/٥٥٥(مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين 

ـــــه قـــــال أبـــــو بكـــــر ريض: ( شـــــيبتني ": يـــــا رســـــول اهللا قـــــد شـــــبت، قـــــال :  اهللا عن
أخرجه الرتمذي يف سننه، ) "هود،والواقعة،واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت 

 ).٥/٤٠٢(كتاب تفسري القرآن 
وقد ثبـت مجيـع أسـامء الـسور : ( بأهنا توقيفية فقال ) ١/١٦٦(وقد جزم السيوطي يف اإلتقان 

ما أخرجه : ث واآلثار، ولوال خشية اإلطالة لبينت ذلك، ومما يدل لذلك بالتوقيف من األحادي
سـورة البقـرة وسـورة العنكبـوت، : كـان املـرشكون يقولـون : ابن أيب حـاتم عـن عكرمـة قـال 

  . ٩٥:احلجر }إنا كفيناك املستهزئني{يستهزئون هبا، فنزل 
وينبغي البحث عن تعدد ( : كوهنا اجتهادية فقال ) ١/٢٧٠(واستبعد الزركيش يف الربهان 

هل هو توقيفي أو بام يظهر من املناسبات ؟ فإن كان الثاين فلن يعدم الفطن أن : األسامي 
= 



– 

 
 

، إشـارة دارسـه مـرتنيفيمحو اهللا ما يشاء ويثبت، حتى كان عام وفاتـه
 .لثبات األمر هو هو 

تلـك الليلـة، وقيل املعنى ابتدأنا إنزاله عىل حممد صىل اهللا عليه وسلم 
عىل أن البعثة يف رمضان، وال ينافيه قوهلم عىل رأس أربعني سنة، فقد بناء

، أو جربه، عىل قيل ولد يف رمضان، وعىل أنه يف غريه كربيع بإلغاء الكرس
 .أن بعضهم يرى تنقل ليلة القدر يف غري رمضان 

.  رشفهـا أنزلنـاه يف شـأن ليلـة القـدر، والتنبيـه عـىل)املراد: (وقيل 
والقرآن اسم للقدر املشرتك بني الكل وأبعاضه، فيكون كقول عمر ملا كرر 

لقـد : ندا النبي صىل اهللا عليه وسلم، ومل جيبه لـشغل فـركض دابتـه، وقـال 

                                                

، ويؤيد ذلك قول )يستخرج من كل سورة معاين كثرية تقتيض اشتقاق أسامئها وهو بعيد  =
 ) . عليه وسلم لسور القرآن أسامء سامها هبا رسول اهللا صىل اهللا) : ( ١/٧٠(الطربي يف تفسريه 

 ).صىل اهللا عليه وسلم( زيادة "ج"يف )  ١(
كان يعرض عىل النبي صىل اهللا عليه : (روى البخاري من حديث أبو هريرة ريض اهللا عنه قال )  ٢(

وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتني يف العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام 
، )تأليف القرآن(كتاب فضائل القرآن، باب ) بضًعرشا، فاعتكف عرشين يف العام الذي ق

 ) .٦/٤١٩(، )٤٩٩٨(حديث رقم 
 ."أ" وأثبت ما جاء يف "بنا"ويف بقية النسخ) بناء ("أ"يف )  ٣(
قوله بإلغاء الكرس بأن يكون أربعني وشيئا وقوله أو جربه أي بأن  ("و"، "د"، "ج"يف حوايش )  ٤(

 ).يكون أربعني إال شيئا، مؤلفه
 ."أ"ا بني القوسني سقط من م)  ٥(



 

 
 

 . ّخشيت أن ينزل يف قران
ُوإين ألحقر يف نفيس مـن أن ينـزل اهللا : يف قصة اإلفك وقول عائشة َ ْ َ

ًيف قرآنا يتىل ّ. 
̄  °  ±  M    ²    ويف القرآن    ®  ¬   «    ªL. 

                                                
عن زيد بن أسلم عن أبيه أ ن رسول صىل اهللا عليه (احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه،)  ١(

ًوسلم كان يسري يف بعض أسفاره وعمر ابن اخلطاب يسري معه ليال، فسأله عمر بن اخلطاب عن 
أله فلم جيبه، فقال عمر ٍيشء، فلم جيبه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم،ثم سأله فلم جيبه،ثم س

ثكلت أم عمر، نزرت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ثالث مرات كل ذلك ال : بن اخلطاب 
فحركت بعريي ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل يف القرآن، فام : جييبك، قال عمر 

 ّلقد خشيت أن يكون نزل يف قرآن، فجئت رسول: ًنشبت أن سمعت صارخا يرصخ يب، قلت 
ّلقد أنزلت عيل الليلة سورة هلي أحب إيل مما : اهللا صىل اهللا عليه وسلم فسلمت عليه فقال 

ًطلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا  تفسري سورة ( كتاب التفسري، باب ،)ً
 ).٤/١٨٢٩(، )٤٥٥٣(، حديث رقم )الفتح

 ).ريض اهللا تعاىل عنها( زيادة "ج"، "أ"يف )  ٢(
وأنا حينئذ أعلم أين :(..حلديث جاء مطوال كام أخرجه البخاري يف صحيحه وفيه قالت عائشةا)  ٣(

ولشأين يف ، يتىلًولكن واهللا ما كنت أظن أن اهللا منزل يف شأين وحيا، بريئة وأن اهللا مربئي برباءيت
هللا صىل ايرى رسول اهللا  نفيس كان أحقر من أن يتكلم اهللا يف بأمر يتىل،ولكن كنت أرجو أن

قوله لوال إذ سمعتموه (، كتاب التفسري، باب )احلديث .. يف النوم رؤيا يربئني اهللا هباعليه وسلم
؛ ومسلم يف صحيحه، ) ٤/١٧٧٧(، )٤٤٧٣(، حديث رقم )ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم 

، )٢٧٧٠(، حديث رقم )يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف(كتاب التوبة، باب 
)٤/٢١٣٥. ( 

 .١٢٧:النساء  ) ٤(



– 

 
 

 :عند قول القايض يف ديباجة التفسري قال الشهاب
الــخ مــا نــصه عــىل النــسخة التــي بيــدي منــه ..احلمــد هللا الــذي أنــزل 

بـه األلفـاظ والنزول وإن استعمل يف األجسام واألعراض، ال توصـف(
، فال يتـصور إنزالـه اض الغري القارةإال باعتبار حماهلا، والقرآن من األعر

نزل حكم األمري : ِّولو بتبعية املحل، فهو جماز متعارف عىل مبلغه، كام يقال
من األعـىل رتبـة إىل عبـده تـدرجيا،  أو التنزيل جماز عن احيائه،من القرص 

 .هـ.ا)  فالتجوز يف الطرف أو اإلسناد 
 .ما رأيته فيه وال خيلو عن يش 

القــرآن كــالم اهللا تعــاىل، مقــروء باأللــسنة، : يظهــر أن نقــول والــذي 
                                                

ً وإذا كانت السورة من القرآن جاء الضمري للقرآن تفخيام وحتسينا فقوله تعاىل ": قال ابن عطية )  ١( = ً
ّلقد خشيت أن ينزل يف قران ليلة نزول سورة الفتح ونحو : يف ليلة هو قول عمر بن اخلطاب

 انظر تفسريه .)ّقول عائشة يف حديث اإلفك ألنا أحقر يف نفيس من أن ينزل يف قرآن 
)٥/٥٠٤.( 

 ) .١/٤(انظر حاشيته )  ٢(
 ).ال يوصف ("ب"يف )  ٣(
قوله القرآن من األعراض الغري القارة ألن القار ما اجتمعت أجزاؤه يف  ("د"، "ج"يف حوايش )  ٤(

 ) الوجود واأللفاظ ليست كذلك، مؤلفه
ليت قال األلفاظ من ًوأقول عبارة الشهاب هائلة جدا غفر اهللا له ويا  ("ج"ويف حاشية 

األعراض الخ بدل القرآن عىل ما فيه، ولذلك قال املؤلف وال خيلو من يشء، وحيتمل أن اليشء 
 ).هو اإلمجال وعدم التفصيل يف حترير املقام كام يؤخذ من كالمه بعد 

 ).إجيابه ("هـ"، "أ"يف )  ٥(
 ).انتهى  ("و"، "د"، "أ"يف )  ٦(



 

 
 

 .، أن الكالم لفي الفؤادحمفوظ يف الصدور
فأما الكالم اللفظي فهو من األعراض غري القـارة كـام قـال الـشهاب، 
وال يصح أن يعترب حال النزول الذي حقيقته حركة من األعىل إىل األسفل، 

 أن امللـك حـال حركـة النـزول مـتكلم بألفـاظ وال باعتبار حمله إال إذا ثبت
ِودونـه خـرط القتـادالقرآن، الذي نزل به قبل الوصول إىل النبي َ َ ُ ْ َ فـإن ،

احلركة، إما كونان، أو كون أول يف حيز ثان، وكل جزء : ثبت ذلك، فيقال 
من اللفـظ إنـام لـه كـون أول يف حملـه، وهـو يف حيـزه األول، باعتبـار كـون 

تعقل حقيقة احلركة بالتبعية كام يف بياض اجلسم لقراريته، ولو العرض، فال 
األمثال إن قلنا بعدم بقاء األعراض، نعم املحـل يف ذاتـه يتحـرك، بتجدد

وأما إن اعتربنا الكالم النفيس، فالظاهر أنه قار الذات، قائم بالنفس إمجـاال 

                                                
 ).بالصدور ("و"، ويف )الصدر ("أ"يف )  ١(
 إن الكالم لفي الفؤاد وإنام     جعل اللسان عىل الفؤاد دليال : البيت كامال )  ٢(

وهذا البيت نسب إىل األخطل وليس بصحيح، فلم يوجد بديوانه، وأكثر الشعراء وعلامء 
انظر رشح العقيدة الطحاوية أليب . األدب ينكرون هذا البيت ويقولون أنه خمتلق ال أصل له 

 ).١/١٠٥(ز احلنفي الع
 ).صىل اهللا عليه وسلم( زيادة "د"، "ج"، "أ"يف )  ٣(
ُاخلرط : خرط القتاد )  ٤( ْ ّقرشك الورق عن الشجر اجتذابا بكفك، والقتاد : َ ً ََ ُ شجر له شوك أمثال : ْ

إزالة هذه األشواك التي تشبه اإلبر : معناه )  وخرط القتاد(؛ ) ٧/٢٨٤(لسان العرب .اإلبر 
 .أي أهون من ذلك األمر نزع األشواك بالكف عىل ما فيه من أمل شديد . ل األكف باستعام

  ) .بتجد ("ب"يف  )٥(



– 

 
 

 ذلك، أن رسم ، ومما يقرب لكأو تفصيال، عىل أن الذهن يقوم به املفصل
ــة  ــرصك شــاهدهتا دفع ــه بب ــدرجييا، وإذا نظــرت إلي ــسملة مــثال يكــون ت الب

، فكـذلك ارتـسام األلفــاظ يف النفـوس، فـالكالم النفـيس قــار )واحـدة(
كالبياض يوصف باحلركة تبعا ملحله، لكنه ال خيرج عن املجاز، والقول بأن 

، لسفينة يتحرك بتبعيتهامالتبعية ال تنايف يف احلقيقة، كام يف راكب الدابة وا
فإن الراكـب جـسم  لقياس مع الفارق،وينسب له التحرك حقيقة استناد

والعرض لو اتصف باحلركة حقيقة لزم قيام العـرض بـالعرض، واملـشهور 
منعه، وأما التجوز يف الطرف بحمل التنزيل عىل اإلحياء فظاهر، نعم الظاهر 

يل عدم قبـول النفـي رشعـا، ومـن بعد ذلك كله أنه صار حقيقة رشعية بدل
عالمات املجاز صحة النفي عىل أن هذا كله باعتبار أحوالنا، وحـال نـزول 

 .) فتدبر(امللك وإنزال الوحي جمهول لنا عىل احلقيقة والتفصيل 

                                                
 ).ّاملفضل ("أ"يف )  ١(
 ."ب"ما بني القوسني سقطت من )  ٢(
 ).بتبعيتها ("و"يف )  ٣(
 ).إسناد ("أ"يف )  ٤(
 ."و"ما بني القوسني سقطت من )  ٥(
 تكلف باستعامل مـصطلحات وعبـارات غامـضة ومبهمـة، عـىل طريقـة يتبني لنا أن املؤلف قد)  ٦(

وخالصة ما ذكره يف تفسري صفة الكالم، يدور عىل أن كـالم . املتكلمني،مل ترد يف كالم السلف 
اهللا ليس بحرف وال صـوت، وإنـام كالمـه النفـيس القـديم، وهـذا القـول هـو الـذي درج عليـه 

ن أن القرآن ليس كالم اهللا عىل احلقيقة، ولكنه كالم متأخرو األشاعرة ومتقدموهم، فهم يعتقدو
 = . اهللا النفيس القائم بذات املتكلم، وأنه ليس هو احلروف واأللفاظ 



 

 
 

 .وأصل اإلنزال ما كان دفعيا، والتنزيل تدرجيي
                                                

وأما من قال إنـه معنـى واحـد، واسـتدل : ( قال شارح الطحاوية يف صدد الرد عىل هذا القول  =
 :عليه بقول األخطل 

 ان عىل الفؤاد دليال جعل اللس      إن الكالم لفي الفؤاد وإنام
 ويكون مما ،ولو استدل مستدل بحديث يف الصحيحني لقالوا هذا خرب واحد. فاستدالل فاسد 

اتفق العلامء عىل تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيـت قـد قيـل إنـه موضـوع 
اد وهذا أقرب إىل إن البيان لفي الفؤ:  وقيل إنام قال .منسوب إىل األخطل، وليس هو يف ديوانه 

 بـه، فـإن النـصارى قـد ضـلوا يف معنـى االسـتداللالصحة، وعىل تقدير صحته عنه فـال جيـوز 
يشء من : الناسوت، أي  الكالم، وزعموا أن عيسى عليه السالم نفس كلمة اهللا واحتد الالهوت

، ويرتك اإلله بيشء من الناس، أفيستدل بقول نرصاين قد ضل يف معنى الكالم عىل معنى الكالم
فمعناه غـري صـحيح، إذ الزمـه أن األخـرس : ًما يعلم من معنى الكالم يف لغة العرب ؟ وأيضا 

ًيسمى متكلام لقيام الكالم بقلبه وإن مل ينطق به ومل يـسمع منـه، والكـالم عـىل ذلـك مبـسوط يف 
 )١٠٦، ١/١٠٥ .) ( إشارةإليهموضعه، وإنام أشري 

فالقرآن كالم اهللا لفظه ومعناه سمعه منه : ( عنى فقال وأكد شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا امل
جربيل، وبلغه عن اهللا إىل حممد، وحممد سمعه من جربيل وبلغه إىل أمته، فهو كالم اهللا حيث 

¸  M   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ :     سمع، وكتب، وقرئ، كام قال تعاىل 

  ÅÄ  Ã  Â  Á  ÀL)١٢/٥٦٦(الفتاوى ) ٦:التوبة.( 
قوله وأصل اإلنزال الخ قال عبداحلكيم عند قول القايض يف ديباجة التفسري  ("ج"حاشية يف )  ١(

احلمد هللا الذي أنزل الفرقان الخ، التنزيل واإلنزال واحد ال فرق بينهام يف اللغة، إال أنه قد يراد 
، وهو من التنزيل اإلنزال نجام نجام عىل سبيل التدريج باعتبار محل صيغة التفعيل عىل التكثري

املراد هنا وإنام آثره عىل اإلنزال إشارة إىل أنه نفس اإلنزال، كام أنه نعمة جيب احلمد عليها، 
كذلك كونه عىل التدريج فإن تكرار الوحي ونزوله بحسب الوقائع أدخل يف تكميل العباد 

 عادة الشعراء ًوتثبيتهم عىل اهلدى، أي وإزاحة شبهة الكفار ألهنم قالوا ملا رأوا نزوله منجام عىل
 =ّواخلطباء لو كان من عند اهللا جاء دفعة واحدة كغريه من الكتب اإلهلية، فرد عليهم بأنه نجم 



– 

 
 

التـضعيف وإن ، واهلمزة وهذا هو الغالب عند التجرد عن القرائن
كانا أخوين يف أصل التعدية، لكن الفرق بينهام بذلك معهود،كام يف أعلمته 

 .اخلرب وعلمته احلساب، فليتأمل 
 M  %  $  #L ْالليلة واحدة الليايل، زادوا يا يف مجعهـا عـىل غـري

 .إخوان قياس، كام زادوها يف تصغريها لييلية ؛ ألن التصغري والتكبري
، بمعنـى ليلـة ،كــام يف ، زيـادة اليـاء مبنيــة عـىل لـيالهبيـبويف مغنـي الل

                                                

ألجل املصالح والوقائع ليسهل حفظه له عليه الصالة والسالم وألمته،كام ذكروه يف قوله تعاىل  =
مقدار نجم منه وأنه أسهل، ، فاملعنى إن كان ريبكم هلذا فأتوا ب"وإن كنتم يف ريب مما نزلنا اآلية"

ومن عجز عنه عجز عن غريه بالطريق األوىل، فهذا التعبري   يتضمن رده عىل وجه أبلغ، فكان 
 ).الواجب حتدهيم عىل هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاما للحجة 

عنه ذهب بعض املفرسين واللغويني إىل التفريق بني اإلنزال والتنزيل، فام نزل دفعة واحدة عرب )  ١(
، واستدلوا بآيات فرقت بني اللفظتني، منها )ّنزل(ً، وما نزل منجام عرب عنه بلفظ )أنزل(بلفظ 

!  "  #  $     %    &      '   )        (  *  +  ,  -     M (قوله تعاىل يف سورة آل عمران 

  6  5  4  3  2  1  0  /  .L  فإن : ( قال الزخمرشي يف تفسريه اآليات
ًألن القرآن نزل منجام ونزل الكتابان : قيل نزل الكتاب وأنزل التوراة واإلنجيل ؟ قلت مل : قلت

: الفرق بني اإلنزال والتنزيل : ( ، وقال اجلرجاين يف التعريفات )٤١١(١(الكشاف ) مجلة 
 .٧٣ص )اإلنزال يستعمل يف الدفعة والتنزيل يستعمل يف التدريج

 ).ياء ("ج"يف )  ٢(
 ).التكسري ("و"، "ج"يف )  ٣(
وتصغري ليلة عىل لييلة وإنام صغرهتا العرب عىل  .. ": ٧٠قال ابن هشام يف مغني اللبيب ص )  ٤(

 .لييلية بزيادة الياء عىل غري قياس حتى قيل أهنا مبنية عىل ليالة 



 

 
 

 .القاموس
 :تصغريها عىل األصل كام يف قول أيب الطيبوقل

ِأحاد أم سداس يف أحاد      لييلتنا املنوطة بالتناد َِّ ُ َُ َ َُ َ َ ُْ َ َ ٌ ٌ َُ َ ُُ ْ  
أن : يف قصة اإلرساء نقال عن ابـن حجـرويف النبتيتي عىل الغيطي

                                                

 ).ليالة ("و"، "د"، "ج"يف )  ١( =
لوع الفجر الصادق أو الشمس،  الليل والليالة من مغرب الشمس إىل ط": قال يف القاموس )  ٢(

 .باب الالم، فصل الالم . ٍمجع ليال وليائل 
 ).وقيل ("ب"يف )  ٣(
 ).املتنبي( زيادة "و"يف )  ٤(

أمحد بن احلسني بن احلسن بن عبدالصمد اجلعفي الكويف األديب الشهري باملتنبي، : وأبو الطيب 
ملتقدمني، وسار ديوانه يف اآلفاق، قال كان من أذكياء عرصه، بلغ الذروة يف النظم وأربى عىل ا

نظم الشعر حتى بلغ الغاية إىل أن : شاعر زمانه، وقال احلافظ ابن حجر : عنه اإلمام الذهبي 
؛ ) ٢٦/١٠٣(تاريخ اإلسالم للذهبي : انظر ترمجته يف .  هـ ٣٥٤فاق أهل عرصه، تويف سنة 

 ).١١/٢٥٧(؛ البداية والنهاية ) ١/١٥٩(لسان امليزان 
 ) . ٢/٧٤(انظر رشح ديوان املتنبي )  ٥(

ًقوله بالتنادي، أي نداء بعضهم بعضا للرحيل فهي شديدة عليه  ("و"، "د"، "ج"يف حوايش 
 ).للفراق، مؤلفه

نجم الدين ابو املواهب حممد بن أمحد بن عيل بن أيب بكر الغيطي السكندري املرصي : الغيطي )  ٦(
قرية بإقليم القليوب بمرص، انتهت إليه الرئاسة يف علم الشافعي الغيطي نسبة إىل بن الغيط 

قصة املعراج الصغرى، قصة املعراج الكبري، الفرائد : احلديث والتفسري والتصوف، من مؤلفاته 
؛ ) ٤/٨٤٣(شذرات الذهب : انظر ترمجته يف . هـ ٩٨٢املنظمة، هبجة السامعني، تويف سنة 

 ).١/٢٠٠(تطرفة ؛ الرسالة املس) ٢/١٤٢٢(معجم املطبوعات 
أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر احلاف : ابن حجر )  ٧(

= 



– 

 
 

ــاىل   ــه تع ــسامء، وقول ــيس يف ال ــارص عــىل أهــل األرض للراحــة ول ــل ق اللي
M   £   ¢  ¡   L كناية عن الدوام، انتهى . 

 .فهو نظري بعض ما قيل يف ما دامت السموات واألرض 
الليل ظل كـرة األرض يف ضـوء الـشمس، وهـو خمـروط : وقال أهل اهليئة 

واألشـعة ض كالنور يقـوم بـاهلويعريمتد يف يش من فلك القمر، فهو
أهنــا جــواهر : يف رشح كــرباهنــور قــوي، ومــن البعيــد قــول الــسنويس

                                                

الدرر : الكبري اإلمام املنفرد بمعرفة احلديث وعلله يف األزمنة املتأخرة، تصانيفه كثرية منها  =
انظر . هـ ٨٢٥ويف سنة الكامنة، لسان امليزان، اإلصابة، فتح الباري رشح صحيح البخاري، ت

 ) .١/١٧٩(؛ اإلعالم ) ١/٨٧( ؛ البدر الطالع ٥٥٢طبقات احلفاظ ص : ترمجته يف 
 .٣٠: األنبياء )  ١(
 )انتهى ("هـ"، "ج"يف )  ٢(

وقد بحثت عن مقولة النبتيتي يف صورة ملخطوطة رشح النبتيتي عىل معراج الغيطي وهي باسم 
للشيخ عيل بن عبدالقادر النبتيتي، دار الكتب املرصية، ) إرشاد احلائرين لرشح هبجة السامعني( 

 .ومل أقف عليها، كام بحثت يف مؤلفات ابن حجر ومل أقف عليها ) ٣٣٩١٥(رقم امليكروفيلم 
 ).فهي ("أ"يف )  ٣(
 ).باهلواء ("ج"يف )  ٤(
ساين الرشيف حممد بن السيد يوسف بن احلسني السنويس، اإلمام أبو عبداهللا التلم: السنويس )  ٥(

أم الرباهني يف العقائد، والعقد : احلسني، له كتب كثرية تشهد بمكانته العلمية املتميزة منها 
الفريد يف حل مشكالت التوحيد، عمدة أهل التوفيق والتسديد يف رشح عقيدة أهل التوحيد، 

 شجرة النور :انظر ترمجته يف . هـ ٨٩٥احلقائق يف تعريفات مصطلحات علامء الكالم، تويف سنة 
 ) .٢/٦١( ؛ هدية العارفني ٢٦٦الزكية ص 

عمدة أهل التوفيق والتسديد (قال السنويس يف رشحه لعقيدة التوحيد الكربى املعروف باسم )  ٦(
= 



 

 
 

متصاغرة متضامة، ومعرفة السابق خلقا مـن الليـل والنهـار حيتـاج  لـسمع 
 . ال يدل ألحدمها  M     ®  ¬  «   ª  ©  ̈L وقوله تعاىل  

 .ناه للمعوذتنيوقد تعرضنا لذلك يف تفسري الفلق مما كتب
                                                

أما كون صفات العامل حادثة، فدليله إهنا متغرية من وجود ) : (...يف رشح عقيدة أهل التوحيد  =
حصوال، وكل ما كان كذلك فهو حادث، فينتج صفات إىل عدم ومن عدم إىل وجود قبوال و

العامل حادثة، ودليل التغري املشاهدة يف بعضها كاحلركات واألصوات ونحوها، فإهنا تشاهد 
طارئة ومعدومة بعد طرؤ، والقبول فيام ال يشاهد فيه التغري، كسكون األرض واأللوان ونحو 

 جاز ذلك فيام ماثلها من متحرك ذلك، فإن األرض جيوز أن تتحرك وينعدم سكوهنا، كام
األجرام، كالفلك وذا اللون املخصوص مثال، جيوز أن ينعدم لونه ويتصف بغريه من األلوان، 
كام اتصف به مماثلة من اجلواهر، واجلواهر كلها متامثلة، فيستحيل أن جيوز يف بعضها ما ال جيوز 

الخ ..غري إما باحلصول أو القبول يف اآلخر من حيث ذاته، فأستبان أن صفات العامل كلها تت
  .٦٠، ٥٩ص ) كالمه 

 .٣٧: يس )  ١(
ذكر الشيخ األمري الكبري يف تفسري املعوذتني بعد نقله كالم الشيخ زاده فيام يدل عليه قوله تعاىل )  ٢(

فإنه يدل عىل أن ظلمة : (قال الشيخ زاده ) وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون (
ً أصل يغشاه ضوء النهار عند طلوع الشمس فيصري كزنجي لبس ثوبا أبيض وينسلخ عنها الليل

، )وجعل الظلامت والنور(عند الغروب، ويؤيده تقديم الظلامت عىل النور يف  قوله تعاىل 
قلت قوله وال : (، ثم قال الشيخ األمري )ًويشهد عليه العقل أيضا، وال ضري أن لكل وجهة اهـ 

العتبار ) سواد يف املخطوطة(ًجهة لعل وجهه أن كون الليل سابقا أو النهار ضري أن لكل و
تتخيل أن النهار سابق ) سواد(واملعترب ال لنفس األمر حتى يتناىف وذلك أن كالمها حمدث 

وأما قوله ويشهد له العقل فلعل وجهه أن ) سواد(والظلمة تطرأ وتنفلق أو العكس، والواقع 
مس والقمر واملصباح واألصل عدمهام، فالعقل حيكم بأن األصل الظلمة الش) سواد(النور إنام 

= 



– 

 
 

فمعناه أنـه ال يـأيت قبـل مـا قـدر لـه، وأمـا MÐ  Ï     Î  Í L  وأما 
نعــم إن قلنــا الظلمـة عدميــة، أي عــدم النــور (فــيشء آخـر ظلمـة العــدم 

، أو بمعنـى ، وإضـافتها للقـدر، إمـا بمعنـى الـرشف والعظـم)فسابقه
ـــن ا ـــشؤون يف دواوي ـــك ال ـــار تل ـــور، أي إظه ـــدير األم ـــىل تق ـــأل األع مل

ــىض األمــور أزال كــام علــم، والقــدر)ومــواكبهم( ، وإن كــان املــوىل ق

                                                

والنور إنام يطرأ بطرأ وأسبابه لعل هذا وجه وإال فمن أين للعقل الكالم يف هذا، وقوله وهو  =
خمطوطة تفسري املعوذتني لإلمام حممد بن ) ) وآية هلم الليل الخ (عكس ما يدل عليه قوله تعاىل 

 ) .٢٣١٩١٣(مركز مجعة املاجد للثقافة والفنون رقم املادة ) ب/٤ (حممد األمري الكبري
 .٤٠: يس )  ١(
 ).أي عدم الوجود اهـ ("د"يف حاشية )  ٢(
 ."ب"، وسقطت من )صح(ما بني القوسني كتب يف النسخة األم  يف اهلامش وبنهايتها عبارة )  ٣(
لفالن : ليلة العظمة والرشف، من قوهلم ليلة القدر :  نقل عن الزهري أنه قال ": قال الرازي )  ٤(

 ) .٣٢/٢٨( انظر تفسريه "قدر عند فالن، أي منزلة ورشف 
 ."ج"ما بني القوسني سقط من )  ٥(
قوله والقدر يف البيضاوي وتـسميتها بـذلك لـرشفها أو لتقـدير األمـور فيهـا،  ("ج"يف حاشية )  ٦(

ة القـدر أي بليلـة القـدر، فالقـدر إمـا وتسميتها بـذلك أي بليلـ: (وكتب الشهاب ما نصه قوله 
بمعنى التقدير لتقدير األرزاق واآلجال فيها، واملراد إظهار تقديره للمالئكة إذ التقدير أوىل، أو 

) القدر بمعنى الرشف لرشفها، أو رشف املنزل فيها، أو رشف الطاعة فيها أ، و رشف من حيييها 
يهـا، أخـذه مـن قـول البيـضاوي، واسـتدل عليـه أو بمعنى تقدير األمـور ف: اهـ، وقول املؤلف 

 وهذا عىل أن املراد بالليلة املباركة " فيها يفرق كل أمر حكيم "البيضاوي بقوله سبحانه وتعاىل 
 . ) ليلة القدر 

 واختلفوا يف أنه مل سميت هذه الليلة ليلة القدر عىل ") :  ٣٢/٢٨(قال الرازي يف تفسريه 
واعلم أن تقدير اهللا ال حيدث يف : إىل أن قال ... ير األمور واألحكام  أحدها أهنا ليلة تقد :وجوه

= 



 

 
 

ـــــدير  ـــــله اإلجيـــــاد والتق ـــــان أص ـــــدرة)وهـــــو(وإن ك ـــــق الق  تعل
، والقـــــضاء قـــــديم كـــــام يف نظـــــم عنـــــد األشـــــاعرة)حـــــادث(

                                                

تلك الليلة، فإنه تعاىل قدر املقادير قبل أن خيلق السموات واألرض يف األزل، بل املراد إظهار  =
تلك الليلة املقادير للمالئكة يف تلك الليلة، بأن يكتبها يف اللوح املحفوظ، وهذا قول اختيار 

 ."العلامء
 ) .و(زيادة يف )  ١(
 .وأثبت األنسب للمعنى ) احلادث(، ويف بقية النسخ )ب(ما بني القوسني ورد يف )  ٢(
قـسم سـلبوا قـدرة العبـد واختيـاره، : انقسم الناس يف اإليامن بالقضاء والقدر إىل ثالثة أقسام )  ٣(

در وأثبتوا للعبد قدرة وقسم توسطوا فأثبتوا الق.وقسم نفوا القدر، وهم القدرية . وهم اجلربية 
هـو الـذي دلـت عليـه نـصوص الكتـاب والـسنة وأمجـع واختيارا، وهم أهل الـسنة واجلامعـة و

 وإرادة، اختيارأن فعل العبد واقع بمشيئة اهللا وخلقه، واإلنسان له ، وهو السلف الصالح عليه
وقـد قـدر اهللا (  .  وإرادهتم ومع ذلـك فهـي واقعـة بمـشيئة اهللا وخلقـهباختيارهمفأفعال العباد 

قدر آجاهلم وأرزاقهم وأعامهلم وكتب ذلك، وكتب ما يصريون : مقادير اخلالئق قبل أن خيلقهم 
إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل يشء، وقدرته عىل كل يشء، ومشيئته لكل مـا 

 الفتــاوى . )كـان، وعلمـه باألشـياء قبـل أن تكـون، وتقـديره هلـا وكتابتـه إياهـا قبـل أن تكـون 
)٨/٤٤٩،٤٥٠. ( 

أما اجلربية فعقيدهتم يف هذه املسألة أنه ال فعل ألحد غري اهللا تعاىل،واإلنسان جمبور عىل 
والثواب .عمله،واألعامل تنسب إليه جمازا كام تنسب إىل اجلامد،فاإلنسان واجلامد ال خيتلفان 

وقول األشاعرة  . كان جربوإذا ثبت اجلرب فالتكليف أيضا والعقاب جرب،كام أن األفعال جرب،
مثل قول اجلربية يف ذلك،إال أن األشاعرة قالوا بالكسب، وهذا املذهب يف احلقيقة يرجع إىل 
اجلرب، فهم فرسوا الكسب بأنه عبارة عن اقرتان املقدور بالقدرة احلادثة، من غري أن يكون هلا أثر 

 الفعل، فالزعم بأنه كاسب وتسمية فيه، وعليه فام دام العبد ليس بفاعل وال له قدرة مؤثرة يف
فعله كسبا ال حقيقة له، فإنه ال يمكن أن يوجد فرق بني الفعل الذي نفي عن العبد والكسب 

 جيعلوا العبد فاعال حقيقة، بل جعلوا ما يصدر ،ملفاألشاعرة طائفة من اجلربية.الذي أثبت له
= 



– 

 
 

املــشهور، لكــنهام نظــري الفقــري واملــسكني، والظــرف واجلــار جهــوريألا
 .واملجرور 

فقدر عليه رزقـه فظـن أن لـن : القدر بمعنى الضيق، من قوله : قيل و
 .نقدر،  لضيق الفضاء بازدحام مواكب املالئكة فيها

، فال أن املالئكة جواهر نورانية لطيفة، تتشكل وتتداخل: وإن قلنا 
َمانع أهنم يتشكلون يف مواكبها بال تداخل إظهار ألهبتها  ِ َِ َّ ُ. 

                                                

 احلادثة،دون أن يكون للعبد أي عنه من أفعال حاصال بالقدرة القديمة عند االقرتان بالقدرة =
/ ٣(انظر موقف ابن تيمية من األشاعرة للدكتور عبدالرمحن املحمود .تأثري يف الفعل

؛وانظر أقسام الناس يف اإليامن بالقضاء والقدر للدكتور عبداهللا الغفييل،جملة )٢٦٩ـ٢٥٧
 .١٢٨ـ ١٢٦ص٧٩البحوث اإلسالمية،جملد

بن أيب حممد زين زين الدين عبدالرمحن بن عيل أبو اإلرشاد نور عيل بن زين العابدين بن حممد )  ١(
ًالدين األجهوري، كان حمدثا ً فقيها درس وأفتى وصنف وألف، من مؤلفاته  رشوحه الثالثة : َ

ًعىل خمترص خليل يف فقه املالكية، وعقيدة منظومة ورشحها رشحا نفيسا، ورشح عىل رسالة ابن  ً
يف الفقه، ورشح التهذيب للتفتازاين يف املنطق، والنور الوهاج يف الكالم عىل  أيب زيد القريواين

خالصة األثر :  انظـر ترمجته يف . هـ  ١٠٦٦املعراج، ورشح ألفية ابن مالك، تويف سنة اإلرساء و
 ) .١/٤٠٣(؛ هدية العارفني )٢/٦٨٨(؛ إيضاح املكنون ) ٢/٢١٦(

 أنه من الضيق أي هي ليلة تضيق فيها األرض عن املالئكة الذين ينزلون ":قال ابن اجلوزي )  ٢(
 ).٩/١٨٢(انظر زاد املسري ) قاله اخلليل 

قوله وتتداخل ال بمعنى دخول ملك يف آخر، بل بمعنى دخول  ("هـ"، "د"، "ج"يف حوايش )  ٣(
أجزاء امللك يف انضاممه وتشكله، كام ورد يف تصاغر إرسافيل من خشية اهللا حتى يصري مثل 
الوضع أي العصفور كالعهن املنفوش إذا ضم، أو بمعنى دخوهلا جمتمعة ولو يف حيز ضيق 

 .)مؤلفه. ع األنوار، فال يضيق هبا الفضاء ألن حتيزها ليس كتحيز األجسام الكثيفة كاجتام



 

 
 

ــ ــاري ع ــف الق ــة وإذا وق ــزوال عل ــيم، ل ــاألرجح التفخ ــدر، ف ىل الق
، أعني الكرس، ويقل استصحاب السبب، نعم إن وقـف بـالروم، الرتقيق

، والكرسة يف الـذكر واإلمالـة يف )كالياء يف اخلري(أو وجد سبب الرتقيق 
 .الدار رقق 

مكـسورة عنـد وترقيقهـا:  )ووجـه التهـاين(قال يف حرز األمـاين 
 .وصلهم

 اــا يف وقفهم مع غريهـــولكنه  يمها يف الوقف أمجع أشمال وتفخ

 أو الياء تأيت بالسكون ورومهم  ال ــــــد الكرس أو ما متيـــترقق بع

    وفيام عدا هذا الذي قد وصفته  ال ــكام وصلهم فابل الذكاء مصق
: حلـديث ، خالفا ملن قـال برفعهـاوليلة القدر باقية عىل الصحيح

 . )ت ألعلمكم بليلة القدر، فتالحا فالن وفالن، فرفعتخرج(
                                                

 .)التوقيف ("أ"يف )  ١(
 .)كالباء يف اخلرب ("أ"يف )  ٢(
 ."أ"ما بني القوسني سقط من )  ٣(
  .)١/٥٧(حرز األماين  وأثبت ما هو موجود يف كتاب) وترقيقه(يف األصل )  ٤(
 ليلة القدر، هل هي باقية ؟ أم كانت يف زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم اختلف العلامء يف)  ٥(

. أن هذه الليلة باقية يف كل عام، وهي خمتصة بشهر رمضان: خاصة؟ والذي ذهب إليه اجلمهور 
 ).٩/١٨٢(؛ تفسري ابن اجلوزي يف  ) ٨/٤٤٦(؛ تفسري ابن كثري ) ٤/٢٦٣(انظر فتح الباري 

 .هذا القول إىل الشيعة  ) ٨/٤٤٦(فسريه ونسب ابن كثري يف ت)  ٦(
خرج النبي صىل اهللا عليه وسلم  : ( أخرجه البخاري يف صحيحه عن عبادة بن الصامت قال )  ٧(

خرجت ألخربكم بليلة القدر، ": ليخربنا بليلة القدر، فتالحى رجالن من املسلمني، فقال 
= 



– 

 
 

ورد بأن الذي رفع تعيينها بدليل أن يف آخر احلديث نفسه، وعسى أن 
يكون خري لكم فالتمسوها يف العرش األواخر إذا رفعها بـاملرة ال خـري فيـه، 

  . وال يتأتى معه التامس
، فكيف ؤم املالحاةالرفع بسبب املالحاة يقتيض أنه من ش: إن قلت 
 يكون خريا ؟

هو كالبالء احلاصل بشؤم معـصية بعـض العـصاة، فـإذا تلقـى : قلت 
فام هو الذي فات بشؤم املالحـاة ؟ : ًبالرىض والتسليم صار خريا، إن قلت 

 وما هو اخلري الذي حصل ؟ 
ــاد : قلــت  ــة اجلــد واالجته ــى حيــصل غاي ــا حت ــة عينه ــت معرف الفائ

 الذي حصل هو احلرص عىل التامسـها حتـى حييـي خصوصها، واخلرييف
                                                

تمسوها يف التاسعة والسابعة فتالحى فالن وفالن، فرفعت، وعسى أن يكون خريا لكم، فال =
، حديث رقم )رفع معرفة ليلة القدر لتالحي الناس(  كتاب صالة الرتاويح، باب ".واخلامسة 

فضل ليلة (؛ وأخرجه مسلم يف صحيحه بلفظ آخر، كتاب الصيام، باب) ٢/٧١١(، )١٩١٩(
 ).٢/٨٢٧(، )١١٦٧(، حديث رقم )القدر واحلث عىل طلبها

 وهذا غلط ممن قال هبذا القول ألن آخر احلديث ": سريه بعد أن ذكر احلديث قال اخلازن يف تف)  ١(
) فالتمسوها يف العرش األواخر يف التاسعة والسابعة واخلامسة : (يرد عليهم فإنه قال يف آخره 

وعامة الصحابة والعلامء فمن بعدهم عىل أهنا . فلو كان املراد رفع وجودها مل يأمر بالتامسها 
 ) .٤/٢٥٠ ("يوم القيامة باقية إىل 

ويف حديث . حلا الرجل حلوا شتمه، والحيته مالحاة وحلاء إذا نازعته : يف اللسان : املالحاة )  ٢(
 ) .١٥/٢٤٢. (ليلة القدر تالحى رجالن فرفعت 

 .بزيادة واو ) ويف ("أ"يف )  ٣(



 

 
 

 .ليايل كثرية 
ًأخفــى الــرب أمــورا يف أمــور حلكــم ليلــة القــدر يف : يف اجلملــة قــالوا 

اجلمعـة ليـدعو يف مجيعهـا، )اإلجابة يف(مجيعها، وساعة الليايل، ليحيي
والصالة الوسطى يف الـصلوات ليحـافظ عـىل الكـل، واالسـم األعظـم يف 

ليحـرص العبـد عـىل مجيـع بـاجلميع، ورضـاه يف طاعاتـهيـدعيأسامئه ل
ــؤمنني  ــويل يف امل الطاعــات، وغــضبه يف معاصــيه لينزجــر عــن الكــل،  وال

يف األوقات للخوف منها دائام، الظن بكل منهم، وجميء الساعةليحسن
 .وأجل اإلنسان عنه ليكون دائام عىل أهبة 
نعم العامل هبا أكمل، . و مل يعلمهافعىل هذا حيصل ثواهبا ملن قامها ول

 .هذا هو األظهر
                                                

 .)لتحي ("ب"يف )  ١(
 ).أ(ما بني القوسني سقط من )  ٢(
 .)ليدعو ("د"، "ج"، "أ"يف )  ٣(
أي الرىض األكمل الذي يكفر اخلطايا وجيزل العطايا وإال  ("هـ"، "د"، "ج"يف حوايش )  ٤(

 .)فجميع الطاعات مرضية، مؤلفه
 .)حلسن ("أ"يف )  ٥(
قوله وجميء الساعة، لعل املراد ما يشمل جميء قدومها وأرشاطها  ("هـ"، "د"، "ج"يف حوايش )  ٦(

 .)الكربى، مؤلفه
 .)مطلب حيصل ثواب ليلة القدر ولو مل يعلمها ( كتب عند هذه العبارة "ج"يف حاشية   )٧(
 ويف اجلملة أخفى اهللا علم هذه الليلة عىل األمة، ") : ١٠/٢٥٤(قال الثعلبي يف تفسريه )  ٨(

ًليجتهدوا يف العبادة ليايل رمضان طمعا يف إدراكها، كام أخفى الصالة الوسطى يف الصلوات، 
= 



– 

 
 

قالوا ويسن ملن علم هبا أن يكتمها، ووجهه االقتداء برسول اهللا صىل 
 .اهللا عليه وسلم حيث مل يعينها 

ختلقـوا : (، بل يف احلـديث أعلمه اهللا بكل ما أخفي عنه: وقد قالوا 
  )بأخالق اهللا 

                                                

 األعظم يف األسامء، وساعة اإلجابة يف ساعات اجلمعة، وغضبه يف املعايص، ورضاه يف واسمه =
 . ."الطاعات، وقيام الساعة يف األوقات، رمحة منه وحكمه 

مطلب أعلم اهللا عز وجل الرسول صىل اهللا عليه وسلم ( كتب عند هذه العبارة "ج"يف حاشية )  ١(
 ) بكل ما أخفي عنه 

 فال يعلم الغيب إال اهللا، فهو مما استأثر به، وقد جاءت نصوص الكتاب والصحيح أن الغيب هللا
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال {: والسنة موضحة أن الغيب ال يعلمه إال اهللا، قال اهللا تعاىل 

هو ويعلم ما يف الرب والبحر ومـا تـسقط مـن ورقـة إال يعلمهـا وال حبـة يف ظلـامت األرض وال 
ًقل ال أملك لنفيس نفعـا وال {، وقال تعاىل )٥٩:األنعام ( } يف كتاب مبنيرطب وال يابس إال

ًرضا إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسني السوء إن أنا إال نذير 
 )١٨٨:األعراف  (}وبشري لقوم يؤمنون

 }مـا يـشعرون أيـان يبعثـونقـل ال يعلـم مـن يف الـساموات واألرض الغيـب إال اهللا و{: وقال تعاىل 
، إىل غري هذا من اآليات التي تدل عىل أن اهللا سبحانه استأثر بعلم الغيب،  فإذا كان اهللا عز )٦٥:النمل(

ًوجل يأمر نبيه حممدا صيل اهللا عليه وسلم أن يعلن للمأل أنه ال يعلم من يف الساموات واألرض الغيب 
لم يعلم الغيب ؟ وأما ما خيرب به الرسل من األمور املغيبات إال اهللا، فكيف يقال أنه صىل اهللا عليه وس

  . فإنه يشء يطلعهم اهللا عليه ليكون حجة هلم عىل دعوى الرسالة 
ويف حديث جربيل املشهور يف مسلم حينام سأل الرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن الساعة، 

 والنصوص من الكتاب "لسائل ما املسئول عنها بأعلم من ا": قال له صىل اهللا عليه وسلم 
والسنة جاءت رصحية يف أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال يعلم من الغيب إال ما أوحى اهللا 

 .به إليه وعلمه إياه 
ال يوجد حديث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم هبذا اللفظ، وذكر ابن القيم يف مدارج السالكني )  ٢(

= 



 

 
 

أهنـا آخـر ليلـة مـن رمـضان، : ليلـة، كـام قيـلثم اختلفوا يف لزومها 
للعتق فيهـا بقـدر مـا مـىض، وقيـل أول ليلـة منـه، وقيـل ليلـة النـصف مـن 

 .أوتارهشعبان، وتنقلها يف العرش األخري،أو
باعتبار ما مىض ؟ أو مـا بقـي ؟ فيختلـف بكـامل الـشهر وهل العدد

 . ونقصانه، أو يف مجيع رمضان، أو يف العام كله
 : يف تفسريهقال اخلطيب

                                                

 .تعبري هبذا اللفظ جاء عىل لسان بعض الصوفية أنه باطل ال أصل له، وال) ٣/٢٤١( =
 ).فقيل ("ب"يف )  ١(
 ).أو( سقطت "ب"يف )  ٢(
 ).الفرد ("أ"يف )  ٣(
اختلف العلامء يف تعيني ليلة القدر، والذي عليه معظم العلامء أهنا العرش األواخر من رمضان، )  ٤(

ن حديث ابن عباس ريض اهللا وأكثر األحاديث الصحيحة تدل عليه، منها ما رواه البخاري م
التمسوها يف العرش األواخر من رمضان، يف : ( عنهام عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال 

، وانظر تفصيل املسألة يف تفسري )٤/٢٢٦) (تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو يف خامسة تبقى
؛ تفسري القرطبي ) ١٩٠ـ٩/١٨٢(؛ وتفسري ابن اجلوزي ) ٦/٣١٢(املاوردي 

 ) .١٣٧ـ٢٠/١٣٤(
الرساج املنري، االقناع يف حل : حممد بن أمحد الرشبيني الفقيه الشافعي، من مصنفاته : اخلطيب )  ٥(

ألفاظ أيب شجاع يف الفروع، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للنووي، تقريرات عىل 
شذرات الذهب : رمجته يف انظر ت. هـ ٩٧٧كتاب املطول يف البالغة للتفتازاين، تويف سنة 

 ) .٢/١١٣٩(؛ كشف الظنون ) ٦/٢٥٠(؛  هدية العارفني ) ١٠/٥٦١(
هي دائرة يف مجيع السنة، ال ختتص :  وقيل ") : ٤/٦٥٥(قال اخلطيب يف تفسريه الرساج املنري )  ٦(

 = برمضان حتى لو علق طالق امرأته، أو عتق عبده بليلة القدر، ال يقع ما مل تنقض سنة من حني



– 

 
 

حتى لو علق طالق امرأته أو عتق عبده عىل ليلة القـدر ال يقـع، مـا مل 
 .انتهى. تنقض سنة من حني حلفه، يروى ذلك عن أيب حنيفة 

املالكية ال يوافقون عىل ذلك يف الطالق ؛ ألن قاعدة مذهبهم تنجيـز : قلت 
 .ن كنكاح املتعة ما علق عىل مستقبل حمقق الوقوع، لئال يكو

،وكثري،أهنـا ليلـة الـسابع واملشهور عـن أيب بـن كعـب،وابن عبـاس
والعرشين،وهي الليلة التي كانت صـبيحتها وقعـة بـدر، التـي أعـز اهللا هبـا 

، وأنزل مالئكة فيها مدد للمسلمني، وأيده بعضهم بطريق اإلشارة الدين
                                                

 ) . حلف، يروى ذلك عن أيب حنيفة  =
هي يف ليايل السنة كلها، وإن من :  وقال بعضهم ": فقال  )١٠/٢٥٢(ذكره الثعلبي يف تفسريه 

علق طالق امرأته أو عتق عبده ليلة القدر مل يقع الطالق ومل ينفذ الفتاق إىل ميض سنة من يوم 
 ).أبو حنيفة أهنا يف مجيع السنةحلف، وهي إحدى الروايات عن ابن مسعود، وإىل هذا ذهب 

 ).اهـ ("هـ"يف )  ١(
 واختلف ": وقال . ّونسبه إىل أيب بن كعب وابن عباس ) ٦/٣١٢(ذكره املاوردي يف تفسريه )  ٢(

من عالماهتا أن تصبح الشمس ال : ّيف الدليل، واستدل أيب بأن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال 
 صبيحة سبع وعرشين، واستدل ابن عباس بأن رسول اهللا وقد رأيت ذلك يف: شعاع هلا، قال 

الكلمة السابعة ) سالم هي(سورة القدر ثالثون كلمة فهي يف قوله : صىل اهللا عليه وسلم قال 
 ".والعرشون، فدل أهنا فيها 

خيـالف مـا ) وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر التي أعـز اهللا هبـا الـدين ( قول املؤلف )  ٣(
 عليه مجهور العلامء من أن غزوة بدر حصلت صبيحة يوم اجلمعـة الـسابع عـرش مـن شـهر اتفق

 .رمضان املبارك 
وكانت ليلة مجعة هي السابعة : ( .. يف حديثه عن ليلة القدر ) ٨/٤٤٧(قال ابن كثري يف تفسريه 

يوم {:ه عرش من شهر رمضان، ويف صبيحتها كانت وقعة بدر، وهو اليوم الذي قال اهللا تعاىل في
= 



 

 
 

متـام ) هـي( أن كلمـة بأن عدد كلامت السورة ثالثون كأيام رمضان، واتفق
وأراد الكلـامت األدائيـة التـي ينطـق هبـا يف آداء الـتالوة . سبعة وعـرشين

 .دفعة، وإن احتوت عىل كلامت كأنزلناه 
يف السورة وطريق آخر هو أن حروف ليلة القدر تسعة، وقد ذكرت

 .ثالث مرات وثالثة يف تسعة بسبعة وعرشين 
ضبط  أول الـشهر مـن أيـام ونقل عن بعض أهل الكـشف ضـبطها بـ

أقـواهلم فيـه األسبوع، ومع كونه ال مـستند لـه يف احلـديث قـد اضـطربت
 .ًأيضا 

                                                

األكثر عىل أن وقعة بدر ) : (١/١٣( وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب  )  ٤١: األنفال }الفرقان =
الروايات (وانظر تفصيل املسألة يف كتاب ) . كانت يوم اجلمعة صبيحة سبع عرشة من رمضان 

 .للدكتور حممد العواجي ) ًاملتعارضة يف غزوة بدر مجعا ودراسة
 )أي من الكلامت الواقعة يف السورة وجمموعها ثالثون ( "ج"يف حاشية )  ١(

 والذي عليه املعظم أهنا ليلة السابع والعرشين، وذكروا فيه إمارات ضعيفة ": قال الرازي 
 ."هي السابعة والعرشين منها ) هي(أحدها حديث ابن عباس أن السورة ثالثون كلمة وقوله 

 .)ذكره ("د"، "ب"يف )  ٢(
إن اهللا تعاىل قسم ليـايل هـذا الـشهر شـهر رمـضان عـىل :  قال أبو بكر الوراق ": ي قال القرطب)  ٣(

ًوأيضا فـإن ليلـة القـدر . هي : كلامت هذه السورة، فلام بلغ السابعة والعرشين أشار إليها فقال 
) ٤/٦٥٥( وقال اخلطيب "ًكرر ذكرها ثالث مرات، وهي تسعة أحرف فتجيء سبعا وعرشين 

  " لطيف وليس بدليل  وهذا استنباط": 
 وال يصح مثل هذا عن ابن عباس وإنام هذا ": ًبينام قال أبو حيان معلقا عىل حديث ابن عباس 

 .)٨/٤٩٣(انظر تفسريه ) من باب اللغز املنزه عنه كالم اهللا تعاىل
 .)اخر طريق ("ب"يف )  ٤(



– 

 
 

ال تفارق ليلة مجعة من أوتار آخر : وغريه وقال سيدي أمحد زروق
 .الشهر

 .ونقل نحوه عن ابن العريب
، ، إن كان أوله األحد، عن أيب احلسن الشاذيلويف تفسري اخلطيب

                                                
املشهور بأمحد زروق، الفقيه أبو العباس أمحد بن حممد بن عيسى الربنيس الفايس : أمحد زروق )  ١(

املالكي صاحب الرشوحات املعتمدة عند املالكية، تلقى عن كبار علامء عرصه مثل احلافظ 
رشح األسامء احلسنى، : السخاوي والثعالبي، وسلك طريق التصوف، له مؤلفات كثرية منها 

انظر . هـ ٨٩٩سنة العقائد اخلمسة، رشح رسالة أيب زيد القريواين، كتاب قواعد التصوف، تويف 
  .١٣٠؛ نيل االبتهاج ص ) ٢/١٠٣٢(؛ كشف الظنون ) ١/٢٢٢(الضوء الالمع : ترمجته يف

أبو بكر حممد بن عبداهللا بن حممد األشبييل، العالمة احلافظ القايض، مجع وصنف : ابن العريب )  ٢(
 والتـواريخ، وبرع يف األدب والبالغة، وصنف يف احلديث، والفقه، واألصول، وعلوم القرآن،

؛ نفح ) ٣/١٢٩٤(انظر تذكرة احلفاظ . هـ ٥٤٣، تويف سنة )أحكام القرآن(من أشهر مصنفاته 
 )  .٢/٢٥(الطيب 

، وذكر فيها )١٩٦٧_٤/١٩٦٤(وقد توسع ابن العريب يف هذه املسألة يف كتابه أحكام القرآن 
 ..ًثالثة عرش قوال مع توجيهها وأدلتها 

مـن أراد أن يعـرف ليلـة القـدر، : (  عن ابـن مـسعود أنـه قـال ") ٤/٦٥٥(يف تفسري اخلطيب )  ٣(
فلينظر إىل غرة رمضان، أي أوله فإن كان يوم األحد فليلة القدر ليلة تسع وعـرشين، وإن كـان 
يوم األثنني فليلة القدر إحدى وعرشين، وإن كان يوم الثالثاء فليلة سـبع وعـرشين، وإن كـان 

وإن كان يوم اخلميس فليلة مخس وعرشين، وإن كان ليلة اجلمعة يوم األربعاء فليلة تسعة عرش، 
 . فليلة سبعة عرش، وإن كان يوم السبت فليلة ثالث وعرشين 

 .ومل أقف عىل سند احلديث يف كتب األحاديث واآلثار 
عيل بن عبداهللا بن عبداجلبار بن يوسف، أبو احلسن اهلذيل الشاذيل، نسبة : أبو احلسن الشاذيل )  ٤(

 شاذلة قرية بأفريقيا، الرضير الزاهد، نزيل اإلسكندرية، وشيخ الطائفة الشاذلية، انتسب يف إىل
= 



 

 
 

فليلة تـسع وعـرشين، أو االثنـني فإحـدى وعـرشين، ثـم اسـتعمل الرتقـي 
وعـرشون، واألربعــاء  تــسعة عــرش، ســبعوالتـديل يف األيــام، فالثالثــاء

واخلمـــيس مخـــس وعـــرشون، واجلمعـــة ســـبعة عـــرش، والـــسبت ثـــالث 
 .  وعشـرون

أن من أحسن ما يدعى بـه يف تلـك الليلـة العفـو : ( وورد يف احلديث 
 .، فإن العافية املعافاة مما يكره يف الدين والدنيا واآلخرة )يةوالعاف

من صىل املغرب والعشاء يف مجاعة، فقد أخذ بحظ وافر مـن : (وورد 
 . )ليلة القدر

                                                

بعض مصنفاته إىل احلسن بن عيل بن أيب طالب، له نظم ونثر ومتشاهبات وعبارات فيها رموز،  =
اشتغل بالعلوم الرشعية ثم سلك منهاج : صحب نجم الدين بن األصفهاين، قال ابن العامد 

؛  السري ) ٥/٢٧٩(شذرات الذهب : انظر ترمجته يف .  هـ  ٦٥٦، تويف سنة التصوف
 .٧٥؛ طبقات األولياء ص ) ٢٢/٣٧٧(

 .)قوله فالثالثأ باملد ويضم قاموس ("ج")  ١(
 .)بسبع وعرشين ("أ"يف )  ٢(
لت ق: (ورد هبذا املعنى كام رواه النسائي يف السنن الكربى، عن عائشة ريض اهللا عنها قالت )  ٣(

تقولني اللهم إنك عفو حتب : إن وافقت ليلة القدر ما أقول، قال : للنبي صىل اهللا عليه وسلم 
؛ ) ٦/٢١٩) (١٠٧٠٩(، حديث رقم )ما يقول إذا وافق ليلة القدر(باب .) العفو فاعف عني 

؛ وزاد ) ٢/١٢٦٥) (٣٨٥٠(حديث رقم ) الدعاء بالعفو والعافية (وابن ماجه يف سننه، باب 
إىل أمحد والرتمذي وصححه وحممد بن نرص ) ٨/٥٨٣( السيوطي كام يف الدر املنثور نسبته

 .والبيهقي 
من صىل املغرب أو العشاء يف مجاعة، : (جاء يف مصنف ابن أيب شيبة عن سعيد بن املسيب بلفظ )  ٤(

؛ وبلفظ آخر يف مصنف عبد ) ٢/٢٥٢) (٨٦٩٤(حديث رقم ) ليلة القدر فقد أخذ نصيبه منها
= 



– 

 
 

وورد من صىل العـشاء يف مجاعـة فكـأنام قـام شـطر الليـل، فـإذا صـىل 
 . الصبح يف مجاعة فكأنام قام شطره اآلخر

ق عليه طـول القيـام، أن يتخـري مـا ورد يف قراءتـه كثـرة وينبغي ملن ش
الثواب كآيـة الكـريس، فقـد ورد أهنـا أفـضل آيـة يف القـران، وكـالثالث أو 

، وكسورة اآليتني من آخر سورة البقرة، فقد ورد من قام هبام يف ليلة كفتاه
ـــدل نـــصف القـــرآن ـــا تع ـــت ورد أهن ـــافرونإذا زلزل ـــسورة الك  ، وك

                                                

) من صىل املغرب والعشاء يف مجاعة،مل تفته خري ليلة القدر : (رزاق عن ابن املسيب قال ال =
 ) .١/٥٢٨) (٢٠١٧(حديث رقم 

سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه : (احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، عن عثامن بن عفان قال )  ١(
 صىل الصبح يف مجاعة من صىل العشاء يف مجاعة فكأنام قام نصف الليل، ومن: ( وسلم يقول 

، حديث رقم )فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة(كتاب باب .) فكأنام صىل الليل كله 
)١/٤٥٤) (٦٥٦. ( 

قال النبي صىل اهللا عليه : (أخرجه البخاري يف صحيحه، عن ابن مسعود ريض اهللا عنه قال )  ٢(
فضل ( كتاب فضائل القرآن، باب )من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه: (وسلم 

؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين ) ٦/٤٢٢) (٥٠٠٩(، حديث رقم )سورة البقرة
 ) .٢/٥٥٤)(٨٠٧(، حديث رقم ..)فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة (وقرصها، باب 

إذا : ( وسلم قال رسول اهللا صىل اهللا عليه: إشارة إىل حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام قال )  ٣(
زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أهيا الكافرون تعدل 

، )ما جاء يف إذا زلزلت (أخرجه الرتمذي يف جامعه، كتاب فضائل القرآن، باب ) ربع القرآن 
 ١٤٠ص ) يف فضل إذا زلزلت (؛ وأبو عبيد يف فضائله، باب ) ٥/١٦٦) (٢٨٩٩(حديث رقم 

، حديث )ذكر فضائل سور وآي متفرقة(؛ واحلاكم يف مستدركه، كتاب فضائل القرآن، باب 
واحلديث . ملحمد بن نرص ) ٨/٥٩١(؛ وزاد نسبته السيوطي يف الدر ) ١/٧٥٤)(٢٠٧٨(رقم 

= 



 

 
 

 . ا تعدل ربع القرآنأهن)ورد(
، وأهنا ويس ورد أهنا قلب القرآن. واإلخالص تعدل ثلث القران

ويكثر من االستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، وأنواع . ملا قرئت له
الذكر والصالة عىل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم، ويـدعو بـام أحـب لنفـسه، 

                                                

، وقد صححه )هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث يامن بن املغرية: (قال فيه الرتمذي  =
، وضعفه الشيخ األلباين كام يف )بل يامن ضعفوه( :وتعقبه الذهبي بقوله احلاكم يف املستدرك 

  .٧٦ضعيف اجلامع ص 
 ."ب"ما بني القوسني سقط من )  ١(
 .سبق ذكره يف حديث ابن عباس السابق )  ٢(
 .سبق ذكره يف حديث ابن عباس السابق )  ٣(
 .)اهـ، مؤلفهوقلب يس سالم قوال من رب رحيم  ("و"، "د"، "ج"يف حوايش )  ٤(
 ": إشارة إىل حديث رواه معقل بن يسار ريض اهللا عنـه عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال )  ٥(

 "ال يقرؤها رجل يريد اهللا والدار اآلخرة إال غفر لـه اقرؤوهـا عـىل موتـاكم قلب القرآن ويس 
، حديث رقم )تما يقرأ عىل املي( واحلديث أخرجه النسائي يف السنن الكربى واللفظ له، باب 

؛ وأمحد ) ٢٠/٢٢٠) (٥١١(؛ والطرباين يف املعجم الكبري، حديث رقم ) ٦/٢٦٥) (١٠٩١٤(
ما جاء (؛ وأبو داود يف سننه، كتاب اجلنائز، باب ) ٥/٢٦) (٢٠٣١٥(يف مسنده، حديث رقم 

واحلديث ضعفه األلباين ) . ١/٤٦٦) (١٤٤٨(، حديث رقم )فيام يقال عند املريض إذ حرض 
 ) .١/٦٦٨(شكاة يف امل

هو حديث قال عنه السخاوي يف املقاصد احلسنة ص ) أهنا ملا قرئت له (وما ورد يف يس من 
ًنقال عن القايض ) ٢/٣٩٠(، وقال العجلوين يف كشف اخلفاء )ال أصل له هبذا اللفظ : (٣٣٢

 بدر الذين ، قال)الفاحتة ملا قرئت له: (، وقد ورد بلفظ ) موضوع: (زكريا يف حاشية البيضاوي 
أخرجه البيهقي بإسناده يف شعب اإليامن، وأصله يف  : (٤٦الزركيش يف الآللئ املنثورة ص 

 ) .الصحيح 



– 

 
 

ــاء وأمواتــا، ويتــصدق بــام ــرس لــه، وحيفــظ جوارحــه عــن ًوألحبابــه أحي  تي
املعايص، هذا هو اإلحياء الذي يغفر به ما تقـدم مـن ذنبـه، ال أنـواع اللهـو 

 .واللعب، نسأل اهللا التوفيق والقبول والرمحة بفضله 
 M   ,      +  *  )  (  'L  أي  )ما( مقدار رشفها ؟  بدليل

من الزمن، ويف حقيقـة ما بعده، ال ما حقيقتها، فإن حقيقتها مدة خمصوصة 
ــق  ــول، ومزال ــف العق ــن مواق ــه م ــل أن ــى قي ــشهور، حت ــزمن خــالف م ال

سبحانك ال علـم لنـا إال مـا علمتنـا، . الفحول،كالروح واملكان ونظائرمها 
ولوال خوف ملل الطول لسقنا يف ذلك شـيئا مـن النقـول، ومـا نقـول وقـد 

 .وحيدعىل  جوهرة التتعرضنا لذلك يف حوايش الشيخ عبدالسالم
                                                

قوله ما ليلة القدر، أي ما غاية فضلها ومنتهى علو قدرها، ثم بني ذلك بقوله ليلة القدر  ("و"يف حاشية )  ١(
ر خري من ألف شهر، والثاين قوله تنزل املالئكة الخ، فبني فضلها من ثالثة أوجه أوهلا قوله ليلة القد

ًوالروح فيها، والثالث قوله سالم هي حتى مطلع الفجر، فهي مجل ثالث مستأنفه استئنافا بيانيا يف  ً
  .)٤/٥٦٥(انظر الفتوحات )  اهـ مجل  .وما فضائلها: جواب سؤال تقديره 

 ."د"، "أ"ما بني القوسني سقط من )  ٢(
عبدالسالم بن إبراهيم اللقاين، اإلمام املتقن املحدث األصويل شيخ املالكية : لسالم الشيخ عبدا)  ٣(

إحتاف املريد لرشح : يف وقته، و شارح منظومة جوهرة التوحيد وقد سمى رشحه املذكور 
جوهرة التوحيد، واجلوهرة نظم له عىل طريقة األشاعرة يف تقرير العقيدة،  ومن مصنفاته 

انظر ترمجته يف . هـ ١٠٧٨لوهاج يف الكالم عىل اإلرساء واملعراج، تويف سنة الرساج ا: األخرى 
 ) .٣/٣٥٥( ؛ األعالم ٣٠٤؛ شجرة النور الزكية ص ) ٢/٤١٦(خالصة األثر : 

حاشية العالمة األمري عىل رشح الشيخ اإلمام عبدالسالم عىل اجلوهرة يف علم الكالم، : انظر )  ٤(
  .٦٣ص 



 

 
 

قال سفيان . واالستفهام هنا للتفخيم والتعظيم، كأنه ال حياط بقدرها 
أعلم اهللا به نبيه صىل ) وما أدراك(إن كل ما يف القرآن من قوله : بن عيينة

مل يعلمه اهللا به، وملا نقل البخـاري) وما يدريك(اهللا عليه وسلم، وما فيه 

قبـه بعـض رشاحـه بقولـه تعـاىل يف هذا الكالم عن سفيان، تعيف صحيحه
,  -   .  /  M  +  *  )  (L  M  0 حق ابن أم مكتـوم 

1 L ونحوه  . وقد قالوا مل خيرج النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن
                                                

ًبن أيب عمران  ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف،ثم املكي، كان إماما عاملا ثبتا  :  سفيان بن عيينة)  ١( ً ً
ًما رأيت أحدا كان أعلم بالسنن : سفيان ابن عيينة إمام ثقـة، وقال أمحد : ًحجة، قال أبو حاتم 

ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إال أنه تغري حفظه بآخره : من سفيان بن عيينة،  وقال ابن حجر 
اجلرح :  انظر ترمجته يف .  وكان ربام دلس لكن عن الثقات، مات سنة ثامن وتسعني ومائة 

  .١/٤٧٢ ؛ صفة الصفوة ٧/٢٧٠ ؛ حلية األولياء ١/٣٢والتعديل 
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي، أبو عبد اهللا البخاري، احلافظ إمام : البخاري )  ٢(

ما رأيت حتت أديم السامء أعلم بحديث رسول اهللا صىل : ال ابن خزيمةأهل احلديث يف زمانه، ق
جبل احلفظ وإمام الدنيا يف : اهللا عليه وسلم وأحفظ له من حممد بن إسامعيل، وقال ابن حجر 

هتذيب األسامء  واللغات  : انظر ترمجته يف . فقه احلديث، مات سنة ست ومخسني ومائتني 
  .٤٦٨ ؛ التقريب ص ٩/٤١ ؛ التهذيب ١١/٢٧داية والنهاية   ؛  الب١٢/٣٩١ ؛  السري ١/٦٧

 إنا أنزلناه يف ليلة القدر وما أدراك ما {باب فضل ليلة القدر وقول اهللا تعاىل(صحيح البخاري، )  ٣(
ليلة القدر ليلة القدر خري من ألف شهر تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر سالم 

 وما { فقد أعلمه وما قال } ما أدراك{ قال بن عيينة ما كان يف القرآن }هي حتى مطلع الفجر 
 ) .٢/٧٠٨) (فضل ليلة القدر(باب ) .  فإنه مل يعلمه }يدريك 

 ٣: سورة عبس )  ٤(
  .٦٣: سورة األحزاب )  ٥(
وقد ومقصود ابن عيينة، أنه صىل اهللا عليه وسلم كان يعرف تعيني ليلة القدر، : ( قال ابن حجر )  ٦(

= 



– 

 
 

الدنيا، حتى أعلمه اهللا تعاىل بوقت الساعة، وبكل ما أخفي عنه، مما يمكـن 
 .البرش علمه

 .،كام وضح يف حمله م اهللا تعاىل، فكفروأما التسوية بني علمه، وعل
الظاهر أن مراد سفيان إعالم  اهللا تعاىل يف ذلـك الـسياق نفـسه : أقول 

، وما أدراك مـا ، وآية وما أدراك ما احلطمةكام هنا، وكام يف آية القارعة
ونحوها، فال يرد البحث إن قلـت يـرد ، وما أدراك ما يوم الدينالعقبة

 .اك ما احلاقة، فإنه مل يعلم هبا يف نفس السياق وما أدر
¬  ®   M قوله : قلت     «    ª  L  إعـالم هبـا بأهنـا  التـي

                                                

فإهنا نزلت يف ابن أم مكتوم، وقد علم صىل اهللا عليه ) لعله يزكى(تعقب هذا احلرص بقوله تعاىل  =
 .)٤/٢٥٥(فتح الباري ) وسلم بحاله وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى 

وكالمه هذا خمالف حلديث جربيل املشهور وهو بعد حجة الوداع، وفيه نفى صىل اهللا عليه )  ١(
ما املسؤول عنها بأعلم من : ( لساعة، ملا سأله جربيل متى الساعة ؟ قال وسلم علمه بقيام ا

، فهذا احلديث ينفي احتامل أن يكون علمها النبي صىل اهللا عليه وسلم بعد سؤال )السائل
 .جربيل عنها 

 .)مطلب التسوية بني علمه تعاىل وعلم النبي عليه السالم كفر ("ج"يف حاشية )  ٢(
 .)وما أدراك ما القارعة(قوله تعاىل   ٣: القارعة )  ٣(
 .٥: اهلمزة )  ٤(
 .١٢: البلد )  ٥(
 .١٧: االنفطار )  ٦(
  . ٤: سورة احلاقة )٧(
 .)ألهنا("ب"يف )  ٨(



 

 
 

 . تقرع القلوب 
أنه إظهار يف موضع اإلضامر لبيان وصـفها، وملـا : وقد قال املفرسون 

?  @  M   A  :تعـاىل تم استطراد طائفة من املكذبني هبا بينـت بقولـه   > 

  C     B L   الخ. 
 M  3   2  1  0  /         .  -L  

أن هذه املدة البد فيها من ليايل قدر، فيلزم تفضيل اليشء عىل أورد
 .نفسه، وغريه 

بأن املراد ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، وال مـورد للـسؤال : وأجيب 
ِمن أصله، إال لو كان املراد ألف شهر من مدد هذه األم َ ة، وليس بـالزم إال ُ

 .إن يكون هذا مراد املجيب، أي التفضيل عىل مطلق العدد يف ذاته 
                                                

 .)بني يف قوله ("أ"يف )  ١(
 .١٣: حلاقة اسورة )  ٢(
 وغريمها، قوله خري من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها من صالة وتسبيح ("و"يف حاشية )  ٣(

شق من الطاعة يف ليلة واحدة، فكيف يقبل إن قلت من املعلوم أن الطاعة يف ألف شهر أ
استواؤمها، فضال عن خريية التي يف ليلة عىل التي يف ألف شهر، وقد قال رسول اهللا صىل اهللا 

أجرك عىل قدر نصبك،وأجيب بأن الفعل الواحد قد خيتلف حاله يف الفضل، أال : عليه وسلم 
رى أن صالة اجلامعة تفضل ىل صالة الفرد بسبع وعرشين درجة، مع أن صالة اجلامعة قد ت

صالة املنفرد، فال يبعد تنقص عن املنفرد، فإن املسبوق قد ينقص عنه بعض األركان، بخالف 
انظر الفتوحات ) اهـ اجلمل . ًأن تكون الطاعة القليلة يف الصورة أكثر ثوابا من الطاعة الكثرية 

)٤/٥٦٦. ( 
 .)وأورد ("ب"يف )  ٤(



– 

 
 

قيل املقصود منها مطلق الكثرة، وقيل أخـرب صـىل اهللا عليـه : واأللف 
َعبد اهللا، أو جاهد هذه املدة، وهـي ثـالث وثامنـون سـنة وسلم بإرسائييل َ َ

قـدر، فهـي مـن خـصائص وثلث، فكأنه استقرص أعامر أمته، فأعطي ليلة ال
 .هذه األمة

وال يقال البد مـن تقـدير األمـور لغـري هـذه األمـة، أيـضا ألنـا نقـول 
الالزم املشرتك التقدير األزيل، وأما إظهار تلك الشؤون يف املأل األعىل عىل 

 . الوجه املخصوص، فال مانع فيه من اخلصوص 
 أنـــه صــــىل اهللا عليـــه وســــلم: وقيـــل حكمــــة ختـــصيص العــــدد 

 يف صـــورة قــــردة، تثــــب عـــىل منــــربه الــــرشيف، يفى بنـــي أميــــةرأ
، فكأنه تأسف عىل مدة ملكهم، وهي بعض مرائيه املنامية، التي عربت له

 يفهـــذه القـــدر، فـــأعطي ليلـــة القـــدر جـــرب لـــذلك، ذكـــره الـــسيوطي

                                                
كان يف بني إرسائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم جياهد : (روى الطربي عن جماهد قال )  ١(

العدو بالنهار حتى يميس، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل اهللا هذه اآلية ليلة القدر خري من ألف 
 ).٣٠/٢٥٩(انظر تفسريه .) شهر، قيام تلك الليلة خري من عمل ذلك الرجل

 .)مطلب ليلة القدر من خصائص هذه األمة ("ج"يف حاشية )  ٢(
 .)إال عثامن وعمر بن عبدالعزيز ونحومها ريض اهللا عنهام، مؤلفه ("د"، "ج"يف حوايش )  ٣(
قوله عربت بالتخفيف وهو األفصح إن كنتم للرؤيا تعربون، وبالتشديد  ("د"، "ج"يف حوايش ) ٤(

 .) جيوز يف حكمه، تقرير مؤلفهأي فرست بأن بعض من خيلف
عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثامن الشافعي، جالل الدين، : السيوطي )  ٥(

صاحب املؤلفات النافعة أشهرها تفسريه املعروف بالدر املنثور يف التفسري باملأثور، اإلتقان يف 
= 



 

 
 

 . وغريهالدر املنثور
جابـة احتوت عليه مـن مـضاعفة ثـواب احلـسنات، وإوتفضيلها ملا

                                                

؛ البدر الطالع ) ٨/٥١( الذهب شذرات: انظر ترمجته يف . هـ ٩١١علوم القرآن، تويف سنة  =
 ) .٢/٨٢(؛ معجم املؤلفني ) ١/٣٢٨(

أخرجه الرتمذي وضعفه وابن جرير والطرباين وابن ) : ٨/٥٦٩(قال السيوطي يف الدر )  ١(
 .مردويه والبيهقي يف الدالئل

) ٥/٤٤٤) (٣٣٥٠(حديث رقم ) ومن سورة القدر(أخرجه الرتمذي يف جامعه، كتاب باب )  ٢(
 فـساءه منـربه، أري بنـي أميـة عـىل صىل اهللا عليه وسـلمفإن النبي  .. "ل احلسن بن عيل وفيه قا

إنـا أنزلنـاه يف ليلـة  { يا حممد يعني هنرا يف اجلنة، ونزلـت }إنا أعطيناك الكوثر  {ذلك، فنزلت 
ل  قـا" يملكها بنو أمية يا حممـد}ليلة القدر خري من ألف شهر  وما أدراك ما ليلة القدر، القدر،

هـذا حـديث : فعددناها    فإذا هي ألف يـوم ال يزيـد يـوم وال يـنقص، قـال الرتمـذي :القاسم 
غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل؛ وأخرجه احلاكم يف مستدركه، 

ـــم  ـــال ) ٣/١٨٦) (٤٧٩٦(حـــديث رق ـــسريه : وق هـــذا إســـناد صـــحيح ؛ والطـــربي يف تف
 )١٠/٢٥٧(ريه ؛ والثعلبي يف تفس)٣٠/٢٦٠(

 ومما يدل عىل ضعف هذا احلديث أنه سبق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك مل ": قال ابن كثري 
يكن هبذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر عىل أيامهم، ال يـدل عـىل ذم أيـامهم، فـإن ليلـة القـدر 

ضيلها عىل أيام بنـي ًرشيفة جدا، والسورة الكريمة إنام جاءت ملدح ليلة القدر، فكيف متدح لتف
 ) . ٤/٥٣١( انظر تفسريه "...أمية التي هي مذمومة بمقتىض هذا احلديث 

هو خمتل املعنى وسامت الوضع الئحة عليه وهو من وضع أهل :( قال الطاهر ابن عاشور 
النحل املخالفة للجامعة، فاالحتجاج به ال يليق أن يصدر مثله عن احلسن مع فرط علمه 

مالزمة بني ما زعموه من رؤيا النبي صىل اهللا عليه وسلم وبني دفع احلسن التأنيب َّوفطنته، وأية 
التحرير والتنوير ) الخ...ُعن نفسه، وال شك أن هذا اخلرب من وضع دعاة العباسيني 

)٣٠/٤٦٠.( 
 ).ّمما ("و"، "د"يف )  ٣(



– 

 
 

الدعوات، وكثرة النفحات والتجليات، ونزول الرمحـات، وغـري ذلـك ممـا 
، وإن تساوت حقـائق األزمنـة واألمكنـة، لكـن فضل بعضه أو كله بعدد

  . يفضل اهللا ما شاء بام شاء 
وقد اختلف يف املفاضلة بينهـا وبـني ليلـة اإلرساء، فـإن هـذه رشفـت 

، حتـى قـال املـتكلم جـل جاللـهبنزول الكالم، وليلة اإلرساء رأى فيهـا 
 .بعضهم ليلة اإلرساء أفضل يف حقه، وليلة القدر أفضل يف حق أمته

                                                
ألهنا أنسب ) بعدد ("أ"، وأثبت ما جاء يف نسخة )بعد(جاء يف النسخة األصل ويف بقية النسخ )  ١(

 .للمعنى 
وقد اتفق أئمة املسلمني عىل أن ) : ( ٢/٣٣٥(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )  ٢(

ًأحدا من املؤمنني ال يرى اهللا بعينه يف الدنيا، ومل يتنازعوا إال يف النبي صىل اهللا عليه وسلم 
ينه يف الدنيا، وعىل هذا دلت اآلثار الصحيحة خاصة، مع أن مجاهري األئمة عىل أنه مل يره بع

وقال يف موضع آخر . ) الثابتة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم والصحابة وأئمة املسلمني 
وليس يف األدلة ما يقتيض أنه رآه بعينه، وال ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ) : ( ٦/٥٠٩(

حيحة عىل نفيه أدل،كام يف صحيح وال يف الكتاب والسنة ما يدل عىل ذلك، بل النصوص الص
ّنور أنى ":سألت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال: مسلم عن أيب ذر قال 

  ."أراه
ًعن اجلمهور أفضل الليايل ليلة القدر مطلقا، وقيل هي ) ١٥/٧(ذكر اآللويس يف تفسريه )  ٣(

ر أفضل بالنسبة إىل أمته عليه الصالة أفضل بالنسبة للنبي صىل اهللا عليه وسلم، وليلة القد
والسالم، ورد بأن ما كان أفضل بالنسبة إليه صىل اهللا عليه وسلم فهو أفضل بالنسبة إىل أمته 
ًعليه الصالة والسالم، فهي أفضل مطلقا،نعم مل يرشع التعبد فيها والتعبد يف ليلة القدر مرشوع 

 .إىل يوم القيامة واهللا تعاىل أعلم



 

 
 

، فانه مبدأ كل وكـذا اخلالف بني الليلتني، وبني ليلة مولده الرشيف
 .فضل، ومظهر كل ترشيف 

وعىل تقـدير تفـضيل إحـدى الليلتـني عـىل ليلـة : قال بعض املحققني 
ــي ولــد فيهــا بعينهــا، القــدر، فمعنــاه تفــضيل خــصوص تلــك الليلــة الت

وخصوص تلك الليلة التي أرسي فيها، أما نظريهتام من كل عام فليلة القدر 
أفضل، فال ثمرة يف ذلك باعتبار احلرص عىل األعامل، وإنام هو جمرد معرفة 

 .قدر واعتقاد ال حرج فيه إن شاء اهللا تعاىل 
 M  4L األلفية(صة أصله تتنزل، قال يف اخلال( : 

                                                
يف   لـه أصـلليساالحتفال باملولد النبوي  الصوفية وأتباعهم بام يسمى باملولد النبوي، وحيتفل)  ١(

 فهـو مـن حمـدثات األمـور   وال يف سنة خلفائه الراشدين،،سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
  .ومن البدع املضلة

 ما حيدثه وكذلك( .. ): ٢/٦١٩(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اقتضاء الرصاط املستقيم 
 وإما حمبة للنبي صىل اهللا عليه ، إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم،بعض الناس

مع اختالف الناس يف مولده .  ًمن اختاذ مولد النبي صىل اهللا عليه وسلم عيدا.. ًوسلم وتعظيام
ً ولو كان هذا خريا ً، مع قيام املقتيض له وعدم املانع منه لو كان خريا،فإن هذا مل يفعله السلف

ًحمضا أو راجحا لكان السلف ريض اهللا عنهم أحق به منا  فإهنم كانوا أشد حمبة للرسول صىل ،ً
 )... وهم عىل اخلري أحرص، له مناً وتعظيام،اهللا عليه وسلم

 .)معناه ("ب"يف )  ٢(
 ."ب"ما بني القوسني سقط من )  ٣(

 الرجز، أودع فيها ابن مالك خالصة الكافية هي منظومة تقع يف نحو ألف بيت من: واخلالصة 
األشموين وابن هشام : الشافية من نحو وترصيف، وقام برشحها كثري من العلامء منهم 

= 



– 

 
 

 .ّفيه عىل تاكتبني العرب..ابتدي قد يقترص وما بتاءين
ّابن كثري من السبعة، يشدد بإدغام التاء يف التاء إذا وصله راويوالبزي

 .  بام قبله، فيلزم التقاء الساكنني مع تنوين شهر
 :وجيري قول صاحب حرز األماين 

َوباإلخفاء طبق مفـصال،ٌعسري..وإدغام حرف قبله صح ساكن  ِ ْ ََ َّ ِ  
 .أي إخفاء السكون حتى كان هناك حركة خفية

                                                

 .واملرادي وابن عقيل  =
 ..كام وردت يف األلفية )  بتائني ("أ"وأثبت ما جاء  ) بتاين(يف األصل وبقية النسخ )  ١(
 : لك البيت موجود يف ألفية ابن ما)  ٢(

ُوما بتاءين ابتدي قد يقترص         ِ َفيه عىل تاكبني العرب   ُ َِّ َ 
 ) .  ٤/٢٥١(انظر رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك 

هو أبو احلسن أمحد بن عبداهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة، فاريس األصل من أهل : البزي )  ٣(
ومي، وهو أكرب من روى قراءة ابن كثري، كان مهذان، أسلم عىل يد السائب بن أيب السائب املخز

ًإماما يف القراءة حمققا ضابطا هلا ثقة فيها، انتهيت إليه مشيخة اإلقراء بمكة، تويف سنة  ً . هـ ٢٥٠ً
 .) .١/٢١(؛ إحتاف فضالء البرش ) ١/١٢١(النرش : انظر ترمجته يف 

 .)والبزي راي وابن كثري  ("أ"يف )  ٤(
 البزي يشدد التاء التي يف أول األفعال ": ين يف حديثه عن تاءات البزي قال أبو عمرو الدا)  ٥(

من ألف شهر ) (ويف القدر ( وذكر منها "ًاملستقبلية يف حال الوصل يف إحدى وثالثني موضعا 
  .٨٣انظر التيسري يف القراءات السبع ص ) تتنزل

 .)عرس("أ"يف )  ٦(
  .٣٣راءات السبع للشاطبي ص انظر حرز األماين ووجه التهاين يف الق)  ٧(
 .)خفيفة ("و"، "أ"يف )  ٨(



 

 
 

 M  5L  مجع ملك، والتاء فيه لتأنيث اجلمع، وإذا حذفت امتنع
 .رصفه، وبه يلغز

كلمة إذا حذف من آخرها حرف امتنع رصفها، وأصل ملـك : فيقال 
 .مالك

وقـد ورد عـىل األصـل قـول : ةقال الشهاب يف تفسريه سورة البقـر
 : الشاعر

ِوليست النيس ولكن ملالك    ّتنزل من جو السامء فصوبا.. ّ
فعأل، فـاهلمزة زائـدة، ومادتـه : واختلف يف وزنه، فقال ابن كيسان

 . تدل عىل امللك والقوة والتمكن 
 . من الكه أرسله، كام يف القاموسمفعل: وقيل 

                                                
 ) .مألك ("ج"يف )  ١(
تنزل من جو .. ّوليست النيس ولكن ملألك :  وال خالف يف أن األصل يف قوله "قال الشهاب )  ٢(

وزنه فعأل واهلمزة زائدة وهو من م ل : السامء يصوب، وإنام اخلالف يف وزنه، فقال ابن كيسان 
 ) .٢/١١٩( انظر حاشيته ".ه تدل عىل القوة ك، ومادت

 : قوله وليست النيس الذي رأيته يف الشهاب  ("ج"يف حاشية )  ٣(
 .)١١٩(٢(وانظر حاشية الشهاب ) ّولست النيس ولكن ملألك      تنزل من جو السامء يصوب 

 أحرم يف كساء، وكان إمام عيل بن محزة بن عبداهللا بن عثامن النحوي، لقب بالكسائي ألنه: ابن كيسان )  ٤(
أبو احلارث والدوري، : الناس يف القراءة يف زمانه وأعلمهم بالقراءة، ولإلمام الكسائي راويان مها 

 ).١/٢٨(؛ إحتاف فضالء البرش ) ١/١٧٢(النرش : انظر ترمجته يف . هـ ١٨٩تويف سنة 
 .)مفعول ("أ"يف )  ٥(
: امللك ألنه يبلغ عن اهللا تعاىل، وزنه :الرسالة، واملألك :  املألك واملألكة ":(قال يف القاموس)  ٦(

= 



– 

 
 

 .وكة، وهي الرسالة وقيل مقلوب من األل
 M   6L قيل جربيلفهو عطف خاص لرشفه ، وقيـل ملـك آخـر ،

ــة ــوع خمــصوص مــنهمعظــيم اخللق ــل ن ــل خلــق آخــر غــري ، وقي ، وقي
، وقيـل ، وقيل أرواح بني آدم، وقيل عيسى ينـزل مـع املالئكـةاملالئكة
 . ذلك ، إىل غري M&  %  $   #  "  ! L  قال تعاىل. القرآن

                                                

ٌمفعل  = َ ْ  ". باب الكاف، فصل الالم".َ
 ) .٦/٣١٣(انظر املاوردي . قاله سعيد بن جبري )  ١(
واألصح أن الروح هاهنا جربيل وختصيصه بالذكر لزيادة رشفه كأنه "):٣٢/٣٣(قال الرازي )٢(

  ". يف كفهتعاىل يقول املالئكة يف كفه والروح
ًذكروا يف الروح أقواال أحدها أنه ملك عظيم لو ألتقم السموات ") : ٣٢/٣٣(قال الرازي )  ٣(

  ."واألرض كان ذلك لقمة واحدة 
 ) .٦/٣١٣(املاوردي . " أهنم أرشف املالئكة وأقرهبم إىل اهللا ": قال مقاتل )  ٤(

الئكة إال ليلة القدر كالزهاد الذين ال  طائفة من املالئكة ال تراهم امل"):٣٢/٣٣(وقال الرازي 
 ."نراهم إال يوم العيد 

 أهنم جند من جند اهللا من غري املالئكة رواه جماهد عن ابن ": قال املاوردي يف أحد األقوال )  ٥(
 خلق من خلق اهللا يأكلون ويلبسون "): ٣٢/٣٣(وقال الرازي ) . ٦/٣١٣ ("ًعباس مرفوعا 

 ".  اإلنس ولعلهم خدم أهل اجلنة ليسوا من املالئكة وال من
حيتمل أنه عيسى عليه السالم ألنه اسمه ثم إنه ينزل يف مواقفة ") : ٣٢/٣٣(قال الرازي )  ٦(

 ". املالئكة ليطلع عىل أمة حممد 
  ")ًوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا (وخامسها القرآن  .. ") : ٣٢/٣٣(قال الرازي )  ٧(

ًه وقيل القرآن فينزلون بصحفه يف مواكبهم ترشيفا هلا، ويمكن أنه قول ("د"، "ج"يف حوايش 
 .)حكاية للحال املاضية كالتأكيد ألول السورة، مؤلفه

 .٥٢ : الشورى)  ٨(



 

 
 

 M  7L  فتفتح فيها أبواب السامء للتنزل كام ورد، وبذلك يتحدث الناس
عنها مما يرى بعض ذلك وتسطع األنوار، وحيصل جتـل عظـيم، حتـى قيـل 

 .تعذب املياه امللحة يف البحار، ويطلع اهللا من شاء وحيجب من شاء 
 M  9   8L  ،قد تعرضنا يف رشح رسـالة البـسملة لتـرصيف كلمـة رب
 .ا يتعلق هباوم
 M  =     <            ;  :L قـرئ شـاذا مـن كـل امـرئ أي مـن أجـل شـأن كـل

 .إنسان وما قدر له

                                                
 رب كل يشء مالكه ومستحقه "رب": ( قال األمري يف رشح رسالة البسملة واحلمدلة للصبان )  ١(

ٌأو صاحبه، اجلمع أرباب وربوب، وإذا دخل ت عليه ال اختص باهللا تعاىل، وقد خيفف وقد تبدل ٌُ
ِال وربيك، أي ال أفعل وربك، واالسم الربابة : باءه األخرية يا كراهة لثقل التضعيف قالوا 

، ..وما يقال أنه بمعنى الرتبية أطلق عليه مبالغة . بالكرس، والربوبية أفاد ذلك يف القاموس 
َ ختفيفا، فيكون اسم فاعل أو ربب فيكون صفة واشتهر احتامل أن أصله رابب حذفت ألفه ً

الخ ..ِمشبهة، وأدغم عىل كل، وهذا يقتيض الفرق بني اسم الفاعل والصفة املشبهة يف الزنة 
 ) .١٣٠٥(حمفوظة يف دار الكتب الوطنية بتونس رقم ) ب/٤ورقة ) (كالمه 

 .)ٍامرء ("ب"يف )  ٢(
 . كل إنسان أي من أجل) من كل امرئ: (قال الزخمرشي )  ٣(

 عن ابن عباس أنه كان يقرأ من كل امرئ سالم، وهذه القراءة من قرأ هبا وجه ": وقال الطربي 
معنى كل امرئ من كل ملك كان معناه، عنده تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم، من ملك 

اء عىل خالفها، يسلم عىل املؤمنني واملؤمنات، وال أرى القراءة هبا جائزة إلمجاع احلجة من القر
وأهنا خالف ملا يف مصاحف املسلمني، وذلك أنه ليس يف مصحف من مصاحف املسلمني يف 

 .)٣/٢٦٠ (".قوله أمر ياء، وإذا قرئت من كل امرئ حلقتها مهزة تصري يف اخلط ياء 



– 

 
 

  M   ?  >L  أي ذات سالمة من اآلفات ال يقدر فيها إال اخلري .  
والتوقف بأنه يقع فيها آفات البد من تقـديرها مـردود بـام علمـت أن 

 .، واملراد هنا إظهار املقادير يف مواكب املأل األعىل التقدير الالزم العام أزيل
وجــاز ختصيــصه بــأنواع الــنعم واخلــريات وبــدائع التفــضل وعظــائم 

 .النفحات، وحيتمل ربط هي بام بعده وربط سالم بام قبله، أو يقدر له 
وقيل املراد سالم املالئكة عىل املؤمنني يف زيارهتم إياهم واستغفارهم 

ملـا بـني اهللا هلـم مـن M  0  /  .  -  ,L  م هلـم  تـداركا لقـوهل
 . املؤمنني ما ال يعلمونكامالت

 M        B  A  @L ،ـــالم ـــسبعة بكـــرس ال ـــرأ الكـــسائي مـــن ال  ق
، وما بعد حتـى داخـل حكـام ، وفخمها منهم ورشوالباقون يفتحوهنا

                                                
إن ليلة القدر هي ليلة ساملة من كل رش، وال حيدث فيها حدث وال يرسل فيها ( قاله جماهد )  ١(

 .)٦/٣١٤(املاوردي ) يطان ش
 .٣٠: البقرة )  ٢(
 .)مجاالت ("ب"يف )  ٣(
 ).يفعلون ("ب"يف )  ٤(
بكرس الالم والباقون بنصب الالم، فمن ) حتى مطلع الفجر( قرأ الكسائي ": قال السمرقندي )  ٥(

ًقرأ بالكرس جعله اسام لوقت الطلـوع، ومـن قـرأ بالنـصب جعلـه مـصدرا، يعنـي طلـع طلوعـا 
 ) . ٣/٥٧٨( انظر بحر العلوم "ًعا ومطل

واختار الثعلبي قراءة كرس الالم بعد عزوها إىل حيي بن وثاب واألعمش والكسائي وخلف 
 وهو االختيار ألن املطلع بفتح الالم بمعنى الطلوع يقال طلعت الشمس ": وغريهم وقال 

= 



 

 
 

 .فيام قبلها
كليلتها، وأن الشمس فقد ورد كام يف الدر املنثور أن يومها يف الفضل 

تطلـع كـل يـوم بـني قـرين شـيطان إال صـبيحة ليلـة القـدر، وتكـون صـافية 
، وال ينافيه تصفيد الشياطني يف رمضان كام تـوهم، إذ قـد تطلـع بـني نقية

 .قرنيه وهو مصفد عىل تسليم عموم التصفيد عىل حقيقته 
رب وقــد ورد مــن قــال ال إلــه إال اهللا احللــيم الكــريم ســبحان اهللا 

السموات السبع ورب العرش العظيم ثالث مرات، كـان كمـن أدرك ليلـة 

                                                

السم يف هذا املوضع إنام طلوعا ومطلعا، فأما املطلع بكرس الالم فإنه موضع الطلوع وال معنى ل =
  ."هو ملعنى املصدر واهللا أعلم 

لقب به لشدة بياضه، ) ورش(عثامن بن سعيد بن عبداهللا املرصي ويكنى بأيب سعيد، و: ورش )  ١(
وكان جيد القراءة حسن الصوت، رحل إىل املدينة املنورة ليقرأ عىل نافع، وانتهت إليه رئاسة 

األزرق واألصبهاين، : انه، ولإلمام ورش طريقان يقرأ هبام ومها اإلقراء بالديار املرصية يف زم
 ) .١/٢٠(؛ إحتاف فضالء البرش ) ١/١١٣(النرش : انظر ترمجته يف .  هـ ١٩٧تويف سنة 

عن ابن مسعود ريض اهللا عنه يف ليلة القدر حتروها () ٨/٥٨١(الذي ورد يف الدر املنثور )  ٢(
بني  لتسع بقني، ولسبع بقني، فإن الشمس تطلع كل يوم إلحدى عرشة بقني صبيحتها يوم بدر،

وعزاه ملحمد ابن نرص؛ ورواه  )  ليلة القدر فإهنا تطلع ليس هلا شعاعإال صبيحةقرين الشيطان 
حتروا ليلة القدر لسبع تبقى، حتروها لتسع تبقى، حتروها إلحدى ( ابن أيب شيبة يف مصنفه بلفظ 

تطلع كل يوم بني قرين الشيطان إال صبيحة بدر فإهنا عرشة تبقى صبيحة بدر، فإن الشمس 
 ) .٢/٢٥٠) (٨٦٧١(حديث رقم ) تطلع بيضاء ليس هلا شعاع 



– 

 
 

 . القدر
 .فينبغي  اإلتيان بذلك كل ليلة 

العفو والعافية فإنه عفو كريم حيب العفو ونسأل اهللا تعاىل من فضله
 .آمني

وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد النبي األمي وعىل اله وصحبه وسلم 
 .واحلمد هللا رب العاملني) املرسلنيتسليام وسالم عىل(

 .تم وكمل بحمد اهللا وعونه، واهللا أعلم

                                                
عن الزهري مرسال ؛ وعزاه املتقي ) ٢/٥٠٩(، )٩٢٤(رواه الدواليب يف الكنى واألسامء رقم )  ١(

  .إىل الدواليب وابن عساكر عن الزهري مرسال) ٢/١٠٠(اهلندي يف كنز العامل 
 .)وكرمه( زيادة "ج"، "أ"يف )  ٢(
 ."د"، "ج"، "أ"ما بني القوسني سقط من )  ٣(
 ).والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني آمني  ("و" يف)  ٤(



 

 
 

 فهرس املراجع
 
لشهاب الدين أمحد بن  .  يف القراءات األربعة عرشإحتاف فضالء البرش §

 دار الكتـب العلميـة ،أنس مهرة: حتقيق ، حممد بن عبد الغني الدمياطي
 . الطبعة األوىل، م١٩٩٨هـ١٤١٩ - لبنان -
اإلتقان يف علوم القرآن، للحافظ جالل الـدين عبـدالرمحن بـن أيب بكـر  §

الدكتور مصطفى ديب البغا، دار : ، تقديم وتعليق )هـ ٩١١(السيوطي 
 .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة الثانية، 

ــريب  § ــابن الع ــروف ب ــداهللا املع ــن عب ــد ب ــر حمم ــرآن، أليب بك ــام الق أحك
عــيل حممــد البجــادي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، : يــق ، حتق)هـــ٥٤٣(

 . بريوت ـ لبنان 
االستيعاب  يف معرفـة األصـحاب، أليب عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن  §

عــيل حممــد معــوض، وعــادل أمحــد عبــد : ،  حتقيــق )هـــ٤٦٣(عبــدالرب 
 .هـ ١٤١٥املوجود، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل، 

خالفة أصحاب اجلحيم، لشيخ اإلسالم أمحد اقتضاء الرصاط املستقيم مل §
نارص بن عبدالكريم العقل، . بن عبد احلليم ابن تيمية، حتقيق وتعليق، د

 .مكتبة الرشد، الرياض 
الآللـئ املنثـورة يف األحاديــث املـشهورة، لإلمـام بــدر الـدين حممـد بــن  §

، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب )ه ٧٤٩(عبداهللا الزركيش 
 . ه، بريوت ـ لبنان ١٤٠٣علمية، طبعة ال



– 

 
 

إرشـاد احلـائرين لـرشح ( رشح النبتيتي عىل معراج الغيطي وهي باسم  §
للشيخ عيل بن عبدالقادر النبتيتي، دار الكتب املرصية، ) هبجة السامعني

 ) .٣٣٩١٥(رقم امليكروفيلم 
خـري الـدين الـزركيل، دار العلـم للماليـني، بـريوت ـ لبنـان، . األعـالم  §

 م ١٩٨٤طبعة السادسة، ال
أقسام الناس يف اإليامن بالقضاء والقدر، للدكتور عبداهللا الغفييل، جملـة  §

 ١٢٨ـ ١٢٦ص ٧٩البحوث اإلسالمية، جملد 
إلسـامعيل بـن باشـا بـن . إيضاح املكنون يف الذيل عىل كـشف الظنـون  §

 .حممد البغدادي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان 
للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القـريش .  ية البداية والنها §

أمحـد أبـو ملحـم و عـيل نجيـب عطــوي : ، حتقيـق )هـ٧٧٤(الدمشقي 
هـ ـ ١٤٠٧وآخرون، دار الكتب العمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

 . م ١٩٨٧
مكتبة ) هـ ١٢٥٠(لإلمام حممد بن عيل بن حممد الشوكاين .البدر الطالع  §

 .يمية ابن ت
الربهان يف علوم القرآن، لإلمام بدر الدين حممـد بـن عبـداهللا الزركـيش  §

حممــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار املعرفــة، بــريوت ـ : ، حتقيـق )ه ٧٤٩(
 . لبنان

ــاة  § ــويني والنح ــات اللغ ــاة يف طبق ــة الوع ــدين . بغي ــافظ جــالل ال للح
الفـضل حممد أبـو : ، حتقيق )هـ ٩١١(عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي 



 

 
 

 .إبراهيم، املكتبة العرصية، بريوت ـ لبنان 
البيان يف عد آي القرآن، لإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد بن عـثامن بـن  §

غـانم قـدوري احلمـد، منـشورات . د: ، حتقيـق )هــ٤٤٤(عمرو الداين 
 . هـ ١٤١٠مركز الرتاث والوثائق بالكويت، الطبعة األوىل، 

للحـافظ املـؤرخ شـمس .  واألعـالم تاريخ اإلسالم ووفيـات املـشاهري §
ــذهبي  ــثامن ال ــن أمحــد ع ــد ب ــدين حمم ــق )هـــ٧٤٨(ال ــر . د: ، حتقي عم

هــ ـ ١٤١٣عبدالـسالم تدمــري، دار الكتـاب العـريب، الطبعـة الثانيـة، 
 .م ١٩٩٣

ــراهيم  § ــن إب ــشيخ عبدالــسالم ب ــد، لل ــد رشح جــوهرة التوحي حتفــة املري
 . اللقاين، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان 

التعريفــات، أليب احلــسن عــيل بــن حممــد اجلرجــاين، املطبعــة الرســمية،  §
 .تونس 

تفسري البيضاوي املسمى أنوار التنزيل وأرسار التأويل، لنارص الدين أيب  §
، دار الفكــر، )هـــ٧٩١(سـعيد عبــداهللا بــن عمــر الـشريازي البيــضاوي 

 .بريوت 
ور، الــدار تفــسري التحريــر والتنــوير، للعالمــة حممــد الطــاهر ابــن عاشــ §

 . التونسية للنرش 
تفسري الرساج املنري، لشمس الدين حممد بن أمحد الرشبيني، دار الكتب  §

 .العلمية، بريوت 
أليب الليث نـرص بـن حممـد بـن .تفسري السمرقندي املسمى بحر العلوم  §



– 

 
 

الـسيخ حممـد : ، حتقيق وتعليـق )هـ٣٧٥(أمحد بن إبراهيم السمرقندي 
تـب العلميـة، بـريوت ـ لبنـان، الطبعـة عـيل معـوض وآخـرون، دار الك

 م ١٩٩٣هـ ١٤١٣األوىل، 
لإلمام احلـافظ أيب الفـداء إسـامعيل بـن عمـر بـن .تفسري القرآن العظيم  §

سامي بن حممد السالمة، دار : ، حتقيق )هـ٧٧٤(كثري القريش الدمشقي 
 .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 

مام حممد بن حممد األمـري الكبـري، خمطوطـة، عـدد لإل. تفسري املعوذتني  §
ـــرقم )ق١٧(أوراقهـــا  ـــون ب ـــة والفن ، حمفوظـــة بمركـــز املاجـــد للثقاف

)٢٣١٩١٣ .( 
للحــافظ شــهاب الــدين أمحــد بــن عــيل بــن حجــر . التقريــب التهــذيب  §

حممد عدامة، دار الرشيد، حلب : ، تقديم ودراسة )هـ٨٥٢(العسقالين 
النرش والتوزيع، دمـشق، بـريوت، الطبعـة ـ سوريا، دار القلم للطباعة و

 . م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢الرابعة، 
لإلمام أيب زكريا حمي الدين بن رشف النووي . هتذيب األسامء واللغات  §

 . ، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان )هـ٦٧٦(
للحــافظ شــهاب الــدين أمحــد بــن عــيل بــن حجــر . هتــذيب التهــذيب  §

ــسقالين  ــر، )هـــ٨٥٢(الع ــة األوىل، ، دار الفك ــان، الطبع ــريوت ـ لبن ب
 .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

لإلمــام أيب عمــرو عــثامن بــن ســعيد بــن . التيــسري يف القــراءات الــسبع  §
، دار الكتـاب العـريب، الطبعـة الثانيـة، )هـ٤٤٤(بن عمرو الداين  عثامن



 

 
 

 . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤بريوت، 
أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي .جــامع البيــان يف تأويــل القــرآن  §

 .هـ  ١٤٠٥، دار الفكر، بريوت ـ لبنان، )هـ٣١٠(
أليب عبداهللا حممد بن أمحد القرطبي، دار الفكر . اجلامع ألحكام القرآن  §

هــ ـ ١٤٠٧للطباعة والنرش والتوزيع، بـريوت ـ لبنـان، الطبعـة األوىل، 
 . م ١٩٨٧

للحافظ أيب حممد عبد الرمحن بـن أيب حــاتم الـرازي . اجلرح والتعديل  §
هـ ١٣٧٢، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، )هـ٣٢٧(
 . م ١٩٥٢ـ 
حاشية األمري عىل رشح الشيخ اإلمام عبدالسالم عىل اجلـوهرة يف علـم  §

 .الكالم، مكتبة ومطبعة حممد عيل صبيح وأوالده 
للقاسـم بـن فـرية بـن . حرز األماين ووجه التهـاين يف القـراءات الـسبع  §

، دار الكتاب النفيس، بريوت ـ لبنان، الطبعة )هـ٥٩٠(خلف الشاطبي 
 .األوىل 

أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين .حلية األولياء وطبقات األصفياء  §
 . ، دار أم القرى للطباعة والنرش، القاهرة، مكتبة ابن تيمية )هـ٤٣٠(
لعبد الـرزاق البيطـار،  حتقيـق .يف تاريخ القرن الثالث عرش  حلية البرش §

 . هـ ١٣٨٣ دمشق، –مد هبجت البيطار، املجمع العلمي العريب حم
اخلطط التوفيقية ، لعيل باشا مبارك، حمفوظة بدار الكتـب املـرصية رقـم  §

)٢٧٥١٢١. ( 



– 

 
 

لتقـي الـدين داود املحبـي .خالصة األثر يف أعيان القرن احلـادي عـرش  §
 . ، دار صادر، بريوت ـ لبنان )هـ ١١١٠(
للحافظ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب .  باملأثور الدر املنثور يف التفسري §

، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ) هـ ٩١١(بكر السيوطي 
 .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ـ لبنان، 

ملحمد بـن جعفـر  .  لبيان مشهور كتب السنة املصنفةاملستطرفةالرسالة  §
 اإلسـالمية، حممد املنترص حممد الزمزمـي، دار البـشائر: حتقيق ، الكتاين

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦،  بريوتالطبعة الرابعة،
ــد  § ــدكتور حمم ــة، لل ــا ودراس ــدر مجع ــة يف غــزوة ب ــات املتعارض ًالرواي

 .العواجي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
أليب اهلـدى حممـد البـاقر . يف مولـد خـاتم الرسـاالت روضات اجلنات  §

 . م،٢٠٠٤بنان ، دار الكتب العلمية للنرش، بريوت ـ لالكتاين
أليب الفرج مجال الدين عبدالرمحن بن عيل بن .زاد املسري يف علم التفسري  §

، املكتب اإلسالمي، الطبعـة )هـ٥٩٧(حممد اجلوزي القريش البغدادي 
  .١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الرابعة، 

أليب بكــر أمحــد بــن موســى العبــاس بــن جماهــد . الــسبعة يف القــراءات  §
قي ضيف، دار املعارف، مرص، الطبعة شو: ، حتقيق )هـ٣٢٤(البغدادي 

 .   هـ١٤٠٠الثانية، 
ــنن أيب داود  § ــن األشــعث السجــستاين . س ــليامن ب ــافظ أيب داود س للح

 .حممد حمي الدين عبداحلميد،  دار الفكر : ، حتقيق )هـ٢٧٥(األزدي 



 

 
 

، )هـ٢٧٥(للحافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني . سنن ابن ماجة  §
حممـد فـؤاد : بـه وأبوابـه وأحاديثـه وعلـق عليـه حقق نصوصه ورقم كت

 .عبدالباقي، دار الريان للرتاث 
للحافظ أيب عيسى حممد بـن عيـسى الرتمـذي الـسلمي . سنن الرتمذي  §

أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون، دار إحيــاء الــرتاث، : ، حتقيــق )هـــ٢٧٩(
 . بريوت ـ لبنان 

: نسائي، حتقيق لإلمام أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب ال.السنن الكربى  §
عبدالغفار سلامن البنداري، سيد كرسوي حسن، دار الكتب العلمية، .د

 . م ١٩٩١هـ ـ ١٤١١بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 
لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي .سري أعالم النبالء  §

شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ الطبعة : حتقيق ) هـ٧٤٨(
 .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ابعة الس
ملحمـد بـن حممـد خملـوف، دار . شجرة النور الزكية يف طبقات املالكيـة  §

 .الفكر، بريوت 
، )هــ١٠٨٩(أليب الفالح عبد احلي بن العامد احلنبيل . شذرات الذهب  §

 . م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩دار املسرية، بريوت، الطبعة الثانية، 
ــق  § ــك، حتقي ــن مال ــة اب ــل عــىل ألفي ــن عقي ــدين : رشح اب ــد حمــي ال حمم

 .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠عبداحلميد، دار الرتاث، مرص، الطبعة العرشون، 
رشح ديوان املتنبي، وضعه عبدالرمحن الربقـوقي، دار الكتـاب العـريب،  §

 . م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧بريوت ـ لبنان، 



– 

 
 

رشح رسالة البسملة واحلمدلة للصبان، للعالمة حممد بن حممـد األمـري  §
 ) .١٣٠٥(زهري، دار الكتب الوطنية بتونس رقم الكبري السنباوي األ

ـــن أيب § ـــن حممـــد ب ـــن عـــيل ب ـــة، لعـــيل ب ـــدة الطحاوي العـــز  رشح العقي
أمحد حممد شاكر، وكالة الطباعة والرتمجة يف : ، حتقيق )هـ٧٩٢( احلنفي

 .الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
اهللا حممـد بـن إسـامعيل بـن إبـراهيم لإلمـام أيب عبـد.صحيح البخـاري  §

مـصطفى ديـب . ، دار ابن كثري، دمشق، بـريوت، د)هـ٢٥٦(البخـاري 
 .البغا
لإلمـــام أيب احلـــسن مـــسلم بـــن احلجـــاج القـــشريي .صـــحيح مـــسلم  §

حممـد فـؤأد : ، حقق نصوصه وصححه ورقمـه ) هـ٢٦١( النيسابوري 
 .عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

لإلمام أيب الفـرج مجـال الـدين عبـدالرمحن بـن عـيل بـن . وة صفة الصف §
 . هـ ١٤١١، دار الصفا، القاهرة، الطبعة األوىل، )هـ ٥٩٧(اجلوزي 

ملحمد نارص الـدين األلبـاين، املكتـب . ضعيف اجلامع الصغري وزيادته  §
 . م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨اإلسالمي، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

لشمس الدين حممد بن عبـدالرمحن . قرن السابع الضوء الالمع ألهل ال §
 .السخاوي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت ـ لبنان 

، دار )هــ٨٠٤(أليب حفص رساج الـدين ابـن امللقـن . طبقات األولياء  §
 . م ١٩٩٨الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

سيوطي للحافظ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر ال. طبقات احلفاظ  §



 

 
 

ــق )هـــ ٩١١( ــة األوىل، : ، حتقي ــة، الطبع ــة وهب ــيل حممــد عمــر، مكتب ع
 .م ١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦

لإلمام تاج الدين أيب النرص عبـدالوهاب بـن .طبقات الشافعية الكربى  §
 . تقي الدين السبكي، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية 

ّرمحن اجلـربيت،  دار ّللشيخ عبـد الـ. عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار §
  . بريوت–اجليل 

عمدة أهل التوفيق والتسديد يف رشح عقيدة أهل التوحيد، لإلمام حممد  §
ــنة  ــرص، س ــالم بم ــدة اإلس ــة جري ــع بمطبع ــسنويس، طب ــسيد ال ــن ال ب

 .هـ١٣١٦
حاشـية الـشهاب . عناية القايض وكفاية الرايض عىل تفسري البيـضاوي  §

 هـ ١٢٨٣رص سنة اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي، طبعة م
لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن . غاية النهاية يف طبقات القراء  §

ــرشه )هـــ٨٣٣(اجلــزري  ــى بن ــي، . ج: ، عن ـــة املتنب برجــسرتارس، مكتب
 .القاهرة 

فتح الباري رشح صحيح البخاري، للحافظ شهاب الدين أمحد بن عيل  §
 .، دار الفكر، بريوت )هـ٨٥٢(بن حجر العسقالين 

تح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، ملحمد بن ف §
ـــشوكاين  ـــة األوىل، )هــــ١٢٥٠(عـــيل ال ـــريوت، الطبع ، دار الفكـــر، ب

 . م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢
الفتوحــات اإلهليــة، لــسليامن بــن عمــر العجــييل، املــشهور باجلمــل  §



– 

 
 

 . ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان )هـ١٢٠٤(
، دار الكتــب )هـــ٢٢٤(أليب عبيـد القاســم بــن سـالم . لقــرآن فـضائل ا §

 . م ١٩٩١هـ، ١٤١١العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل 
ــبجيل . فــضائل القــرآن  § ــرضيس ال ــداهللا حممــد بــن أيــوب بــن ال أليب عب

ــشق، الطبعــة األوىل، : ، حتقيــق )هـــ٢٩٤( ــدير، دار الفكــر، دم غــزوة ب
 . هـ١٤٠٨

ملحمــد احلجــوي ، املكتبــة .  الفقــه اإلسـالمي ّالفكـر الــسامي يف تــاريخ §
 . املنورة ّالعلمية ـ املدينة

 .فهارس األزهرية، جامع األزهر، مكتبة املشيخة األزهرية  §
فهـــرس اخلزانـــة التيموريـــة، املحفوظـــة بـــدار الكتـــب املـــرصية رقـــم  §

)٣٢٧٠١٩.( 
 ).باب خلق ( فهرس دار الكتب املرصية،  §
تاين، عناية إحسان عباس، دار الغرب ّلعبد احلي الك . الفهارسفهرس  §

 .  هـ ١٤٠٢اإلسالمي،  بريوت، الطبعة الثانية، 
فهرســـت (فهـــرس الكتـــب الرتكيـــة املوجـــودة بالكتبخانـــة اخلديويـــة  §

 ) .٥١٠٢٧٨(، حمفوظة بدار الكتب املرصية رقم )اخلديوية
ملحمد مهدى بن . املعروف برجال السيد بحر العلوم  .الفوائد الرجالية  §

م ، ١٩٦٧، الطبعـة األوىل، حممد صـادق بحـر العلـوم: تىض، حتقيق املر
 .دار الزهراء، بريوت

إحـسان . د: حتقيـق ) هـ٧٦٤(ملحمد بن شاكر الكبتي . فوات الوفيات  §



 

 
 

 .عباس، دار الثقافة، بريوت ـ لبنان 
ــاموس املحــيط § َّملجــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي .  الق

 .حللبي، القاهرة، مؤسسة ا)هـ٨١٧(
أليب .ـ الكشاف عن حقوق التنزيل وعيون األقاويل يف وجـوه التأويـل  §

، دار )هــ٥٨٣(القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمـرشي اخلـوارزمي 
 .إحياء الرتاث، بريوت ـ لبنان 

كشف اخلفـاء ومزيـل اإللبـاس عـام اشـتهر مـن األحاديـث عـىل ألـسنة  §
ــوين اجلراحــ ــن حممــد العجل ــاس، إلســامعيل ب ــة ) ه ١١٦٢(ي الن مكتب

 . ه، القاهرة ١٣٥١القديس، طبعة 
ملصطفى بن عبداهللا الشهري . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  §

 .بحاجي خليفة، دار إحياء الرتاث العريب 
ــان  § ــي . الكــشف والبي ــراهيم الثعلب أليب إســحاق أمحــد بــن أمحــد بــن إب

هـ ـ ١٤٢٢األوىل، ، دار إحياء الرتاث، بريوت ـ لبنان، الطبعة )هـ٤٢٧(
 . م ٢٠٠٢

، )هــ٣١٠(أليب برش حممد بن أمحد بن محاد الـدواليب . الكنى واألسامء  §
أبـو قتيبـة نظـر حممـد الفـارايب، دار ابـن حـزم، بـريوت ـ لبنـان، : حتقيق 

 .هـ ١٤٢١الطبعة األوىل، 
 احلنفي، طبعة هندية، لسليامن رصد الزيايت.  تاريخ األزهر كنز اجلوهر §

 . هـ ١٣٢٠
لعالء الدين عيل املتقي بن حسام . كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال  §



– 

 
 

، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، )هــ٩٧٥(الدين اهلنـدي الربهـان فـوري 
 . م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الطبعة اخلامسة، 

:  لنجم الدين الغـزي، النـارش .الكواكب السائرة بأعيان املائة العارشة  §
 حممد أمني دمج، بريوت ـ لبنان 

لعـالء الـدين . تفـسري اخلـازن : لباب التأويل يف معاين التنزيل، املسمى  §
، ضـبطه )هــ٧٢٥(عيل بن حممد بن إبراهيم البغدادي الـشهري باخلـازن 

عبدالسالم حممد عيل شاهني، دار الكتب العلمية، بـريوت ـ : وصححه 
 . م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥لبنان، الطبعة األوىل، 

 الــدين حممــد بــن مكــرم بــن منظــور أليب الفــضل مجــال.لــسان العــرب  §
 . ، دار الفكر، دار صادر، بريوت )هـ٧١١(األفريقي املرصي 

للحافظ شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجـر العـسقالين  . لسان امليزان §
 الطبعـة الثالثـة، ،، مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات، بـريوت )هـ٨٥٢(

 .م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦
 عبـد احللـيم ابـن تيميـة، مجـع جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم أمحـد بـن §

عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، دار العربية، بريوت ـ : وترتيب 
 . لبنان 

أليب حممـد عبـداحلق بـن غالـب بـن .املحرر الوجيز يف الكتـاب العزيـز  §
عبدالـسالم عبدالـشايف حممـد، دار : ، حتقيـق )هــ٥٤٦(عطية األندليس 

 . م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ة األوىل، الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبع
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ملحمد بن أيب بكر  §



 

 
 

ابن القيم اجلوزية، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنـان، الطبعـة الثانيـة، 
 .م ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣

للحافظ أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلـاكم .املستدرك عىل الصحيحني  §
مصطفى عبـدالقادر عطـا، دار : ، دراسة وحتقيق )هـ٤٠٥(النيسابوري 

 .  م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 
ــسند  § ــل .امل ــن حنب ــام أمحــد ب ـــ٢٤١(لإلم ــمري طــه . د: ، إرشاف )ه س

ــة األوىل،  ــشق، الطبع هـــ ـ ١٤١٣املجــذوب، املكتــب اإلســالمي، دم
 . م ١٩٩٣

حممـد :  بن عبداهللا اخلطيـب التربيـزي، حتقيـق ملحمد. مشكاة املصابيح  §
ــة،  ــة الثالث ــريوت، الطبع ــاين، املكتــب اإلســالمي، ب ــدين األلب ــارص ال ن

 . م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
لإلمام أبو بكر بن عبداهللا بن حممـد بـن أيب شـيبة . مصنف ابن أيب شيبة  §

كــامل يوســف احلــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، : ، حتقيــق )هـــ٢٣٥(
 .هـ١٤٠٩

، )هــ٢١١(للحافظ أيب بكـر عبـدالرزاق بـن مهـام الـصنعاين  . املصنف §
حبيـب الـرمحن : عني بتحقيق نصوصه وختريج أحاديثه والتعليق عليـه 

ــة،  ــريوت، الطبعــة الثاني هـــ ـ ١٤٠٣األعظمــي، املكتــب اإلســالمي، ب
 .م ١٩٨٣

لسعد الدين مسعود بن عمر .  املطول عىل رشح تلخيص مفتاح العلوم  §
عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، . ، حتقيق د)هـ٧٩٢(التفتازاين 



– 

 
 

 م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل 
، )هــ٣٦٠(للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين .املعجم الكبري  §

ــه  ــه وخــرج أحاديث ــوم : حقق ــة العل ــسلفي، مكتب محــدي عبداملجـــيد ال
 .واحلكم،املوصل، الطبعة الثانية 

جلمعه يوسف رسكـيس، مطبعـة رسكـيس، . ملطبوعات العربية ا معجم §
 . هـ ١٣٤٦مرص، 

معجم املناهي اللفظية، للشيخ بكر بـن عبـداهللا أبـو زيـد، دار العاصـمة  §
 .للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة 

 . مكتبة املثنى، بريوت ـ لبنان لعمر رضا كحالة،.معجم املؤلفني  §
 الـدين أبـو حممـد عبـداهللا بـن جلامل.  يبعن كتب األعار مغني اللبيب §

مــازن املبــارك وحممــد عــيل .د: حتقيــق ، يوســف بــن هــشام األنــصاري
 .١٩٨٥الطبعة السادسة، ،  بريوت–محداهللا،  دار الفكر 

 لفخر الدين حممد بن عمـر بـن احلـسني.مفاتيح الغيب، التفسري الكبري  §
 الطبعـة األوىل، ، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنـان،)هـ٦٠٤(الرازي 
 . م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١

لطاش كربى زاده، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنـان . مفتاح السعادة  §
 .م ١٩٨٥

املقاصــد احلــسنة يف بيــان كثــري مــن األحاديــث املــشتهرة عــىل األلــسنة،  §
، دار الكتـاب )ه٩٠٢(لشمس الدين حممد بن عبد الـرمحن الـسخاوي  

 . ـه١٤١٧العريب، طبعة 



 

 
 

: لسنة، لشيخ اإلسالم أمحد بـن عبـد احللـيم ابـن تيميـة، حتقيـق منهاج ا §
جممــد رشــاد ســامل، طبــع جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، 

 . الرياض
موقف ابن تيمية من األشاعرة، لعبدالرمحن بن صالح املحمـود، مكتبـة  §

  .  الرشد، الرياض 
ال الـدين أليب املحاسـن مجـ.النجـوم الزاهـرة يف ملـوك مـرص والقـاهرة  §

، املؤسـسة املـرصية العامـة )هــ٨٧٤(يوسف بن تغري بردي األتـابكي 
 . للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش 

نزول القرآن الكريم، للدكتور حممد بن عبدالرمحن الشايع، كلية أصول  §
ــة األوىل،  ــاض، الطبع ــعود، الري ــن س ــد ي ــام حمم ــة اإلم ــدين، جامع ال

 . م ١٩٩٧هــ ١٤١٨
أليب حممـد حممـد بـن حممـد الدمـشقي ابـن . ءات العـرش النرش يف القـرا §

عيل حممد الضباع،  املطبعة التجاري الكربى، تـصوير : اجلزري، حتقيق 
 .دار الكتب العلمية 

نفــح الطيــب مــن غــصن األنــدلس الرطيــب، ألمحــد بــن حممــد املقــري  §
هــ، ١٤٠٨إحـسان عبـاس، دار صـادر، بـريوت، .د: التلمساين، حققه 

 .م ١٩٨٨
أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيـب .والعيون، تفسري املاوردي النكت  §

ـــن : ، راجعـــه وعلـــق عليـــه )هــــ٤٥٠(املـــاوردي البـــرصي  الـــسيد ب
ــب  ــة، مؤســسة الكت ــدالرحيم، دار الكتــب العلمي ــن عب ــصود ب عبداملق



– 

 
 

 . الثقافية، بريوت ـ لبنان 
 ألمحـد بابـا التنبكتـي، مطبعـة الـسعادة،. نيل االبتهاج بتطريـز الـديباج  §

 هـ ١٣٢٩مرص، الطبعة األوىل، 
ــارفني  § ــامعيل باشــا . هديــة الع ــار املــصنفني، إلس أســامء املــؤلفني وآث

 .م ١٩٥٥البغدادي، دار إحيـاء الرتاث العريب، بريوت، طبعـة 
أليب العباس شمس الدين أمحد بن . وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  §

: بـاس، دار الثقافـة إحـسان ع. د: حممد بن أيب بكر بن خلكـان، حققـه 
 .بريوت ـ لبنان 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 




 




 ابن عبداهللا واسيني 
بجامعــة حممـد بوضــياف، واليــة املــسيلة، ) صــنف ب(أسـتاذ مــساعد  •

 .اجلزائر
قـرآن كـريم (اللغة العربيـة ختـصص يف  درجة املاجستري  عىلحصل  •

 - واليــة تلمــسان –مــن جامعــة أيب بكــر بلقايــد ) ودراســات أدبيــة
 .اجلزائر

 



 

 
 



 

 
 


ًمتثـل املعــاجم العربيــة مــصدرا هامـا للباحــث يف الدراســات اللغويــة  ً

لكـربى كـالعني للخليـل، واألدبية، وال سيام بعد أن ظهرت تلك املعاجم ا
وهتذيب اللغة لألزهـري،ومعجم الـصحاح للجـوهري، ومعجـم أسـاس 

نظور، ومعجــم ـــــــسان العـرب البـن مــالبالغـة جلـار اهللا الزخمـرشي، ول
 ...القاموس املحيط للفريوز أبادي

ًوقد شملت هذه املعاجم كثريا من شؤون احلياة العربية لغويـا وأدبيـا  ً ً
ًوفكريا وتارخييا  ومـا إىل ذلـك، باإلضـافة إىل اهلـدف األسـايس وهـو مجـع ً

ِألفاظ اللغة وحتديد صيغها ومعانيها وما يعرض ْ ًهلا أحيانا من اختالف بني  َ
هلجات القبائل، أو اختالف بـني آراء أهـل اللغـة، أو مـا أشـبه ذلـك، وقـد 
اعتمد أصـحاب هـذه املعـاجم عـىل القـرآن الكـريم وقراءاتـه وعـىل كـالم 

 كـام سـنبينه يف هـذا ،ا ونثـرا وعـىل احلـديث النبـوي الـرشيف شـعر العرب
 .البحث



 

 
 


 مـن مـشاهري العلـامء البـارزين يف اللغـة -رمحـه اهللا-)١(ّيعد األزهـري

ّوالفقه والدراسات القرآنية، وبحكم أنه قـدم يف جمـال الدراسـات اللغويـة 
ّد من أمهات كتب اللغة العربيـة ومـن أوثـق معامجهـا ومـن ُعمال متميزا ع

أغزرها مادة وأكثرهـا اسـتيعابا، فـال غرابـة أن نجـد األقـالم تتهافـت عـىل 
 .)٢(الكتابة عن حياته والرتمجة له

ل َّوقد تنوعت الكتب التي ترمجت أليب مــنصور األزهري بني املــطو
 .فيه واملقرص، وسأقترص عىل بعضها

 حممد بن أمحد بن طلحة بن نوح بن األزهر األزهـري هو أبو منصور
واألزهري . )٣("الكبار يف لغة العرب وآداهبم اهلروي الشافعي أحد األئمة

 والشافعي ،حيث ولد هبا)٤(نسبة إىل جده األزهري، واهلروي نسبة إىل هراة
                                                

 - لبنـان-إحـسان عبـاس. د:  حتقيـق- وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان–ابن خلكان : ينظر)١(
 -وياقوت احلموي .٣٣٥:ص- ٤:ج-ت. د-١٩٧١/هـ١٣٩٠  -١:ط- دار صادر–بريوت 

 -٥:ج-م ١٨٩٥هـــــ١٣١٦ -٢: ط- دار صــــادر–بــــريوت- لبنــــان–معجــــم البلــــدان
ــري. ٣٩٦/٣٩٧:ص ــن كث ــة–واب ــة و النهاي ــان- البداي ــريوت-  لبن ــارف– ب  -٢: ط- دار املع

 طبقـات -وتاج الـدين عبـد الوهـاب الـسبكي. ١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج-م١٩٩٥هـ١٤٢٦
 مطبعة عيـسى - القاهرة- مرص- الطناحى وعبد الفتاح احللوحممود:  حتقيق-الشافعية الكربى

 . ٦٣: ج- ٣: ج-م١٩٦٥/هـ١٣٨٤ -١: ط-البايب احللبي
 - مرص-عبد السالم هارون و حممد عيل النجار:  حتقيق- هتذيب اللغة -أبو منصور األزهري)  ٢(

 -١: ج-. م١٩٦٤/هــ ١٣٨٤ -١: ط– املؤسسة  املـرصية العامـة للتـأليف والنـرش–القاهرة
 .٥/١٦:ص

 .٥: ص-١:ج-  املصدر نفسه )٣(
 =:  مدينة عظيمة مشهورة، من أمهات مدن خراسـان، يقـول يـاقوت احلمـوي- بالفتح– هراة -) ٤(



 

 
 

 .)١(نسبة إىل مذهبه الفقهي
ــــن اهل ــــائتني م ــــني وم ــــني وثامن ــــد األزهــــري ســــنة اثنت َول جــــرة ُ

، بإحدى مدن خراسان التي شـهدت قـدرا مـن النـشاط )م٨٩٥/هـ٢٨٢(
َّا اجلو ترك األثر عـىل شخـصية أيب ذالعلمي يف القرن الرابع، وال شك أن ه

ُمنصور األزهري وعىل أمثاله من أهل هذه املدينة ممن عرفوا باجلد واملثابرة 
 .)٢(يف التحصيل العلمي

نة هراة، وسمع هبا من احلـسني وقد أقام األزهري صدر حياته يف مدي
وطائفة من علامئهـا، ويبـدو أنـه ختـصص يف بـادئ ) هـ٣٠١ت(بن إدريس 

ّ إال أنه حتول بعـد ذلـك إىل دراسـة ،األمر يف دراسة فـقه الشافعي، وبرز فيه
اللغة، وساعده عىل ذلك أنه اختلط ببعض القبائل العربيـة الفـصيحة فـرتة 

 .)٣(طويلة؛ حيث وقع يف األرس لدهيم
َولألزهري قدم راسخة يف علوم الدين واللغة، وكان فقيها شافعي ً 

                                                

ً مدينة أجل وال أعظم وال أفخر وال أكثر أهال منها ٦٠٧ومل أر بخراسان عند كوين هبا يف سنة " =
، وجاءها الكفار من الترت فخربوها وذلك يف وقد أصابتها عني الزمان، ونكبتها طوارق احلدثان

  ونسب إليها خلق من األئمة والعلامء، مـنهم احلـسني بـن إدريـس بـن املبـارك  أحـد ٦١٨سنة 
 -٥: ج– معجـم البلــدان - يــاقوت احلمـوي-"مـشهوري املحـدثني هبـراة  وكــان مـن الثقـات

 .   ٣٩٦/٣٩٧:ص
 .٦٣: ص- ٣: ج-لشافعية الكربى طبقات ا-تاج الدين عبد الوهاب السبكي:  ينظر)١(
 .٣٣٥: ص- ٤: ج- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان–  ابن خلكان )٢(
ري. ١٤٧: ص– ٨: ج- الكامــل يف التــاريخ-ابــن األثــري:  ينظــر)٣(  - البدايــة و النهايــة–وابــن كثــ

-أمحـد عبـد الـرمحن خميمـر.د:  تقـديم- هتذيب اللغـة-واألزهري. ١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج
 . ٥:  ص– ١: ج-م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥-١: ط- دار الكتب العلمية–ريوت  ب-لبنان



 

 
 

 لكنه غلـب عليـه االشـتهار باللغـة بـسبب -ُ كام أرشت يف البداية-املذهب
َّجامعـا لـشتات اللغـة، مط"معجمه الكبري هتذيب اللغة، فقد كـان  ًلعـا عـىل ً

 يف اللغـة، ً كـان إمامـا":، قال عنه تاج الدين الـسبكي)١("ًأرسارها ودقائقها
ّبصريا بالفقه، عر ًافا باملذهب الشافعي، عايل اإلسـناد، ثخـني الـورع، كثـري ً

ــشـافعي، متحريــا يف دينــه  )٢("ًالعبــادة واملراقبــة، شــديد االنتــصارأللفاظ ال
 وكان رأسا يف اللغة والفقه ثقة ثبتا ":مة، ثم قال عنهّووصفه الذهبي بالعال

 .)٣("دينا
ّلتفـسري؛ إذ ألـــف كتابـا يف التفـسري سـامهواألزهـري أيـضا عـامل يف ا ّ" 

ِّ، كام أنه ضمن معجمه العديد من أقوال املفرسين عند "التقريب يف التفسري َ ُ َّ
ذكره شواهد القرآن الكريم وقراءاته املختلفة أو عند رشحـه ملـادة معجمـه 

ح ّيرصالغزيرة، وهذا يشهد برسوخه  يف علوم الرشيعة والدين واللغة، بل ُ
ً وإن مل يكـن جامعـا ملعـاين التنزيـل ،وكتـايب هـذا ":يف املقدمـة بقولـهبذلك 

ً فإنه حيوز مجال من فوائدها ونكتا من غريبها ومعانيهـا ،ّوألفاظ السنن كلها ُ ً ُ َ
ِّغري خارج فيها عن مذاهب املفرسين ومـسالك األئمـة املـأمونني مـن أهـل 

 .)٤("ّالدين واالستقامةّالعلم وأعالم اللغويني املعروفني باملعرفة الثاقبة و

                                                
 .   ٣٣٥: ص- ٤: ج- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان–  ابن خلكان )١(
 .٦٤:  ص-٣:  ج- طبقات الشافعية الكربى-  تاج الدين عبد الوهاب السبكي)٢(
 - مؤسسة الرسالة – بريوت - لبنان- سري أعالم النبالء-  شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي)٣(

 .٣١٦: ص-١٦:ج.٣١٥/٣١٧: ص-١٦: ج-م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ -٢:ط
 .٧:  ص-١:  ج- هتذيب اللغة-  األزهري)٤(



 

 
 

ّأما مذهبه العقدي، فإن األزهـري سـلفي العقيـدة، يتبـع مـنهج أهـل 
السنة واجلامعة يف األسامء والصفات، واألدلة عىل ذلك كثـرية مـن معجمـه 

ِ وأمـا قـول النـاس توحـد اهللا بـاألمر "):وحد(التهذيب، منها قوله يف باب  ْ َّ
ًوتفرد فإنه وإن كان صحيحا يف العربية  ٍفإين ال أحب أن ألفظ بلفظ يف صفة ّ ِ ِْ َ ْ ُّ ُ

ْاهللا مل يصف به نفسه يف التنزيل أو يف السنة، ومل أجد املتوحد وال املتفـرد يف  َ ْ ِ
َصفاته، وإنام تنتهي يف صفات اهللا إىل مـا وصـف بـه نفـسه، وال جتـاوزه إىل  َْ

ًغريه جلوازه يف العربية، تعاىل اهللا عن التمثيل والتشبيه علوا كبري  .)١("ًاّ
ّفهذا دليل عىل ما ذكرت عىل عقيدته، إضافة إىل ما ألفه الدكتور عـيل "ُ

عقيـدة " حول عقيـدة األزهـري؛ حيـث ألـف كتابـا سـامه "بن نفيع العليان
 وقــد أفــاض حفظــه اهللا يف هــذه "اإلمــام األزهــري صــاحب هتــذيب اللغــة

 .تابه السابقّاملسألة غاية اإلفاضة، وبني غاية اإلبانة ملن شاء الرجوع إىل ك
ّوقد تـرك لنـا األزهـري كتبـا ومؤلفـات عــلمية كثـرية تـشهد بتفوقـه     ً ُ

ــا ـــلم منه ــوخه يف الع ــه ورس ــاب األدوات، : )٢(وعلم ــة، وكت هتــذيب اللغ
 وتفسري إصالح املنطق -عز وجل-والتقريب يف التفسري، وتفسري أسامء اهللا

م، واحلـيض، البن السكيت، وتفسري السبع الطوال، وتفسري شـعر أبـى متـا
وتفــسري شــواهد غريــب احلــديث ألبــى عبيــد، والــرد عــىل الليــث، وعلــل 

 .القراءات، وكتاب الروح وما ورد فيها من القرآن والسنة
أما وفاته، فيكاد املؤرخون جيتمعون عـىل أن وافتـه كانـت هبـراة سـنة 

                                                
 .٣٥٦:  ص- ٨: ج) صدق( باب -  املصدر نفسه )١(
 .١٣/١٥:  ص-١: ج– تقديم عبد السالم هارون - األزهري–هتذيب اللغة :   ينظر)٢(



 

 
 

يف ربيع اآلخر منهـا، وقيـل يف أواخرهـا، وقيـل ) هـ٣٧٠(سبعني وثالثامئة 
 .)١(حيث يذكرون أنه تويف فجأة دون مرض)هـ٣٧١(دى وسبعنيسنة إح

ِفرمحة اهللا تعاىل عىل هذا العلم الذي ترك علام خيلد اسمه يف اآلخرين،  َ ُ ّ ْ َِ
ِّوينال به الرمحة واملغفرة عند رب العاملني، آمني َ َ ُ. 

                                                
عبـد القـادر األرنـؤوط و حممـد :  حتقيـق- شـذرات الـذهب-د احلنبيلعبد احلي بن أمح:   ينظر)١(

و . ٧٢: ص- ٣:ج-١٩٨٥/هـ١٤٠٦ -١: ط- دار بن كثري- دمشق– سوريا -األرنؤوط
 .   ٣١٦: ص-١٦:  ج– سري أعالم النبالء -الذهبي



 

 
 




 : لغة
ّالعجم ضد العرب، واألعجم الـذي ال يفـصح، وامـرأة عجـامء بينـة  َ ُ َ َ َْ َ ُ

ويف احلديث عـن أيب هريـرة، . )١(ُالعجمة والعجامء البهيمة؛ ألهنا ال تتكلم
َأن رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم قال َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ٌجرح العجامء جبار« : َ َْ ُ ْ َ ُ ُِ َ ْ«)٢( 

ًإن أتلفـت شـيئا بالنهـار أو الليـل دون تفـريط مـن هدر ال يشء عليها : أي
 .)٣(مالكها

كل صالة ال جيهـر فيهـا بـالقراءة، ولـذلك سـميت صـالتا : والعجامء
                                                

َّحممـد بـن حممـد  الزبيـدي. ٣٩٠:  ص-١:ح-)عجـم( بـاب- هتذيب اللغة-األزهري) ١( ّ  تـاج -ّ
 باب -م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١: ط- دار صادر– بريوت - لبنان- من جواهر القاموسالعروس

 . ٧٨١١: ص-١:ج-)عجم(
 دار إحيـاء - لبنـان-حممد فؤاد عبد البـاقي:  حتقيق-مالك يف املوطأ يف باب جامع العقل: رواه) ٢(

ومـسلم . ٨٦٩: ص-٢: ج-باب جامع العقـل- كتاب احلدود-ت. د-ط. ط-الرتاث العريب
 دار إحيـاء - لبنـان-حممـد فـؤاد عبـد البـاقي:  حتقيق- صحيح مسلم- النيسابوريبن احلجاج

 -٣: ج-باب جرح العجامء واملعدن والبئـر جبـار- كتاب احلدود-ت.د-ط.د-الرتاث العريب
والعجامء باملد هي كل احليـوان سـوى اآلدمـي وسـميت البهيمـة عجـامء ألهنـا ال . ١٣٣٤: ص

 رشح النـووي عـىل صـحيح -ينظـر النـووي. البـاء اهلـدرتتكلم واجلبـار بـضم اجلـيم وختفيـف 
 -١١:  ج-م١٩٧٢/هــ١٣٩٢ -٣:ط- دار إحيـاء الـرتاث العـريب– بـريوت - لبنـان-مسلم
:  حتقيـق-املعـاين واألسـانيد  التمهيد ملا يف املوطأ من-ابن عبد الرب أبو عمر يوسف. ٢٢٥:ص

 .  ١٩: ص- ٧:  ج–م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ -١: ط-حممد الفالح 
 - دار املعرفـة– بريوت - لبنان -حمب الدين اخلطيب : حتقيق - فتح الباري-ابن حجر : نظري) ٣(

 ٤٨:  ص- ٤: ج- املنتقى - و الباجي-٣٦٧:  ص-١٩:  ج- د ت-ط.د



 

 
 

: الظهر والعرص بـالعجاموين، ويقـال للـصبي مـا دام ال يـتكلم وال يفـصح
 :قال امرؤ القيس. صبي أعجم

َصــم صـداها َ َ َوعــفا ََّ َ َرسمها َ ُ ْ ْواستعجمت  َ َ َْ ْ ِ عن منطق السـائلَ َ َِ ْ ْ َ 
ًوالعجمة معظم الرمل وأشده تراكام، سمي بذلك لتداخله واستبهام أمـره  ُ

 .)١(عىل سالكه
 تدل عـىل اإلهبـام والغمـوض )ع ج م(من ذلك كله يتضح لنا أن مادة

ُولكنا وجدنا اللغويني يقولون تعجيم الكتـاب تنقيطـه . وخالف اإليضاح
 ذلـك فمعنـى قولنـا أعجمـت الكتـاب كـي تستبني عـجمته وتتضح، وعىل

 .)٢(أوضحته وبينته
ــاك تناقــضا بــني املعجــم بمـــعنى اإلهبــام  ًوقــد يتخيــل القــارئ أن هن
الكـامن يف االسـتعامالت األوىل، وبـني املعجـم بمعنـى اإليــضاح، ولكـن 

إنام هي لإلزالة ) أعجم(ًبالتأمل ال نرى هناك تناقضا، وذلك أن اهلمزة من 
 إن قوهلم أعجمـت عـىل ":ول ابن جني أبو عثامن ابن جنيوالسلب، كام يق

وزن أفعلـت، واهلمــزة فيــه وإن كانــت يف غالـب أمرهــا إنــام تــأيت لإلثبــات 
                                                

  عـامل- بـريوت- لبنـان- حتقيـق حممـد عـيل النجـار - اخلـصائص-أبو عثامن ابن جنـي :  ينظر)١(
 .٧٥: ص- ٣:  ج- م١٩٨٢/هـ١٤٠٣  -٣ ط-الكتب

إبـراهيم .مهـدي املخزومـي ود. د:  حتقيـق- معجـم العـني-اخلليل بن أمحـد الفراهيـدي: ينظر) ٢(
 -م١٤٠٨/١٩٨٨ -١: ط- مؤسـسة اإلعالمـي للمطبوعـات– بـريوت - لبنان -السامرائي

 لـسان -وابن منظـور. ٢٣٨ -٢٣٧: ص١:ج-)عجم( فصل -باب العني واجليم وامليم معهام
ــاء الــرتاث العــريب دا– بــريوت- لبنــان -العــرب  بــاب – م١٩٨٨/هـــ١٤٠٨ -١: ط–ر إحي

 .٣٨٥:  ص- ١٢:ج-)عجم(



 

 
 

ًواإلجياب، نحو أكرمت زيدا أي أوجبـت لـه الكرامـة، وأحـسنت إليـه أي 
ًأثبت له اإلحسان، فقـد تـأيت اهلمـزة أيـضا يـراد هبـا الـسلب والنفـي، مثـل 

 .)١("ي زلت له عام يشكوهًأشكيت زيدا، أ
 تدل عىل اإلهبام واإلخفاء، إال أن كلمة *عجم*من ذلك نستنتج أن مادة 
 "أعجـم" املزيـد بـاهلمزة، فأصـبح معنـى "أعجم"معجم مشتقة من الفعل 

ْأزال العجمة واإلهبام ُ. 
َإن الساعة آتيـة أكـاد أخفيهـا(: ومن ذلك قول اهللا عز وجل ِ ِْ َُ َُ ٌَ ََ َّ َّ سـورة  )ِ

 .)٢(أكاد أظهرها: أي .١٥:آلية ا-طه
وعىل هذا األساس يكـون قولنـا أعجمـت الكتـاب معنـاه أزلـت منـه 

ًونظـريه أيـضا أشـكلت . أزيل عنها خفاءهـا )أخفيها(استعجامه،كام كان 
 .)٣(الكتاب إذا أزلت عنه إشكاله

 :اصطالحا
هـا، مرتبـة ّهـا أو جلّاملعجم اصطالحا كتاب يضم كلـامت لغـة مـا، كل

ًاصا مرشوحة بام يزيل خفاءهـا وإهبامهـا، ومـضبوطة ضـبطا يبـني ًترتيبا خ ً
 .حركاهتا وحروفها مقرونة بام يوضح صيغها، واشتقاقاهتا، وكيفية نطقها

أو هو كتاب يضم ألفاظ اللغـة العربيـة مرتبـة عـىل نمـط معـني، مـرشوحة 
                                                

 دار - دمـشق– سوريا-حسن هنداوي .د :  حتقيق- رس صناعة اإلعراب-أبو عثامن ابن جني ) ١(
 .٣٧:  ص-١: ج- م١٩٨٥/هـ١٤٠٥-١: ط-القلم

 .٥٨:  ص- ٣:  ج- الكشاف-أبو حممود الزخمرشي : ينظر ) ٢(
 . ٣٩/٤٠:  ص-١: ج - رس صناعة اإلعراب-ابن جنيأبو عثامن ) ٣(



 

 
 

ًرشحا يزيل إهبامها، ومـضافا إليهـا مـا يناسـبها مـن املعلومـات التـي تفيـد  ً
 .احث، وتعني الدارس عىل الوصول إىل مرادهالب

أو هو كتاب يـضم بـني دفتيـه أكـرب عـدد مـن مفـردات اللغـة مقرونـة 
ًبرشحها، وتفسري معانيها، عىل أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما عـىل 

 .حروف اهلجاء أو املوضوع
واملعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمـة يف اللغـة مـصحوبة بـرشح 

 .)١(ّاشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبني مواضع استعامهلامعناها و
بعدما عرفنا معنى املعجم يف اللغة واالصطالح، أشري هنا إيل أن هناك 
ًمصطلحا آخر اشتهر بني الناس وهو القاموس، ويعنون بـه املعجـم سـواء 

 .ًأكان خاصا باللغة العربية، أم بأي لغة أجنبية، أم كان مزدوج اللغة
 .)٢(ًأبعد موضع غورا يف البحر: لمة القاموسومعنى ك

وكلمة القاموس هذه صارت مرادفة ملصطلح املعجـم بـسبب تـسمية 
القـاموس املحـيط، : جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي معجمـه بــ

 أراد أن يصف معجمه بالغزارة ملا اشتمل عليه من مادة - رمحه اهللا -وكأنه
 ... ": تـضح لنـا ذلـك مـن قولـه يف مقدمتـهعلمية، اعتربهـا هـو رصـينة، ي

َّوضمنته خالصة مـا يف العبـاب واملحكـم، وأضـفت إليـه زيـادات مـن اهللا 
... تعاىل هبا وأنعم، ورزقنيها عند غويص عليها من بطون الكتـب الفـاخرة

                                                
 .٣٨ ص-   مقدمة الصحاح-أمحد عبد الغفور عطار) ١(
 .٣٢٣:  ص-٨:  ج-)قمس(هتذيب اللغة ـ مادة -األزهري )  ٢(



 

 
 

 .)١("وأسميته القاموس املحيط ألنه البحر األعظم
الـذي عنـون بـه وعىل ذلك فإنه يمكن القـول بـأن القـاموس املحـيط 

ٌالفريوز آبادي معجمه، وصف هلذا املعجم بأنه بحر واسـع أو عميـق، كـام 
 .نسمي بعض كتبنا الشامل، أو الكامل، أو الوايف  أو نحو ذلك

                                                
 .٣:  ص-١:  ج- القاموس املحيط- حممد بن يعقوب الفريوز آبادي -) ١(



 

 
 




اختلفت مناهج اللغويني يف إيراد أبـواب املعجـم؛ فمـنهم مـن اختـار 
ياها ترتيبه اخلاص، ومـنهم مـن رأى مجـع مجع املواد حسب األلفاظ مرتبا إ

املواد حـسب املوضـوعات مبوبـا هلـا حـسب املعـاين، وقـد اختلفـت طـرق 
الرتتيب لدى الطـائفتني؛ فـذهبت الطائفـة األوىل إىل ترتيـب األلفـاظ عـىل 

ــاظرة إىل احلــرف األول )١(خمــارج احلــروف ــة ن ، أو عــىل احلــروف اهلجائي
ــصالوجت  أو احلــرف األخــري هلــا)٢(لفظــةلل ــا واحلــرف األول ف ــه باب ، )٣(عل

وذهبــت الطائفــة الثانيــة إىل إيــراد األلفــاظ اخلاصــة باملوضــوع املعقــود لــه 
، واالستشهاد بكل منها أو لبعضها أو إىل إيراد النصوص الشعرية )٤(الباب

 .اخلاصة بالباب واستخراج األلفاظ ورشحها
 :هممجفيمكن أن نستنتج أن للعلامء منهجني يف ترتيب معا

 حسب املعاين: املنهج األول
 فيجمعون الكلامت ؛بالنظر إىل معانيها جـمع مفردات اللغة وتصنيفها

ٍالتي تتعلق بموضوع واحد يف موضع واحد؛ بحيث تكون تلـك الكلـامت  ّ
ّواحـدة، وتـسمى هـذه  ًاملرتبطـة بتلـك العالقـة اللغويـة جمموعـة يف رسـالة ُ
ـــ ــشتمل عــىل هــذه املفــردات م ــي ت ــايناملؤلفــات الت أو معــاجم  عاجم املع

                                                
 .  من ذلك معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي)١(
 .  كمعجم  املقاييس البن فارس)٢(
 .  كالصحاح للجوهري)٣(
 .  كمعجم النخل والنخيل لألصمعي)٤(



 

 
 

 .املوضوعات
 حسب األلفاظ:  املنهج الثاين

ّمجع مفـردات اللغـة وتـصنيفها بـالنظر إىل ألفاظهـا، فرتتـب األلفـاظ ُ 
ًاللغوية عىل ترتيب معني ينظر إىل احلروف التي تتكون منهـا، ســواء كـان ّّ ٍ ٍ 

ًالرتتيب مبنيا عـىل احلرف األول فالثاين، أم عىل احلرف األخري   فاألول، أمّ
ّعىل أقىص حروف الكلمة خمرجا ثم الذي يليه ً. 

واملعجم الـذي بـني أيـدينا ينتمـي إىل املـنهج الثــاين أي مــدرسة التقلبـات 
 اعتمد املـنهج الـصويت وسـار يف -رمخه اهللا-الصـوتية؛ فصاحبنا األزهري 

 .  طريقة التقلبات أي تقليب احلروف املكونة للباب



 

 
 




 وكتـب اللغـة ًةّكان اهلـدف العـام مـن تـأليف املعـاجم العربيـة خاصـ
ُعموما هو حراسة القرآن الكريم من أن يقتحمه حلن يف النطـق أو خطـأ يف 
ُالفهم، ومحاية  اللغة العربيـة مـن أن يقـتحم حرمهـا دخيـل ال تـرىض عنـه 

 بمـوت العلـامء ُالعربية، وصيانة هذه الثروة اللغويـة واألدبيـة مـن الـضياع
ــاب  ــة بالكت ــظ املوضــوعات اللغوي ــاحتيج إىل حف ــتهم، ف ــن حيــتج بلغ وم
والتدوين خشية اضمحالهلا وما ينشأ عن ذلك من اجلهل بالقرآن الكـريم 

 .واحلديث النبوي الرشيف
َّ فعلينا أن نجتهد يف تعلم مـا يتوصـل ":يقول األزهري يف هذا الصدد ُ ُّ َ

ِّتاب ثم الـسنن املبينـة جلمـل التنزيـل بتعلمه إىل معرفة رضوب خطاب الك ُّ
َاملوضحة للتأويل لتنتفي عنا الشبهة الداخلة عىل كثري ْ الزيغ من رؤساء أهل ّ َّ

ــم عــىل  ــآرائهم رواإلحلــاد ث ــأولوا ب ــذين ت ــدع ال َّءوس ذوي األهــواء والب َ ِ
ّجل وعـز-َّ فأخطئوا وتكلموا يف كتاب اهللا ،املدخولة ِ بلكنـتهم العجميـة -ّ ّ
ُّفة ثاقبة فضلوا وأضلواَدون معر ُّ")١( 

لذلك شمر كثري من العلامء و املفـرسين واللغـويني ومـن بيـنهم أئمـة 
اللسان وأصحاب املعاجم لذلك، وكتبوا فيه الدواوين وألفوا فيه الكتب، 
وقـامت كل طائفة بفن مــن فنونه؛ فاعتنى قوم بضبط لغاته وحتريـر كلامتـه 

كلامتــه وآياتــه وســوره وأحزابــه ومعرفــة خمــارج حروفــه وعــددها وعــدد 
                                                

 .٤: ص - ١:ج- هتذيب اللغة-  األزهري - )١(



 

 
 

وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته وغري ذلك مـن حـرص الكلـامت املتـشاهبة 
ّوا القراء، ّواآليات املتامثلة من غري تعرض ملعانيه وال تدبر ملا أودع فيه، فسم

واعتنى النحاة باملعرب منه واملبني من األسامء واألفعال واحلروف العاملة 
الم يف األسامء وتوابعها ورضوب األفعـال والـالزم وغريها، وأوسعوا الك

 .)١(...واملتعدي ورسوم خط الكلامت ومجيع ما يتعلق به
قـا ّف ابن منظور صاحب املعجم املشهور، لسان العرب، كان موّولعل

ٌ وليس يل يف هذا الكتاب فضيلة ":عندما ذكر أمهية معجمه بقوله يف مقدمته
ُأمت هبا، وال وسيلة أمتسك  َّ َّبسببها، سوى أين مجعت فيه ما تفـرق يف تلـك ُّ

ِّ ويوضح غرضـه مـن هـذا العمـل اللغـوي الـضخم "...الكتب من العلوم
ِّفإين مل أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، ": فيقول

:  إىل أن يقــول"...َّإذ عليهــا مــدار أحكــام الكتــاب العزيــز والــسنة النبويــة
َّذا األوان من اخـتالف األلـسنة واأللـوان، حتـى لقـد ُوذلك ملا رأيته يف ه"

ًأصبح اللحن يف الكالم يعد حلنا مردودا وصار النطق بالعربية من املعايـب  َ ُ ًُ ُّ
ــة،  ــة األعجمي ــات يف اللغ ــصانيف الرتمجان ــاس يف ت ــافس الن ــدودا، وتن ُمع ً

 .)٢("وتفاصحوا يف غري اللغة العربية
ن تأليفـه املعجـم هـو حفـظ يظهر كالم ابن منظور أنه جعل اهلدف مـ

 .أصول اللغة العربية ومحايتها من اللحن
                                                

 - بـريوت- لبنـان-سعيد املندوب:  حتقيق- اإلتقان غي علوم القرآن- جالل الدين السيوطي)١(
 .٧٢٧: ص. م١٩٩٦/هـ١٤١٦ -١: ط–دار الفكر

 .١٣ -١٢:  ص- ١:  ج- لسان العرب-ابن منظور  )٢(



 

 
 

 :ويمكن أن نستنتج أمهية املعاجم وفوائدها كام ييل
ü وترصيفاهتا معرفة الضبط الصحيح للكلمة بحركاهتا. 
ü والغامضة الكشف عن معاين املفردات الغريبة. 
ü ،واشتقاقاته معرفة أصل اللفظ. 
ü الواحد أو األلفاظ التي هلـا ف عىل مجيع دالالت اللفظّالتعر 

أكثر من داللة فيجعلنا نتعرف عىل بعض الظـواهر اللغويـة، 
 ...االشرتاك اللفظي واألضداد: مثل
ü العامية معرفة األلفاظ الفصيحة، ومتييزها عن األلفاظ. 
ü وتطور دالالته، واستعامالته معرفة تاريخ اللفظ. 
ü ستعاملاال معرفة األلفاظ والكلامت القديمة التي هجرها. 
ü وهـي مفـردة، ومعناهـا يف الـسياق مـع  معرفة معنـى الكلمـة

 .مثيالهتا من الكلامت
ü  ،معرفــة بعــض الــشواهد اللغويــة، والنحويــة، والــرصفية

ــة  ــشعرية والنثري ــة وال ــشواهد القرآني ــذلك ال ــة وك والبالغي
 .وأصحاهبا

ü  جعل اللغة قادرة عىل مواكبة العلوم والفنون، وذلك بإطالق
: اللغة اللفظي؛ مثل خرتعات اجلديدة من خمزونأسامء عىل امل

ــة  ــة هــاتف، وطابع ــذياع، وكلم ــة م ـــاسوب وكلم ــة ح كلم
 .وغريها من األلفاظ اجلديدة

ü ومحايتها من االندثار املحافظة عىل سالمة اللغة. 



 

 
 

ّوجتدر اإلشارة إىل أن النشاط املعجمي اتـسع بمختلـف أشـكاله يف  ّ
سع عىل مستوى فـردي، بجهـود علـامء ّاللغة العربية يف عرصنا احلارض؛ فات

ّولغويني ومتخصصني أمثال املنجـد واملعجـم والقـاموس، وعـىل مـستوى  ِّ
ــز  ـــربية، ومراك ـــغة الع ــامع الل ـــربية، مثــل جم ــار الع ــسات يف األقط املؤس
ــل  ــومي، مث ــة، واجلامعــات، وعــىل مــستوى ق ــات العلمي البحــوث، واهليئ

 .هنية العربيةّاملنظامت العربية املتخصصة، واالحتادات امل
ّوكل هذه املعاجم واهليئات واملؤسسات العلمية هدفها خدمة القراء 
ّوأعني هبم الطالب والكتاب واألساتذة واملحامني والصحفيني واخلطبـاء 
والوعــاظ وأمثــاهلم، وبعبــارة أخــرى أولئــك الــذين يــستخدمون اللغــة يف 

ُّالكالم والكتابة، ويمدهم بمعلومات لغوية عن الكلامت ُ  والتعبريات وعن َ
معانيهــا واســتعامالهتا وجماالهتــا، وكــذا التفريــق بــني صــحيحها وخطئهــا 

 ... وأفصحها
 ؛كام أن احلاجة ماسة إىل استخدام املعجـم يف كـل مراحـل الدراسـة

ُفالتلميذ الصغري تقابله كلامت صعبة كثرية يقـف أمامهـا حـائرا، واملـدرس 
لبحـث والكـشف عـن مـدلوالهتا كثريا ما تصادفه كلامت غريبة حتتاج إيل ا

املختلفة، وإن حتديد مفهوم الكلمة يساعد عيل وضوح الفكرة املتضمنة يف 
ــة  ــدفع باملعرف ــذي ي ــسليم ال ــي ال ــك إىل الفهــم العلم ــؤدي ذل ــارة، وي العب

 .خطوات إيل األمام



 

 
 




 

ّا القرآن الكريم بعيدا عن أي زيغ أو حتريف، ومن هذا لقد وصل إلين ً
ّاملنظور كان لزاما عىل علامء اللغة واملعـاجم والنحـو احلفـاظ عليـه مـن أي  ّ ً
َّحلن قد يأتيه من أولئك الذين اعتنقوا اإلسـالم مــن غـري العــرب، أو ممـن  ٍ
ٌكان الحتكاكهم بالشعوب األخرى أثر يف لـغتهم، فأصـاب لـساهنم لكنـة ّ 

 .أبعدهتم عن الفصاحة
َّ وجيب أال ننسى أن القرآن الكريم أحـد الـسبل الرئيـسية  للبحـث يف  َّ
لغة العرب نثرها وشعرها؛ لتكون معينة عىل فهمه وتفسريه، فهو من هـذه 

 وسـيلة مـن وسـائل ُّعـدُاجلهة دافع إىل البحث يف اللغـة، ومـن جهـة ثانيـة ي
ــد ــه  تع ــة، فقراءات ــظ اللغ ــيلة االحتجــّحف ــاة  وس ــدها النح ــي يعتم ّاج الت

ّ حيـث إن الكثـري مـن القـراء أسـسوا ؛واللغويون يف ضبط اللغة وتقعيـدها َّ ّ
ّقواعد اللغة العربية عىل ما جـاء يف القـرآن، وال عجب يف ذلك فجلهم من 

عبد اهللا بن أيب إسحاق احلـرضمي، وعيـسى ابـن : فمن البرصيني"النحـاة؛ 
، واخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي، ومـن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العالء

 .)١("ّعيل بن محزة الكسائي، وحييى بن زياد الفراء: الكوفيني
ّأضف إىل ذلك أن هناك صـلة قويـة بـني القـراءات القرآنيـة بأوجههـا  ً

                                                
 - دار الرائـــد العـريب- مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحـو-مهدي املخزومي.  د)١(

 .٣٨٢:  ص-م١٩٨٦ -٣ ط- لبنـان-بريوت



 

 
 

ّاملتعــددة، وبــني الدراســات املعجميــة واللغويــة، النحويــة منهــا والــرصفية 
ويمـة إىل فهـم كتـاب اهللا تعـاىل، ّ حيث إن اللغـة هـي الـسبيل الق؛والبالغية

ّومعرفة دقائقه وخوافيه التي ال يعقلها إال العلامء الذين اجتهوا إىل املحافظة  َُ ْ َِ
عىل لغة القرآن الكريم بقراءاتـه املختلفـة ومـا هلـام مـن تـراث؛ فـرشعوا يف 
وضع العلوم اللغوية واألدبية خدمة هلام، فكان علم النحو، وعلم الرصف 

ِ األخرى، لتقويم اللسان و ضـبط اللغـة ومـا يعـرض هلـا مـن وعلوم اللغة ْ َ
ّأخطاء، وال سيام أن العربية جعلت حتتك بلغة األعاجم بعد الفتح، وأخـذ 
ّيترسب إىل بعض الناطقني هبا يشء من عوارض اللحن، فجمعوا مفرداهتا  ّ
َوتعبرياهتا من ألسنة البدو، ومجعوا الشعر من رواته، وأنشأوا علوم  النح و ُ
 . )١(والرصف والبالغة والعروض ومصطلح احلديث والقراءات والتفسري

فاهتامم العلامء بوضع العلوم جعلهم هيتمون بجمع اللــغة السـتنباط 
القـواعد منها، ومجع اللغـة دعـا إىل مجـع القـرآن الكـريم بقراءاتـه القرآنيـة 

ــة ــشاذة-املختلف ــا وال ــواترة منه ــرب -املت ــالم الع ــرشيف وك  واحلــديث ال
املستشهد هبم ليتاح لعـامل اللغـة واألدب أن يـستند يف قواعـده عـىل شـاهد 

 .ّثابت موثق
وإذا كــان املحققــون مــن الفقهــاء والقــراء واألصــوليني ينظــرون إىل  

                                                
/ هــ١٣٨٨ -ط. د- دار إحياء الرتاث العريب- بريوت-لبنان البيان والتبيني  -اجلاحظ:  ينظر)١(

:  حتقيـق- املزهر يف علوم اللغـة واألدب-وجالل الدين السيوطي. ٩٩:  ص-١:ج-م١٩٦٨
:  ص- ٢:  ج-م١٩٩٨/هــ١٤١٨ -١: ط- لبنـان- دار الكتـب العلميـة-حممد عيل منـصور

٣٤١. 



 

 
 

ُّالقراءات القرآنية باعتبارها وسـيلة تعبـد، وطريـق تقـرب إىل اهللا   -تعـاىل–ُّ
ًورشطا من رشوط صحة الصالة، ومصدرا للترشيع وال تحريم والتحليل، ً

نظـرة مغـايرة؛ ألن هـدفهم  فإن أصحاب املعـاجم واللغـويني نظـروا إليهـا
خمتلف، وغايتهم من قبول القراءة ليست العبـادة أو الـصالة هبـا، إنـام هـي 

ًجمرد إثبات حكم لغوي أو بالغي، ولذا فقد وضـعوا رشطـا واحـدا ً  كـام -ّ
ة نقلهـا عـن ّوهـو صـحة االستدالل اللغوي بالقراءة، ّلصح -ذكرنا سابقا

ُالقارئ الثقة حتى ولو كان فردا، سواء رويـت القـراءة بطريـق التـواتر، أو  ً
 .)١(اآلحاد، وسواء كانت سبعية، أو عرشية، أو أكثر من ذلك

ّعربيا رواه أو قرأ بـه  ّ اللغوي تعد نصا االستشهاد والقراءة من زاوية 
ة ّتالف العلامء يف صح حتى عىل فرض اخ-َمن يوثق يف عربيته، وهلذا فهي

 حتقق الرشط اللغوي، وهو النقـل عـن العـريب الثقـة، -د والصالة هباّالتعب
 .ًكان فردا حتى ولو

ّكام أن جـوهر االخـتالف بـني العلـامء يتمثـل يف اخـتالف مـوقفهم يف 
االستشهاد بالصيغ والرتاكيب والرصف والنحو، فأما املعجم فكان يعتمد 

 للنزاع عند العلامء، ألن ما يتعلق بالشواهد يف عىل املعنى، وهو غري موضع
ُاملعاين والبيان والبديع يستشهد عليها حتى بغري املوثوق بفصاحتهم، سواء  ََ ُْ ْ

 علوم ":أكانوا يف عرص االحتجاج أم يف غريه،  يقول صاحب خزانة األدب
                                                

 - املحتسب يف تبيني وجوه شـواذ القـراءات واإليـضاح عنهـا -أبو الفتح عثامن بن جني:  ينظر)١(
 -عبـد   الفتـاح إسـامعيل شـلبي. ود. عبـد احللـيم النجـار. عيل النجـدي ناصـف ود: حتقيق
 .٣٢:  ص- ١:ج-م١٩٩٤/هـ١٤١٥-١: ط- مطابع األهرام- القاهرة-مرص



 

 
 

 اللغة، والرصف، والنحو، واملعاين، والبيان، والبديع، والثالثة: األدب ستة
ــه  ــة األخــرية، فإن ــشهد عليهــا إال بكــالم العــرب، دون الثالث ُاألول ال يست َُ ُ
ُيستشهد فيها بكالم غريهم من املولدين؛ ألهنا راجعة إىل املعاين، وال فـرق 

 .)١("يف ذلك بني العرب وغريهم؛ إذ هو أمر راجع إىل العقل
 َّفـإن...": ُويقول ابن جني يف اخلصائص عن االستشهاد بشعر املتنبي

 )٢("َّاملعاين يتناهبها املولدون كام يتناهبها املتقدمون
ْ فإن املعاين ال يرفعها تقدم، وال يزري هبـا "ًويقول أيضا يف املحتسب  ُ ٌ ُّ

ٌتأخر فأما األلفاظ فلعمري أين هذا املوضع معترب فيها، وأما املعاين ففائتـة . ُّ
يب متام يف اللغة كـان بأنفسها إىل مغرسها، وإذا جاز أليب العباس أن حيتج بأ

 .)٣("َّاالحتجاج يف املعاين باملولد اآلخر أشبه
ّ فإذا أخذت املعاين من شعر املول ّدين واملحدثني وغريهم، كام مر ّ بنـا، ُ

ــدح يف  ــواترت عــن رجــال، ال يق ــي ت ــراءات الت ــذ الق ــاب أوىل أخ فمــن ب
ربيـل ّفصاحتهم وال علمهم، إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، ثـم إىل ج

 .عليه السالم ثم إىل رب العزة واجلالل
ٍومـا هـو عـىل الغيـب بـضنني{ وقوله تعـاىل ":من ذلك قول اخلليل ِ َ ِ ِ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ{ 

                                                
 اهليئة املرصية العامة - مرص-عبد السالم هرون: حتقيق - خزانة األدب- البغدادي القادر عبد )١(

 .٢٩:  ص-١:ج-١٩٧٩/هـ١٣٩٩ -ط. د-للكتاب
 .٢٤:  ص- ١:  ج - اخلصائص -ن بن جني   أبو الفتح عثام)٢(
 -١:ج - املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهـا - أبو الفتح عثامن بن جني )٣(

 .٢٩:  ص-املزهر يف اللغة -جالل الدين السيوطي : وينظر. ٢٣١:ص



 

 
 

ومـا هـو عـىل الغيـب بـضنني؛ أي بمكتـوم ملـا . ٢٤:  اآلية -سورة التكوير
فإنـه نـسب .)١("أوحي إليه مـن القـرآن، وقـرأت عائـشة بظنـني أي بمـتهم

نني عائشة ريض اهللا عنها وهي من هي يف العلم والفصاحة ّالقراءة ألم املؤم
 .والثقة

وإذا اعتربنا أن هذه القراءات القرآنية بمثابة هلجات عربية نزل القرآن 
هبا عىل سبيل التيسري عىل األمة عىل وجه من وجوه معنى األحرف السبعة، 
فإن هذه اللهجـات ال يقـدح يف فـصاحتها وال تبعـد مـن حيـز االسـتدالل 

 .واالستشهاد
ُّ اللغات عىل اختالفها كلها حجـة، أال ":ُيقول ابن جني يف اخلصائص ُ

ُترى أن لغة احلجاز يف إعامل ما، ولغة متيم يف تركه، كل منهام يقبله القياس،  َْ َ ٌَّ ِ ْ َ
َّفليس لك أن ترد إحدى اللغتني بصاحبتها، ألهنا ليـست أحـق بـذلك مـن  ّ

َاألخرى، لكن غاية ما لك يف ذلك  َ ِّأن تتخري إحدامها فتقوهيـا عـىل أختهـا، ُ َّ
ّوتعتقــد أن أقــوى القياســني أقبــل هلــا، وأشــد نــسبا هبــا، فأمــا رد إحــدامها  ً ُّ ُ

ُأال تـرى إىل قولـه صـىل اهللا عليـه وسـلم نـزل القـرآن بـسبع . باألخرى فال
ــاس ســواء، أو  ــان يف القي ــت اللغت ــاف، هــذا إذا كان ــا شــاف ك ٍلغــات كله ٍ ٍُّ

ــإن ق ــاربتني، ف ــذت متق ــرت األخــرى جــدا أخ ـــدا، وكث َلــت إحــدامها جـ ً ً ّ ّ
ُفالواجب يف مثل ذلـك اسـتعامل مـا هـو ... ًبأوسعهام رواية وأقوامها قياسا ُ

ًأقوى وأشيع، ومع ذلك لو استعمله إنسان مل يكن خمطئـا لكـالم العــرب،  ِ ْ ُ

                                                
 .١٠: ص-٧:ج-)ضن(باب - معجم العني-اخلليل بن أمحد الفراهيدي) ١(



 

 
 

ٍفإن الناطق عىل قياس لغة من لغات العرب مصيب غري خمطئ، لكنه خمطئ 
تني، فإن احتاج لذلك يف شعر أو سجع فإنه غري ملوم وال منَكر ألجود اللغ

 .)١("عليه
 إال -ّفإذا كان رد لغة عىل حساب لغة أخرى غري ممكن يف االستدالل 

ّ فــالقراءات القرآنيــة هلــا املزيــة يف عــدم رد بعــضها ملكانتهــا -التفــضيل
ز القدح يف وقدسيتها، أما القراءة الصحيحة املتواترة فهي قرآن كريم ال جيو

 . كلمة منها مهام كان األمر
القرآنيـة يف املعـاجم كـان  القـراءات من هذا يتضح لنا جليا أن وجود

 ؛ن كـل النـواحي اللغويـة واملعنويـة والبالغيـةـالقصد منه االستدالل هبا م
عـىل . كإثبات وجود اللفظ يف اللغة، أو ضبط نطقه، أو ذكر معناه، وغريها

 :ما سنبينه يف ما ييل
 .الناحية اللغوية: أوال

لقد أورد علامء املعاجم القراءات القرآنية لالستشهاد هبا مـن الناحيـة 
اللغوية أي للتدليل عىل صحة املعلومة اللغوية املقدمة يف متن املعجم؛ فإذا 

ة ّتها، وصــحّوردت أي لفظــة يف قــراءة مــن القــراءات فــيحكم عــىل صــح
 : األمثلةمعناها، عىل النحو الذي سأبينه يف هذه 

ü ــوايل التــدليل عــىل صــحة املفــردة املــذكورة يف املعجــم ؛ كجــواز ت
َّقـل   إن  (: ساكنني يف كلمة واحـدة، وذلـك نحـو قـراءة نـافع لقولـه تعـاىل ِ ْ ُ

                                                
 .٢٤:  ص-١: ج - اخلصائص -ح عثامن بن جني  أبو الفت-)١(



 

 
 

َصاليت  و َنسـكي  وحمياي  ومأمايت  هللاَِِّ  رب العاملني ِ َِ َ ِّ َ َ َْ َ َ َ َ ُِ ِْ َ :  اآلية - سورة األنعام )ُ
 .)١(ثانية من حميايبتسكني الياء ال. ١٦٢

 " التقـت حلقتـا البطـان"وأما قول العرب... ": قال ابن سيدا املريس
بغـري حــذف ألــف حلقتـا لــسكوهنا وســكون الــالم، فـإهنم مجعــوا فيــه بــني 
 ساكنني يف الوصل غـري مـدغم أحـدمها يف اآلخـر، وعـىل هـذا قـراءة نـافع

ِوحمياي  ومأمايت( َ َ ََ َْ  هبا ممدودة، وهـذا مـع بسكون ياء حمياي لكنها ملفوظ )َ
 .)٢("ّكون األول منهام حرف مد

فقد استدل ابن سيدا عـىل جـواز تـوايل الـساكنني بقـراءة نـافع، وهـي 
 .قراءة متواترة

؛  عىل جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرفاالستدالل
ــه  ــشعر، وأنــه يتــسامح في ــك وإن عــده بعــض العلــامء ســمجا يف ال ًفــإن ذل ّ

ُلــشعرية، فإن ورود القراءة القرآنية هبذا يبعد القـول بـسامجته، للرضورة ا
َوكـذلك  زيـن  لكثـري مـن  (: والقراءة الدالة عـىل ذلـك قولـه تبـارك تعـاىل َ َِ ِ ِ ٍِ َ َّ َ ََ َ

ْاملرشكني  قتل  أوالدهم  رشكـاؤهم   لـريدوهم ُ ْ ُْ ُ ُ ْْ َِ ِ ِ ُِ َ ُْ َ َْ َ َ ِ :  اآليـة - سـورة األنعـام )ُْ
 نائب فاعل، ونصب أوالدهم عىل املفعولية، وجر ُبرفع قتل عىل أنه. ١٣٧

                                                
بـدر الـدين قهـواجي و بـشري :  حتقيـق -  احلجـة يف القـراء الـسبعة- أبو عيل احلـسن  الفـاريس)١(

:  ص- ٣:  ج-م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ -١: ط- سوريا- دمشق- دار املأمون للرتاث-حوجيايت
 .٢٧:  ص- اخلصائص-أبو الفتح عثامن بن جني: وينظر . ٤٤٠

- لبنـان-عبد احلميد هنـداوي:  حتقيق- املحكم واملحيط األعظم-و احلسن بن سيدا املريس أب)٢(
. ٧: ص-٣:ج-)حلــق(بــاب -م٢٠٠٠/ هـــ١٤٢٠-١:ط-دار الكتــب العلميــة-بــريوت
 .٦٣:  ص-١٠:ج-)حلق(باب- لسان العرب-ابن منظور: وينظر



 

 
 

باإلضافة إىل قتل وهو من إضافة املصدر إىل فاعله، وهـذه قـراءة  ِرشكائهم
 .)١(ابن عامر أحد القراء السبعة

وقــد عــارض بعــض النحــاة هــذه القــراءة، وبعــض املفــرسين أمثــال 
 ":حـاةًالكـشاف، متابعـا الن ّالزخمرشي الذي رد هذه القراءة حيـث قـال يف

ْقتل أوالدهم رشكائهم(وأما قراءة ابن عامر ِْ ِ َ َْ ُ َُ َ َْ َ  ١٣٧:  اآلية- سورة األنعام)ُ
القتل ونصب األوالد وجر الرشكاء عىل إضافة القتل إىل الــــرشكاء،  برفع

الظـرف، فـيشء لـو كـان يف الـرضورات وهـو الـشعر،  والفصل بينهام بغري
ًلكان سـمجا مـردودا، فكيـف بـه يف نثـور؟ فكيـف بـه يف القـرآن الكـالم امل ً

 عـىل -أي ابن عـامر  - الكريم املعجز بحسن نظمه وجزالته؟ والذي محله
ًذلك أن رأى يف بعض املصاحف رشكائهم مكتوبا باليـاء، ولـو قـرئ بجـر 
األوالد والــرشكاء، لكــان األوالد رشكــاءهم يف أمــواهلم ولوجــد يف ذلــك 

 .)٢(االنكباب مندوحة عن هذا
ي تفصيال تاما ورائعا يف الوقت نفسه يف تفسري هذه ّوقد فصل القرطب

َاآلية الكريمة بعدما ذكر القراءات األربع هلا ُ، أعرضت عن ذلك صفحا )٣(َ
 .خمافة التطوال، وخمافة اخلروج عن املوضوع الذي نحن بصدد معاجلته

                                                
 .٤١٠: ص- ٣:  احلجة يف القراء السبعة ج- أبو عيل احلسن  الفاريس)١(
دار إحياء الرتاث العريب  –بريوت-لبنان  -عبد الرزاق املهدي:  حتقيق- الكشاف-  الزخمرشي)٢(

 .٥٤:  ص- ٢:ج-ت.د-ط.د–
دار إحيـاء الـرتاث - بريوت- لبنان- اجلامع ألحكام القرآن-جممد أبو عبد اهللا القرطبي:  ينظر)٣(

 .٩٣-٩١: ص-٧:ج-م١٩٨٥/  هـ١٤٠٥-١:ط-العريب



 

 
 

 .الناحية املعنوية: ثانيا
ّكثريا ما كان اختالف وجوه القراءة يؤدي إىل اختالف وجهات النظر  ً

ختيـاره  ااء من وافـقّيف معاين اللفظ القرآين، وفق الوجه املختار، فمن القر
معنى اللفظ وأبقى عليه، ومنهم من خالف اختياره معنى اللفظ ووجه إىل 

 :آخر غري األول، واألمثلة عـىل ذلك كثرية منها معنى
ü َوقرآنـا فرقنـا(:  ّاختالف القراء يف قراءة قوله تعـاىل ْ َ ً َُ ْ َه لتقـرأه عـىل َ َ ُ َُ َ ْ َ ِ

ًالناس عىل مكـث ونزلنـاه تنـزيال َ ِْ ْ َ َ َّ َُّ َ َْ ٍَ ُ ُ  فقرأتـه .١٠٦:  اآليـة -سـورة اإلرساء )ِ ْ
ّاألمصار فرقناه بتخفيف الراء بمعنى أحكمناه وفـصلناه وبينـاه ّعامة قراء َّ ْ ََ .

ّ، بمعنـى نزلنـاه )ّفرقنـاه(ّوذكر عن ابن عباس أنه كان يقرؤه بتشديد الراء 
 .آية ًا بعد يشء، آية بعدشيئ

َّ  قال حممـد بـن حممـد  الزبيـدي يف معجمـه ّ  يف هـذه " تـاج العـروس"ّ
ُوقرآنا فرقناه(:"اآلية ََ ْ َ ً َُ َأي فصلناه وأحَكمناه وبينا فيه األحكـام هـذا عـىل  )ْ ّْ ّ ْ ّْ

ٍقراءة من خفف، ومن شدد قال معناه أنزلناه مفرقا يف أيام ّ ًُ َّّ ُ َْ ّ ِ ِ")١(. 
وأوىل القراءتني بالصواب عندنا القـراءة األوىل، ألهنـا  ":الطربي قال

ُاحلجة جممعة، وال جيوز خالفها فيام كانت عليه جممعة من  القراءة التي عليه
   .)٢("أمر الدين والقرآن

                                                
ّ حممد بن حمم)١(  - دار صـادر– بـريوت - لبنـان- تاج العروس من جواهر القـاموس-َّد  الزبيديّ

 . ٧٨١١: ص-١:ج-)عجم( باب -م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١:ط
 مؤسسة – بريوت - لبنان-أمحد حممد شاكر:  حتقيق-- جامع البيان يف تفسري القرآن - الطربي)٢(

 .١٧٨: ص - ١٥:ج-م٢٠٠٠/  هـ١٤٢٠ -١: ط–الرسالة



 

 
 

 يف ســورة الكهــف يف قــصة ذي اخــتالف القــراء يف قــراءة قولــه تعــاىل
ِآتوين زبر احلـديد(:القرنني ِ َْ َ َ ُ ّقـرأه باملـد   فمـن.٩٦:اآليـة  -سورة الكهف )ُِ

ُآتوين جعله من اإلعطاء، ومن قـرأه أتـوين جعلـه مـن املجـيء، والوجـه ْ أن  َ
اء، كـام قـال ــ ألنه لو أراد املجيء، ألتى معه بالب؛ن اإلعطاءـيكون ها هنا م

ْوأتـوين بأهلكـم أمجعني( :تعاىل ِْ َِ ْ َْ ُ ِ ُ  .٩٣:  اآلية -سورة يوسف )ْ
راءة هـذه احلـروف وأشـباهها، دفـع أصـحاب اء يف قّإن اختالف القر

ــه،  ــار، وتوجيه ــدعم الوجــه املخت ــردات ل ــاين املف ــتامس مع ــاجم إىل ال املع
ٍوتوضيحه، مما أدى هبم إىل أن يسهموا يف رشح مفردات عدد غري قليل من  ِ ِ ِ ِ ْ ُ ّ

   .مفردات القرآن
من هنا يمكن القول أن القراءات القرآنية قد أدلت بحظ وافر يف جمال 

أليف املعجمي واللغوي ويف الغرض الرئييس للمعاجم ملا هلا مـن أمهيـة الت
 .يف كثرة األلفاظ والعبارات وتنوع املعاين والدالالت

وكتطبيق ملا سبق رأيت من زيادة التوضيح أن أتطرق ألمهية القراءات 
 .يف معجم هتذيب اللغة

 .زهريأمهية القراءات القرآنية الواردة يف كتاب األ: املبحث الرابع
بعد تتبعنا للقراءات القرآنيـة املوجـودة يف مـتن معجـم هتـذيب اللغـة 

 ظهر لنا بجالء ووضوح املكانة العلمية للكتاب مـن -رمحه اهللا-لألزهري 
ناحية، والعرص الزاهر الذي عاش فيه املؤلف من ناحية أخرى، وكان هذا 

لقراءات يف الزمن غنيا بكتب القراءات وتوجيهاهتا وأصحاهبا، فلم تكن، ا
ِهذا الزمن،  مضطربة وقليلة بالنحو الذي عرف وشاع فيام قبل، فلم يكـن  ُ



 

 
 

بعيدا عن زمن ابـن جماهـد صـاحب الـسبعة يف القـراءات يف القـرن الرابـع 
اهلجري، ومن علامء القراءات الذين  سبقوه أو املعارصين له الذين عـاش 

سن عـيل بـن محـزة أيب عمرو بن العـالء،وأيب احلـ: معهم وأخذ عنهم أمثال
الكسائي، وأيب زكريا حييى بن زياد الفراء، وقد ذكرهم األزهري يف مقدمة 

 .)١(كتابه
ّوالذي يبدو من تصفح املعاجم اللفظيـة القديمـة هـو أن أصـحاهبا مل  ّ

 ومـن هنـا ،يكن بينهم خالف يف االحتجاج بـالقرآن وال بقراءاتـه املتعـددة
ّملصدرين، ويعد هتذيب اللغـة مـن أبـرز حتفل هبذين ا ّرأينا املعاجم اللفظية

 يف هذا اجلانب، فقد اعتنى بالشواهد القرآنية، والقراءات  معاجم األلفاظ
ًالقرآنية عناية فائقة؛ وال غرابة يف ذلك فقد ربط األزهـري خاصـة ّ  وعلـامء ّ

بــني فـــهم اللغــة ومعرفــة الكتــاب العظــيم والــسنة  ّاملـــعاجم واللغــة عامــة
 نزل القرآن الكريم واملخاطبون به عرب أولـو ":ّزهريالرشيفة، يقـول األ

 بلساهنم وصيغة كالمهم الـذي -جل ذكره-بيان فاضل وفهم بارع، أنزله 
ــه فتــدربوا بــه يعرفــون وجــوه خطابــه،  نــشأوا عليــه وجبلــوا عــىل النطــق ب
ويفهمون فنون نظامه، وال حيتاجون إىل تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة 

ّ فيمن ال يعلم لسان العرب حتى يعلمه وال يفهم رضوبه املولدين الناشئني
 .)٢("وأمثاله، وطرقه وأساليبه يفهمها

ومما يربز قيمة القراءات القرآنيـة يف معجـم األزهـري بعـض األمـور 
                                                

   ١٨:  ص- ١:  ج- هتذيب اللغة -هري األز:   ينظر)١(
 .٣/٤:  ص- ١:  ج-  املصدر نفسه)٢(



 

 
 

 :أمجلها يف ما ييل
لكم اهلائل من القراءات القرآنية التي تكـاد توجـد يف كـل بـاب : أوال

ّصل من فصوله إال واستشهد بوجه من وجوه من أبواب كتابه، فال جتد يف ف
 .ّالقراءات أو رشح قراءة أو بني قاعدة نحوية أو رصفية

يذكر األزهري أكثر من ثالثة شواهد للقـراءات ) مجع(فنجده يف باب
َّوإذا أردت كسب املال قلت مجعت ... ":القرآنية؛ منها قوله نقال عن الفراء َ

َّالذي مج(:املال كقول اهللا تعاىل َ ِ ُع ماال وعددهَّ َ َ َ ََّ ً . ٠٢:  األيـة-سـورة اهلمـزة )َ
َالذى مجع(وقد جيوز َ َ ِ  .)١(" بالتخفيف)َّ

ْفأمجعوا أمركم ورشكاءكم (:وقوله يف اآلية الكريمة ْ َ ُْ َ َُ ُ ْ ََ َُ ِ ْ :  األية-سورة يونس )َ
ْفامجعوا أمركم ورشكاءكم ( ومن قرأ ":٧١ ْ َ ُْ َ َُ ُ ْ ََ َُ ِ  بألف موصولة فإنه يعطـف )ْ
 .)٢(" وجيوز فامجعوا أمركم عىل رشكائكم)ْأمركم ( مع )كم  رشكاء(

ّوقـال اهللا جـل وعـز ":وكذلك قولـه ِيـا أهيـا الـذين آمنـوا إذا نـودي (ّ ُِ َ َِّ ُ َ ََ َ ُّ َ
ِللصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللاَِّ وذروا البيع ذلكم خري لكـم إن  ِْ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َُ ُ َِّ َ ْ َ َ ٌَ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ ُْ

ْكنـتم تع َ ُ َلمــونُْ ُ ّخففهــا األعمــش :  قــال الفــراء،٩: األيـة- ســورة اجلمعــة)َ
ُوثقلها عاصم، وأهل احلجاز قال وفيها لغة اجلمعة، وهي لبني عقيل قال ْ ُ ٌ َّ :

َاجلمعة(ًولو قرئ هبا لكان صوابا، قال والذين قالوا  َ  ذهبوا هبـا إىل صـفة )ُ
َاليوم أنه جيمع الناس، كام يقال رجل مهزة ملزة ضح ُ َ ُ َ ُ ٌ  .)٣("كةّ

                                                
 .٢٥٣:  ص-١:  ج-)مجع(باب - املصدر نفسه )١(
 .٢٥٤:  ص-١:  ج-)مجع(باب - املصدر نفسه )٢(
 اجلزء والصفحة) مجع(باب - املصدر نفسه )٣(



 

 
 

هذا الكم اهلائل من شواهد القرءات القرآنية تنبـئ عـىل مـدى اهـتامم 
جيعـل أكثـر مـن ) باب مجع(األزهري بالقراءات، حتى أنه يف الباب السابق

 . ورقة من أصل ورقتني يتحدث فيها عن القراءات القرآنية
تصديره بعض أبواب معجمه بقراءات قرآنية وإبـراز دالالهتـا، : ثانيا

ّ عجـب قـال اهللا جـل وعـز":حيث صدرها بقولـه)عجب(ك باب من ذل ّ: 
َ طني الزب بل عجبت ويسخرون( ُ ْ َُ ََ ْ َ َِ ٍْ ٍ ِ َّ قـرأ . ١٢:  اآليـة-سـورة الـصافات ) ِ

ّ بضم التاء، وهكذا قرأ عيل وابن )ُبل عجبت ويسخرون (محزة والكسائي 
ِعباس وقرأ ابن كثري ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمروبنصب التاء َ)١(. 

ّفصدر األزهري هذا الباب بقراءة من القراءات القرآنية، وهذا دليـل 
ِعىل األمهية التي يوهلا هلا ُ. 

اعتامده عىل أصحاب القراءات املشهورين وعلـامء اللغـة الـذين : ثالثا
كان هلم قدم راسخة يف جمال القـراءات وتوجيههـا مـن كـل النـواحي، مـن 

لعلـامء ذكـرا يف معجـم األزهـري، بـل وهو أكثـر ا: ذلك اعتامده عىل الفراء
 .ّيكاد يذكره يف كل استشهاداته إما يف القراءات القرآنية أو يف توجيهها

ِأما يف أخذه القراءات عنه فقـول املـصنف  وقـال الفـراء يف قـول اهللا ":ّ
ًيا أهيا الذين آمنوا توبوا إىل اهللاَِّ توبة نصوحا(: جل وعز ُ َ ْ ُ ََ ً َ ُ َُ َِّ َ ََ ِ َ ُّ  -حريم  سورة الت)َ

ًنصوحا(كر عن عاصمُقرأها أهل املدينة بفتح النـون، وذ. ٨ :اآلية  بضم )ُ
 .)٢("النون

                                                
 .٢٤٧: ص - ١:ج -)عجب(باب- هتذيب اللغة- األزهري)١(
 .٢٥٠: ص - ٤:ج -)نصح( باب-هتذيب اللغة -  األزهري)٢(



 

 
 

اء ّ أخذ القراءة عن الفر-رمحه اهللا-فاملالحظ يف هذا املثال أن األزهري
ُوهي فتح النون يف نصوحا وهي قـراءة أهـل املدينـة، وضـمها وهـي قـراءة 

 .عاصم
 املصنف عندما ذكر قوله تعاىل وأما يف توجيه بعض القراءات نجد أن

َالذي خلقك فسواك فعدلك(:تبارك وتعاىل ََ َ ََّ ََ ََّ َ ََ َ  يف ٧: اآلية-سورة االنفطار )ِ
مـن خفـف :  قـال الفـراء":ّوجه القراءات الـواردة فيهـا بقولـه)عدل(مادة 

ّ فرصفك إىل أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وإما - واهللا أعلم-فوجهه
 وهـو أعجـب الـوجهني إىل -ّفعـدلك فـشدد: ن قـرأوم. طويل وإما قصري

ْ ومعناه جعلك معتدال معدل اخللق-الفراء وأجودمها يف العربية َ ًَ ْ َّْ َُ ُِ")١(. 
ّ فاعتمد يف توجيه هذه القراءة عىل الفراء كام الحظنا، ومـن العلـامء الـذين 

أبـو وثعلب، والكسائي، وأبو جعفر النحاس، : كان اعتامده عليهم يف ذلك
وغـريه،  فكـان ...أبو جعفر الزجـاج، واملـربدوقطرب ون األخفش، احلس

ــراءات وتوجيهاهتــا  ــره الق ــؤالء العلــامء يف ذك ــوال ه ــورد األزهــري أق ي
 .ورشحها

ــه ــة يف كــل معجم ــرية مبثوث ــة كث ّوهــذا يشء طيــب حيــسب . واألمثل
ًللمصنف؛ إذ أنه بذلك أعطى كتابه صبغة علمية موثقة باألدلة ً ً َ  . 

عبارات املبثوثة يف املعجم الدالـة عـىل أمهيـة القـراءات بعض ال: رابعا
ُكلوا (:عند قوله تعاىل* عثا * القرآنية عند أيب منصور الزهري؛ ففي مادة ُ

                                                
 .٢١٢: ص - ٢:  ج -)عدل( باب- هتذيب اللغة-  األزهري)١(



 

 
 

َوارشبوا من رزق اهللاَِّ وال تعثوا يف األرض مفسدين ْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ِْ َ ْ ِ َ َْ ِْ ِ :  اآليـة-سورة البقرة )َ
٦٠. 

ّ القراء كـلهم قرءوه":يـقول األزهري ِ وال تعثوا بفتح التـاء مـن عثـى ّ َِ َ
ّيعثى عثوا  ْ َُ ُوفيه لغتان أخريان مل يقرأ بواحدة مـنهام عثـا يعثـو مثـل سـام ... ُ

ُيسمو، ولو جـازت القـراءة هبـذه اللغـة لقـرئ وال تعثـوا، بالـضم، ولكـن  ْ َ
ّالقراءة سنة، وال يقرأ إال بام قرأ به القراء َّ...")١(  

َوآتوا النـساء صـدقاهتن نحلـة( :ه تعاىلعند قول*صدق*ويقول يف مادة ْ َّ َِ ُ ًِّ ( 
ــة ــتح الــدال وجيــوز " .٠٤: ســورة النــساء اآلي ــصاد وف ــضم ال َّجيــوز صــدقاهتن ب ُِ َ

ٌصدقاهتن، وال يقرأ من هذه اللغات إال بام قرئ به ألن القراءة سنة َّ ُ َّ ُُ")٢(. 
فاألزهري يف هذين املثالني يذكر لغـات لفظتـي عثـا وصـدقاهتن مـن 

ّ لغات العرب، ويبني ما جـاءت بـه القـراءة القرآنيـة ويركـز عـىل حيث هي
َسنية القراءة وال جيوز يف القرآن القراءة بغري ما قرأ به القرآن ِّ ُّ. 

ّ وإذا وافقت لغة العرب وجوه القراءة أشار إليهـا وبـني عـدم الفـرق 
بيــنهام، مــن ذلــك يف لفظــة كــره؛ حيــث ذكــر فيهــا وجهــني، بفــتح الكــاف 

 وال أعلم ما بني األحرف التي ضمها هـؤالء وبـني التـي ":قالوبضمها، و
 .)٣("فتحوها فرقا يف العربية وال يف سنة تتبع

 
                                                

 .١٥٠:  ص- ٣: ج) عثا(باب - هتذيب اللغة-  األزهري)١(
 .٣٥٦:  ص- ٨: ج) صدق( باب -  املصدر نفسه )٢(
 .١٣:  ص- ٦: ج)  كره( باب -  املصدر نفسه)٣(



 

 
 

 :اخلامتة
بعد التطواف بمباحث هذا املقال يمكـن الوصـول إىل بعـض النتـائج 

 :أمجلها يف ماييل
 ّالدرس يف ّاملهمة املوضوعات من القرآنية القراءات موضوع َّإن: أوال 
 القـضايا مــن الكثـري يكـشف املوضـوع هـذا دراسـة َّألن العـريب، ياللغو

 عىل الضوء ويلقي) والداللية والنحوية الصوتية والرصفية(املهمة  اللغوية
 وهلذا العريب، القبائل هبا بعض اتسمت التي اخلصائص اللهجية من الكثري
 الـدرس دروافـ مـن ًمهـام ًرافـدا هبـا وما يتعلق القرآنية القراءات مادة ّتعد

 دارس فيـه، والسـيام التقـصري جتاهلـه أو يمكن ال العريب اللغوي واألديب
 .العربية

اعتمد الكثري مـن املؤلفني القدامى يف حتليلهم ملادهتم عىل القرآن : ثانيا
الكــريم بقراءاتــه املختلفــة، كاملعــاجم  والتفاســري وكتــب النحــو والبالغــة 

 .وغريمها، ومنهم األزهري أبو منصور
يف املعاجم وكتب اللغـة؛ أي هلـا أثرهـا يف  أثر  للقراءات القرآنية:لثاثا

 .واتساعها ّتعدد املعاين
ــة : رابعــا ــشهاداته عــىل القــراءات القرآني اعتمــد األزهــري يف است

املتواترة منها والشاذة ألنه كان هيتم بإدراج املعاين اللغوية التي تـستقى مـن 
 .القراءات

لقرآنية يف كالم العرب عموما ويف املعاجم تلكم إذن أمهية القراءات ا
خصوصا، وإن الكم اهلائل من وجوه القراءات التي حتوهيا املعاجم لـدليل 



 

 
 

ُقــاطع عــىل أن التــأيف املعجمــي قــد تعــزز وقــوي عــوده بتلــك القــراءا ت  َ ّ
القرآنية بكـل أنواعهـا وأقـسامها، وسـواء أكانـت  صـحيحة أم شـاذة، ألن 

و املسامهة يف ازدياد الدالالت، وهذه األخرية الغرض من تأليف املعاجم ه
 .ليس هلا رشوط يف األخذ واالستدالل واالستشهاد

 



 

 
 


 .الكريم القرآن §
عبـد الـسالم هـارون و حممـد عـيل :  حتقيـق- اللغـة هتـذيب -األزهري §

 – املؤسـسة املـرصية العامـة للتـأليف والنـرش– القـاهرة- مرص-النجار
 .م١٩٦٤/هـ ١٣٨٤ -١:ط
 - دار إحياء الـرتاث العـريب- بريوت- لبنان- البيان والتبيني-اجلاحظ §

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨-ط.د
 الكشاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل يف وجـوه -الزخمرشي §

دار إحيـاء  – بـريوت -لبنـان  -عبـد الـرزاق املهـدي:  حتقيـق-التأويل
 .ت.د-ط.د–الرتاث العريب 

 - لبنـان-سـعيد املنـدوب :  حتقيـق-القـرآناإلتقان يف علوم :السيوطي §
 ..م١٩٩٦/هـ١٤١٦ -١: ط–  دار الفكر -بريوت

 دار الكتب -حممد عيل منصور:  حتقيق--املزهر يف علوم اللغة واألدب §
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ -١: ط- لبنان-العلمية

عبـد :  حتقيـق- املحكـم واملحـيط األعظـم-أبو احلسن بن سيدا املريس §
ـــداوي ـــد هن ـــان-احلمي ـــريوت- لبن ـــة-ب ـــب العلمي  -١:ط-دار الكت

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠
 - رشح النووي عىل صحيح مـسلم–أبو زكريا حييى بن رشف النووي  §

ــان  ــريوت -لبن ــريب – ب ــرتاث الع ــاء ال /  هـــ١٣٩٢ -٢:  ط- دار إحي
 .م١٩٧٢



 

 
 

بـدر الـدين :  حتقيق- احلجة يف القراء السبعة-أبو عيل احلسن  الفاريس §
 - سـوريا- دمـشق -ر املـأمون للـرتاث  دا-قهواجي و بشري حوجيـايت 

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧-١:ط
املعــاين   التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن-ابــن عبــد الــرب  أبــو عمــر يوســف §

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ -١: ط-حممد الفالح :  حتقيق-واألسانيد
 - بـريوت- لبنـان-  حتقيق حممد عـيل النجـار-اخلصائص -: ابن جني §

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣  -٣ ط-الكتب عامل
. عبد احلليم النجار و د. عيل النجدي ناصف و د:  حتقيق-حتسب  امل- §

-١: ط- مطابع األهرام- القاهرة- مرص-عبد   الفتاح إسامعيل شلبي
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥

 - دمشق- سوريا–حسن هنداوي . د:  حتقيق- رس صناعة اإلعراب- §
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥-١: ط-دار القلم

:  حتقيـق- البخـاري  فـتح البـاري رشح صـحيح-ابن حجر العسقالين §
 . د ت-ط. د- دار املعرفة– بريوت - لبنان -حمب الدين اخلطيب 

إحـسان . د:  حتقيـق- وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان–ابن خلكان §
 .ت.د-١٩٧١/هـ١٣٩٠  -١:ط- دار صادر– بريوت - لبنان-عباس

 -٢: ط- دار املعـارف– بـريوت-  لبنـان- البدايـة و النهايـة–ابن كثري §
 .١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج-م١٩٩٥هـ١٤٢٦

 - دار إحياء الـرتاث العـريب- بريوت-لبنان-لسان العرب-ابن منظور §
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ -١:ط



 

 
 

مهـدي املخزومـي و . د:  حتقيـق- العـني-اخلليل بـن أمحـد الفراهيـدي §
ــــان-إبــــراهيم الــــسامرائي.د ــــريوت - لبن  مؤســــسة اإلعالمــــي – ب

 .م١٤٠٨/١٩٨٨ -١: ط-للمطبوعات
- بـريوت- لبنـان- اجلامع ألحكام القرآن-اهللا القرطبيجممد أبو عبد  §

ــريب ــرتاث الع ــاء ال :  ص-٧:ج-م١٩٨٥/  هـــ١٤٠٥-١:ط-دار إحي
٩٣-٩١. 
 – بـريوت - لبنان- القاموس املحيط-بن يعقوب الفريوز آباديحممد  §

 .ت. د-ط. د–مؤسسة الرسالة
:  حتقيق- خزانة األدب ولب لباب لسان العرب-عبد القادر البغدادي  §

 -ط. د- اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب- مــرص-د الــسالم هــرونعبــ
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 -حممـد فـؤاد عبـد البـاقي:  حتقيـق- املوطأ -مالك بن أنس األصبحب §
 . ت. د-ط. ط- دار إحياء الرتاث العريب-لبنان

أمحـد :  حتقيـق- جامع البيان يف تأويـل القـرآن-حممد بن جرير الطربي §
/  هــ١٤٢٠ -١: ط– مؤسـسة الرسـالة–  بريوت- لبنان-حممد شاكر

 .م٢٠٠٠
 - تاج العروس من جـواهر القـاموس-حممد مرتىض احلسيني الزبيدي §

 .م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١: ط- دار صادر– بريوت -لبنان 
 - مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو-مهدي املخزومي.د §

 .م١٩٨٦ -٣ ط- لبنـان- بريوت-دار الرائــد العريب



 

 
 

 
 



– 

 
 

 
 

 الوالدين يف القرآن الكريمبر 
 دراسة موضوعية

 




 ححامد بن يعقوب الفري .د
  .عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية بجامعة الدمام •
 بكلية أصـول  القرآن وعلومهمن قسم درجة املاجستري  عىلحصل  •

بالريــاض ســالمية إلمــام حممــد  بــن ســعود اإل االــدين بجامعــة
املجادلـة ول سـورة أمـن حتقيق املروي عن ابن عبـاس (بأطروحته  

 .. )سورة الناسخر آىل إ
بكلية أصـول القرآن وعلومه من قسم وراه حصل عىل درجة الدكت •

بالريـــاض ســـالمية إلجامعـــة االمــام حممـــد بـــن ســعود االــدين ب
األماين يف تفسري الكـالم الربـاين لإلمـام الكـوراين مـن (بأطروحته  

 .)دراسة وحتقيق  -  أول الفاحتة إىل آخر آل عمران
 



 

 
 



– 

 
 


ًاحلمد اهللا الذي أنزل القرآن وجعلـه نبعـا صـافيا ال يغـور مـاؤه، وال  ً
ّينضب معينه، والصالة والسالم عىل خري من تلقى القرآن وحفظـه وتـاله، 

به الطيبــني وفهمــه وعمــل بمقتــضاه، حممــد بــن عبــد اهللا وعــىل آلــه وصــح
 :الطاهرين وبعد

ــا بالغــا باإلحــسان إىل الوالــدين، وجعــل  ًفقــد اهــتم اإلســالم اهتامم ً
ّطاعتهام والرب هبام من أفضل الطاعات وأجل القربات، ويكفي يف ذلـك أن  ّ َّ ِ

M  h  g  8 7اهللا قرن اإلحسان إليهام باألمر بعبادتـه وتوحيـده، 
n  m    l  k  j  i  Lــى ٢٣: اإلرساء ــوقهام ، وهن ــن عق ع

ّوشـدد يف ذلـك غايـة التـشديد، وحـسبنا يف ذلـك أن القـرآن عطـف األمـر  ّ
¢    £  M  8 7باإلحسان للوالدين عـىل النهـي عـن الـرشك بـاهللا، 

¨  §  ¦  ¥  ¤©®      ¬   «  ª  ¯±  °    L
 . ١٥١: األنعام

ِّوملا كان لرب الوالدين هذه املكانة العالية واملنزلة الرفيعة يف دين  ِ ّ
ُاإلسالم، ونظرا ملا يلحظ من تفريط أو تقصري وخاصة يف زماننا هذا يف أمر  ً
ّهذه العبادة العظيمة، وملا نرى من ازدياد صور العقوق، وحيث إن القرآن 

ّكتاب اهلداية، ودستور هذه األمة، ومصدر عزها ورفعتها، قد  الكريم وهو ّ
ًأوىل هذا املوضوع اهتامما كبريا، لذا أحببت أن أع يش يف رحابه، استلهم ً

هديه، واستيضء بنوره، وارتوي من معينه الصايف، واستخرج درره 



 

 
 

ًالنفيسة، وكنوزه الثمينة، لكي أقطف من جنانه أزهارا ورياحني، يفوح 
ًشذاها، وينترش عطرها؛ لكي أرسم صورا مجيلة معربة عن اإلحسان إىل 

ن يف القرآن الوالدين، فكان هذا البحث الذي هو بعنوان بر الوالدي
 :والذي أهدف من خالله إىل ما ييل) دراسة موضوعية(الكريم

ِّبيان منزلة بر الوالدين يف دين اإلسالم من خالل اعتناء القرآن : ًأوال ِ
 .والسنة هبذا اخللق العظيم

التحذير من خطورة عقوق الوالدين، والعقوبات املرتتبة عىل : ًثانيا
 .ذلك يف الدنيا واآلخرة

ِّإبــراز صــور الــرب واإلحــسان للوالــدين والتــي ذكرهــا القــرآن : ًثالثــا ِ
 .الكريم، من أجل تطبيقها والعمل هبا

عــرض األســاليب القرآنيــة التــي تنــاول فيهــا القــرآن الكــريم : ًرابعــا
 .ّاحلديث عن بر الوالدين، والتي تدل عىل اهتامم القرآن هبذا اخللق اجلليل

ًيه موضوع كتب فيه قديام وحديثا، وموضوع بر الوالدين من حيث الكتابة ف ً
ــه إىل قــسمني ــرب : ويمكــن أن نقــسم التــصنيف في دراســات عامــة تتعلــق ب

 :ًالوالدين وهي كثرية جدا، ومن أمثلتها
 لوالـده، الولـد عـىل جيـب ومـا لولـده الوالد عىل جيب ما الوالدين بر -١

 .الطرطويش بكر أليب
 .اجلوزي ابن الفرج أليب الوالدين، بر -٢
 .احلناوي الرؤوف عبد الوالدين، بر خمترص -٣

 أمحـد املامت، وبعد احلياة يف بالوالدين الرب: الكريم القرآن وصايا من -٤



– 

 
 

 .النحويل الغني عبد

 . سكجها نظام الصحيحة، واألحاديث الكريم القرآن يف الوالدين بر -٥
يف حدود بحثي -دراسات قرآنية، وهذا مل أطلع فيه: والقسم الثاين

 :استنيّ إال عىل در-القارص
، للدكتور منظور )تفسري موضوعي(بر الوالدين يف القرآن الكريم -١

) ه١٤٢٧(حممد رمضان، بحث منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية
ّوهو بحث ماتع، إال أنه أفرد املوضوعني األخريين ومها التحذير : ّ

من عقوق الوالدين، وصور من بر وإحسان السلف، بفصلني 
ّمستقلني، إال أهنام يمك ّن أن يضمنا يف الفصول السابقة، ألن ّ

املوضوع األول يشتمل عن أحاديث يف الرتهيب من العقوق، 
والثاين يتناول أمثلة ونامذج من بر السلف، فال حاجة إلفرادمها 

 .بمباحث مستقلة
من معامل اهلدي القرآين يف بر الوالدين، للدكتور سليامن البرية، وهو  -٢

لف بعد مقدمة طويلة عن أمهية الرب ، ذكر فيه املؤ)١ (كتاب مطبوع
ومكانته وآثاره، ذكر مخسة معامل قرآنية رائعة من اهلدي القرآين يف بر 

 . الوالدين
 : هذا  وقد رست يف بحث املوضوع وفق املنهج التايل

مجعت اآليات القرآنية التي تناولت احلديث عن بر الوالدين أو : ًأوال
                                                

لف يف املقدمة حمارضات ألقيت عـىل طلبـة الدراسـات العليـا بقـسم  وأصل الكتاب كام ذكر املؤ)١(
 .الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، يف مادة التفسري املوضوعي



 

 
 

 ..)٢()١(ين آيةأشارت إليه، وقد جتاوز عددها العرش
قمت بدراسة تفسري هذه اآليات من خالل الرجوع إىل كتب التفسري، : ًثانيا

وحاولت أن استنبط األساليب التي وردت يف هذه اآليات يف الدعوة إىل بر 
ّالوالدين، فأذكر األسلوب ثم أورد اآلية أو اآليات التي تدل عليها، وأبني  ّّ

 .قوال أهل التفسريًوجه الداللة يف اآلية مستعينا بأ
قمت باستخالص صور بر الوالدين من اآليات القرآنية، واجتهدت : ًثالثا

اإلحسان إليهام، وشكرمها، : ًأن أضع عنوانا للصورة من لفظ القرآن مثل
ّأو أختار عنوانا يدل عىل املعنى مثل ّالتواضع ولني اجلانب، ثم أبني املراد : ً ّ

ّتدل عليها، وأوضح ما حيتاج من األلفاظ هبذه الصورة، واذكر اآليات التي 
إىل إيضاح، واستشهد باألحاديث النبوية يف نفس الباب إن وجدت، أو 

 .أقوال الصحابة والتابعني يف التدليل عىل املعنى املراد
جعلت التعليقات واملسائل البالغية والنحوية واللطائف يف اهلامش؛ : ًرابعا

 .حتى ال أخرج عن املوضوع القرآين
أكتفي يف العزو إىل املرجع بذكر اسم الكتاب، ورقم اجلزء : ًخامسا

والصفحة، واذكر اسم املؤلف إن كان الكتاب غري مشتهر، وباقي 
 .املعلومات عن الكتاب اذكرها يف هناية البحث

بالنسبة لألحاديث؛ إن كانت يف الصحيحني اكتفيت بالعزو إليهام، : ًسادسا
 .      صححه من أهل العلموإن كانت يف غريمها ذكرت من

                                                
 .ّسيأيت ذكر هذه اآليات واحلديث عام فيها من املعاين التي تتعلق برب الوالدين يف ثنايا الدراسة ) ١(



– 

 
 

 : جعل البحث ينتظم بإذن اهللا يف متهيد وحمورين وخامتةأوسوف 
 ويتضمن احلديث عن معنى بر الوالدين من حيث اللغة :التمهيد

ّواالصطالح، ومعاين الرب يف القرآن ِ. 
ويشتمل عىل ذكر مجلة من األساليب التي وردت يف القرآن : املحور األول

ًر الوالدين واإلحسان إليهام، وهي إمجاال أربعة أساليب، ِيف الدعوة إىل ب ِّ
 . ًوتفصيال عرشة أساليب

ّويشتمل عىل عرش صور من الرب واإلحسان للوالدين ذكرها : ّاملحور الثاين ِ
 . القرآن الكريم

وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها يف هذا : اخلامتة
 البحث، 

ّعيل القدير أن ينفع هبذا البحث كل من قرأه أو سمعه، وأن هذا وأسأل اهللا ال
ّيكتب ذلك يف موازين أعاملنا، وأن جيعلنا واملسلمني أمجعني من البارين 
ّبوالدهيم، املحسنني إليهم، امللتمسني برضاهم رضا اهللا، إنه هو خري 
د ّمسؤول، وأكرم مأمول، واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل نبينا حمم

 .وعىل آله وصحبه أمجعني



 

 
 



– 

 
 


ُّالرب لغة ِ: 

ّالرب مصدر مأخوذ من مادة  ُّ الباء :  التي يقول عنها ابن فارس"ب ر ر"ِ
الصدق، وحكاية صوت، وخالف : والراء يف املضاعف أربعة أصول
َّصدق فالن وبر، وبرت يمينه صدقت، : ّالبحر، ونبت، فأما الصدق فقوهلم َّ

َّبر اهللا حجك وأبره، وحجة مربورة، :  عىل الصدق، وتقولَّوأبرها أمضاها َّّ َّ
ّأي قبلت قبول العمل الصادق، ومن ذلك قوهلم يرب ربه أي يطيعه، وهو من  َّ ُ

َّهو يرب ذا قرابته، وأصله الصدق يف املحبة، : الصدق، ومن هذا الباب قوهلم 
ٌّرجل بر وبار): يف الوصف منه(يقال  ٌّ َالدين إىل املعنى ُّ، ويرجع بر الو

َاألول وهو الصدق، ومجع الرب أبرار ومجع البار بررة َ ِّ ِّ ََوجاء يف الصحاح :
ْالرب خالف العقوق، وبررت والدي ُِّ َ ًأبره برا ) بفتح الراء األوىل وكرسها(ِ َّ ُِّ َ

ْفأنا بر به وبار به، واملضارع منه عىل وزن يفعـَل عند من يكرس الراء، وعىل  ٌّ ٌّ َ
ِوزن يفع ُّقد بر والده يربه ويربه برا، فيرب عىل : ُل عند من يفتحها، تقولْ َ َّ ُّ ُّ َ ًَّ ِ ِ َ

ِبررت ويرب عىل بررت َ ُّ ِْ ِ َ. 
ُّوالرب إذا أضيف إىل الوالدين أو إىل ذي القرابة كان معناه ضد  ِ

ُّأي الرب-وهو: العقوق، يقول صاحب اللسان  يف حقهام وحق األقربني -ِ
                                                

 .ٍا أربعة معان أصليةّاملقصود أن هل)  ١(

 ).١٧٧:١(مقاييس اللغة البن فارس: انظر)  ٢(

 ).٦٩٥:١(،والقاموس املحيط )٥٨٨:٢(الصحاح للجوهري : انظر)  ٣(

 ).٥٣:٤(اللسان: ، وانظر أيضا)٥٨٨:٢(الصحاح : انظر)  ٤(



 

 
 

 .من األهل ضد العقوق
ِّومن معاين الرب أيضا الطاعة، واخلري، والصالح، والصلة، واإلكرام، : ِ

 .واللطف، وحسن اخللق، واالتساع يف اإلحسان
ّ، وقد فرس ابن عباس  ٢٨: الطور MÃÂÁÀL ويف التنزيل

 . ّالرب باللطيف
تثنية والد من الوالدة الستبقاء ما يتوقع زواله بظهور : والوالدان
ّق صورة نوعه، واملراد هبام األب واألم، وكل منهام يطلق صورة منه بخل
ّالوالد لألب وحده، وثنيا تغليبا للمذكر: عليه والد، وقيل ً ّ. 

ًالرب بالوالدين اصطالحا ُّ ِ: 
ّالـرب"يف ضوء املعـاين الـسابقة للفظـة ّ يمكـن أن نعـرف بـر الوالـدين "ِ ِّ

ّاصطالحا بأنـه علـيهام، والرفـق هبـام، ّاإلحـسان إىل الوالـدين، والتعطـف : ً
 .والرعاية ألحواهلام، وعدم اإلساءة إليهام، وإكرام صديقهام بعد موهتام

ّويمكن بعبارة أخرى أن نقول أن بر الوالدين هو الصدق يف إيصال : ّ
ًكل ما فيه خري هلام، ودفع كل ما فيه رضر عليهام، سواء كان ذلك يف حياهتام  ّ ّ

                                                
ع اإلساءة إليهم والتضيي(وقد عرف ابن منظور العقوق هنا بأنه ) ٥٤:٤(اللسان : انظر)  ١(

 ).حلقهم

، النهاية يف غريب احلديث البن )٦٩٥:١(، القاموس املحيط )٥١:٤(اللسان : انظر)  ٢(
 ).١١٦:١(األثري

 .من طريق عيل بن أيب طلحة، وهي طريق صحيحة) ٣٠:٢٧(أخرجه الطربي يف تفسريه)  ٣(

 ).١٦٥:١(فيض القدير للمناوي: انظر)  ٤(

 ).٧٦٧:٣(من املؤلفنيموسوعة نرضة النعيم، ملجموعة : انظر)  ٥(



– 

 
 

 .أو بعد موهتام
، خيرج به مـا إذا كـان اإلحـسان هلـام مـن أجـل منفعـة الصدق: فقولنا

ًدنيوية، فهذا ال يسمى برا، وإن كان إحسانا ً ِ. 
ّإيصال كل ما فيه خري هلام، يدخل فيه كل أنواع اخلري ولو كان : وقولنا ّ

ّيسريا، كالتبسم يف وجهيهام ً. 
ّودفع كل ما فيه رضر عليهام، يدخل فيه كل صـور العقـوق ولـو: وقولنا     ّ 

 .كان باإلشارة، فليس ذلك من الرب
يف حياهتام أو بعد موهتام، شامل لربمها بعد موهتام من الدعاء هلـام : وقولنا    

 . وإكرام صديقهام
  يف القرآن الكريم يف آيات عديدة، - بالكرس–ِّهذا  وقد وردت لفظة الرب     

اد به أحد ّومن خالل دراسة هذه اآليات، يمكن أن نقول أن الرب يطلق وير
 :معنيني

فعل مجيع ما أمر اهللا به من الطاعات الظاهرة والباطنة، كـام يف : األول
M   t  وقولــه،١٧٧: البقــرة M  &  %  $   #  "L  قولــه تعــاىل
     v  uLوقولـه ،٤٤:  البق  رة   M ́ ³     ²  ±  L١٨٩: البقــرة ،

 كـام يف قولـه ، وقـد جيمـع بيـنهامفالرب إذا أطلق كان مسامه مسمى التقوى
، فيكون املـراد بـالرب معاملـة ٢: املائدةMÂ  Á  À  ¿  L  تعاىل

اخللق باإلحسان، وبالتقوى معاملة احلق بفعل طاعته واجتناب حمرماته، أو 
                                                

 ).٢٣٨ص(، جامع العلوم واحلكم)١٦٥:٧(فتاوى ابن تيمية: انظر)  ١(



 

 
 

ّوقد يكون مسمى الرب  ،الرب فعل الواجبات، والتقوى اجتناب املحرمات ّ
ّإذا أطلق هو مسمى اإليامن، فقد روي أن أبا ذر سأ ل الرسول صىل اهللا عليه ّ

 .M&  %  $   #  "L  عن اإليامن، فتال عليه قوله تعاىل وسلم
ّوقــد يفــرس الــرب باجلنــة، وهــو قــول كثــري مــن أهــل التأويــل كــام قــال 

ّوهذا باعتبار املآل؛ ألن بر الرب بعبده يف اآلخرة وإكرامـه إيـاه ،  الطربي ّ
 .قال ابن عطيةوهو تفسري باملعنى كام ، بإدخاله اجلنة
معاملة اخللق باإلحسان إليهم وإيصال اخلري هلـم، ومـن ذلـك : الثاين

M  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I  قولـــه تعـــاىل
  WL وقولــه تعــاىل ٨: املمتحنــة ، M  Ð  Ï  Î   Í  Ì
Ñ  Lف ، ومنه اإلحسان إىل الوالدين كام قال اهللا يف وصـ ٢٢٤: البقرة
 .١٤: مريم M    3  2L -السالم عليه-حييى

 
                                                

 ).٢٣٨ص(جامع العلوم واحلكم: انظر)  ١(

ًوهو منقطع فإن جماهدا مل يدرك أبا ذر كام قال ابن ) ٢٨٧:١(أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه)  ٢( ّ
ّ ذر واحلسن بن عيل وعطاء أهنم فرسوا ، لكن يشهد له ما روي عن أيب)٢٩٦:١(كثري يف تفسريه

 ).١٨٠:٧(فتاوى ابن تيمية: انظر.الرب باإليامن

وزاد ) ٤٢٠:١(زاد املسري: ونسبه لعمرو بن ميمون والسدي، وانظر) ٣٤٧:٣(تفسري الطربي: انظر)  ٣(
 ..وزاد نسبته البن مسعود وعطاء) ٨٦:٤(تفسري القرطبي: نسبته البن عباس وجماهد، وانظر

 ).٣٤٧:٣(تفسري الطربي:  انظر) ٤(

 )..١٥٧:٣(املحرر الوجيز: انظر)  ٥(



– 

 
 

 




ّلقد تنوعت أساليب القرآن يف الدعوة إىل بر الوالدين وتعددت، وهذا 
ّالتنوع يدل داللة واضحة عىل أمهية هذا الواجـب، واملكانـة العظيمـة التـي  ّ

ومن خالل مجـع اآليـات القرآنيـة التـي تناولـت حيظى هبا يف دين اإلسالم، 
ّاحلديث عن بـر الوالـدين والنظـر فيهـا نالحـظ التنـوع يف أسـاليب عـرض 
ّاملوضوع، تارة يف األمر به، وأخـرى يف النهـي عـن ضـده، وثالثـة يف احلـث  ّ
ــاء،  ــه مــن صــفات األنبي ــه، وخامــسة يف جعل ــه، ورابعــة يف مــدح فاعل علي

 :األساليب التي جاءت يف القرآنوهكذا، وإليك بالتفصيل هذه 
 :أسلوب التعظيم: األسلوب األول

ّإن من األساليب التي اسـتخدمها القـرآن يف الـدعوة إىل بـر الوالـدين 
أسلوب التعظيم، أي تعظيم شـأن بـر الوالـدين والرفـع مـن قـدره،  وهـذا 

 :التعظيم يتضح من خالل الوجوه التالية
 :ادة اهللا وتوحيدهاقتران اإلحسان للوالدين بعب: أوالً

ّ ال ريب أن عبادة اهللا وتوحيده من أعظـم األعـامل، بـل إن اهللا   عـز -ّ
ّ مل خيلق اجلن واإلنس إال من أجل عبادته وحده-ّوجل M   C ، قـال تعـاىلّ

   H  G  F  E  DL ومل يرسل الرسل وينزل ٥٦: الذاريات ،
"  #    ! M 8 7 ّالكتب إال لتوحيده سبحانه وإفـراده بالعبـادة 

.  -        ,   +   *   )  (  '  &  %  $     /L ٢٥: األنبيــــاء ،
ّفحينام تأيت الدعوة إىل بـر الوالـدين مقرونـة بـأعظم األعـامل وأجلهـا وهـو  ّ ِ



 

 
 

ّعبادة اهللا وتوحيده، فهذا إنام يدل عىل عظم بر الوالدين عنـد اهللا، ومكانتـه  ّ ّ
 .يف دين اهللا، ويؤكد وجوب اإلحسان إليهام

ً جاء األمر برب الوالـدين مقرونـا بـاألمر بعبـادة اهللا وتوحيـده يف أربعـة وقد ّ ِ
 :مواضع يف القرآن، وهي

١-  M 8 7®  ¬  «   ª  ©  ̈    §    ±  °  ̄
  ²L وهذه اآلية يف سياق جمادلة بني إرسائيل وتوقيفهم ٨٣: البقرة ،

 وفيـه، عىل مساوهيم، وإثبات سوء صنيع املوجودين مـنهم زمـن القـرآن
ّزيادة تأكيد عىل اإلحسان للوالدين؛ ألنه مما أخذ عىل بنـي إرسائيـل امليثـاق  ّ

 .به، فتارك ذلك ناقض للميثاق وفيه شبه هبؤالء القوم
٢-8 7   Ml  k  j  i  h  gm  o   n  L 

، وهنا اقرتن اإلحسان للوالدين باألمر بالعبادة والنهي عن ٣٦: النساء
: موع اجلملتني يف قوة صيغة احلرص؛ إذ مفادهّالرشك وهذا أبلغ؛ ألن جم

 .اعبدوا اهللا وال تعبدوا غريه فاشتمل عىل معنى إثبات ونفي
٣-  M8 7 ̈ §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©®     ¬   «  ª  ¯  

± ° Lوهنا ملا عطف األمر باإلحسان ١٥١: األنعام ،ّ
                                                

ّهذا خرب يف معنى األمر، وجميء اخلرب لألمر أبلغ من صيغة األمر؛ ألن اخلرب مستعمل يف غري )  ١(
التحرير (ّمعناه لعالقة مشاهبة األمر املوثوق بامتثاله باليشء احلاصل حتى إنه خيرب عنه

 ).٥٨٢:١والتنوير

 ).٥٨٢:١(التحرير والتنوير:  انظر) ٢(

 ).٤٨:٥(املرجع السابق: انظر)  ٣(



– 

 
 

 يف للوالدين عىل النهي عن الرشك، وتقدمهام فعل التحريم واشرتكا
ّالدخول حتت حكمه، علم أن التحريم راجع إىل ضده وهو اإلساءة إىل ّ 

 بني اإلرشاك باهللا -صىل اهللا عليه وسلم-وقد مجع الرسول، )١(الوالدين
بىل يا رسول اهللا، : أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ قلنا: وعقوق الوالدين، فقال

 .  احلديث...وعقوق الوالدين  باهللا اإلرشاك: قال

٤-  M 8 7n  m    l  k  j  i  h  g  Lاإلرساء :
ّ،ومناسبة اقرتان بر الوالدين بإفراد اهللا بالعبادة من حيـث أنـه تعـاىل٢٣  هـو ّ

املوجد حقيقة، والوالدان وساطة يف إنشائه، وهو تعاىل املنعم بإجياده ورزقه، 
 .ومها ساعيان يف مصاحله

 :جعل شكرمها مقروناً بشكر اهللا: ثانياً
، وهو نصف اإليامن، وقد أمر اهللا ةلعباد ازلة الشكر من أعىل منازلمن

ّبه، وهنى عن ضده، وأثنى عىل أهلـه، ووصـف بـه خـواص خلقـه، وجعلـه 
 .وقد قرن اهللا شكر الوالدين بشكر اهللا، غاية خلقه وأمره

 M 8 7   T  S     R  QL ّقرتان يدل عىل وهذا اال،١٤: لقامن 

                                                
 )٣٥:٧(البحر املحيط: انظر)  ١(

ّوإنام عدل عن النهي عن اإلساءة إىل األمر باإلحسان اعتناء بالوالدين؛ ألن اهللا أراد برمها، والرب  ًّ ّ
التحرير : انظر. إحسان، واألمر به يتضمن النهي عن اإلساءة إليهام بطريق فحوى اخلطاب

 ).١٥٨:٨(والتنوير

 ).٩٣:٧(أخرجه البخاري يف الصحيح)  ٢(

 ).٦٨:١٥(التحرير والتنوير: ًبترصف، وانظر أيضا) ٤٨:٢(الكشاف: انظر)  ٣(

 ).٦٠٩:٢(هتذيب مدارج السالكني، لعبداملنعم صالح العزي: انظر)  ٤(



 

 
 

قـال ابـن   وأن قبـول شـكر اهللا مـرتبط بـشكر الوالـدين،ّأمهية بر الوالـدين،
ثالث آيات نزلـت مقرونـة بـثالث، ال يقبـل اهللا : -ريض اهللا عنهام-عباس

M  S     R  Q  ّوأمـا الثالثـة، فقولـه تعـاىل: ، قـال...ّواحدة إال بقرينتها 
   TL فكام ، )١(منه ، فمن شكر اهللا ومل يشكر والديه مل يقبل١٤: لقامن
ًنسان مأمور بشكر اهللا عىل نعمه، فهو أيضا مطالـب بـشكر الوالـدين ّأن اإل

عىل تربيتهام له، وعالجهام فيه ما عاجلا من املشقة حتـى اسـتحكمت قـواه، 
ّفاهللا سائله عام كان من شكره لنعمه عليه، وعام كان من شكره لوالديه ّ)٢(. 

 :وصف بعض األنبياء بصفة الرب: ثالثاً
ّ وقد أمـر النبـياألنبياء أفضل اخللق،  -ّصـىل اهللا عليـه وسـلم_ حممـدُ

  قتداء هبمباال
 MÁ  À  ¿  ¾ÂÄ  Ã    Lــا نحــن٩٠: األنعــام  ُ، وأمرن

  برسولنا ّبالتأيس
 M  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁL لـذلك علينــا ٢١: األحـزاب ،

ّأن نقتدي بكل خلق اتصف به األنبياء، وقد جاء يف القرآن وصف اثنني من  ّ
ّاء بأهنام كانا بارين، قال اهللا يف وصف حييى األنبي M  2  - عليـه الـسالم -ّ

   3L عليـه الـسالم-عيـسى ، وقال اهللا عىل لسان١٤: مريم-  M  n
  oL والــرب٣٢: مــريم ،ُّ وصــف عــىل وزن املــصدر، -بفــتح البــاء-َ

                                                
 ).٣٩٢ص(تنبيه الغافلني، أليب الليث السمرقندي: انظر)  ١(

 ).٧٠:٢١(تفسري الطربي: انظر)  ٢(



– 

 
 

ّكثري الرب واإلكرام والتبجيل: فالوصف به مبالغة، أي  شك وال، )١(لوالديه ِ
ّ فإن ذلك أدعى للـنفس أن هتفـو  كون هذه الصفة من صفات األنبياء يفّأن
 .ّقتداء هبا والتخلق بأخالق األنبياء عليهم الصالة والسالملال

 :أسلوب األمر والنهي: األسلوب الثاين
ــي اســتخدمها القــرآن يف الــدعوة إىل بــر الوالــدين  ّمــن األســاليب الت

، )٢(وب كـام عنـد األصـولينيّأسلوب األمر والنهي، واألمر يدل عىل الوجـ
ّاألمر برب الوالدين يف القرآن بألفاظ متعددة منها وقد جاء ِ: 

M 8 71   0     /  .  L  ، يف ثالثـة مواضـع"ّوىص"لفظ -
 ،٨: العنكبوت

ــــــــــامن  M   H  G  FL  7 8 و !  M 7   و،١٤: لق
$  #  "  Lوالتوصـية العهــد املؤكـد يف األمــر ١٥: األحقـاف ،

التحريض عىل املأمور به، وهي أبلغ من مطلق األمر، والتشديد اهلام، وفيها 
 .)٣(ّيدل عىل املبالغة والتكثري

M 8 7 n  m    l  k  j  i  h  g L "قـىض"لفظ-
وقـىض  :أي، )٤(وقىض هنا بمعنى أمر وألزم وأوجب عليكم ،٢٣: اإلرساء

                                                
 ).٧٧:١٦(، والتحرير والتنوير)٢٤٦:٧(البحر املحيط: انظر)  ١(

 ).١٢١:١(نرش البنود عىل مراقي السعود، لسيدي عبداهللا الشنقيطي: انظر)  ٢(

، وتفسري القرآن )٢١٤:٢٠)(٧٢٧:١(، والتحرير والتنوير)٦٣٣:١(البحراملحيط: انظر) ٣(
 ).٧٤:٢(للشيخ حممد العثيمني) ةسورة البقر(العظيم

 ).١٥٥:١٠(، وتفسري القرطبي)٢٧٧:١٠(املحرر الوجيز: انظر)  ٤(



 

 
 

  .)١(ًإحسانا بالوالدين، كام يقتضيه العطف
ّدعوة إىل بر الوالدين عىل األمر به فحسب، بل ومل يقترص القرآن يف ال

ّهنى عن كل ما من شـأنه أن حيـصل منـه األذى الـذي أقلـه األذى باللـسان  ّ
، فيفهم منـه ٢٣: اإلرساء M 8   z   y  x  wL 7 بأوجز كلمة، كام

ّالنهي مما هو أشـد أذى بطريـق فحـوى اخلطـاب بـاألوىل ّثـم ارتقـى إىل ، )٢(ّ
 وهو هنرمها، وإن كان النهـي "أف"ّ الوضع أشد منّالنهي عام هو من حيث

ًاألول يدل عليه؛ ألنه إذا هنى عن األدنى كان ذلك هنيـا عـن األعـىل بجهـة  ّ ّ
ّوالنهي يدل عىل التحريم، ولذلك جيب عىل املسلم االبتعـاد عـام ،  )٣(األوىل ّ

ّحرم اهللا من عقوق الوالدين وإن كان بأقل األذى وهو كلمة  ."أف"ّ
 :أسلوب املدح والذم: لثالثاألسلوب ا

ّوهذا أيضا من األساليب التـي وردت يف القـرآن يف احلـث عـىل هـذه  ً
ّالعبادة العظيمة، فإن من األمور التي حتفز املسلم وتدفعه إىل فعـل تكليـف  ّ
ُما، سامعه لعبارات املدح والثناء التي يوصف هبا من يؤدي هذا التكليـف، 

 .)٤(القرآن الكريمّولذلك تكرر هذا األمر بكثرة يف 
ًفقد مدح اهللا البار بوالديه يف أكثر من موضع يف القرآن، قال اهللا مادحا  ّ

                                                
 ).٦٧:١٥(التحرير والتنوير: انظر)  ١(

 ).٧٠:١٥(املرجع السابق: انظر)  ٢(

 ).٣٧:٧(البحر املحيط: انظر)  ٣(

ملؤمنني يف سورة أوصاف عباد الرمحن يف سورة الفرقان، وصفات ا: راجع عىل سبيل املثال) ٤(
 ..املؤمنون



– 

 
 

،وأثنى سـبحانه عـىل عيـسى ١٤: مريم M   3  2L  السالم حييى عليه
-، وقـد اسـتخدم الرسـول٣٢: مريم M  o  nL  السالم، فقال عليه

 عليكم أويس  يأيت":هذا األسلوب، وذلك حني قال-ّصىل اهللا عليه وسلم
ّمع أمداد أهـل الـيمن، لـه والـدة هـو هبـا بـر لـو  أقـسم عـىل اهللا )١(بن عامر

ًدخلت اجلنة فـسمعت فيهـا قـراءة، فقلـت":وكذلك قوله ،  )٢("ّألبره مـن : ّ
ّ كذلكم الرب، كـذلكم ":فقال رسول اهللا،  )٣(حارثة بن النعامن :؟ قالوا"هذا ِ
ّالرب ّوكان أبر الناس بأمه،  )٤("ِ ّ. 

ّ أن القرآن الكريم أثنى عىل من اتصف بصفة الرب، فإنه ذكر بعض وكام ّ
صور عقوق الوالدين بأسلوب الذم من أجل تنفري النفوس املؤمنة من هذا 
اخللق اليسء، وحتبيبها يف ما يقابله من اخللق احلسن املتمثل يف بر الوالدين، 

ِومن هذه الصور ما ورد يف سورة الكهف يف قصة موسى مع اخلرض ، حينام َ
ًبني له سبب قتله للغالم، بأنه أراد أن يبدل أبويه املؤمنني بولد أقرب عطفـا  ّ ّ

                                                
هو سيد التابعني يف زمانه، أبو عمرو أويس بن عامر القرين اليامين، الزاهد املشهور، أسلم عىل )  ١(

ّعهد النبي صىل اهللا عليه وسلم ومنعه من القدوم عليه بره بأمه، استشهد مع عيل بصفني : انظر.ّ
 ).١١٨:١(اإلصابة يف متييز الصحابة

 ).١٩٦٩:٤(م يف صحيحه أخرجه مسل)  ٢(

ًهو حارثة بن النعامن بن نفيع بن زيد األنصاري، شهد بدرا، وأدرك خالفة معاوية ومات فيها )  ٣(
 ).٣١٢:١(اإلصابة : انظر. بعد أن ذهب برصه

) ٧:١٣(رشح السنة للبغوي: ًوصححه، ووافقه الذهبي، وانظر أيضا) ٢٢٩:٣(أخرجه احلاكم ) ٤(
 .يحإسناده صح: وقال املحقق



 

 
 

¡  ¢  £  M 8 7   ،)١(ّورمحة بأن يكون أبر هبـام وأشـفق علـيهام
     ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤L ٨١: الكهف. 

وصورة أخرى ذكرها القرآن يف معرض الـذم، وهـي صـورة ذلـك الكـافر 
والديه املـؤمنني وأسـاء هلـام، وذكـر مـا آل إليـه مـن ّاملنكر للبعث الذي عق 

  :، قال تعاىلاملصري اليسء
 M  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g

  ¢       ¡  �  ~   }  |  {   z  y  x  w  v  u  t
£L١٧:  األحقاف . 

هذا األسلوب يف أحاديـث -ّصىل اهللا عليه وسلم-ّخدم النبيتوقد اس
-ذير املؤمنني من العقوق، فمن ذلك مـا رواه أبـو هريـرةكثرية من أجل حت

ّرغم أنف، ثـم رغـم " قال- صىل اهللا عليه وسلم-عن النبي-ريض اهللا عنه
مـن أدرك أبويـه عنـد ":مـن يـا رسـول اهللا؟ قـال:  قيـل"ّأنف، ثم رغم أنف

  .)٢("ّالكرب أحدمها أو كليهام فلم يدخل اجلنة
 :رهيبأسلوب الترغيب والت: األسلوب الرابع

ّإن مــن األســاليب الرتبويــة اجلميلــة يف القــرآن اجلمــع بــني الرتغيــب 
ًوالرتهيب، فإذا ذكر الرتغيب يف فعل  أمر من األمور غالبـا مـا يعقبـه ذكـر 

                                                
 ).١٣٧:٢١(تفسري الرازي: انظر)  ١(

 )١٩٧٨:٤(أخرجه مسلم يف  صحيحه )  ٢(
ّألصق بالرغام، وهو الرتاب، هذا هو األصل، ثم استعمل يف الذل والعجز : ومعنى رغم أنفه
 ).٣٢٨:٢(النهاية يف غريب احلديث: انظر. واالنقياد عىل كره



– 

 
 

ّالرتهيب من تركه، وهكذا بالنسبة لرب الوالدين، فكام أن القرآن رغـب فيـه  ّ ّ
ًوذكر الثواب املرتتب عىل فعله، فهو أيضا يف املقا ّبل حذر مـن تركـه وذكـر ّ

 .العقاب املرتتب عىل التفريط فيه
ّوال شك أن من األمور التي تدفع املسلم  لالمتثال واالستجابة ألمـر 

ّعز وجل-اهللا يف اإلحسان للوالدين، هو أن يذكر الثواب الذي أعده اهللا ّ- 
ّملن بر والديه وأحسن هلام، وقد ذكر القرآن صورة معربة لذلك املؤمن الذي 
ّال يفرت عن اإلحسان لوالديه حتى يف زمن بلوغه األشد، فال يشغله الدعاء 
ّلنفسه ولذريته عن الدعاء هلام واإلحسان إليهام بظهر الغيب، فـال جـرم أن 

ــة حاصــل بفحــوى اخلطــاب ــيهام يف املواجه ــزاؤه ، )١(إحــسانه إل فكــان ج
ّ اجلنـة بحساب أحسن األعامل، والسيئات مغفورة متجاوز عنها، واملآل إىل

فحــسن اجلــزاء مــن حــسن العمــل، وعــن ابــن ، )٢(مــع أصــحاهبا األصــالء
عن الـروح -صىل اهللا عليه وسلم– عن رسول اهللا-ريض اهللا عنهام-عباس
يؤتى بحسنات العبد وسيئاته، فيقتص بعضها ": قال-عليه السالم-األمني

ــع اهللا ــسنة وس ــت ح ــإن بقي ــبعض، ف ــهب ــة ل ــال" يف اجلن ــىل :  ق ــدخلت ع ف
M  S:فإن ذهبت احلسنة؟ قال: ّفحدث بمثل هذا احلديث، قال)٣(يزداد

_    ̂   ]  \  [  Z   Y  X W  V  U   T`  b  a  

                                                
 .بترصف) ٣٢:٢٦(التحرير والتنوير: انظر)  ١(

 ).٣٢٦٣:٦(يف ظالل القرآن:  انظر) ٢(

تقريب التهذيب : انظر. أزداد، ويقال يزداد ابن فساءة، فاريس يامين، خمتلف يف صحبته)  ٣(
 ).٩٧ص(



 

 
 

  e       d  cL ــة إشــارة إىل أن اإلحــسان ، )١(١٦: األحقــاف  ّويف اآلي
ُللوالدين والدعاء هلام من أفضل األعامل فهو أحسن ما عملـوا، وقـد تقبـل 

ّوجاء يف السنة ما يؤكد هذا املعنى، وهو أن ، )٢(منهم ما هو أحسن ما عملوا ّ
-صىل اهللا عليه وسلم-ّبر الوالدين من أفضل األعامل، فقد سئل رسول اهللا

ــال ــا":عــن أي العمــل أفــضل؟ ق ــصالة لوقته ــال"ال ــال:  ق ــم أي؟ ق ّث ــر "ّ ب
ّثم أي؟ قال: قال"الوالدين ّويف رواية أخرى أنه ،  )٣(" اجلهاد يف سبيل اهللا":ّ

ّرب األعـامل إىل اجلنـة، ويف روايــة ثالثـة أنـه سـئل عـن أحــب سـئل عـن أقـ
 .)٤(ّ، ويف كل مرة جييب بنفس اجلواباألعامل إىل اهللا

ّأحاديث كثرية تبني مـا ينالـه  -ّصىل اهللا عليه وسلم-ّهذا وقد ورد عن النبي
ّالبار بوالديه يف الدنيا، وما أعده اهللا له من األجر اجلزيل والثواب العظيم يف 

ّمن رسه أن يمد له يف عمـره : خرة، ومن ذلك قوله صىل اهللا عليه وسلماآل ُ ّ
، ومنهـا قولـه صـىل اهللا عليـه )٥(ُويزاد له يف رزقه فليرب والديه وليصل رمحـه

، ومنها )٦(رضا الرب يف رضا الوالد، وسخط الرب يف سخط الوالد: وسلم
                                                

وإسناده جيد ال بأس به كام قال ابن كثري يف )٣٢٩٤:١٠(أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه)  ١(
 ).٢٦٦:٧(تفسريه

 ).٣٥:٢٦(التحرير والتنوير: انظر)  ٢(

 ).٨٩:١(أخرجه مسلم يف صحيحه)  ٣(

 ).٩٠:١(املرجع السابق: انظر)  ٤(

رواه أمحد ورجاله رجال ): ٢٥٣:٨(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد) ١٦٩:٤(رواه أمحد)  ٥(
 .الصحيح

 =هذا : ومل يرفعه وقال) ٢٧٤:٤(وصححه ووافقه الذهبي، والرتمذي) ١٦٨:٤(أخرجه احلاكم)  ٦(



– 

 
 

ًأن رجال أتى أبا الدرداء ّأة، وإن أمي تأمرين ّإن يل امر: فقال-ريض اهللا عنه-ّ
الوالـد ": يقـول-صىل اهللا عليـه وسـلم-سمعت رسول اهللا: بطالقها، فقال

، وجـاء )١ ()١(فإن شئت فأضع ذلـك البـاب أو احفظـه "أوسط أبواب اجلنة
يا رسول اهللا، أردت أن أغزو، :  فقال-صىل اهللا عليه وسلم-رجل إىل النبي

 فالزمهـا، ":نعم، قال: ل؟ قا"ّ هل لك من أم": وقد جئت أستشريك؟ فقال
نعـم، : ، قلـت" ألك والدان":، ويف رواية قال له )٢("ّفإن اجلنة عند رجليها

 .)٣("ّالزمهام فإن اجلنة حتت أرجلهام: قال
ويف مقابل الصورة اجلميلة التي ذكرها القرآن الكريم يف الرتغيـب يف 

لتنفـري بر الوالدين، هناك صورة أخرى يف الرتهيب من عقوق الوالـدين وا
ُمنه، فحينام ذكر اإلنسان البـار بوالديـه ومـا آل إليـه مـن قبـول ألحـسن مـا 
ّعمل، ومن جتاوز للسيئات، وصحبة ألهل اجلنة، ذكر العـاق بوالديـه ومـا  ُ ّ

̈   ©  M 8 7  آل إليه من العذاب واخلـرسان،   §    ¦  ¥
³   ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª´  ̧    ¶    µ  L ــــــــاف : األحق

                                                

 ..أصح =

وهذا حديث صحيح، : واللفظ له، وقال) ٢٧٥:٤(، والرتمذي )٣٨٧:١(ماجه أخرجه ابن ) ١(
 )١٧٥:٢(وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي

 
،  واحلاكم )٤٤٧:٤(واللفظ له، وأمحد) ١١:٦(، والنسائي )١٣٢:٢(أخرجه ابن ماجة ) ٢(

 ).١٢٥:٢(وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه) ١١٤:٢(

رواه الطرباين ): ٢٥٦:٨(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد)٢٨٩:٢(أخرجه الطرباين يف الكبري )٣(
 . ورجاله ثقات



 

 
 

ــ١٨ ــافرين اخلــارسين ، أي دخل ــن الك ــرة أشــباههم وأرضاهبــم م وا يف زم
 .)١(أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
التحذير من عقـوق الوالـدين ومـا يرتتـب  ^ ّوقد جاء يف سنة النبي

عليه من العقاب، ويكفي يف ذلـك حرمانـه مـن نظـر اهللا إليـه ومـن دخـول 
ظر اهللا إليهم يوم ثالثة ال ين: ً مرفوعا-ريض اهللا عنهام-اجلنة، فعن ابن عمر

القيامـة؛ العـاق لوالديـه، واملــرأة املرتجلـة، والـديوث، وثالثـة ال يــدخلون 
 . )٢(اجلنة؛ العاق لوالديه، واملدمن عىل اخلمر، واملنان بام أعطى

وال تقترص عقوبة العاق لوالديه عىل اجلزاء األخروي، بل يعجـل اهللا 
صـىل -عـن النبـي- اهللا عنهريض-تعاىل له العقوبة  يف الدنيا، فعن أيب بكرة

ّ كل الذنوب يؤخر اهللا ما شاء منها إىل يـوم القيامـة؛ ": قال-اهللا عليه وسلم
ّإال عقوق الوالدين، فإن اهللا يعجله لصاحبه يف احلياة قبـل املـامت ّ ، ويف  )٣("ّ

ّقصة جريج العابد عربة وعظة، كيف أنه ملا قدم صالته عىل إجابة دعوة أمه  ّ ّّ
اللهـم فـال متتـه حتـى : ّجاب اهللا لدعاء أمه عليه، حني قالتحني دعته، است

 .)٥(، فعجل اهللا له عقوبة العقوق يف الدنيا)٤(تريه وجوه املومسات

                                                
 ).٢٦٧:٧(تفسري ابن كثري: انظر)  ١(

وصححه، ووافقه ) ١٦٣:٤(، واحلاكم)٢٩٥:٢(واللفظ له، وأمحد) ٨٠:٥(أخرجه النسائي)  ٢(
وقال اهليثمي يف جممع ) ٥٤١:٢(سائيالذهبي، وصححه األلباين يف صحيح سنن الن

 ..رواه البزار بإسنادين، ورجاهلام ثقات): ٢٧٠:٨(الزوائد

 .  هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال) ١٧٣:٤(أخرجه احلاكم) ٣(

 .مجع مومسة، وهن الزواين البغايا املتجاهرات بذلك: املومسات)  ٤(

 ).١٩٧٦:٤(القصة بطوهلا أخرجها مسلم يف صحيحه)  ٥(



– 

 
 

ّوبعد فهذه مجلة من األساليب التـي وردت يف القـرآن يف الـدعوة لـرب  ِ
الوالدين، وهي كام ترى أساليب متعددة ومتنوعة، الغرض منها بيان عظـم 

ّومنزلته عند اهللا وفضله وثوابه، من أجل تعلق النفوس املؤمنة به، هذا اخللق 
ّوحتبيبها إليه، وجعلها تبذل كل ما تستطيع من أجل القيام بـه، فهـل نعـرف 

ً مكانته وعلو شأنه، أسأل اهللا أن يوفقنـا مجيعـا -ّ بعد هذا كله -لرب الوالدين ّ
ّلنكون من البارين بوالدينا، املحسنني إليهم، إنه س  .ميع جميبّ



 

 
 




ّذكرنا يف التمهيد أن لفظة الرب يتسع مدلوهلا لتشمل العديد من املعاين ّ ِ ّ :
كالــصدق، والطاعــة، واخلــري، والــصالح، والــصلة، واإلكــرام، واللطــف، 

ّوهذه املعاين  يف احلقيقة ما هي إال صـور وجمـاالت . واالتساع يف اإلحسان
ّ الرب"فظةلل ّ ذات املدلول الواسع، وعىل الرغم من أن اآليات القرآنية التي "ِ

ّتناولت احلديث عن بر الوالدين آيات معـدودة، إال أن هـذه اآليـات  ّ ّ كـام -ِ
ّ تضمنت العديد من صور الرب بالوالدين، وال شك أن يف هذا داللة -سنرى ّ ِّ

ّأوال عىل أن هذا القرآن معجـز يف بيانـه، حيـث إن ّ  األلفـاظ القليلـة حـوت ً
ّاملعاين الكثرية، وثانيا عـىل سـعة مفهـوم الـرب وأنـه يـشتمل عـىل الكثـري مـن  ّ ِ ً

ّ ومن خالل النظر يف اآليات الكريمة التـي تناولـت بـر .واملجاالت الصور ِ
الوالدين يف القرآن، وبعد قراءهتا وتدبرها، والغوص يف معانيها، يمكننا أن 

 :وهي كالتايلنذكر مجلة من هذه الصور، 
 : اإلحسان إليهام: ًأوال

ُاإلحسان ضد اإلساءة، واملراد به فعل ما هو حسن، واحلسن وصـف  ََ َ َ
ْمشتق من احلسن َّمـا يكـون متعلـق : ، وهو كام يقول صاحب التعريفـات)١(ُ

، وهو هبذا املعنى العام تتسع دائرتـه )٢(املدح يف العاجل والثواب يف اآلجل
نها اإلحسان للوالدين، الذي أمر اهللا بـه يف أكثـر لتشمل جوانب متعددة، م

                                                
 ).١١٤:١٣(لسان العرب: انظر)  ١(

 ).٨٣ص(التعريفات للجرجاين: انظر)  ٢(



– 

 
 

 : من موضع يف القرآن
 M 8 7²   ±L أحسنوا : ، واملعنى)١(يف مخسة مواضع

ــال، )٢(ًبالوالــدين إحــسانا ــالقول، والفعــل، وامل ؛ وهــو شــامل لإلحــسان ب
ًواجلاه، ومجيع طرق اإلحسان؛ ألن اهللا أطلق؛ فكل ما يسمى إحـسانا فهـو  ّّ ّ

 .)٣(يةداخل يف اآل
ّ، والوصــية ٨: العنكبــوتM1   0     /  .  L  7 8 و

ْتفيد األمر املؤكـد، واحلـسن ُ ًإيـصاء ذا حـسن، أو عـىل : اسـم مـصدر، أي: ّ
أمرنا اإلنسان عـىل سـبيل : ، واملعنى)٤(هو يف ذاته حسن: سبيل املبالغة، أي

ده، ّالعهد املؤكد بالرأفة والرمحة واإلحسان إىل الوالدين، فهـام سـبب وجـو
 .)٥(وهلام عليه غاية اإلحسان، فالوالد باإلنفاق، والوالدة باإلشفاق

  "ٍّأف"ّعدم التضجر منهام ولو بكلمة: ًثانيا
ول هلام مـا يكـون قّومن صور الرب بالوالدين واإلحسان إليهام، أن ال ي

  v   u  t  s  r   )٦(M 8 7q      p  ّفيه أدنى تربم،
                                                

 ).١٥(، األحقاف)٢٣(، اإلرساء)١٥١(، األنعام)٣٦(، النساء)٨٣(البقرة)  ١(

ّوقدم املتعلق عىل متعلقه ومها"ًوإحسانا بالوالدين"وأصله)  ٢( ّ  لإلهتامم به، ً"بالوالدين إحسانا"ّ
ّ، وإنام عدي اإلحسان بالباء لتضمينه معنى الرب، والتعريف والباء فيه للتعدية ّ ُّ

 ).٦٨:١٥)(٤٩:٥(التحرير والتنوير: انظر.لالستغراق"الوالدين"يف

، والتحرير )٢٦٧:١(، للشيخ ابن عثيمني)البقرة-الفاحتة(تفسري القرآن العظيم: انظر)  ٣(
 )..٦٨:١٥(والتنوير

 ).٣٤٢:٨(البحر املحيط: انظر)  ٤(

 .بترصف) ٢٧٤:٦(تفسري ابن كثري: نظرا)  ٥(

ً مظهرا دون جعله بضمري التثنية االهتامم بتخصيص كل حالة من "ّيبلغن"وجه تعدد فاعل)  ٦(
= 



 

 
 

  z   y  x  wL وأف اسم فعل مضارع بمعنـى أتـضجر، ،٢٣: اإلرساء ٍّ
، وليس املقصود من النهـي )١(وقد وردت أقوال كثرية يف معنى هذه الكلمة

ّخاصة، وإنام املقـصود النهـي عـن األذى الـذي أقلـه "ٍّأف"عن أن يقول هلام ّ
ّ، وبأهنــا غــري دالــة عــىل أكثــر مــن حــصول )٢(األذى باللــسان بــأوجز كلمــة ّ

ّأو ذم، فيفهم منه النهي مما هو أشـد أذى بطريـق ّالتضجر لقائلها دون شتم  ّ ّ
ــاألوىل ــيل)٣(فحــوى اخلطــاب ب ــن ع ــن احلــسني ب ــنهام-، وع  -ريض اهللا ع

  .)٤("حلرمه ً لو علم اهللا شيئا من العقوق أدنى من أف":ًمرفوعا
ّوخص حالة الكرب بالذكر؛ ألهنا احلالة التي حيتاجان فيها إىل بره لتغري  ّ ّ

ّ والكرب ؛ فألزم يف هذه احلالة مراعاة أحواهلام أكثر مما احلال عليهام بالضعف
ًألزمه من قبل، وأيضا فطول املكث معهام يوجب االستثقال للمرء، وحيصل 

 .)٥(امللل ويكثر الضجر، فيظهر غضبه عىل أبويه
 :ّأال يتعرض لزجرمها والغلظة عليهام: ًثالثا

ّومن الرب هبام واإلحسان إليهام أال ينهرمها، وأ ن يتجنب غليظ القول املؤذي ّ
                                                

: انظر.ّأحوال الوالدين بالذكر؛ ألن لكل حالة بواعث عىل التفريط يف واجب اإلحسان إليهام =
 ).٦٩:١٥(التحرير والتنوير

 ).١٥٨:١٠(، تفسري القرطبي)٣٠٩:٤(طيالدر املنثور للسيو: راجع)  ١(

ّلألبوين أردأ يشء ألنه رفضهام رفض كفر "ٍّأف"ّوإنام صارت قولة: قال علامؤنا: قال القرطبي)  ٢(
ّالنعمة، وجحد الرتبية ورد الوصية  ).١٥٩:١٠(تفسري القرطبي: انظر.ّ

 ).٢٧٩:١٠(، واملحرر الوجيز)٧٠:١٥(التحرير والتنوير: انظر)  ٣(

 .ونسبه للديلمي) ٢٢٠:٣(فتح القدير للشوكاين: رانظ)  ٤(

 .بترصف واختصار) ١٥٨:١٠(تفسري القرطبي: انظر)  ٥(



– 

 
 

ؤدي إىل نفورمهــا، ــ ــذي ي : اإلرساء M 8 7  |  {L  ّاملوجــب ال
ـــــر٢٣ ـــــر بمغالظـــــة: ، والنه  M 8 7    n  m  l  kL ، )١(الزج

ّ فـأي فعـل أو ،)٢(ال يـصدر منـك إلـيهام فعـل قبـيح:  واملعنـى١٠: الضحى
ّحركة قبيحة تعد من النهر، ولو كانت باإلشارة، وفرسه عطاء بن أ يب رباح ّ

  .)٣(ال تنفض يدك إىل والديك: بقوله
ّوملا هنى سبحانه وتعاىل أن يقول هلام ما يدل عىل التضجر منهام، ارتقى  ّ ّ
ّإىل النهي عام هو من حيث الوضع أشـد مـن ذلـك وهـو هنرمهـا، وإن كـان 
ًاألول يدل عىل الثاين؛ ألنه إذا هنى عن األدنى كـان ذلـك هنيـا عـن األعـىل  ّ ّ

ــكبجهــة األوىل ــئال حيــسب أن ذل ّ؛ ل ــصالحهام -"ٍّأف"ّأي قــول-ُ تأديــب ل
 .وليس باألذى

 :ّالتلطف معهام بالقول : ًرابعا
ّومن صور الرب بالوالدين يف القرآن أن يتلطف معهـام بـالقول احلـسن  ّ

ّوالكالم الطيب الذي حيمل كل عبارات التأدب واالحـرتام والتبجيـل، ّ 7
8 M  ¡   �  ~  }L اجلامع : والقول الكريم، ٢٣: اإلرساء

ًقـل هلـم قـوال : ، واملعنـىّللمحاسن من اللني وجودة اللفظ وتضمن الرب
                                                

 ).٨٢٦ص(مفردات الراغب: انظر)  ١(

 ).٦١:٥(تفسري ابن كثري: انظر)  ٢(

 ).٦٥:١٥(تفسري الطربي: انظر)  ٣(

 ).٧٠:١٥(، والتحرير والتنوير)٣٧:٧(البحر املحيط: انظر)  ٤(

 ).٢٧٩:١٠(املحرر الوجيز: انظر)  ٥(



 

 
 

ًمجيال حسنا لينا سهال ًً ًّ وهذه صورة من الرب أرفع من التي قبلها، فإنـه ملـا ،ّ ّ ّ ِ
ّهناه عن القول املؤذي، وكان ذلك ال يـستلزم األمـر بـالقول الطيـب، أمـره 

ّ القول الطيب السار احلسنتعاىل بأن يقول هلام ّ. 
ّوقد وردت عبارات عن السلف تفرس املراد بالقول الكريم يف اآليـة، 

، وقـال هو قول العبـد املـذنب للـسيد الفـظ: فعن سعيد بن املسيب، قال
ًقوال لينا سهال: قتادة ً ًأن : قـال–ريض اهللا عنـه-، وعن عمر بـن اخلطـاب

ّ، وهـذا مـن قبيـل التفـسري باملثـال؛ فاآليـة عامـة ّيا أبتاه يا أمـاه: تقول هلام
ّفيدخل يف معناها كل قول يدل عىل التعظيم والتوقري واالحرتام، والتلطف  ّ ٍّ

 عليـه الـصالة -يف الكالم،كام يقتـضيه حـسن األدب معهـام، فهـذا إبـراهيم
ّخاطب أباه مع كفره مرتفقا بـه متلطفـا يف ندائـه بوصـف األبـوة -والسالم  ً ّ ً
ّ، الذي كرره أربع مرات، مظهرا  شدة نصحه ٤٢:  مریمMDL  احلاين ً

انظـر حـني أراد أن ينـصح :ألبيه، وشفقته عليه، ورمحته به،قال يف الكشاف
ًأباه ويعظه فيام كان متورطا فيه من اخلطأ العظيم واالرتكاب الشنيع الـذي 
عىص فيه أمر العقالء وانسلخ عن قـضية التمييـز ومـن الغبـاوة التـي لـيس 

 الكالم معه يف أحسن اتساق وساقه أرشـق مـساق ّغباوة كيف رتبعدها ب

                                                
 ).٦٥:١٥(تفسري الطربي: انظر)  ١(

 ).٣٧:٧(البحر املحيط: انظر)  ٢(

 ).٦٥:١٥(تفسري الطربي: انظر)  ٣(

 ).٦٥:٥(املرجع السابق)  ٤(

 ).٣٧:٧(البحر املحيط: انظر)  ٥(



– 

 
 

مــع اســتعامل املجاملــة واللطــف والرفــق واللــني واألدب اجلميــل واخللــق 
 .احلسن

 :وحسن أدب إبراهيم مع أبيه يتجىل يف الوجوه التالية
ّأنه خاطبه بوصف األبوة إشارة إىل أنه خملص له يف النصيحة: ًأوال ّّ. 
ًتوسال إليه واستدرارا لعطفه M    DL  ّ استفتح كل نصيحة بقوله:ًثانيا ً. 
ًأنه طلب منه أوال العلة يف خطئه طلب منبه عىل متاديه موقظ إلفراطه : ًثالثا ّ

 .وتناهيه
ّدعاه إىل احلق مرتفقا به متلطفا فلم يسم أباه باجلهل املفرط وإن كان : ًرابعا ً ً

ئق وإن كان كذلك، بل أبرز نفسه يف صورة يف أقصاه، وال نفسه بالعلم الفا
 . رفيق له
ّتأدب معه إذ مل يرصح بلحوق العذاب به، بـل أخـرج ذلـك خمـرج : ًخامسا

 .اخلائف، وأتى بلفظ املس الذي هو ألطف من املعاقبة ونّكر العذاب
 : التواضع ولني اجلانب: ًخامسا

ّرب الوالـدين، فإنـه ًوهذه أيضا من الصور اجلميلة التي ذكرها القرآن ل ِّ ِ
ًملا هنى عن الفعل القبيح أمره بالفعل احلسن، وهو أن يتواضع هلام تواضـعا  ّ

ّيــــصل إىل درجــــة الــــذل هلــــام،  ُ  M 8 7 §  ¦  ¥  ¤   £

                                                
 ).٤١٢:٢(الكشاف: انظر)  ١(

 ).٤١٢:٢(املرجع السابق)  ٢(

 ).٢٦٧:٥(دتفسري أبو السعو: انظر)  ٣(

 ).٢٦٩:٧(البحر املحيط: انظر)  ٤(



 

 
 

¨L ّأن هـذا اخلفـض :  هنـا لبيـان اجلـنس، أي"من" و،٢٤:اإلرساء
 ويصح أن ًيكون من الرمحة املستكنة يف النفس ال بأن يكون ذلك استعامال،
، واآلية تكون ابتدائية، أي الذل الناشئ عن الرمحة ال عن اخلوف أو املداهنة

ّفيها تصوير معرب رائع، إذ صورت التواضـع للوالـدين  يف تـذلل طـائر عنـدما  ّ
ًيعرتيه خوف من طائر أشد منه فإنه خيفض جناحه متذلال ّ ّّإن الطـائر : ، وقيل

 جناحـه، فخفـض اجلنـاح كنايـة عـن حـسن ّإذا ضم فرخه إليه للرتبية خفـض
اكفل والديك بأن تضمهام إىل نفسك كـام فعـال بـك : ّالتدبري، وكأنه قيل للولد

هو أن تلني هلـام حتـى ال متتنـع مـن : وعن عروة بن الزبري قال. حال صغرك
وهكذا ينبغي أن يكون حال املسلم مع والديه مـن الرمحـة هبـام، . يشء أحباه
ام، واللطف هبام، ولـني اجلانـب هلـام، والتـذلل يف أقوالـه وسـكناته ّواحلنو عليه

ّونظراته، وعدم االمتناع عام يريدانه ما مل يكن هللا فيه معصية، بحيث يكون حاله 
 . ّ سيدهمعهام من التذلل واالنكسار كحال العبد مع

 :الدعاء هلام: ًسادسا
ّومن صور الرب بالوالدين الرتحم عليهام والدعاء هل ِّ ام، وأن ترمحهام كام ِ

ًرمحاك، وترفق هبام كام رفقا بك، إذ ولياك صغريا جاهال حمتاجا فآثراك عىل  ًً
،  8 7أنفسهام، وأسهرا ليلهام، وجاعا وأشـبعاك، وتعريـا وكـسواك

                                                
 ).٧١:١٥(، والتحرير والتنوير)٢٨٠:١٠(املحرر الوجيز: انظر)  ١(

 ).٧٠:١٥(التحرير والتنوير: انظر)  ٢(

 .ونسبه للقفال) ٣٨:٧(البحر املحيط: انظر)  ٣(

 ).٦٦:١٥(أخرجه الطربي يف تفسريه)  ٤(

 ).١٥٩:١٠(تفسري القرطبي: انظر)  ٥(



– 

 
 

Mª   ©   ̄    ®          ¬  «L فإنــه ملــا ذكــر رمحــة ٢٤: اإلرساء ،ّ ّ
 أمـر الولـد بطلـب الرمحـة مـن اهللا، الولد بأبويـه، كـان مناسـبا أن ينتقـل إىل

ّوخص طلب الرمحة بالذكر؛ ألهنا شاملة خلريي الدنيا واآلخرة، ثم نبه عىل  ّّ ّ
ّالعلة املوجبة لإلحسان إليهام، والرب هبام، واسرتحام اهللا هلام، وهي تربيتهام له 

ًصغريا، وتلك احلالة مما تزيده إشفاقا ورمحة هلام وحنانا عليهام؛ إذ هي  ً تذكري ًّ
، وهذا اإلحسان حلالة إحساهنام إليه وقت أن ال يقدر عىل اإلحسان لنفسه

 مـا قـام بـه الوالـدان مـن -مهـام بلـغ-والرب بالوالدين ال يمكـن أن يكـافئ 
ال "الرتبية والرعاية للولد وهـو يف حـال الـصغر، ولـذلك جـاء يف احلـديث

ًجيزي ولد والدا إال أن جيده مملوكا فيشرتيه فيعتق ، ويف اآلية إشارة إىل  "هًّ
ّأن الدعاء هلام مستجاب ألن اهللا أمر بـه، وهـذا الـدعاء للوالـدين ال يكـون  ّ

ّويدل عىل ذلك ، ّفقط يف حياهتام، بل هو من الرب واإلحسان حتى بعد موهتام
ًما روي عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أن رجال سأله ّ ّ ّهل بقي من بر أبوي : ّ

،  " نعم، الصالة عليهام واالستغفار هلـام":د موهتام؟ قاليشء أبرمها به بع
أو : ّإذا مات اإلنسان انقطع عمله إال مـن ثالثـة، وذكـر منهـا"ويف احلديث 

 . "ولد صالح يدعو له
ـــسالم ـــسان إبـــراهيم عليـــه ال ¿  M  Á       À  وقـــال تعـــاىل عـــىل ل

                                                
ُ الحظ كيف أنه أمر أن يدعو اهللا بوصف الربوبية املبنية عىل الرمحة الواسعة للخلق) ١( ّ. 

 ).١٦٠:١٠(، وتفسري القرطبي)٣٩:٧(البحر املحيط: انظر)  ٢(

 )  .١١٤٨:٢(رواه مسلم يف الصحيح)  ٣(

 .وصححه، ووافقه الذهبي) ١٧١:٤(، واحلاكم)٧٥٨:٢(أخرجه أبو داود)  ٤(

 ).١٢٥٥:٣(صحيحهأخرجه مسلم يف )  ٥(



 

 
 

ÂL وقال تعاىل عىل لـسان نـوح عليـه الـسالم٤١: إبراهيم ،  M  Ó
  Ö  Õ     ÔL ــدعوا ٢٨: نــوح ــأن ي ــؤمنني ب ــيم للم ، ويف اآليتــني تعل

ّوهذا كله يف األبوين املـؤمنني؛ ألن اهللا هنـى عـن ، للوالدين ويستغفروا هلم ّ
االستغفار للمرشكني األموات ولو كانوا أويل قربى، وذكر عن ابن عبـاس 

ـــه ـــسوخ بقول ـــه من ـــادة أن هـــذا كل ّوقت ّ  M  7  6  5       4  3   8
  >  =  <     ;  :  9L ـــــة ـــــل١١٣: التوب : ، وقي

 .الدعاء بالرمحة الدنيوية لألبوين املرشكني ما داما حيني
 : طاعتهام يف غري معصية: ًسابعا

 M 8 75  4  3   <   ;  :  9   8  7  6
=Lإن طلبا منك والداك وألزماك أن ترشك باهللا : ّ، أي٨: لعنكبوتا

ّال طاعة يف معصية اهللا إنام "ّ فال تطعهام يف ذلك؛ ألنهًإهلا ليس لك به علم،
، ويلحق بطلب الرشك سائر املعايص، ومفهوم  "الطاعة يف املعروف

ّاملخالفة لآلية يدل عىل وجوب طاعة الوالدين إذا مل يأمرا بالرشك باهللا أو 
                                                

 ).١٦٠:١٠(تفسري القرطبي: انظر)  ١(

جماهـدة قويـة : ّ يدل عـىل متّكـن املجاهـدة، أي"عىل"وحرف M\[ZL يف سورة لقامن )  ٢(
التحريـر والتنـوير : انظـر. لإلرشاك، وهذا تأكيد للنهي عن اإلصغاء إليهام إذا دعـوا إىل الـرشك

)١٦٠:٢١.( 

ًلم يف قصة اجليش الذي بعثه، وأمر عليهم رجالن فأوقد نارا، ّقاله النبي صىل اهللا عليه وس)  ٣( ً ّ ّ
وأمرهم أن يدخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وامتنع آخرون، فذكر ذلك لرسول اهللا فقال هذا 

 ).١٤٦٩:٣(صحيح مسلم: انظر. القول



– 

 
 

أي معصية أخرى، وعىل هذا فإذا أمرا أو أحدمها ولدمها بأمر وجبت 
 فيه، ما مل يكن ذلك األمر معصية، وإن كان ذلك املأمور به من قبيل طاعتهام

 .املباح يف أصله، وكذلك إذا كان من قبيل املندوب
ًوقد ذكر القرآن الكريم مثاال رائعا يف طاعة االبن ألبيـه واالسـتجابة  ً

ّ ملـا عـرض عليـه أبـوه أمـر -عليـه الـسالم-ألمره، وذلك يف قصة إسامعيل
Mß  Þ   Ý  Ü   Û  L ًنفـــسه إليـــه طلبـــا ملرضـــاة اهللا ّالـــذبح، ســـلم 

 .، ولكن اهللا أكرمه وفداه بذبح عظيم١٠٢: الصافات
ّوقد جـاءت األحاديـث عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم تؤكـد عـىل  ّ

ّوجوب طاعة الوالدين، وأهنا مقدمة عىل كثري من األعـامل  بـل حتـى عـىل ،ّ
 الـذي هـاجر إىل رسـول اهللا مـن اجلهاد يف سبيل اهللا، كام يف حديث الرجـل

 ":أبواي، قال:  فقال " هل لك أحد باليمن؟": اليمن يريد اجلهاد، فقال له
 ارجع إليهام فاستأذهنام، فـإن أذنـا لـك فجاهـد، ":ال، فقال:  قال"أذنا لك؟

َّوإال فربمها ِ ّ". 
 :مصاحبتهما باملعروف: ثامناً

، قــال  بــاملعروفومـن صــور الــرب واإلحــسان بالوالـدين مــصاحبتهام
، وهـذا أمـر، واألمـر ١٥: لقـامنMi  h  g  f  L : تعاىل

ّيدل عىل الوجوب، واآلية نزلت يف سعد بن أيب وقـاص حلفـت أمـه أن ال  ّ

                                                
 ).١٥٦:١٠(تفسري القرطبي: انظر)  ١(

صحيح سنن أيب داود لأللباين : انظر.ين، وصححه األلبا)٢١:٢(أخرجه أبو داود يف سننه) ٢(
)٤٨١:٢.( 



 

 
 

ًتكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وال تأكل وال تـرشب، قالـت ّزعمـت أن اهللا : ّ
ّوصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا آمرك هبـذا، فنزلـت هـذه اآليـة ّ ، فـأمره

أن يـدارهيا ويرتضـاها باإلحـسان، وإذا -صىل اهللا عليـه وسـلم-رسول اهللا
كان هذا يف حـق الوالـدين الكـافرين، فـاألمر بمـصاحبتهام بـاملعروف آكـد 

 .وأوىل إذا كانا مؤمنني
ّملـا -ّصـىل اهللا عليـه وسـلم-ّومنه قـول النبـي،  املعارشة: واملصاحبة

: واملعـروف، ّأمـك: ابتي؟ قـالّمن أحق الناس بحسن صـح: سأله رجل
 فهـو الـيشء احلـسن، أي صـاحب ،اليشء املتعارف املألوف الـذي ال ينكـر

ّوهذه املصاحبة تشمل كل ما من شـأنه أن حيقـق ،  حسنة والديك صحبة
من إطعـامهام، وكـسوهتام، وخـدمتهام إذا احتاجـا، وإجابـة  العرشة اجلميلة

ك مـن صـنائع املعـروف وأوجـه الـرب دعوهتام، وامتثال أمرمها، إىل آخر ذلـ
 .واإلحسان

 :شكرمها : تاسعاً
ومن صور الرب التي ذكرت يف القرآن شكر الوالـدين عـىل مـا حتمـال، 

: ، قال تعاىلوخاصة األم من معاناة يف احلمل والوالدة، واحلضانة، والرتبية
 M   T  S     R  QP  O  N  M  L  K    J  IL 

ّوملا خص تعا ،١٤: لقامن ّىل األم باحلمل والرضاع حصل هلا بـذلك ثـالث ّ
                                                

 ).١٨٧٧:٤(أخرجه مسلم يف صحيحه)  ١(

 ).٥١٩:١(لسان العرب: انظر)  ٢(

 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ١٩٧٤:٤(أخرجه مسلم يف صحيحه)  ٣(

 ).١٦١:٢١(التحرير والتنوير: انظر)  ٤(



– 

 
 

مراتب، ولألب واحدة، وأشبه ذلك قوله صىل اهللا عليه وسلم حني قال لـه 
ّمن أبر؟ قال: رجل : ّثـم من؟قـال: ّأمـك، قـال: ّثـم من؟قـال: ّأمـك، قـال: َ

، ّفجعل له الربع من املربة كـام يف اآليـة،  أبوك: من؟قال ّثم: ّأمك، قال

وعهدنا إلـيه أن اشكر لـي علـى : ها األمر بشكر الوالدين، واملعنىواآلية في
وعالجهـام فــيك مـا عالــجا مـن ، ولوالديك تربــيتهام إيـاك ،نعمي علـيك

فـاملنعم احلقيقـي هـو اهللا تعـاىل فـشكره ،  الـمشقة حتـى استــحكم قـواك
واجب، وقد يكون أحد املخلـوقني صـاحب نعمـة عـىل اإلنـسان، فـشكره 

 مـن مل يـشكر النـاس مل يـشكر " واجب؛ لقولـه صـىل اهللا عليـه وسـلمًأيضا
وليس ألحد من اخللق نعمة عىل اإلنسان مثـل الوالـدين، ولـذلك ،   "اهللا

ــة اخلــالق، ــشكر نعم ــدأ اهللا ب ــال ب ــم  M    l  k  j  i  h  gL  فق ّث
وحقيقـة الـشكر  Mn  m  L  الوالدين، فقال أردفه بشكر نعمة
ظهارهـا، ويكـون بالقلـب بمعرفـة النعمـة، وباللـسان وإ هو تصور النعمة

وإذا ،  بالثناء عىل املـنعم، وبـاجلوارح وذلـك بمكافأتـه بقـدر مـا يـستحق
تصورنا نعم الوالدين الكثرية، فال يمكن أن يبلغ اإلنسان حق الشكر هلـذه 

ّالنعم مهام قدم من أعامل الرب واإلحسان، وقـد شـهد ابـن عمـر  ريض اهللا -ّ
                                                

 .وحسنه) ٢٧٣:٤(أخرجه الرتمذي )  ١(

 ).٤٤:١٤(تفسري القرطبي: انظر)  ٢(

 ).٧٠:٢١(تفسري الطربي: انظر)  ٣(

 .حديث حسن صحيح: من حديث أيب سعيد، وقال) ٢٩٩:٤(أخرجه الرتمذي )  ٤(

 ).٤٦١ص(مفردات الراغب: انظر)  ٥(



 

 
 

ّ يامنيا يطوف بالبيت وقد محل أمه وراء ظهره، فقال البن عمرًرجال-عنه  ً :
  .ال، وال بزفرة واحدة: أتراين جزيتها، قال 

 :اإلنفاق عليهما إذا احتاجا: عاشراً
 ومن صور الرب واإلحسان بالوالدين النفقة عليهام إذا احتاجا لـذلك،

ّآلية تدل ، وا٢١٥: البقرة MÐ  Ï  Î  Í  Ì   Ë L : قال تعاىل
: وقـــال تعـــاىل، األمـــر باإلنفـــاق عـــىل الوالـــدين والرتغيـــب فيـــه عـــىل

Mn  m  Lومن اإلحسان اإلنفـاق علـيهام عنـد ٢٣: اإلرساء ،
Mi :  وقال تعاىلحاجتهام،   h   g  f  Lومن ١٥: لقامن ،
صـىل اهللا -ّالقيام بكفايتهام عند احلاجة، وقد جاءت سنة الرسـول املعروف

ّكد هذا األمـر، وهـو وجـوب نفقـة االبـن عـىل أبيـه؛ ألنـه  لتؤ-ّعليه وسلم
ّمأمور برب أبيه، ومن ذلك قوله صىل اهللا عليه وسلم ّ إن أطيـب مـا أكلـتم ": ِّ

ومنهـا قولـه صـىل اهللا عليـه ،  "ّمـن كـسبكم، وإن أوالدكـم مـن كـسبكم
                                                

 ).٢٠ص(أخرجه البخاري يف األدب املفرد)  ١(

ْ للملك، بمعنى االستحقاق، أي"للوالدين"الالم يف قوله) ٢( التحرير : انظر. يق هبا الوالدانفاحلق: ِ
 ).٣١٨:٢(والتنوير

ّذهب ابن مسعود والسدي إىل أن اآلية منسوخة بأية الزكاة، وفيه نظر كام قال ابن كثري، وذهب )  ٣( ّ
ّابن جريج ومقاتل وابن زيد إىل أهنا مبينـة ملـصارف صـدقة التطـوع، وهـو األوىل كـام قـال ابـن  ّ

 .العريب يف األحكام
، وأحكام )٣٦٧:١(، وتفسري ابن كثري)٢٣٤:١(، وزاد املسري)٣٤٣:٢( الطربيتفسري: انظر

 ).١٤٥:١(القرآن البن العريب

 ).٦٥:٦(ًعن عائشة مرفوعا، وصححه األلباين يف اإلرواء)٦٣:٧(رواه أمحد يف مسنده)  ٤(



– 

 
 

ّوأمجع أهل العلم عـىل أن نفقـة الوالـدين   "أنت ومالك لوالدك": وسلم
وهذه النفقة  ،ريين اللذين ال كسب هلام وال مال، واجبة يف مال الولدالفق
 :الوالدين جتب عىل الولد بثالثة رشوط عىل

أن يكون الوالدان فقريين، ال مال هلام وال كسب يـستغنون بـه عـن : األول
 .غريهم إنفاق
ًأن يكون ما ينفـق علـيهم فاضـال عـن نفقـة نفـسه وزوجتـه وأوالده : الثاين
 .مهوخاد
ّأن يكـون الوالـدان مـسلمني؛ ألن النفقـة مواسـاة عـىل سـبيل الـرب : الثالث ّ

والصلة، فلم جتب مع اختالف الدين، وذهب الشافعي إىل وجوهبا؛ لعموم 
ــــاىل ــــه تع ــــرشكني Mn  m L  قول ــــدين امل ــــه يف الوال  ولقول

Mi   h   g  f L. 
اوهلـا القـرآن ّوبعد فهذه عرش صور من الرب بالوالدين واإلحـسان إلـيهام تن

ًالكريم، وأكدهتا السنة النبوية املـرشفة، وكانـت مـثال تطبيقيـا حيـا يف حيـاة  ًّ ً ّ
-ريض اهللا عنـه-ّالنبي حممد صىل اهللا عليه وسلم، فقد روى أبو الطفيـل

                                                
 ).٣٢٥:٣(ّوحسنه األلباين يف اإلرواء)٣١١:٢(رواه أبو داود يف سننه)  ١(

 .ونسبه البن املنذر) ٣٧٣:١١(غني البن قدامةامل: انظر)  ٢(

، والرشح املمتع عىل زاد املستقنع للشيخ ابن )٣٧٦-٣٧٤:١١(املغني: انظر) ٣(
 ).٥١٣:١٣(عثيمني

هو عامر بن واثلة بن عبد اهللا الليثي، ولد عام أحد، رأى النبي صىل اهللا وسلم وهو شاب )  ٤(
ّوحفظ عنه أحاديث وعمر إىل أن مات سنة عرش  ومائة عىل الصحيح، وهو آخر من مات من ُ

 ).١١٠:٧(اإلصابة: انظر. الصحابة



 

 
 

ٍرأيت رسول اهللا يقـسم حلـام باجلعرانـة وأنـا يومئـذ غـالم أمحـل عظـم : قال ً
ّ النبي فبسط هلا رداءه، فجلست عليه، اجلزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إىل

ــالوا: فقلــت ــي أرضــعته: مــن هــي؟ فق ــصحابة، ّهــذه أمــه الت  وســار ال
القويم، فامتثلوا خلطـاب   عىل هذا اهلدي-رضوان اهللا عليهم - والتابعون

فارتـسمت هـذه -ّصـىل اهللا عليـه وسـلم-ّالقرآن وتوجيهـات نبـيهم حممـد
ًالصور واقعا عمليا يف سـلوكهم وأخال -قهـم، فهـذا الـصحايب أبـو هريـرةً

: فقال ّكان إذا أراد أن خيرج من بيته وقف عىل باب بيت أمه،-ريض اهللا عنه
رمحك اهللا كام ربيتني : وعليك السالم، فيقول: ّالسالم عليك يا أماه، فتقول

ًرمحك اهللا كام بررتني كبريا: ًصغريا، فتقول َ َ  ، فام أحوجنـا يف هـذا الزمـان
فيه اآلبـاء واألمهـات مـن عقـوق أبنـائهم إىل أن هنتـدي هبـدي الذي يعاين 

القرآن، وأن نقتدي بخري األنام، وأن نسري عىل خطى أولئك العظام، لكـي 
 .   ّننال رىض امللك العالم

ــدان  ــأن يكــون الوال ــصور ال ختــتص ب ــه إىل أن هــذه ال ّوحيــسن التنبي
ّمسلمني، بل إن كانا كافرين فإنه يربمها وحيسن إليهام  ، إذا كانـا هلـام عهـدّ

ــاىل ــال تع M  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I : ق
  WL ويف صحيح البخاري عـن أسـامء ٨: املمتحنة ،أتتنـي : ، قالـت

                                                
 .وصححه) ١٨١:٤(، واحلاكم)٧٥٨:٢(أخرجه أبو داود )  ١(

 ).٢١ص(أخرجه البخاري يف األدب املفرد)  ٢(

 .يستثنى من هذه الصور الدعاء والنفقة، فقد ذكرنا اخلالف يف ذلك)  ٣(

 =ّديق، زوج الزبري بن العوام، من كبار الصحابة، عاشت مائة سنة، هي أسامء بنت أيب بكر الص)  ٤(



– 

 
 

ُأمي راغبة يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم، فسألت النبي آصلها؟ قـال  ِ ّ ّ ّ :
M  N   M  L  K      J  I  : تعــاىل فيهــافــأنزل اهللا: نعــم، قــال ابــن عيينــة

  Q  P  OL. 
 ، وفيها أمر١٥: لقامنMi  h  g  f  L : وقال تعاىل

ّبمصاحبة الوالدين باملعروف، وقد ذكرنا سابقا أن هذه اآلية نزلت يف قصة  ً
واملصاحبة باملعروف تـشمل ، ّسعد بن أيب وقاص مع أمه وكانت مرشكة

 .إلحسانالرب وا مجيع جماالت
ّومما يـدل أيـضا عـىل أن هـذه الـصور مـن الـرب واإلحـسان ال ختـتص  ً ّ ّ
بالوالدين املسلمني، عمـوم األدلـة الـواردة يف القـرآن يف األمـر باإلحـسان 

  :للوالدين، كقوله تعاىل
 Mn  m    l  k  j  i  h  g L ــــه٢٣: رساءاإل  ، وقول
 M1   0     /  .  Lـــه تعـــاىل٨: العنكبـــوت  M F  ، وقول

  H  GL وقولــه١٤: لقــامن،  M   T  S     R  QL لقــامن :
١٤. 

                                                

 ).٧٤٣ص(تقريب التهذيب البن حجر: انظر. وماتت سنة ثالث أو أربع وسبعني =

ّميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف، ثم املكي، ثقة حافظ فقيه : هو سفيان بن عيينة بن أيب عمران)  ١(
تقريب التهذيب : انظر. له إحدى وتسعني سنةإمام، مات يف رجب سنة ثامن وتسعني، و

 ).٢٤٥ص(

 ).٩٤:٧(صحيح البخاري: انظر)  ٢(

 .من هذا البحث) ٢٥ص: (انظر)  ٣(



 

 
 

ّفهذه اآليات تدل بعمومها عىل وجوب الرب واإلحسان للوالدين وإن  ّ
ّكانا كافرين، وال يستثنى من ذلـك إال مـا جـاء الـدليل باسـتثنائه مـن هـذه 

 .ّالصور، وهو الدعاء هلام والنفقة عليهام، وقد بينا اخلالف يف ذلك
 
 
 
 



– 

 
 


 

ّاحلمد هللا الذي ال تعد نعمه وال حتـىص، والـصالة والـسالم عـىل نبـي  ّ
 : الرمحة واهلدى، وعىل آله وصحبه أويل النجابة والتقى، وبعد
ّ بر الوالدين "ّفإين يف ختام هذا البحث وبعد هذه اجلولة املاتعة مع موضوع

يح، وينقطع ، وقبل أن ترتفع أصابع يدي عن لوحة املفات"يف القرآن الكريم
 :حبل أفكاري، أحب أن أسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات

 : أهم نتائج البحث
ّأن القرآن الكريم أوىل موضوع بر الوالدين عناية كبرية، ويكفي : ًأوال

 .ّيف ذلك أنه قرنه بعبادة اهللا وتوحيده
ّأن بر الوالدين مفهوم واسع يتضمن إيصال كل ما فيه خري : ًثانيا هلام، ّ

ًودفع كل ما فيه رضر عليهام، سواء كان ذلك يف حياهتام أو بعد موهتام ّ. 
ّأن القرآن الكريم دعا إىل بر الوالدين بطـرق متعـددة وأسـاليب : ُثالثا

ّهذا اخللق وعظمته ومنزلته عنـد اهللا، ويـدل  ّمتنوعة، وهذا يدل عىل رشف
 .ًأيضا عىل فضله وثوابه

آليات القرآنية التي تناولت احلديث عن بـر ّعىل الرغم من أن ا: ًرابعا
ّالوالدين آيات معدودة، إال أهنا تضمنت العديـد مـن صـور بـر الوالـدين،  ّ
ّوهـذا يــدل عــىل ســعة مفهـوم الــرب، وأنــه يــشتمل عـىل الكثــري مــن الــصور  ّ

 . واملجاالت
ّعظمة هذا الدين، وأن ما فيه من اهلداية واخلري يف جمـال الـرب : ًخامسا



 

 
 

ّ واإلحسان إليهام، حلـري بـأن ينقـذ البـرشية ممـا هـي مـن الـشقاء بالوالدين
 .   ويف اإلحسان للوالدين بوجه خاص،ًوالنكد يف حياهتا عموما

 : أهم التوصيات
ّنظـرا ألمهيـة هـذا املوضـوع، فإنــه حيتـاج إىل مزيـد مـن البحــث : ًأوال ً

 .والدراسة والتأليف
ّالكـريم يف يـر الوالـدين، ستخالص النامذج التي أوردها القـرآن ا: ًثانيا

 :وإفرادها بالدراسة والتحليل، ومن هذه النامذج
 . نموذج إبراهيم عليه السالم -١
 .نموذج إسامعيل عليه السالم -٢
 .نموذج حييى عليه السالم -٣

ّأسال اهللا أن يوفقنا لتدبر كتابه العزيز، والوقوف عىل أرساره وعجائبه، 
ّ واالستضاءه بنوره، إنـه جـواد واستخراج  درره وكنوزه، واالمتثال هلديه،

 . كريم، واحلمد هللا رب العاملني
 
 

  
 
 
 
 



– 

 
 


أحكام القرآن، لإلمام أيب بكـر ابـن العـريب، حتقيـق عـيل البجـاوي، دار  §

 .ـه١٣٩٢، ٣املعرفة، بريوت، ط
األدب املفرد، لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري، عامل الكتب، بريوت،  §

 .ـه١٤٠٥، ٢ط
رواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص الدين األلباين، إ §

 .ـه١٣٩٩، ١املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
اإلصابة يف متييز الصحابة، للحافظ ابـن حجـر العـسقالين، دار الكتـب  §

 .العلمية، بريوت
ّالبحــر املحــيط، ملحمــد بــن يوســف الــشهري بــأيب حيــان األندلــيس، دار  §

 .ـه١٤١٢، ١الفكر، بريوت، ط
بر الوالدين، أليب الفرج عبد الـرمحن بـن اجلـوزي، حتقيـق حممـد عطـا،  §

 .ـه١٤٠٨، ١مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط
بر الوالدين يف القرآن الكريم واألحاديـث الـصحيحة، نظـام سـكجها،  §

 .ـه١٤٠٣املكتبة اإلسالمية، عامن، 
لولـد لوالـده، أليب بر الوالدين ما جيب عىل الوالد لولده وما جيب عىل ا §

بكر حممد بن الوليـد الطرطـويش، حتقيـق حممـد عبـد احلكـيم القـايض، 
 .ـه١٦٠٦، ١مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتـاب العزيـز، ملجـد الـدين حممـد بـن  §
 . يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق حممد عيل النجار، املكتبة العلمية، بريوت



 

 
 

 .م١٩٨٤التنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنرش، التحرير و §
الرتغيب والرتهيب، لإلمام عبدالعظيم بن عبـدالقوي املنـذري، حتقيـق  §

حمي الدين مستو وسمري العطار ويوسف بديوي، دار ابن كثري، دمشق، 
 .هـ١٤١٤، ١ط
التعريفـات، عــيل بــن حممــد اجلرجـاين، حتقيــق عــادل أنــور خــرض،  دار  §

 .هـ١٤٢٨، ١، بريوت، طاملعرفة
ّتفسري أبو السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم،  §

لإلمام أيب السعود حممد بن حممـد العـامدي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، 
 .ـه١٤١١، ٢بريوت، ط

ّتفــسري القاســمي املــسمى حماســن التأويــل، لإلمــام حممــد مجــال الــدين  §
 .ـه١٣٩٨، ٢وت، طالقاسمي، دار الفكر، بري

تفسري القرآن العظيم، للحافظ ابن كثري، حتقيق عبد العزيز غنيم وحممد  §
 .عاشور وحممد البنا، مكتبة دار السالم

تفسري القرآن العظيم، لإلمام عبـد الـرمحن بـن أيب حـاتم، حتقيـق أسـعد  §
 .ـه١٤١٧، ١الطيب، مكتبة الباز، مكة املكرمة، ط

، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، )البقرة-الفاحتة(تفسري القرآن العظيم §
 .هـ١٤٢٣، ١دار ابن اجلوزي، الدمام، ط

التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، لإلمام فخر الدين الرازي، دار الكتب  §
 .هـ١٤١١، ١العلمية، بريوت، ط

تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق حممد عوامة، دار  §



– 

 
 

 . ـه١٤١٢، ٤الرشيد، سوريا، ط
ّهتذيب مدارج السالكني، كتبه اإلمام ابن القيم اجلوزية، هذبه عبداملنعم  §

 . ـه١٤٠٩، ٣صالح العيل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطـربي،  §

 .هـ١٤٠٨دار الفكر، بريوت، 
مذي، حتقيق كام اجلامع الصحيح، لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الرت §

 .ـه١٤٠٨، ١احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
ــر  § ــن إســامعيل البخــاري، دار الفك ــد ب ــام حمم ــصحيح، لإلم اجلــامع ال

 .هـ١٤١١، ١بريوت، ط
 .جامع العلوم واحلكم، لإلمام ابن رجب احلنبيل، دار املعرفة، بريوت §
الكتـب اجلامع ألحكـام القـرآن، لإلمـام حممـد بـن أمحـد القرطبـي، دار  §

 . ـه١٤١٣العلمية، بريوت، 
الدر املنثـور يف التفـسري باملـأثور، جلـالل الـدين الـسيوطي، دار الكتـب  §

 .ـه١٤١١، ١العلمية، بريوت، ط
زاد املـسري يف علـم التفـسري، لإلمــام عبـدالرمحن ابـن اجلـوزي، املكتــب  §

 .ـه١٣٨٤، ١اإلسالمي، دمشق، ط
ي، حتقيق حممد مصطفى سنن ابن ماجه، للحافظ حممد بن يزيد القزوين §

 .ـه١٤٠٤، ٢األعظمي، رشكة الطباعة العربية، الرياض، ط
ســـنن أيب داود، لإلمـــام أيب داود ســـليامن بـــن األشـــعث، دار اجلنـــان،  §

 .ـه١٤٠٩، ١بريوت، ط



 

 
 

عبد الفتـاح : سنن النسائي برشح السيوطي وحاشية السندي، اعتنى به §
 .ـه١٤٠٦، ٢غدة، دار البشائر، بريوت، ط

ة، لإلمــام احلــسني بــن مــسعود البغــوي، حتقيــق شــعيب ّرشح الــسن §
 .هـ١٤٠٣، ٢األرناؤوط، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، للشيخ حممد صـالح العثيمـني، دار ابـن  §
 .ـه١٤٢٨، ١اجلوزي، الدمام، ط

صحيح سنن ابن ماجه، ملحمد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي،  §
 .ـه١٤٠٨، ٢طبريوت، 

صحيح سنن أيب داود، ملحمد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسـالمي،  §
 .ـه١٤٠٩، ١بريوت، ط

صحيح سنن الرتمذي، ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب العـريب،  §
 .ـه١٤٠٨، ١بريوت، ط

صحيح سنن النـسائي، ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب العـريب،  §
 .ـه١٤٠٨، ١بريوت، ط

 مسلم، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج، حتقيق حممـد فـؤاد صحيح §
 .هـ١٤٠٣، ١عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، ط

ــريوت،  § ــشوكاين، دار الفكــر، ب ــيل ال ــن ع ــام حممــد ب ــدير، لإلم ــتح الق ف
 .هـ١٤٠٣

فيض القدير رشح اجلـامع الـصغري، لإلمـام عبـدالرؤوف املنـاوي، دار  §
 . ـه١٣٩١، ٢الفكر، بريوت، ط



– 

 
 

 .هـ١٣٩٩، ٨ظالل القرآن، سيد قطب، دار الرشوق، بريوت، طيف  §
القاموس املحيط، ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، دار إحياء  §

 .ـه١،١٤١٢الرتاث العريب، بريوت، ط
لسان العـرب، جلـامل الـدين حممـد بـن مكـرم ابـن منظـور، دار الفكـر،  §

 .ـه١٤١٠، ١بريوت، ط
وترتيب عبد الرمحن بـن حممـد النجـدي، جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع  §

 .ـه١٤٠٣، ٣مكتبة ابن تيمية، ط
املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، للقايض  عبـد احلـق بـن عطيـة  §

 .ـه١٤١٣األندليس، حتقيق املجلس العلمي بفاس، 
خمتــرص بــر الوالــدين، عبــد الــرؤوف احلنــاوي، دار احلــرمني للطباعــة،  §

 .ـه١٤٢٥، ٢القاهرة، ط
درك عىل الـصحيحني، لإلمـام أيب عبـداهللا احلـاكم، مـع تـضمينات املست §

، ١اإلمام الذهبي، حتقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 .هـ١٤١١

ــشيباين،  دار إحيــاء الــرتاث العــريب،  § املــسند، لإلمــام أمحــد بــن حنبــل ال
 .ـه١،١٤١٢بريوت، ط

ر اهليثمـي، دار جممع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، للحـافظ عـيل بـن أيب بكـ §
 .ـه١٤١٢الفكر، بريوت، 

املعجم الكبري، للحافظ  أيب القاسـم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين، حتقيـق  §
   .٢ إحياء الرتاث العريب، بريوت، طمحدي السلفي، دار



 

 
 

معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق عبد  §
 .ـه١٤١١، ١السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط

املغني، ملوفق الدين عبداهللا بن أمحد بن قدامـة املقـديس، حتقيـق عبـداهللا  §
 .ـه١٤٢٦، ٥الرتكي وعبدالفتاح احللو، دار عامل الكتب، الرياض، ط

مفردات ألفاظ القـرآن، للراغـب األصـفهاين،حتقيق صـفوان داوودي،  §
 .هـ١،١٤١٢دار القلم، دمشق، ط

سليامن الصادق البرية، مطبعة : ن، دمن معامل اهلدي القرآين يف بر الوالدي §
 .سفري، الرياض

الرب بالوالـدين يف احليـاة وبعـد املـامت، أمحـد : من وصايا القرآن الكريم §
 .ـه١٤٢٤عبد الغني النحويل، مكتبة ابن كثري، الكويت، 

موسـوعة نـرضة النعــيم، إعـداد جمموعـة مــن املختـصني، دار الوســيلة،  §
 .ـه١٤١٩، ٢جدة، ط

نواظر يف علم الوجوه والنظائر، أليب الفـرج عبـدالرمحن نزهة األعني ال §
، ٢بـن اجلــوزي، حتقيــق حممــد الـرايض، مؤســسة الرســالة، بــريوت، ط

 .ـه١٤٠٥
نرش البنود عىل مراقي السعود، سـيدي عبـداهللا الـشنقيطي، دار الكتـب  §

 .ـه١٤٢١، ١العلمية، بريوت، ط
بـارك بـن حممـد النهاية يف غريب احلديث واألثر، لإلمـام جمـد الـدين امل §

اجلزري ابن األثري، حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطناحي، دار الفكـر، 
 .ـه١،١٣٨٣بريوت، ط



 

 
 

 





 



 
 

 
  املسندحممد بن عبدالعزيز .د

أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنية بكلية املعلمني بجامعـة امللـك  •
 .سعود

من قسم القرآن وعلومه بكلية أصـول  درجة املاجستري  عىلحصل  •
ــن ســعود اإلجامعــة االــدين ب ــام حممــد  ب ــالمية  إلم ــاض س بالري

أساليب املجرمني يف التصدي لدعوة املرسـلني وعاقبـة (بأطروحته 
 .)لقرآن الكريمذلك يف ضوء ا

من قسم القرآن وعلومه بكلية أصـول حصل عىل درجة الدكتوراه  •
بالريــاض ســالمية  إلجامعــة االمــام حممــد بــن ســعود االــدين ب

ول أمـن اختيارات ابن تيمية وترجيحاتـه يف التفـسري، (بأطروحته  
 .)دراسةً مجعا و– اإلرساءخر سورة آاىل املائدة سورة 

 



 

 
 



 

 
 


 :ّبعده، أما بعدّاحلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي 

ّفإن الشيطان الرجيم هو عدو اإلنسان األول منذ خلق اهللا آدم ـ عليـه  ّ ّ
ّالسالم ـ وأسجد لـه مالئكتـه، وإىل أن يـرث اهللا األرض ومـن عليهـا، وملـا 
ّكانت هذه الدار دار ابتالء واختبار؛ فـإن اهللا مّكـن هلـذا الـشيطان، وأمهلـه 

ر عبـاده وامتحـاهنم، حتـى قـال إبلـيس ـ ّفيها ليتحقق ما أراده اهللا من اختبا
ّوعزتك يا رب ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف : عليه لعنة اهللا ـ ّ

ـــرب!أجـــسادهم ـــال ال ـــا  ": ّ، فق ـــر هلـــم م ـــزيت وجـــاليل ال أزال أغف ّوع
ّومع هذا فإن اهللا ـ جلت قدرته ـ قـد حـذر عبـاده مـن هـذا . )١("استغفروين ّّ

يف كتابه الكريم عن أساليبه ووسـائله يف اإلغـواء ّالعدو املبني، وكشف هلم 
واإلضالل، ليكونوا منها عىل حذر، ومع ذلك؛ فال يكـاد أحـد مـن النـاس 
ّيسلم من الوقوع يف حبائله املنصوبة بأساليبه املتنوعة، التي ربام خفيت حتى  ّ
ًعىل بعض املنتسبني إىل العلم والفقه والدين فضال عن غريهم مـن العامـة، 

 .ذا تكمن أمهية هذا املوضوعويف ه
 :أسباب اختيار املوضوع   

 .أمهية املوضوع كام سبق .١
 .ّحاجة كل الناس إليه عىل اختالف مراتبهم وأجناسهم وأعامرهم .٢
ْاهـتامم القـرآن الكــريم هبـذه القــضية، وكثـرة طرقــه هلـا يف مواضــع  .٣ َ

                                                
: ّ، وحسن إسناده األلباين كام يف صحيح اجلامع الصغري١١٢٢٣: أخرجه أمحد يف املسند، برقم) ١( 

 .١٦٤٦: ، برقم٧٢/ ٢



 

 
 

 .عديدة، وبأساليب متنوعة
الدقيق هلـذه األسـاليب ُعدم وجود دراسة عنيت باالستقراء التام و .٤

ّيف كتاب اهللا ـ عز وجل ـ حسب اطالعي ّ. 
 :الدراسات السابقة 

بعد االطالع عىل فهارس مراكـز البحـوث واملكتبـات العامـة، كمركـز 
امللك فيصل للبحوث، ومكتبة امللك فهد ومكتبة امللك عبد العزيز وغريها 

ُمل أظفر ببحث مستقل عني بجمع أساليب الشيطان يف اإلغ واء واستقرائها ّ
ّمن كتاب اهللا عز وجل، عدا بعض الدراسـات التـي عنيـت باحلـديث عـن  ّ
عداوة الشيطان لإلنسان بشكل عام، مع اإلشارة إىل بعض هذه األسـاليب 

ّضمنا دون استقصاء، ومن أهم هذه الدراسات ً: 
دراسـة  ( عداوة الشيطان لإلنـسان وعالجهـا يف ضـوء القـرآن الكـريم .١

ّث عبد املنعم بن حواس احلـواسللباح) موضوعية  ، والكتـاب مـن )١(ّ
عنوانه يتحدث عن عداوة الشيطان لإلنسان بـشكل عـام، وهـو بحـث 
ّقيم مفصل، وقد تطرق الباحث ألساليب الشيطان يف إغواء بني آدم يف  ّ

ثامنيـة أسـاليب فقـط، ومل : بعض مباحث الكتاب، فبلـغ مـا ذكـره منهـا
عـضها يف بعـض، فعـىل سـبيل يذكر كل أسلوب عىل حـدة بـل أدخـل ب

: وأدخـل حتتـه) أمـره بالفحـشاء : ( املثال ذكـر مـن األسـاليب الرئيـسة
ًوهلم جرا.. الوسوسة والنزغ واهلمز واالستفزاز وهو خالف املنهج .. ّ

                                                
وهـو يف األصـل رسـالة ماجـستري سـجلت . هــ١٤٢٥من مطبوعات دار ابن اجلوزي بالـدمام ) ١(

 .بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



 

 
 

 .ّالذي رست عليه، مع قلة ما ذكره من األساليب
 وهو كتيبللشيخ حممد متويل الشعراوي ) عداوة الشيطان لإلنسان ( .٢

صــغري احلجــم، ومــضمونه كــسابقه لكــن بــشكل خمتــرص، وفيــه فوائــد 
ًونكات لطيفة جدا، لكن يغلب عليه اجلانـب الـوعظي واخلطـايب، لـذا 

ًجاء خاليا من التوثيق متاما إال من ختريج اآليات واألحاديث ُومل يذكر . ً
 .فيه من أساليب الشيطان إال الوسوسة يف الصالة ونحوها

 .تي اطلعت عليهاهذه أهم الدراسات ال
 : منهج البحث

لقد قمت باستقراء أساليب الشيطان يف اإلغواء ومجعها من كتاب اهللا 
ًـ عز وجل ـ فبلغ ما مجعته منهـا أربعـة وثالثـني أسـلوبا، منهـا مـا هـو عـام،  ّ ّ

وقـد سـلكت يف كتابـة هـذا . ّومنها ما هو خاص، فـصغتها يف هـذا البحـث
لبيان؛ فأذكر األسلوب مع دليله من البحث مسلك اإلجياز مع التوضيح وا

ًكتاب اهللا ـ عز وجل ـ ثم أذكر له تعريفا خمترصا ـ إن احتاج األمر إىل ذلك ـ  ً ّ ّ
ّثم أرشع يف بيان هذا األسلوب بام جييل حقيقته دون تشعيب وتشتيت، مـع  ّ
احلرص عىل حتقيق معناه مقارنة بام قد يشتبه به أو يتقاطع معه يف املعنى من 

ــار .. ب األخــرىاألســالي ــار واألخب ــذكر بعــض اآلث ّوربــام استأنــست ب
                                                

 .  من مطبوعات دار القلم ببريوت، أرشف عليه واعتنى به أمحد الزعبي)١(
ّإن مما الحظته عند مراجعتي للكثري من كتب التفسري املختلفة؛ إن بعض املفرسين يفرس بعض )  ٢( ّ ّ ّّ

ا اآلخر لتقريب املعنى، مع اختالف يف معانيها ومدلوالهتا اللغوية، واهللا ـ هذه األساليب ببعضه
ّعز وجل ـ إنام نوع يف ذكر هذه األساليب ـ واهللا تعاىل أعلم ـ لتنوع معانيها، واختالف  ّ ّ ّ ّ= 



 

 
 

ًاإلرسائيلية التي تدعم املعنى، وال تتضمن حكـام رشعيـا، مـسرتشدا بقـول  ً ً ّ
ّالنبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ ّ  ، " ّوحدثوا عن بنـي إرسائيـل وال حـرج ": ّ

ري من ّمع عدم التسليم بكل ما فيها من غرائب، وقد جرى عىل ذلك عدد كب
 .السلف

 :خطة البحث
ّوقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة ّ . 

ّأما املقدمة فهي التي بني يديك، وأما التمهيد فقد قسمته إىل مطلبـني ّ ّّ :
ّأحدمها ذكرت فيه معنى األسلوب وما يتعلق به، والثاين ذكرت فيه أسباب 

 .عداوة الشيطان لإلنسان وسعيه إلضالله
ّ التي ال خيتص هبا أحد ّاألساليب العامةّفاألول ذكرت فيه : ّ وأما املبحثان   

 التـي ّاألسـاليب اخلاصـةواملبحث الثاين ذكرت فيـه . دون أحد من بني آدم
ّخيتص هبا بعض بني آدم دون بعض، وقد قسمت هذا املبحث إىل مطلبـني، 

ّاألول ذكرت فيه األساليب التي خيتص هبا أولياء الشيطان واملطلب الثاين . ّ
 .ّذكرت فيه األساليب التي خيتص هبا أولياء الرمحن

ّوأما اخلامتة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ّ. 
 .   هذا وأسأل اهللا التوفيق والسداد، واهلدى والرشاد

                                                

ّوهي قد تتقاطع فيام بينها، لكن يبقى لكل أسلوب من هذه  األساليب املتنوعة .. مدلوالهتا =
ّ الذي ال يشاركه فيه غريه مشاركة تامة، وإن تقاطع معه يف بعض املعاين، وهو ّمدلوله اخلاص

 .رضب من رضوب اإلعجاز البياين يف القرآن
 . ٣٤٦١: ُأخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إرسائيل، برقم)١(



 

 
 




 

ُاألسلوب يف اللغة هو  ُ ْ ْ الطريق تأخذ فيه"ُ ُ وجيمع عىل .ُ َ َأساليب(ُ ِ َ("   . 
َوقد سلك أسلوبه  ُ َْ َُ َأي سلك طريقته: َ َ َِ             . 

ّفأساليب الشيطان يف اإلغـواء هـي طرقـه التـي يـسلكها للتوصـل إىل 
 . مراده من اإلغواء واإلضالل






اثنـني أو طـرفني إال وهلـا سـبب أو أسـباب، ّ   إنه ما من عداوة حتصل بـني 
ّوكذلك عداوة الشيطان آلدم وذريته هلا أسباب نبه عليها املوىل ـ عز وجل ـ  ّ ّ ّ

 :يف كتابه الكريم، فمن هذه األسباب
ص [)  إال إبليس استكرب وكان من الكافرين (: قال تعاىل: االستكبار .١

٧٤.[ 
ّدفع احلق :  من أشنعهاّفاالستكبار عمل قلبي تتولد عنه خصال ذميمة،
ّالكـرب بطـر احلـق،  ": ّورده، واحتقار الناس، كام جاء يف احلديث الـصحيح

ُفهذا اخللـق الـذميم ال يـصدر إال مـن النفـوس اللئيمـة . " وغمط الناس ُ
ّاملتشبعة بالعجب والغرور ورؤية النفس، واحتقـار اآلخـرين وازدرائهـم، 

                                                
 ).سلب : ( ، مادة ٤٧١/ ١: لسان العرب البن منظور)  ١(
 ).  سلب ( ، مادة ٥٨٩/ ١: تاج العروس للزبيدي: ينظر)٢(
 .١٤٧: ، برقم٣٣أخرجه مسلم يف صحيحة، يف كتاب اإليامن، باب حتريم الكرب وبيانه، ص )  ٣(



 

 
 

ُومن ابتيل بذلك فقل أن يرجى منه خري ّ، وهلذا روي عن بعض السلف أنـه ّ
ْإذا كانت خطيئة الرجل يف كرب فال ترجه  ": قال ِ". 
 أنا خـري منـه خلقتنـي {: وهو الذي محل إبليس عىل أن يقول: احلسد .٢

ّفقد حسد إبليس آدم ملـا  ]. ١٢: األعراف[ }من نار وخلقته من طني  َ ُ
ًدا منــه أمــر اهللا مالئكتــه بالــسجود لــه، فقــال إبلــيس قولتــه هــذه حــس

ــرد  ــان أن اســتحق الط ــسجود آلدم، فك ــضه لل ــربر رف ّوغــرورا، ولي ً
 .واإلبعاد عن رمحة اهللا

ّواحلسد خلق ذميم أيضا، ال سيام إذا كان سببا يف إيذاء اآلخرين، ورد  ً ً ُ ُ
ّ ما خال جسد من حسد، ولكـن ": ّاحلق املبني، وهلذا قال بعض أهل العلم

ا الثاين هو ما حدث من إبليس اللعني، ، وهذ" الكريم خيفيه، واللئيم يبديه
فـإذا كـان هـذا هـو . فكانت النتيجة ما حصل من الطرد واإلبعاد كـام سـبق

ّحال احلسد إذا انفرد، فكيف إذا اجتمع معه اخللق األول وهو االستكبار ُُ.! 
 ].٣٤: البقرة[ }وكان من الكافرين  .. {: ، قال تعاىلجحد نعمة اهللا .٣

ــام الطــربي ـ ر ــال اإلم ــيس } وكــان { ": محــه اهللا ـق ــي إبل  مــن { يعن
من اجلاحدين نعم اهللا عليه وأياديه عنده بخالفه عليه فيام أمره بـه : }الكافرين

 .وجحد النعمة سبب من أسباب الكفر، وعصيان األمر.  "من السجود آلدم 
 وإذا قلنا للمالئكـة اسـجدوا آلدم {: ، قال تعاىلغلبة األصل والطبع .٤

ّإبليس كان من اجلن ففسق عـن أمـر ربـهفسجدوا إال  : الكهـف[ }..ّ

                                                
 .٢٦١/ ١: جامع البيان)  ١(



 

 
 

ُ، فإن ألصل اليشء وما تطبع عليه أثرا يف سلوكه وخلقه، ال سيام ]٥٠ ُ ً ّّ
 .إذا اقرتن بام سبق من الكرب واحلسد وجحود النعمة

 فسجدوا إال إبليس كان {:  وقوله ": قال احلافظ ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ
ُإنـه خلـق مـن مـارج مـن نـار، وأصـل خلـق  أي خانـه أصـله، ف}من اجلن  ّ

املالئكة من نور، كام ثبت يف صحيح مسلم عن عائشة ـ ريض اهللا عنهاـ  عن 
ّرسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ أنه قال ّ ُخلقت املالئكة من نور، وخلق : (ّ ُ

، فعند احلاجة نضح  )ُإبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم
ّ فيه، وخانه الطبع عند احلاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال كل وعاء بام ّ

ــىص  ــذا دخــل يف خطــاهبم، وع ــسك، فله ــشبه هبــم وتعبــد وتن املالئكــة وت
ّونبه تعاىل ههنا عىل أنه من اجلن، أي عـىل أنـه خلـق مـن نـار كـام . باملخالفة ّّ ّ

ــي مــن نــار وخلقتــه مــن طــني {: قــال قــال احلــسن . }أنــا خــري منــه خلقتن
ّما كان إبليس من املالئكة طرفة عني قط، وإنه ألصل اجلـن، كـام : يالبرص ّ

 ."رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه . ّأن آدم عليه السالم أصل البرش
ّهذا ما ظهر يل من أسباب عداوة الشيطان لبني آدم، واملتأمل يف هـذه 

ّاألسباب جيد أهنا ال تكاد تنفك عن بعضها، وهكذا هـي شـأن الـسيئة ّ ّ جتـر ّ
 .أمثاهلا، واهللا تعاىل أعلم

 

                                                
 . ٢٩٩٦: ، برقم٧٥٥ص : أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق، باب يف أحاديث متفرقة )١(
 . ١٢١/ ٣: يمتفسري القرآن العظ )٢(
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 .االحتناك.١٨
 . التغرير. ١٩

 

 :التفصيل

 ].٥: الناس[ } الذي يوسوس يف صدور الناس {: قال تعاىل

والوسوسـة هـي حـديث الـنفس يلقيـه الـشيطان يف قلـب ابـن آدم إذا 
: غـواء، ولــذا قـال اهللا تعــاىل، وهـي أصــل أسـاليب الــشيطان يف اإلغفـل

ًومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو لـه قـرين{ ّ : الزخـرف[} ُ
، وهبذه الوسوسة ـ مع أساليب أخرى كام سيأيت ـ متّكن الشيطان اللعني ]٣٦

ّمن إخراج أبوينا آدم وحواء من اجلنة وقد قص اهللا علينا خربمها يف أكثر من  ّّ
فوسـوس هلـام الـشيطان  {:  قولـه سـبحانهموضع مـن القـرآن، ومـن ذلـك

ليبدي هلام ما ووري عنهام من سوآهتام وقال ما هناكام ربكام عن هذه الشجرة 
 ].٢٠:األعراف [} إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالــدين

مـا يلقيـه الـشيطان يف بعـض نفـوس : ًومن ذلـك أيـضا ـ وهـو كثـري ـ
قة بذات اهللا تعاىل، أو بـبعض العبـادات، ّاملؤمنني من اخلواطر الرديئة املتعل

ليطفيء شعلة اإليامن يف قلوهبم، فقد روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة 
ّجاء ناس من أصحاب النبي ـ صىل اهللا عليـه وسـلم ـ : ـ ريض اهللا عنه ـ قال ّ ّ

ّإنـا نجـد يف أنفـسنا مـا يتعـاظم أحـدنا أن يـتكلم بـه: فسألوه وقـد  ": قـال! ّ
                                                

 . ١٥٨/ ٧: ، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي٢١٩/ ١: معامل التنزيل للبغوي: ينظر)١(



 

 
 

 ."  ذاك رصيح اإليامن": قال. نعم: الوا، ق" وجدمتوه؟
جاء رجل : ّويف رواية عند أمحد عن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ قال

ّإىل النبي ـ صىل اهللا عليه وسـلم ـ فقـال ّ ّيـا رسـول اهللا، إين ألحـدث نفـيس : ّ ّ
ّباليشء، ألن أخر من السامء أحب إيل من أن أتكلم به ّ ّّ ّفقـال النبـي ـ : قـال.. ّ

ّاهللا أكـرب، اهللا أكـرب، اهللا أكـرب، احلمـد هللا الـذي رد  ": ّ اهللا عليه وسلم ـّصىل
 ."كيده إىل الوسوسة

وعالج ذلك أن ال يصغي اإلنسان هلذه الوساوس، ويقاومها، ويعلم 
ّأهنـا ال تــرضه، ويــستعيذ بــاهللا مــن الــشيطان الــرجيم، ويقــول آمنــت بــاهللا : ّ

ّاح واملساء، وقد قال النبـي ـ صـىل اهللا ورسله، مع املحافظة عىل أذكار الصب ّ
ًعليه وسلم ـ كاشفا عن حقيقة هذه الوسوسة وعالجها إن الشيطان يأيت  ": ّ

مـن خلـق األرض؟ : فيقـول. من خلق الـسامء؟ فيقـول اهللا: أحدكم فيقول
من خلق اهللا؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنـت بـاهللا : فيقول. فيقول اهللا
 . "ورسوله

ّيتعلـق بـذات اهللا ـ عـز وجـل ـ، أمـا مـا يتعلـق بالعبـادات فهـو هذا ما  ّ ّّ ّ
 :أرضب، منها

                                                
 .  ٢٠٩: برقم.. أخرجه مسلم يف كتاب اإليامن، باب بيان الوسوسة يف اإليامن)١(
: ّوأبو داود يف كتاب األدب، باب يف رد الوسوسة، برقم. ٢٠٩٧: أخرجه أمحد يف املسند برقم )٢(

  . ١٠٢/ ١: ّ وصححه األلباين كام يف خترجيه عىل كتاب اإليامن البن تيمية٥٠٧١
: ّ، وصحح إسناده األلباين كام يف صحيح اجلامع١٨٩٦: أخرجه الطرباين يف األوسط برقم )٣(

 .  ١٦٥٢: ، برقم٢/٧٤



 

 
 

ّ، ففي احلديث عن رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم التشكيك يف الطهارة • ّ
إنك قد أحـدثت : ّإن الشيطان يأيت أحدكم يف صالته فيقول ": ّـ أنه قال

 .   "هكذبت، إال ما وجد رحيه بأنفه أو سمع صوته بأذن: فليقل
ّإن الشيطان يأيت أحدكم يف صالته، فيأخذ بشعرة من دبره،  ": ويف رواية

ًفريى أنه قد أحدث، فال ينرصف حتى يسمع صوتا، أو جيد رحيا ً ّ " . 
ّإن الشيطان يأيت أحدكم وهو يف : وعن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ قال

ّالصالة فيبل إحليله حتى يريه أنه قد أحدث، فمن  رأى بـه ذلـك فلينتـضح ّ
 .فمن رأى به من ذلك يشء فليقل هو عمل املاء] أي قبل الصالة [ باملاء 

ّالتشكيك يف عدد الركعات، قال ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ • ّإن الـشيطان  ": ّ
يأيت أحـدكم يف صـالته فيـدخل بينـه وبـني نفـسه حتـى ال يـدري زاد أو 

.  "يـسلم، ثـم يـسلمنقص؛ فإذا كان ذلك فليسجد سـجدتني قبـل أن 
 .ّكفانا اهللا رش الشيطان ووساوسه

                                                
 . ٢٩: أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه برقم )١(
ّوله شاهد يف الصحيح من حديث عباد ابن متيم . ٩٢٣٠: أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري برقم)٢(

ّعن عمه أنه شكا إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم الرجل خييل إليه أنه جيد اليشء يف الصالة؟  ّّ ّ
ً ال ينفتل ـ أو ال ينرصف ـ حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا ": فقال :  أخرجه البخاري برقم"ً
 . ٣٦١: ، ومسلم برقم١٣٧

فه برقمأخرجه )٣(  . ١٧٧٦:  ابن أيب شيبة يف مصنّ
، ٧٤/ ٢: ّوصحح إسناده األلباين يف صحيح اجلامع. ١٢١٦: أخرجه ابن ماجه يف سننه برقم )٤(

 . ١٦٥١: برقم



 

 
 


ّوقل لعبادي يقولوا التي هـي أحـسن إن الـشيطان ينـزغ  {: قال تعاىل

ًبينهم إن الشيطان كان لإلنسان عدوا مبينا ً ّ   ].٥٣: اإلرساء[ } ّ
عىل وأصل النزغ هو الفساد وذلك بأن تنزغ بني قوم فتحمل بعضهم 

وأصـله مـن نـزغ . أفسد وأغرى: بعض بفساد بينهم، ونزغ الشيطان بينهم
 .الرايض الدابة؛ إذا نخسها ومحلها عىل اجلري

االستعاذة باهللا : ّوأما عالجه يف كتاب اهللا فبأمرين، أحدمها بعدي وهو
ّما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه سميع عليمإو(: كام قال تعاىل ّ ّ( 

 ]. ٢٠٠: عرافاأل[
ّالقول احلسن كام سبق يف اآليـة األوىل، فـإن بعـض : والثاين قبيل وهو

األقوال غري احلسنة ـ ولو عىل سبيل املزاح ـ قد تورث األحقاد والعداوات 
ًبني األخالء، فضال عمن هم دون ذلك، وقد ذكر اهللا ـ عز وجل ـ مثاال هلذا  ّ ّ ّ ً

م ـ مع إخوته، وقد أشار إىل ذلك النزغ، وهو ما حصل ليوسف ـ عليه السال
وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الـشيطان  {: بقوله بعد اجتامع الشمل

، وقـد جعـل يوسـف ـ عليـه الـسالم ـ ]١٠٠: يوسف[ } بيني وبني إخويت
ًنفسه طرفا فيام حصل بينه وبني إخوته، مع أنه كان مظلومـا معتـدى عليـه؛  ًّ

ًتكرما منه وحسن أدب مع إخوته ّ.. 
ًوإن مما ينهـى عنـه يف هـذا املقـام ممـا قـد يكـون سـببا لنـزغ الـشيطان؛  ّّ ّ

                                                
 ). نزغ ( ، مادة ٦/٤٣٩٧: لسان العرب: ينظر)١(



 

 
 

اإلشارة بالسالح ونحوه، ففي الصحيحني عن أيب هريـرة ـ ريض اهللا عنـه ـ 
ّقــال رســول ـ صــىل اهللا عليــه وســلم ـ: قــال ال يــشري أحــدكم إىل أخيــه  ": ّ

ّبالــسالح، فإنــه ال يــدري لعــل الــشيطان ينــزغ يف يــده، فيقــع يف  حفــرة مــن ّ
 ."النار


ّيـا أهيـا الـذين آمنـوا ال تتبعـوا خطـوات الـشيطان {:  قال تعـاىل ّ ..{ 

 ].٢١: النور[
ّوذلك أن الشيطان ال يأمر ابـن آدم بـالوقوع يف املعـصية الكـربى مـن 
ّأول وهلة، لكنه يسلك معه مسلك التدرج، فيأمره أوال بـبعض مقـدماهت ً ّ ا، ّّ

ّثم ال يزال به حتى يوقعه فيها، بل ربام أمره أوال بفعل اخلري ليوقعه يف الرش  ً ّ ّ
وهو ال يشعر بذلك، ومن ذلك ما أشـار اهللا إليـه يف سـورة احلـرش يف قولـه 

كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلام كفر قال إين بـريء منـك  {: تعاىل
 ].١٦: احلرش[ } إين أخاف اهللا رب العاملني

كـان : عـن ابـن عبـاس ـ ريض اهللا عـنهام ـ قـالأخرج الطربي بـسنده 
ّراهب من بني إرسائيل يعبد اهللا فيحسن عبادته، وكان يؤتى من كل أرض  ُ
ًفيسأل عن الفقه، وكان عاملا، وإن ثالثة إخوة كانت هلـم أخـت حـسنة مـن  ُ
أحسن الناس، وإهنم أرادوا أن يسافروا، فكرب عليهم أن خيلفوهـا ضـائعة، 

                                                
ّأخرجه البخاري يف الفتن، باب قول النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ )١( ّ ينا السالح فليس  من محل عل"ّ

: ، ومسلم يف الرب والصلة، باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم، برقم٦٦٦١: ، برقم"منا 
٢٦٠٧   . 



 

 
 

أدلكـم عـىل مـن ترتكوهنـا : فجعلوا يأمترون ما يفعلـون هبـا؛ فقـال أحـدهم
راهب بني إرسائيل، إن ماتت قـام عليهـا، وإن : من هو؟ قال: عنده؟ قالوا

إنا نريد الـسفر، وال : عاشت حفظها حتى ترجعوا إليه؛ فعمدوا إليه فقالوا
َنجد أحدا أوثق يف أنفـسنا، وال أحفـظ ملـا ويل منـك ملـا جعـل ِّ ُ  عنـدك، فـإن ً

رأيت أن نجعل أختنا عندك فإهنا ضائعة شـديدة الوجـع، فـإن ماتـت فقـم 
أكفـيكم إن شـاء اهللا؛ : عليها، وإن عاشت فأصلح إليها حتى نرجـع، فقـال

َفانطلقوا فقام عليها فداواها حتى برأت، وعاد إليها حـسنها، فـاطلع إليهـا  َ َ
 عليهـا حتـى وقـع فوجدها متصنعة، فلم يزل به الشيطان يـزين لـه أن يقـع

ــال ــا؛ ق ــه قتله ــزين ل ــشيطان ف ــم ندمــه ال ــا : ّعليهــا، فحملــت، ث إن مل تقتله
افتضحت وعرف شبهك يف الولد، فلم يكن لك معذرة، فلم يزل بـه حتـى 

قـد : ماتـت فـدفنتها، قـالوا: قتلها؛ فلام قدم إخوهتا سـألوه مـا فعلـت؟ قـال
هـو قتلهـا، وأهنـا أحسنت، ثم جعلوا يرون يف املنام، وخيـربون أن الراهـب 

حتت شجرة كـذا وكـذا، فعمـدوا إىل الـشجرة فوجـدوها حتتهـا قـد قتلـت، 
َّأنـا زينـت لـك الزنـى وقتلهـا بعـد : فعمدوا إليه فأخذوه، فقال له الشيطان

: نعـم قـال: أفتطيعنـي؟ قـال: نعـم، قـال: الزنى، فهل لك أن أنجيك؟ قـال
ِكمثـل الـشيطان :( فاسجد يل سجدة واحدة، فسجد له ثم قتل، فذلك قوله َ َْ َّ َِ َ

َإذ قال لإلنسان اكفر فلام كفر قال إين بريء منك  ْ ِ ِ ٌِ َ َّ ْ َِ َ ِّ ِ َِ َ ََ َ َ ُ َ َْ ْ  ...اآلية) ْ
ّوغالب الفواحش الكربى التي تقع يف هذا الزمن ويف كـل زمـان إنـام  ّ

                                                
 . ٤٧/ ١٢: جامع البيان )١(



 

 
 

 .يظفر هبا الشيطان هبذا األسلوب املاكر

 ].٤٣: األنعام[} ّين هلم الشيطان ما كانوا يعملونوز {: قال تعاىل

 .ّحسنه هلم: أي
ّوهو وعد قطعه الشيطان عىل نفـسه ملـا لعنـه اهللا وأخرجـه مـن اجلنـة،  ّ

ــه ــا مقولت ــاىل حاكي ــال اهللا تع ــم يف  {: ًفق ــنن هل ــام أغــويتني ألزي ــال رب ب ّق ّ
 ]. ٣٩: احلجر[}..األرض

: ّ حيث زين هلم أعامهلم، وقال هلمّما فعله بكفار قريش يوم بدر: ومن ذلك 
، ثـم ]٤٨: األنفـال[ }..  ال غالب لكم اليوم من النـاس وإين جـار لكـم{

 .ّخذهلم، ونكص عىل عقبيه ملا رأى بعينيه جنود اهللا تعاىل تقاتل مع املؤمنني
وكذلك فعل بأقوام كثريين من األمم السابقة كـان منتهـى أمـرهم إىل   

ّوعادا وثمود وقد تبني لكم من مساكنهم  {:  تعاىلاهلالك والدمار، كام قال ً
ّوزيـن هلــم الــشيطان أعامهلــم فـصدهم عــن الــسبيل وكــانوا مستبــرصين ّ { 

 ].٣٨: العنكبوت[
ّوال يزال يزين ألقوام كثريين أعامهلم املنكرة وحيسنها هلم حتى يردهيم   ّ 

ّويلحقهم بمن قبلهم مـن أشـياعهم، وال عـصمة مـن مكـره إال بالتمـسك 
 .بحبل اهللا املتني، ورصاطه املستقيم


ّوهو ثمرة عن الذي قبله، فإن من زين له الشيطان سوء عمله؛ صـده    ّ ّ

                                                
 . ١٩١/ ٥: املصدر السابق: ينظر)١(



 

 
 

 .ورصفه عن رصاط اهللا املستقيم
ّوزين هلم الشيطان أعامهلم فصدهم عـن الـسبيل فهـم ال  (: قال تعاىل   ّ

 .أي رصفهم عنه]. ٢٤: النمل [ )هيتدون
ّوال يـصدنكم  {: ّوقد حـذر اهللا مـن هـذا األسـلوب الـشيطاين فقـال   ّ

ّالشيطان إنه لكم عدو مبني ًوقال سبحانه ـ مبينا بعض ]. ٦٢: الزخرف[ } ّ ّ
ّإنام يريـد الـشيطان أن يوقـع  {: ّأدواته يف الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة ـ

اهللا وعـن ّبينكم العـداوة والبغـضاء يف اخلمـر وامليـرس ويـصدكم عـن ذكـر 
 ].٩١: املائدة[} الصالة فهل أنتم منتهون

ّإن الشيطان قعـد البـن آدم بأطرقـه، فقعـد لـه  ": وقد ورد يف احلديث  
فعصاه ! تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟: بطريق اإلسالم فقال

هتاجر وتذر أرضك وسـامءك وإنـام : فأسلم، ثم قعد له بطريق اهلجرة فقال
فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق ! ؟مثل الفرس يف الطولمثل املهاجر ك

ُجتاهد فهو جهد النفس واملال، فتقاتـل فتقتـل، فتـنكح املـرأة، : اجلهاد فقال
ّفعصاه فجاهـد، فقـال رسـول اهللا ـ صـىل اهللا عليـه وسـلم ـ! ُويقسم املال؟ ّ  :

ُفمن فعل ذلك كان حقا عىل اهللا أن يدخله اجلنة، ومن قتل كان  عىل اهللا ًحقا ًّ
ّاهللا أن يدخله اجلنة، أو وقصته  ًوإن غرق كان حقا عىل: قال. ّأن يدخله اجلنة

ّدابة كان حقا عىل اهللا أن يدخله اجلنة ً ّ ". 
                                                

َالطول والطيل بالكرس)١( َِّ َاحلبل الطويل يشد أحد طرفيه يف وتد أو غريه وال: ِّ ِ َ َ َّ ُّ َ ُ َطرف اآلخر يف يد ْ َ َّ
ِالفرس ليدور فيه ويرعى وال يذهب لوجهه ْ َ َ ََ ْ ََ ْ َ   ). ٣٢٥/ ٣: النهاية يف غريب األثر. ( ُ

 =، وغريمها، ١٥٩٣٨: ، وأمحد يف املسند برقم٤٣٤٢: أخرجه النسائي يف السنن الكربى برقم)  ٢(



 

 
 

ّوألتباع الشيطان وجنده نصيب كبري مـن ذلـك بـصدهم النـاس عـن   
ّاحلق، وتزيني الباطل هلـم، ال سـيام يف هـذا الـزمن، زمـن الفـضاء املفتـوح، ّ 

ّوالثورة اإلعالمية اهلائلة، بل ربـام فـاق بعـضهم إبلـيس يف ذلـك، كـام قـال 
 :الشاعر

 وكنت فتى من جــــــند إبليس فارتقى
  !                                 يب احلال حتى صار إبليس من جندي


 ].٦٧: التوبة[} نسوا اهللا فنسيهم {: قال تعاىل  
ّوهذا ـ كام يدل عليه السياق ـ يف حق املنافقني الذين استوىل الـشيطان    ّ

ّعىل قلوهبم ومتّكن منها، فلم يبق فيها متسع لذكر اهللا إال عىل سبيل النفـاق 
 وال تكونوا {: ّوقد حذر اهللا عباده املؤمنني من ذلك فقال سبحانه.. والرياء

]. ١٩: احلـرش[ }هم الفاسـقون كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم أولئك 
ــشيطان هبــذا األســلوب عــىل عبــاد اهللا املــؤمنني  ــك فقــد يتــسلط ال ّومــع ذل
ًوأوليائه املتقني عىل حني غرة، ليفوت عليهم خريا يرجونه، ومـن ذلـك مـا  ّ ّ
: حدث لفتى موسى ـ عليه السالم ـ حني نيس احلوت عند صخرة أويا إليها

ــ{ ــا إىل الــصخرة ف ــسانيه إال قــال أرأيــت إذ أوين ّإين نــسيت احلــوت ومــا أن
 ].٦٣: الكهف[} ..الشيطان أن أذكره

                                                

 .١٦٤٨: ، برقم٧٣/ ٢: ّوصحح إسناده األلباين كام يف صحيح اجلامع =
ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب : وينظر. ذا البيت نسبه الرازي يف تفسريه إىل اخلوارزميه)١(

 . ٦٩/ ١: أليب منصور الثعالبي



 

 
 

ًما ذكره اهللا ـ عز وجل ـ خماطبا نبيه، وحمذرا: ومن ذلك   ّ ًّ ّ وإذا رأيت  {: ّ
ّالذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حتى خيوضوا يف حديث غريه وإمـا 

]. ٦٨: األنعام [} ّينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني
ني؛ إنــساء وهــذا اإلنــساء الــذي حيــصل للمــؤمنني مــن قبــل الــشيطان اللعــ

ستدرك أثـره، بخـالف تنـسيته حلزبـه مـن أهـل عارض رسعان ما يزول وي
الكفر والنفاق؛ فهي تنسية مطبقة تستويل عىل قلـوهبم وعقـوهلم، نـسأل اهللا 

 .   السالمة والعافية


ّواذكـر عبـدنا أيـوب إذ نـادى ربـه أين مـسني الـشيطان  {: قـال تعـاىل   ّّ ّ
 ].٤١: ص[}بنصب وعذاب 

، إحلاق األذى باملمسوس يف جـسده ومالـه وأهلـه: ّومس الشيطان  
ُوهذا ما فعله الشيطان بنبي اهللا أيوب ـ عليه السالم ـ الذي يرضب به املثـل  ّ ّ

 .تفسريّوقصته ذكرها أهل السري وال.. يف الصرب
يـذكر تعـاىل عبـده   ": قـال احلـافظ ابـن كثـري ـ رمحـه اهللا ـ يف تفـسريه

ورسوله أيوب ـ عليه السالم ـ وما كان ابتاله تعاىل به مـن الـرض يف جـسده 
ًوماله وولده، حتى مل يبق من جسده مغرز إبرة سليام سوى قلبه ومل يبق لـه  ْ َ

ّه، غـري أن زوجتـه من حال الدنيا يشء يـستعني بـه عـىل مرضـه ومـا هـو فيـ
ّحفظت وده إليامهنا باهللا ورسوله، فكانـت ختـدم النـاس بـاألجرة وتطعمـه 

                                                
 .  وغريمها٥١/ ٤: ، وابن كثري٥٨٨/ ١٠:ّهذا معنى ما ذكر أئمة التفسري كالطربي)١(



 

 
 

وقـد كـان قبـل ذلـك يف مـال جزيـل، . ًوختدمه نحوا مـن ثـامين عـرشة سـنة
َوأوالد، وسعة طائلة من الدنيا، فسلب مجيع ذلك حتى آل بـه احلـال إىل أن  ُ َ

امهلا، ورفضه القريب والبعيد ألقي عىل مزبلة من مزابل البلدة هذه املدة بك
سوى زوجته ـ ريض اهللا عنها ـ فإهنا كانت ال تفارقـه صـباحا وال مـساء إال 

فلـام طـال املطـال، واشـتد احلـال، . ًبسبب خدمة الناس، ثم تعود إليه قريبا
ّوانتهى القـدر املقـدور، وتـم األجـل املقـدر، تـرضع إىل رب العـاملني وإلـه  ّ ّ

ِّأين {: املرسلني، فقال َ مسني الرض وأنت أرحم الرامحنيَ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َّ ََ ََ ََ ْ  ] ٨٣: األنبياء  [ } ُُّّ
: ، قيل}ّأين مسني الشيطان بنصب وعذاب  {: ويف هذه اآلية الكريمة قال

فعنـد ذلـك اسـتجاب لـه أرحـم . بنصب يف بدين، وعذاب يف مايل وولـدي
ل فأنبع الرامحني، وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض األرض برجله، ففع

ًاهللا عينا وأمره أن يغتسل منها، فأذهب مجيع ما كان يف بدنه مـن األذى، ثـم 
ًأمره فرضب األرض يف مكان آخر، فأنبع له عينا أخـرى وأمـره أن يـرشب 
ًمنها فأذهبت ما كان يف باطنه من السوء وتكاملت العافيـة ظـاهرا وباطنـا،  ً

ُاركض برجلك هذا م{: وهلذا قال تعاىل َْ َ َْ ِ ِ ِ ْ ٌغتسل بارد ورشابُ َ ٌ ََ َ ِ ٌ َ َ ْ{". 
الـذين  {: ّ باملمسوس إىل التخـبط كـام يف قولـه تعـاىلاألمروقد يصل 

يـــأكلون الربـــا ال يقومـــون إال كـــام يقـــوم الـــذي يتخبطـــه الـــشيطان مـــن 
ّوهذا ـ يف الغالب ـ إنام يكون للغـافلني املعرضـني ]. ٢٧٥: البقرة[}..ّاملس

 .عن ذكر اهللا
                                                

هبا ـ كام أرشت إىل ذلك وهذه من اإلرسائيليات التي يستأنس . ٣٩/ ٤: تفسري القرآن العظيم)  ١(
 .ّيف املقدمة ـ وإن كان فيها يشء من الغرابة



 

 
 

ّ حديث أيب هريرة ـ ريض اهللا عنه ـ أن رسول اهللاـ  ّومن املس ما جاء يف
ّصىل اهللا عليه وسلم ـ قال ّما من مولـود إال الـشيطان يمـسه حـني يولـد،  ": ّ

ّفيستهل صـارخا مـن مـسه الـشيطان إيـاه، إال مـريم وابنهـا ِّ ً  ثـم يقـول أبـو "ّ
ــرة ّوإين أعيــذها بــك وذريتهــا مــن الــشيطان  {: اقــرؤوا إن شــئتم: هري ّ
 . }الرجيم

ــس  ــس م ّوهــذا امل ــة أخــرى يــسريّ  ظــاهر باألصــبع كــام جــاء يف رواي
ّكل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بأصـبعه، إال مـريم ابنـة  ": للحديث  ّ

 . " عمران وابنها عيسى عليهام السالم
ُإشعار الشيطان وإعالنه بداية معركته مع ابـن آدم : ّولعل احلكمة منه ُ

 .واهللا تعاىل أعلم. ّلتسلطيف اإلضالل واإلغواء وا


ـــاىل ـــال تع ـــشياطني {: ق ـــن مهـــزات ال ـــك م ـــوذ ب ـــل رب أع  } ّوق
 ].٩٧: املؤمنــــــون[
ْاهلمزات مجع مهزة، وهي يف اللغة ": قال الشوكاين ـ رمحه اهللا ـ   الدفعة : َ

ــا ــد أو بغريه ــشياطني. بالي ــام قالــه: ومهــزات ال ــهم ك ــاهتم ووساوس  نزغ
اهلمز كالم مـن وراء : وقيل. مهزة وملزه ونخسه؛ أي دفعه: املفرسون، يقال

 ."القفا، واللمز املواجهة 
                                                

 . ٧٦٩٠: برقم: أخرجه أمحد يف املسند )١(
 . ٧٨٦١: املصدر السابق، برقم )٢(
 . ٥٨٨/ ٣: فتح القدير)٣(



 

 
 

اخلنق الذي : ّوالتحقيق ـ واهللا تعاىل أعلم ـ أن املراد باهلمز يف هذه اآلية  
.. وما يتبع ذلك مـن نخـس الـشياطني ودفعهـاَهو تضييق جماري النفس

ّإنـام جـاء يف الـدفع بـالتي هـي أحـسن يف مقابلـة أذى ّوذلك أن سياق اآلية 
ّادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلـم  {: اآلخرين وافرتاءاهتم وكيدهم

ّ، والشياطني جتد ضالتها يف مثل هذه األحـوال، فتتـسلط عـىل } بام يصفون ّ
ّابن آدم بتضييق جمرى نفسه، ثم نخسه ودفعه إىل االنتقام والتشفي، ممـا قـد  ّ َّ

ً ولعـل يف هـذا تفـسريا ملـا حيـدث .ي إىل أذى النفس قبل أذى اآلخرينيؤد ّ
ّلبعض النفوس من إقدامها عىل قتل نفسها ـ وهو ما يسمى باالنتحـار ـ، أو 

 ..ًقتل غريها هيجانا، واهللا تعاىل أعلم
ّوملا كان خنق الشياطني قد يعقبه تلبس لبـدن اإلنـيس؛ أعقـب ذلـك ـ  ّ

]. ٩٨: املؤمنون[ } ّوأعوذ بك رب أن حيرضون { :واهللا تعاىل أعلم ـ بقوله
ّ أبو داود أن رسول اهللا ـ صـىل اهللا عليـه وسـلم ـ كـان ويشهد لذلك ما رواه ّ ّ

ّاللهم إين أعوذ بك من اهلدم، وأعوذ بك من الرتدي، وأعـوذ بـك  ": يدعو ّ
مــن الغــرق واحلــرق واهلــرم، وأعــوذ بــك أن يتخبطنــي الــشيطان عنــد 

 .ابن كثري عند تفسري هذه اآلية، ذكره "..املوت

                                                
 . ، ومل يذكر غريه٢١٤/ ٩: ّذكر ذلك اإلمام الطربي يف تفسريه)١(
وصححه األلباين كام يف . ١٥٤٧:  باب يف االستعاذة، برقمأخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، )٢(

 .  ٢٨٨/ ١: صحيح سنن أيب داود
 . ١٤٨/ ١٢: اجلامع ألحكام القرآن: وينظر. ٢٥٤/  ٣: تفسري القرآن العظيم: ينظر)٣(



 

 
 


ّوألضلنهم {: ًقال تعاىل حاكيا قول إبليس  ].١١٩: النساء[} ..ّ

ّوهو نتيجة حتمية التباع الشيطان وطاعته وتوليه، وقد سمى اهللا ذلك  ّ ّ
ّإنه أمل أعهد إليكم يا بني آدم أن ال تعبدوا الشيطان  {: عبادة، فقال سبحانه

ًولقد أضل منكم جبال . وأن اعبدوين هذا رصاط مستقيم . ّلكم عدو مبني  ّ
 ].٦٢-٦٠: يس[}.. ًكثريا

ُبل إن ذلك قد كتب وقيض كام قال تعاىل ّكتب عليه أنه مـن تـواله  {: ُّ
ّفأنه يضله وهيديه إىل عذاب السعري ، أي قـيض عـىل الـشيطان ]٤: احلج[ } ّ

ّأنه يضل من اتبعه وتواله  .ّاله أكثر املفرسينق. ّّ
ًفاإلضالل هو غرض إبليس األول من عباد اهللا، وهلذا بـدأ بـه مقـسام  ِ ّ

ـــة األوىل ـــه يف اآلي ـــنهم {: كـــام يف قول ّوألضـــلنهم وألمني ّ واهللا : أي. } .. ّ
ّوهذا هو املتوقع من العدو األول لبني آدم.. ّألضلنهم ّ ّإنه عدو مضل  {: ّ ّ ّ

ّيمن تواله وأطاعه، أما من توىل اهللا وأطاعه، هذا ف]. ١٥: القصص[ } مبني ّ
ّإن عبـادي لـيس لـك علـيهم سـلطان إال مـن  {: فال سبيل للـشيطان عليـه

 ].٤٢: احلجر[ } ّاتبعك من الغاوين
وقد جاء يف احلديث عن أيب موسى األشـعري ـ ريض اهللا عنـه ـ، عـن 

: نـوده فيقـولّإذا أصبح إبليس، بـث ج ": ّالنبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ قال
                                                

، ٢٠٦/ ٣: ، وتفسري القرآن العظيم٣٦٥/ ٥: ، ومعامل التنزيل١٠٩/ ٩: جامع البيان: ينظر)١(
 . ٩٤٨ص : يف علم التفسري البن اجلوزيوزاد املسري 

 . ٣٦٨/ ٣: البحر املحيط أليب حيان: ينظر)٢(



 

 
 

ًمن أضل اليوم مسلام ألبسته التاج مل أزل به حتـى : فيخرج هذا فيقول: قال. ّ
مل أزل بـه حتـى : وجييء هذا فيقـول. أوشك أن يتزوج: فيقول. ّطلق امرأته
مل أزل بـه حتــى : وجيـيء هـذا فيقــول. ّأوشـك أن يــرب: فيقــول. ّعـق والديـه

أنـت : فيقـول. ه حتى زنىمل أزل ب: وجييء فيقول. أنت أنت: فيقول. أرشك
ويلبـسه . أنـت أنـت: فيقـول. مل أزل به حتـى قتـل: وجييء هذا فيقول. أنت
   ." التاج


ّوألمنينهم {: قال تعاىل  ]. ١١٩: النساء[ } ..ّ

 .وهذا هو الغرض الثاين للشيطان بعد اإلضالل كام سبق
 :  أربعة أقوال}ّ وألمنينهم {ـ يف قوله ّوقد ذكر ابن اجلوزي ـ رمحه اهللا 

ّأنه الكذب الذي خيربهم به، يقول هلم ال جنة وال نار وال بعث: أحدها • ّ . 
 ...ّأنه التسويف بالتوبة: والثاين •
ًأنه إهيامهم أهنم سينالون من اآلخرة حظا: والثالث • ّ ّ  .قاله الزجاج.. ّ
 ."ن الدمشقيقاله أبو سليام. ّوالرابع أنه تزيني األماين هلم •

ّوأرجح هذه األقوال ـ واهللا تعاىل أعلم ـ ما ذهب إليه الزجاج ـ رمحه اهللا ـ 
ًوهو أن يقرص ابـن آدم يف العمـل فيمنيـه الـشيطان أن لـه حظـا يف اآلخـرة،  ّ ّ ّ ُ ّ

                                                
وصحح إسناده شعيب األرنؤوط يف . ٦١٨٩: ، برقم٦٨/ ١٤: ّأخرجه ابن حبان يف صحيحه )١(

 .  ّخترجيه عىل صحيح ابن حبان نفسه
 . ١٠٩/ ٢: معاين القرآن وإعرابه: ينظر)٢(
 ). اختصار يسري ب. ( ٣٢٧ص : زاد املسري)٣(



 

 
 

ّليس اإليامن بالتحيل وال بـالتمني، ولكـن مـا  ": وهلذا جاء يف األثر املشهور ّ
 . " عاملّوقر يف القلب وصدقته األ

ّجميء هذا األسـلوب بعـد اإلضـالل، فـإن : ويشهد لذلك من السياق
ّالشيطان إذا عجز عن إضالل ابن آدم؛ مناه بأن له ثوابا يف اآلخرة ولو قرص  ً ّ ّ
ّيف العمل، أو تركه بالكلية كام هي طريقة أهـل اإلرجـاء وأشـباههم الـذين 

ّيرون أن جمرد وجود اإليامن يف القلب مع النطـق ٍ باللـسان كـاف يف دخـول ّ
 !...ّاجلنة

ّأما ما روي أنه يقول هلم ّال جنة وال نار وال بعث؛ فهو بعيد، إذ هـو : ّ
 )..اإلضالل ( ّداخل يف األول 

ّوكذلك مـا روي أنـه التـسويف يف التوبـة، إذ هـو داخـل يف اإلمـالء، 
 .ّالذي سيأيت احلديث عنه إن شاء اهللا يف مبحث األساليب اخلاصة

ّوأما قول أيب سليامن الدمشقي؛ فليس فيه بيان للمراد باألماين التي توعد     ّ ّ
ّهبا الشيطان بني آدم، وإنام ذكر تزيني األماين، ومل يبني املـراد هبـذه األمـاين،  ّ ّ

 . واهللا تعاىل أعلم

                                                
ّهذا األثر يروى مرفوعا، والصواب أنه من قول احلسن البرصيـ  رمحه اهللا ـ)١( رشح أصول : ينظر. ً

: ،  برقم٨٣٩/ ٤: اعتقاد أهل السنة واجلامعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة للاللكائي
، ١/٨٠: قيوشعب اإليامن للبيه. ٢٢٨/ ٦: ، والكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي١٥١٦
 . ٦٦: برقم

 . ٢٨ص : ينظر )٢(



 

 
 


ىل اهللا مـا ال ّإنام يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عـ {: قال تعاىل

 ].١٦٩: البقرة[} تعلمون
فهو أمر رصيح يلقيه الشيطان يف روع ابن آدم حني يغفل عن ذكر اهللا، 

ّفأمـا املـؤمن ذو البـصرية فيعـيص الـشيطان، ويـستعيذ بـاهللا مـن رشه ّوأمــا . ّ
 . ّالغافل السادر يف غيه واجلاهل فيطيعه، فيقع يف رشاكه

 الـسـوء والفحـشاء: كام جاء يف اآلية ـّوأما ما يأمر به الشيطان ؛ فهو ـ 
والقول عىل اهللا بغري علم، وقد بدأ اهللا باألدنى منها قبل األعىل للتنبيـه عـىل 

 .ّأسلوب من أساليب الشيطان سبق ذكره، وهو التدرج
حكـي ذلـك .. ّوالفحشاء مـا فيـه حـد. ّهو ما ال حد فيه: والسوء قيل

 .ه، وقيل غري ذلكّعن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ وغري
ّ إنام سمي سوءا ألنه تسوء عواقبه": قال ابن عباس ًّ  ّألنه يسوء : وقيل. ّ

وأعظـم الفـواحش . والفحشاء من فحـش الـيشء؛ إذا جـاز قـدره. إظهاره
 .     "الزنى: وأقبحها

ّحتريم ما أحل : ّوأما القول عىل بغري علم فهو أخطرها وأشنعها، ومنه
ّا حرمه، كام كان يفعـل أهـل اجلاهليـة، وذكـره اهللا عـنهم يف اهللا، أو حتليل م

ّأكثر من آية، وهو عام يف كل من جترأ عىل اهللا ودينه، وقال فيه برأيه أو بعقله  ّ
                                                

 . ص    : ينظر)١(
 . ٢٠٥/ ٢: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)٢(
 . ١٠٠: ص: زاد املسري)٣(



 

 
 

عـصمنا ! وما أكثـرهم يف هـذا الزمـان. أو بام هتوى نفسه بغري هدى من اهللا
 .ّاهللا من ذلك بمنه وكرمه ورمحته

ّوإن مما يأمر به الشيطان ّما ذكره اهللا ـ عز وجل ـ يف موضع آخر : ً أيضاّ ّ
ّوآلمـرهنم فليبـتكن آذان األنعـام وآلمـرهنم فليغـرين خلـق  .. {: وهو قوله ّ ّ ّ

 ]. ١١٩: النساء[  }اهللا
: القطـع، وهـو يف هـذا املوضـع :  والبتك": قال ابن جرير ـ رمحه اهللا،

 . "قطع أذن البحرية ليعلم أهنا بحرية 
ّشـقوا أذهنـا ؛ ا أنتجت مخـسة أبطـن وكـان آخرهـا ذكـراوهي الناقة إذ

ّلطواغيتهم، ثم امتنعوا من االنتفاع هبا، وال تطرد عن ماء وال مرعـى، وإذا 
ْلقيها املعيي مل يركبها ّسول هلم إبليس أن هذا قربة إىل اهللا تعاىل.. ُ ّ. 

ّوأما تغيري خلق اهللا ففيه مخسة أقوال ذكرها ابن اجلوزي ـ رمحـه اهللا  ـ يف ّ
 :تفسريه، وهي

 .حتليل احلرام وحتريم احلالل: ومن ذلك.  ّأنه تغيري دين اهللا .١
 .أنه تغيري اخللق باخلصاء املعروف .٢
 .أنه التغيري بالوشم ونحوه .٣
 .ّأنه تغيري أمر اهللا .٤
. ّأنه عبادة الشمس والقمر واحلجارة، وحتريم ما حرموا من األنعام .٥

                                                
 . ٢٨١/ ٤: جامع البيان)١(
، والتحرير والتنوير البن ٢/١٩٤: ّ، ومعاين القرآن الكريم للنحاس٣٢٧ص : زاد املسري: ينظر)٢(

 ). بحر(، مادة ٤١/ ٤: لسان العرب: ينظر. هو املنقطع بهواملعيي .  ٢٥٨/ ٤: عاشور



 

 
 

 .وإنام خلق ذلك لالنتفاع
 وأوىل األقـوال بالـصواب يف تأويـل ": ّمام الطربي ـ رمحه اهللا ـقال اإل

ّوآلمرهنم فليغرين خلق اهللا {: معناه: ذلك قول من قال  ديـن اهللا، :  قـال} ّ
فطرة اهللا التي  {:ّوذلك لداللة اآلية األخرى عىل أن ذلك معناه، وهي قوله

وإذا  ،]٣٠:رومالـ[}فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم 
ّكان ذلك معناه؛ دخل يف ذلك فعل كل ما هنى اهللا عنه من خصاء ما ال جيوز 
خصاؤه، ووشم ما هنى عن وشمه، وورشه وغري ذلك من املعايص، ودخل 
ّفيه ترك كل ما أمر اهللا به؛ ألن الشيطان ال شك أنه يدعو إىل مجيـع معـايص  ّ ّ ّ

َه نصيبه املفروض من عباد اهللا ِاهللا، وينهى عن مجيع طاعته، فذلك معنى أمر
 ."بتغيري ما خـلق اهللا من دينه

ّوهذا الذي قاله الطربي رمحه اهللا ـ يف نظري ـ فيه نظر، فإن التغيري ـ ملن  ّ
ّتأمل كتاب اهللا ـ ليس بمعنـى التبـديل، والفـرق بيـنهام أن التغيـري يكـون يف  ّ

إىل صـفة، مـع بقـاء اليشء الواحد، بتغيريه من حال إىل حال، أو مـن صـفة 
وأهنـار {ومنه قولـه تعـاىل . األصل، كالوشم والورش والنمص ونحو ذلك

ّ إن اهللا ال يغـري مـا بقـومهم {: ، وقوله]١٥: حممد[} ّمن لبن مل يتغري طعمه ّ
ّحتى يغريوا ما بأنفسهم ّوأما التبـديل؛ فهـو االنتقـال مـن ]. ١١: الرعد[} ّ

أمل تـر إىل {: ل، ومنه قوله تعاىليشء إىل يشء آخر مغاير بحيث يزول األص
ًالذين بدلوا نعمة اهللا كفرا ، فيكون أرجح األقـوال هـو ]٢٨: إبراهيم[ }.. ّ

                                                
 . ٣٢٧ص : زاد املسري: ينظر)١(
 . ٢٨٥/ ٤: جامع البيان)٢(



 

 
 

التغيري بالوشم ونحوه، ويشهد لذلك؛ حديث ابن مسعود ـ : القول الثالث
ّ لعن اهللا الواشامت واملتوشامت، واملتنمصات، واملتفلجات "ريض اهللا عنه ـ  ّ ّ

 ." خلق اهللا ّللحسن، املغريات
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحـه اهللا ـ يف سـياق حديثـه عـن حتـريم 

قـدم : ّ وأما السنة فروى أنس بن مالك ـ ريض اهللا عنه ـ قال": ّأعياد الكفار
ّرسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ املدينة وهلم يومان يلعبـون فـيهام، فقـال ّ :

فقـال رسـول اهللا ـ . ا نلعب فيهام يف اجلاهليةّكن: ، قالوا"؟ ما هذان اليومان"
ّصىل اهللا عليه وسلم ـ ًإن اهللا قد أبدلكم هبام خـريا مـنهام؛ يـوم األضـحى  ": ّ ّ

 رواه أبو داود هبذا اللفظ حدثنا موسى بن إسامعيل، حدثنا  "ويوم الفطر
ورواه أمحـد والنـسائي، وهـذا إسـناد عـىل رشط . محاد عن محيـد عـن أنـس

ّجه الداللة أن اليومني اجلـاهليني مل يقرمهـا رسـول اهللا ـ صـىل اهللا فو. مسلم ّ ّ
ّعليه وسلم ـ وال تركهم يلعبون فيهام عىل العادة، بل قال إن اهللا قد أبـدلكم  ّ
هبام يومني آخرين، واإلبدال من اليشء يقتيض ترك املبدل منـه، إذ ال جيمـع 

ُارة إال فيام ترك اجتامعهام بني البدل واملبدل منه، وهلذا ال تستعمل هذه العب
ّ أفتتخذونه وذريته أوليـاء مـن دوين وهـم لكـم عـدو بـئس {: كقوله تعاىل

ّ وبـدلناهم بجنتـيهم جنتـني {: ، وقوله تعاىل]٥٠:الكهف[}ًللظاملني بدال  ّ ّ
                                                

ومسلم يف . ٤٦٠٤: برقم: } وما آتاكم الرسول فخذوه {: أخرجه البخاري يف التفسري، باب)١(
 . ٢١٢٥: برقم.. اللباس والزينة، باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة

وصححه . ١٥٥٦: ، والنسائي برقم١٢٠٢٥: ، وأمحد برقم١١٣٤: أخرجه أبو داود برقم)٢(
 .  ٢٠٢١: ، برقم٣٤/ ٥: األلباين يف السلسلة الصحيحة



 

 
 

ُذوايت أكل مخط وأثـل ويشء مـن سـدر قليـل  : ، وقولـه تعـاىل]١٦: سـبأ[}ُ
ًفبدل الذين ظلموا قوال غري الذ{ : ، وقوله تعاىل]٥٩: البقرة[ }ي قيل هلم ّ
 . "] ٢: النساء[}ّ وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب {

َّومعلوم أن التغيري ال يلـزم منـه تـرك املغـري، كـام يف الوشـم والـنمص  ّ
 .ونحومها، فبان الفرق بني التبديل والتغيري، واهللا تعاىل أعلم

أال لـه  {: د بقـول اهللا تعـاىلّإنه تغيري أمر اهللا؛ فهو مردو: ّوأما من قال
 .. ، فقد غاير بينهام]٥٤:األعراف[} اخللق واألمر

:  فـأخرب تبـارك وتعـاىل بـاخللق ثـم قـال": قال اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا ـ
 ": بل قال ابن عيينة ـ رمحه اهللا ـ. "ّ فأخرب أن األمر غري اخللق }واألمر {

 ."فمن مجع بينهام فقد كفر . ّفرق بني اخللق واألمر
.. ّإنه اخلصاء، أو عبادة الـشمس والقمـر واحلجـارة: وكذلك من قال

ًفإن ذلك ال يعد تغيريا خللق اهللا، واهللا تعاىل أعلم ّّ. 


 ].١٢٠: النساء[ } ..يهمّيعدهم ويمن {: قال تعاىل
 .يعدهم بالنرص والظفر وبلوغ املراد ونحو ذلك: أي

                                                
 . ١٨٤/ ١: اقتضاء الرصاط املستقيم)١(
 . ١/٣٩: كتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل)٢(
 ويف تفرقته بني ": ّقد علق عىل ذلك بقولهو. ٢٢١/ ٧: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: ينظر)٣(

اخللق واألمر دليل بني عىل فساد قول من قال بخلق القرآن إذ لو كان كالمه الذي هو أمر 
أال له اخللق واخللق وذلك عي من الكالم ومستهجن ومستغث واهللا : خملوقا لكان قد قال 

 . "يتعاىل عن التكلم بام ال فائدة فيه 



 

 
 

سـيطول : مـا يـصل إىل قلـب اإلنـسان نحـو:  فوعده": ّقال ابن القيم
عمرك، وتنال من الدنيا لذتك، وسـتعلو عـىل أقرانـك، وتظفـر بأعـدائك، 

 ."والدنيا دول ستكون لك كام كانت لغريك 
ّ مطلقا ألنه ال حرص له، وأمـا الـسالب؛ وهذا وعد موجب، وقد جاء ّ ً

 }.. الـشيطان يعـدكم الفقـر {: فالوعد بالفقر ونحـوه، كـام يف قولـه تعـاىل
ــرة[ ــه: ، أي]٢٦٨: البق ــر، كقول ــسكه : ّخيــوفكم الفق ــك، وأم ــق مال ال تنف

 .ّلنفسك، فإنك قد تفتقر فتحتاج إليه، ونحو ذلك، ليثبطه عن اإلنفاق
ّلكن وعود الشيطان كله ا تذهب أدراج الريـاح، ولـذا خـتم اهللا اآليـة ّ

 .} ًوما يعدهم الشيطان إال غرورا {: بقوله ـ وهو العليم اخلبري ـ
ًويـوم القيامــة يقــوم الــشيطان خطيبـا يف أوليائــه، فيتــربأ مــنهم، معلنــا  ً

ّوقال الشيطان ملا قيض األمـر إن اهللا وعـدكم وعـد احلـق  {: إخالف وعده ّ ّ
 ]. ٢٢: إبراهيم[ إىل آخر اآلية  }..ووعدتكم فأخلفتكم


ّ يا بني آدم ال يفتنـنكم الـشيطان كـام أخـرج أبـويكم مـن {: قال تعاىل
 ].٢٧: األعراف[} ..اجلنة ينزع عنهام لباسهام لريهيام سوآهتام

 ّ، واملـراد هبـا هنـا مـا يتعلـق   والفتنة يف األصل هـي االبـتالء واالختبـار
ال : ّبالــشهوات وكــشف العــورات كــام يــدل لــذلك ســياق اآليــة، واملعنــى

                                                
 . ١/١٠٧: ّ من مصائد الشيطان البن قيم اجلوزيةإغاثة اللهفان)١(
 . ٨٧/ ٣: جامع البيان: ينظر)٢(
 ). فتن ( مادة . ٣١٧/ ١٣: لسان العرب: ينظر)٣(



 

 
 

ّيوقعنكم الشيطان يف الفتنة ـ وهي كشف العورة ـ كام أوقع فيها أبويكم آدم 
ّوحواء، فأخرجهام من اجلنة ّ .. وهللا كم اصطاد الـشيطان هبـذه الفتنـة مـن

ّنفوس، وأضـل مـن شـخوص، ال سـيام يف هـذا الـزمن الـذي تيـرست ف يـه ّ
ّأســباب هــذه الفتنــة، فلعمــر اهللا إهنــا عنــده ملــن أربــح البــضاعات، وأنجــع 

 . املضالت
وقد فتن هبـا أهـل اجلاهليـة قبـل اإلسـالم، فحملهـم عـىل أن يطوفـوا 

ًبالبيت عراة تعبدا هللا تعاىل وإذا فعلـوا  {: ولذا قال اهللا يف اآلية الالحقة(!) ّ
ا هبا قل إن اهللا ال يـأمر بالفحـشاء فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرن

 ].٢٨: األعراف [} أتقولون عىل اهللا ما ال تعلمون
ًوال يزال الشيطان يفتن هبذه الفتنة أقواما كثريين بدعاوى كثرية، منها 

ــزمن ــة: يف هــذا ال ــرض واملدني ــدم والتحــرر والتح ــوى التق ّدع ّ ــست !! ّ وبئ
 .ّالدعوى، وبئس املدعي


 } واستفزز من استطعت منهم بصوتك {: ًال تعاىل خماطبا الشيطانق  

 ].٦٤: اإلرساء[
ّطلـب الفـز، وهـو اخلفـة :  واالستفزاز": ال ابن عاشور ـ رمحه اهللا ـ ق   َّ

َوالـسني والتـاء فيـه للجعـل الناشـىء عـن شـدة . واالنزعاج وترك التثاقـل
ــو أصــل معنــى الــسني ــذي ه ــب واحلــث ال ــتخفهم ّالطل ــاء، أي اس ّ والت

                                                
 .٢/٢٨٨: فتح القدير)  ١(



 

 
 

 ."وأزعجهم
ّأما صوت الشيطان، فقد ذكر بعض السلف أنه الغناء واللهو، وذهب    ّ

ّبعضهم كـابن عبـاس وغـريه إىل أنـه كـل داع إىل معـصية اهللا ّ وهـو أعـم ،
 . وأشمل وأظهر، واهللا تعاىل أعلم

ذي فـشا ّما أكثر اليوم من استفزهم الشيطان بصوته، ال سيام الغناء ال  
ّيف األمة، ونشأ عليه الصغري، وهرم عليه الكبـري، إال مـن رحـم اهللا، فإنـا هللا  ّ

 .ّوإنا إليه راجعون


 ].٦٤: اإلرساء[ }وأجلب عليهم بخيلك ورجلك  {: قال تعاىل
ه، مـشتق َمجع اجليش وسوق: اإلجالب ": قال ابن عاشور ـ رمحه اهللا ـ

َمن اجللبة  ّ، وهي الصياح؛ ألن قائد اجليش إذا أراد مجع اجليش )بفتحتني ( َ
 ."نادى فيهم للنفري، أو للغارة واهلجوم

 وامحل عليهم بجنودك؛ ": قال ابن كثري ـ رمحه اهللا ـ يف معنى هذه اآلية
ْخيالتهم ورجلتهم، فإن الرجـل مجـع راجـل، كـام أن الركـب مجـع راكـب،  َ َ َّ ّ ّ

ّتسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وهذا أمر : ومعناه. وصحب مجع صاحب ّ
 ." قدري

                                                
 .  ١٢٢، ١٢١/ ١٤: التحرير والتنوير )١(
 . سلف، وقد ساق الروايات بأسانيدها إىل بعض ال١٠٨/ ٨: جامع البيان للطربي: ينظر)٢(
 . ٢٤٧٧/ ١: التحرير والتنوير)٣(
 . ٦٩/ ٣: تفسري القرآن العظيم)٤(



 

 
 

َ أي صح بخيلك ورجلك، واحثثهم ": ّوقال ابن اجلوزي ـ رمحه اهللا ـ
 ." عليهم باإلغراء، يقال أجلب القوم وجلبوا؛ إذا صاحوا

ّوهلذا قال عامة املفرسين ّ :ّكل راكب وماش يف معايص اهللا فهو من 
َويف هذا الزمن جتـاوز األمـر اخليـل والرجـل، فـامتأل الفـضاء . جند إبليس

ِبآالف القنوات الشيطانية املوجهة التي تقتحم البيوت بال استئذان، وجتلب  ْ ُ
 . ّعىل الناس بجميع أنواع البالء والرشور، كفانا اهللا رشها، ورش شياطينها

 ):والد املشاركة يف األموال واأل ( :األسلوب السادس عرش
 ].٦٤: اإلرساء[ } وشاركهم يف األموال واألوالد {: قال تعاىل

ــاألموال واألوالد يف  ّاختلفــت أقــوال املفــرسين يف املــراد باملــشاركة ب
 :اآلية، فذكروا يف املشاركة يف األموال أربعة أقوال

ّأهنا ما كانوا حيرمونه من أنعامهم: أحدها • ّ . 
 . اماألموال التي أصيبت من حر: الثاين •
 . األموال التي أنفقوها يف معايص اهللا: الثالث •
 .ما كانوا يذبحون آلهلتهم: الرابع •

ُوالراجح ـ واهللا تعاىل أعلم ـ العموم يف كل ما ذكر ّ . 
وأوىل األقـوال يف ذلـك بالـصواب ": ّقال اإلمام الطـربي ـ رمحـه اهللا ـ

رام أو اكتساب عني بذلك كل مال عيص اهللا فيه بإنفاق يف ح: قول من قال 
                                                

 . ٨٢١ص : زاد املسري)١(
 . ٢٥٠/ ١٠: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر)٢(
 . ٨٢١ص : زاد املسري: ينظر)٣(



 

 
 

للشيطان وغـري ذلـك ممـا كـان من حرام أو ذبح لآلهلة أو تسييب أو بحر
ّمعصيا به أو فيه وذلك أن اهللا قال   فكل ما أطيع } وشاركهم يف األموال {ً

الشيطان فيه من مال وعيص اهللا فيه فقد شارك فاعل ذلـك فيـه إبلـيس فـال 
 .   "وجه خلصوص بعض ذلك دون بعض 

 :ًاملشاركة يف األوالد، ذكروا فيها أربعة أقوال أيضاوكذلك 
 . ّأهنم أوالد الزنى: أحدها •
 . الثاين املوءودة من أوالدهم •
ًأنه تسمية أوالدهم عبيدا ألوثاهنم كعبد شـمس وعبـد العـزى : الثالث • ّ

 . وعبد مناف
ّما جمسوا وهودوا ونـرصوا وصـبغوا مـن أوالدهـم غـري صـبغة : الرابع • ّ ّ

 . اإلسالم
 .عموم هو الراجح كام سبق يف األموال، قاله ابن جرير وغريهوال


ــيس ــول إبل ــا ق ــاىل حاكي ــال تع ــه إال قلــيال.. {: ًق ًألحتــنكن ذريت ّ ّ { 

 ].٦٢: اإلرساء[
) ّألحتـنكن ذريتـه (  قوله تعاىل ": قال اإلمام ابن اجلوزي ـ رمحه اهللا ـ

                                                
ّومنه البحرية وهي الناقة تشق أذهنا ثم حترم فإذا ماتت حلت للنساء،. ّشق األذن: البحر هنا )١( ُّ ّ ّ 

 ).  فصل الباء ( ، ٤٤٢/ ١: القاموس املحيط: ينظر. وقيل غري ذلك
 . ١٠٨/ ٨: جامع البيان )٢(
  .٩٦/ ٣: وتفسري القرآن العظيم. ينظر املصدر السابق)٣(



 

 
 

 :فيه ثالثة أقوال
 .ّألستولني عليهم: حدهاأ •
 .  ّألضلنهم: والثاين •
احتنـك اجلـراد مـا عـىل األرض؛ إذا : ّألستأصلنهم، يقال: والثالث •

: فـاملعنى. واحتنك فالن ما عند فالن من العلم؛ إذا استقصاه. أكله
 ."ّألقودهنم كيف شئت 

ّوهذه األقـوال وإن كانـت متقاربـة؛ إال أن أوالهـا بتفـسري اآليـة ـ واهللا 
، وعليـه أكثـر أهـل اللغـة كـام قـال )االستئـصال : ( تعاىل أعلم ـ هو الثالث

 .ّ، وهو اختيار أكثر املفرسينّالنحاس ـ رمحـه اهللا ـ يف كتابه معاين القرآن
ّوأما االستيالء فهو بمعنى االستحواذ، وسيأيت إن شاء اهللا يف األساليب 

 .ّاخلاصة
 .تسيريهم إىل حيث يريد: ر أهل التفسريواملراد باالستئصال هنا كام ذك

ّ معنـاه ألسـوقنهم حيـث شـئت، وأقـودهنم ": قال القرطبي ـ رمحه اهللا ـ ّ
ًحنكت الفرس أحنكه وأحنكه حنكا؛ إذا جعلـت : من قوهلم. حيث أردت ِ ْ ّ ّ
 ."وكذلك احتنكه . يف فيه الرسن

                                                
 ). باختصار . ( ٨٢١ص : زاد املسري)١(
)٤/١٧١)٢ . 
لتنزيل ، وأنوار ا٦٨٩/ ١: ّ، والكشاف للزخمرشي٦٤٠/ ١: الوجيز للواحدي: ينظر)٣(

 .  ١٣٨/ ٥: ، وإرشاد العقل السليم٣٧٢/ ١: ، واجلاللني٤٥٤٠/ ١: للبيضاوي
 .  ٢٩ينظر ص )٤(
 .٢٤٩/ ١٠: اجلامع ألحكام القرآن)  ٥(



 

 
 

جام يف وضع الراكب الل:  واالحتناك ": وقال ابن عاشور ـ رمحه اهللا ـ
ّحنك الفرس لريكبه ويسريه، فهو هنا متثيل جللـب ذريـة آدم إىل مـراده مـن 

 ."اإلفساد واإلغواء بتسيري الفرس عىل حسب ما يريد راكبه 
ّوالفــرق بينــه وبــني االســتحواذ، أن االســتحواذ هــو جمــرد االســتيالء  ّ
ــسيري فهــو  ــرصف والت ــإذا حــصل الت ــسيري، ف ــرصف وت ّواالمــتالك، دون ت ّ

 .تناك، واهللا تعاىل أعلماالح


َوال يغرنكم باهللا الغرور {: قال تعاىل   ].٥: فاطر[} ّ
َوالغـرور هـو الـشيطان ألن مـن  ": قال اإلمام الـشوكاين ـ رمحـه اهللا ـ

ّشــأنه أن يغــر اخللــق، ويمنــيهم باألمــاين الباطلــة، ويلهــيهم عــن اآلخــرة،  ّ
 ."ّحلق ّويصدهم عن طريق ا

ّوغـركم بـاهللا  .. {: ًوقال تعاىل خماطبا املنافقني عـىل وجـه اخلـصوص
 ].١٤: احلديد [} َالغرور

 خــدعكم بــاهللا ": قــال ابــن جريــر ـ رمحــه اهللا ـ يف تفــسري هــذه اآليــة
 ."الشيطان فأطمعكم بالنجاة من عقوبته والسالمة من عذابه 

دعة من الشيطان، واهللا مازالوا كانوا عىل خ ": وقال قتادة ـ رمحه اهللا ـ
 ."عليها حتى قذفهم اهللا يف النار 

                                                
 . ٢٤٧٧/ ١: التحرير والتنوير )١(
 . ٣٤٨/ ٤: فتح القدير)٢(
ّوهو قول عامة املفرسين. ٦٧٩/ ١١: جامع البيان)٣( ّ . 
 .  ٥٦/ ٨: ر للسيوطيّالدر املنثو: ينظر)٤(



 

 
 

 أي بإلقائـه خـواطر ": ّوقال ابن عاشـور ـ رمحـه اهللا ـ يف معنـى غـركم
النفاق يف نفوسهم بتلوينه بلون احلق، وإرضاء دين الكفر الذي يزعمون أنه 

: التغريـر و": ثـم قـال. "} وقالوا لو شاء الرمحن مـا عبـدناهم {ريض اهللا 
 .وهو اخلداع . "ّإظهار الضار يف صورة النافع، بتمـويه وسفسطة 

 خيادعون اهللا والذين آمنوا وما {: وإذا كان املنافقون كام قال اهللا عنهم
ّ؛ فإن الشيطان أيضا يغرهم وخيدعهم، ]٩: البقرة[}.. خيدعون إال أنفسهم ً ّ

لشيطان، ومن جهة فهم خمدوعون من جهتني؛ من جهة أنفسهم ومن جهة ا
 }.. ّ إن املنـافقني خيـادعون اهللا وهـو خـادعهم{: ًاهللا أيضا كام قال سبحانه

ّ، فام أعظم خرساهنم، ومـا أشـد خـذالهنم، نعـوذ بـاهللا مـن ]١٤٢: النساء[
 . النفاق وأهله

ّهذا ما تيرس يل مجعه من األساليب العامـة التـي يـسلكها الـشيطان يف  ّ
 .إغواء بني آدم

 

                                                
تاج . ( الغلط واحلكمة املموهة: والسفسطة كلمة يونانية معناها. ٣٤٩/ ٢٧: التحرير والتنوير )١(

 ).  سفط : ( ، مادة١/٠٤٨٦٧: العروس



 

 
 



 

 
 











 .ّأساليب خاصة بأولياء الشيطان: ّاملطلب األول
 .ّساليب خاصة بأولياء الرمحنأ:  املطلب الثاين



 

 
 



 

 
 




 
 :وهي بإمجال

 .اإلمالء .١
 .التسويل .٢
 .االستحواذ .٣
 .االستهواء .٤
 .ّاألز .٥
 .اءاإلحي .٦
 .اخلذالن .٧
 .اإلتباع .٨
 .الدعاء .٩

 :التفصيل


ّإن الذين ارتدوا عىل أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى  {: قال تعاىل ّ
 ].٢٥: حممد[ } ّالشيطان سول هلم وأمىل هلم

ّ ثـم ّهذه اآلية نزلت ـ عىل الصحيح ـ يف املنافقني، الـذين عرفـوا احلـق
 .ّكفروا به وارتدوا عنه طاعة للشيطان

                                                
 .٢٢٩/ ٤: ، وتفسري القرآن العظيم٣٢١/ ١١: جامع البيان: ينظر)  ١(



 

 
 

َ سـهل هلـم ركـوب العظـائم، مـن الـسول "أي ) ّسـول هلـم ( ومعنى  َّ
 ..  قاله األلويس. "بفتحتني وهو االسرتخاء، استعري هنا للتسهيل 

 ..ّأي مد هلم يف األمل) أمىل هلم ( ومعنى 
ّن التـسويل وحـده قـد يعقبـه ّوإنام مجع اهللا بينهام ـ واهللا تعاىل أعلم ـ أل

ّيقظة وصحوة، ثم رجوع إىل احلق ُفإذا اقرتن به اإلمالء والتسويف؛ بعـد .. ّ َ
 .الرجوع


: املجادلة [} ..استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا {: ال تعاىل  

١٩.[ 
 .االستيالء، والغلبة: وأصل االستحواذ يف اللغة

وأصل االستحواذ يف كالم العـرب  ":  قال اإلمام الطربي ـ رمحه اهللا ـ  
 اسـتحوذ علـيهم الـشيطان {: الغلبة، ومنـه قـول اهللا جـل ثنـاؤه : فيام بلغنا

   " غلب عليهم:  بمعنى}فأنساهم ذكر اهللا 
ّأن الشيطان ملكهم، لطاعتهم له يف كل ما يريده مـنهم، حتـى : املعنى   ّ

    . يته وحزبهجعلهم من رع

                                                
 . ٧٤/ ٢٦: روح املعاين)١(
 . ٢٨٨/ ٧: معامل التنزيل: ينظر)٢(
 ). حاذ : ( ، مادة٤٨٥/ ٣: لسان العرب: ينظر)٣(
 .٣٣٠/ ٤: جامع البيان)  ٤(
 .  ٧٧/ ٤: ّالكشاف: ينظر)٥(



 

 
 

وقد أخرج اإلمام أمحد وغريه بسند حسن عن أيب الـدرداء ـ ريض اهللا 
مـا مـن ثالثـة يف ": سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول: عنه ـ قال

ْقرية وال بدو، ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك  َ
 ."باجلامعة، فإنام يأكل الذئب القاصية


 }..كالـــذي اســـتهوته الـــشياطني يف األرض حـــريان {: تعـــاىلقـــال   

 ].٧١: األنعام[
ــويس   ــن هــوى يف األرض هيــوي إذا ": األل ــتفعال م ــتهواء اس واالس

ِكالذي ذهبت بـه مـردة اجلـن يف املهامـه والقفـار فهـو قلـق : ذهب، واملعنى ِ َ َ
 ثم نكص عىل عقبيه بحال مـن ذهبـت بـه ّشبه من خلص من الرشك. حمتار

 ."الشياطني يف املهامه وأضلته بعدما كان عىل اجلادة املستقيمة
ِاالستهواء استفعال، أي طلب هوى املرء وحمبته، أي : قال ابن عاشور   ّ َ

ِاستجالب هوى املرء إىل يشء حياوله املستجلب َ. 
ُواستبعد املعنى األول، وزعم أنه ال يعرف من ك    .ّالم أئمة اللغةّ
ّاستهوته الشياطني، إذا اختطفت اجلن عقله : والعرب يقولون ": قال  

ْفسريته كـام تريـد ّسـحرته، وهـم يعتقـدون أن : وذلـك قريـب مـن قـوهلم . َّ ْ َ َ
ْالغيالن هي سحرة اجلن، وتسمى السعايل أيضا، واحدهتا سعالة، ويقولون  َْ َُّ ً

                                                
، وأبو داود يف كتاب الصالة، باب التشديد يف ترك اجلامعة، ٢٧٠٤: أخرجه أمحد يف املسند برقم)١(

 .  ٥١١: قم، بر١٠٩/ ١: ّوحسنه األلباين كام يف صحيح أيب داود. ٥٤٨: برقم
 .  ٢٢/ ٢: ّالكشاف: وينظر. ١٨٩/ ٧: روح املعاين)٢(



 

 
 

ُاستهامته اجلن إذا طلبت هيا: ًأيضا    . "مه بطاعتهاّ
هذا املعنى الذي ذكره ابن عاشور هـو الظـاهر مـن لفـظ االسـتهواء،   

 .واهللا تعاىل أعلم

ًأمل تر أنا أرسلنا الـشياطني عـىل الكـافرين تـؤزهم أزا {: قال تعاىل ّ ّ ّ { 

 ].  ٨٣: مريم[
ايص اهللا، ّ حتـــركهم بـــاإلغواء واإلضـــالل، فتـــزعجهم إىل معـــ": يأ  

ًأززت فالنـا بكـذا إذا أغريتـه بـه، : يقال. "..وتغرهيم هبا حتى يواقعوها
ًأؤزه أزا وأزيزا ً ّ ّ. 

 ."تزعجهم إزعاجا يف معايص اهللا": ال قتادة ـ رمحه اهللا ـق  
ــ   ــوري ـ رمحــه اهللا ـ ق ــستعجلهم ": ال ســفيان الث ًتغــرهيم إغــراء، وت

 .ً"استعجاال
            : س يف معنى اإلرسال يف هذه اآلية قولنيّوقد ذكر النحا

خلينــا بــني الكــافرين وبــني : مل نعــصمهم مــن الــشياطني، أي: أحــدمها •
الشياطني فلم نعـصمهم مـنهم، فيكـون اإلرسـال هنـا بمعنـى التخليـة 

                                                
 . ١٦٢/ ٦: التحرير والتنوير)١(
 . ٣٩٧ / ٨: جامع البيان: ينظر)٢(
 ).أزز ( ، مادة ٧٢/ ١: لسان العرب: ينظر)  ٣(
  ).  ٣٧٩/ ٨: جامع البيان: ( أخرجه اإلمام الطربي من طريق عبد الرزاق عن معمر )٤(
 . ١٨٤/ ٣: سري القرآن العظيمتف: ينظر)٥(
 . ٣٦٠/ ٤: معاين القرآن الكريم:  ينظر)٦(



 

 
 

 .ّأرسلت الدابة: والرتك، كقول القائل
 كـام قـال اهللا ـ قيضنا هلم الشياطني جمازاة عـىل كفـرهم،: والقول اآلخر •

ً ومن يعش عن ذكـر الـرمحن نقـيض لـه شـيطانا فهـو لـه {: جل وعز ـ
، فيكون اإلرسال عىل ظـاهره بمعنـى التـسليط ]٣٦: الزخرف[}قرين

 .والبعث
 :    وهذا املعنى الثاين هو األرجح واهللا تعاىل أعلم، لوجوه منها

عنـى ، وهـو غـري مناسـب مل)عىل ( ّمعدى بـ ) أرسلنا ( جميء الفعل  .١
ّألنه أنسب ملعنى التـسلط ) إىل ( ومل يقل ) عىل ( ّوإنام قال . التخلية ّ

 .. واإلزعاج، واهللا تعاىل أعلم
ّأن هذا القول هو املوافق لظاهر اآلية، واألصل يف نصوص القـرآن  .٢

 .أن حتمل عىل ظواهرها
ّ    واملقـصود أن اهللا ـ عــز وجـل ـ ســلط أولئـك الــشياطني عـىل الكــافرين  ّ ّ ّ
ّتزعجهم إىل معايص اهللا إزعاجا، وحتركهم وهتيجهم عليها، ولعل هذا هو  ّ ّ ً

ّالرس يف جلد أعداء اهللا، ونشاطهم يف معصيته، والصد عن سبيله َ َ ّ.! 

ّ وإن الشياطني ليوحون إىل أوليـائهم ليجـادلوكم وإن  ..{: قال تعاىل

 ].١٢١: اماألنع[} ّأطعتموهم إنكم ملرشكون
ّشـياطني اإلنـس واجلـن يـوحي بعـضهم إىل بعـض ..  {: وقال تعـاىل

                                                
 .   ١٣٧/ ١: ّقواعد الرتجيح عند املفرسين حلسني احلريب: ينظر)١(



 

 
 

 ].١١٢: األنعام [} ..ًزخرف القول غرورا
ّوهو وحي مضاد لوحي األنبياء ـ عليهم السالم ـ، فقد أخرج الطربي 

ّكنت قاعـدا عنـد ابـن عبـاس ـ ريض اهللا عـنهام ـ، : بسنده عن أيب زميل قال ً
ّيـا ابـن عبـاس، زعـم أبـو : ، فجاءه رجل فقـاليدّوحج املختار بن أيب عب

. صـدق: ّفقـال ابـن عبـاس! ّأنه أوحي إليه الليلـة] يعني املختار [ إسحاق 
: مها وحيـان: ّفقال ابن عباس! صدق ؟: يقول ابن عباس: وقلت! ُفنفرت

ّفـوحي اهللا إىل حممـد ـ صـىل اهللا عليـه وسـلم ـ . وحي اهللا، ووحي الـشيطان ّ ّ
ـــشيطان ـــهووحـــي ال ـــرأ .  إىل أوليائ ـــم ق ـــشياطني ليوحـــون إىل {ّث ّ وإن ال

 .}أوليائهم
ــوحي يف اللغــة ــاء: وأصــل ال ــالم يف خف ــو إرسار، فقولــهإع : ، فه

ِيوحي بعضهم إىل بعض{ ُ ِيرس بعضهم إىل بعض:  معناه}.. ُ ُ ُّ ِ ُ. 
ّوزخرف القول هو ما زين وحسن بالباطل ليغرت به من سمعه؛ فيضل  ّ ّ ُ ّ ُ

ّوهذه هي بـضاعة أعـداء الرسـل وأتبـاعهم يف كـل زمـان . عن سبيل اهللا
ّومكان، ولوال ذلك؛ ملا كان للباطل شأن يذكر، وملا عال عىل احلق حلظة من  ُ

                                                
ّهو املختار بن أيب عبيد الثقفي الكذاب، خرج بالكوفة يف خالفة ابن الزبري، وأظهر حمبة أل )١(

.  فانخدع به بعض العامة، ثم ادعى النبوة إىل أن قتلالبيت، وتتبع قتلة احلسني للثأر منهم، 
  ). ٦١٠/ ١: تاريخ اإلسالم للذهبي: ينظر(

 . ٣٢٥/ ٥: جامع البيان )٢(
 . ٨٦٤١/ ١: تاج العروس: ينظر)٣(
 ).   وحى : ( ، مادة٤٧٨٧/ ٦: لسان العرب: ينظر)٤(
 . ٣١٥/ ٥: جامع البيان: ينظر)٥(



 

 
 

وال يروج مثل هذا الزخرف من القول إال عـىل مـن خـال قلبـه مـن . الزمن
ّوقـد ورد يف احلـديث أن النبـي ـ صـىل اهللا عليـه وسـل. اإليامن والبصرية ّ ّ م ـ ّ

ّيا أبا ذر، هل تعوذت باهللا من رش شياطني اجلن واإلنس ": قال ّّ يـا : ، قـال" ّ
ّنعم، شياطني اإلنس واجلن يـوحي  ": نبي اهللا، وهل لإلنس شياطني ؟ قال

 ." ًبعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا
ّاملغالطة ولبس احلـق بالباطـل، : ، فاملراد به} ليجادلوكم {ّوأما قوله 

 ما يسلك هذا املسلك أعداء الرسل بـوحي مـن شـياطينهم، ومـن وما أكثر
ّيا حممد، أخربنـا عـن الـشاة : ّذلك ما ورد يف مسألة امليتة، أن املرشكني قالوا

ّقالوا أفتـزعم أن مـا قتلـت أنـت . " اهللا قتلها ": إذا ماتت، من قتلها ؟ فقال
! حـرام؟وأصحابك حالل، وما قتله الكلب والصقر حالل، ومـا قتلـه اهللا 

ّإنكــــم  { يف أكـــل امليتـــة }وإن أطعتمـــوهم  {فـــأنزل اهللا هـــذه اآليـــة 
ً، فهذا النوع من اجلدال ال يعدو أن يكون رضبا من املغالطـة، }ملرشكون

 .ّواملهاترة، الغرض منها إبطال احلق، وإحقاق الباطل

 ]. ٢٩: الفرقان[ } ًوكان الشيطان لإلنسان خذوال {: قال تعاىل

ّ تـرك املعاونـة والنـرصة وقـت احلاجـة ممـن يظـن فيـه "واخلذالن هـو 
 ."ذلك

                                                
 .  ٧٨٧١: ، برقم٢١٧/ ٨: لكبريأخرجه الطرباين يف املعجم ا )١(
 . ١١١ص: ، ولباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي١٨٤/ ٣: ينظر معامل التنزيل)٢(
 . ١٣/ ١٩: روح املعاين )٣(



 

 
 

ّ أي خيذلــه عــن احلــق، ويــرصفه عنــه، ": قــال ابــن كثــري ـ رمحــه اهللا ـ
 ."ويستعمله يف الباطل، ويدعوه إليه 
 يواليه حتى يؤديه إىل اهلالك ثـم يرتكـه ": وقال البيضاوي ـ رمحه اهللا ـ

 .     " ينفعه وال
ّخذالن إبليس للمرشكني يوم بدر ملا ظهـر هلـم يف صـورة : ومن ذلك

ّإين جــار لكـم، فلــام رأى املالئكــة؛ تــربأ منهـــم: رساقـة ابــن مالــك، وقــال ّ ّ .
 .    ّوالقصة معروفة ومشهورة

وهذا اخلذالن من الشيطان يكون يف الدنيا واآلخرة كام هـو الظـاهر، 
 .واهللا تعاىل أعلم ـرةوقرصه بعضهم عىل اآلخ

وإذا كان هذا هو حال الشيطان مع ابن آدم؛ فكذلك هو حال شياطني 
ّاإلنس مع أوليائهم، فعن ابن عبـاس ـ ريض اهللا عـنهام ـ أن أبـا معـيط كـان 
ًجيلس مع النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ بمكة ال يؤذيه، وكان رجـال حلـيام،  ً ّ

وه، وكان أليب معيط خليـل غائـب عنـه وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذ
ًوقدم خليله مـن الـشام لـيال، فقـال ! صبأ أبو معيط : بالشام، فقالت قريش

ًأشد مما كان أمرا : ّما فعل حممد مما كان عليه ؟ فقالت : المرأته ّ مـا : فقـال. ّ
ّفبات بليلة سوء، فلام أصـبح أتـاه أبـو . صبأ: فعل خلييل أبو معيط ؟ فقالت

                                                
 . ٣١٧/ ٣: تفسري القرآن العظيم ) ١(
 . ٢١٥/ ١: تفسري البيضاوي ) ٢(
ّهذا القول مروي عن قتادة كام يف الدر املنثور للسيوطي )٣( ، واختاره ابن اجلوزي يف ٢٥٣/ ٦: ّ

 . ١٠١٦ص : تفسريه



 

 
 

ّمالك ال ترد عيل حتيتي ؟: فقال. ّ، فلم يرد عليه التحيةّمعيط فحياه : فقـال! ّّ
ّكيف أرد عليك حتيتك وقد صبوت ؟ قال . نعم: أوقد فعلتها قريش ؟ قال: ّ

 فام يربئ صدورهم إن أنا فعلت ؟: قال
تأتيه يف جملسه وتبزق يف وجهه، وتـشتمه بأخبـث مـا تعلمـه مـن : قال

ّىل اهللا عليه وسـلم ـ أن مـسح وجهـه مـن ففعل، فلم يزد النبي ـ ص.. الشتم ّ
ًإن وجـدتك خارجـا مـن جبـال مكـة؛ أرضب : ّالبزاق، ثم التفت إليه فقال

 .ًعنقك صربا
: ّفلام كان يوم بدر وخرج أصحابه، أبـى أن خيـرج، فقـال لـه أصـحابه

ًقد وعدين هذا الرجل إن وجدين خارجا من جبال مكـة : قال . اخرج معنا
َلك مجل أمحر ال يدرك، فلو كانـت اهلزيمـة : فقالوا. ًأن يرضب عنقي صربا ُ

ٍفخرج معهم، فلام هزم اهللا املرشكني، وحـل بـه مجلـه يف جـدد .. طرت عليه َ َ ّ ّ
ً؛ فأخذه رسول اهللا ـ صىل اهللا عليـه وسـلم ـ أسـريا يف سـبعني من األرض ّ ّ

  نعم": قال!  تقتلني من بني هؤالء ؟: من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال
ّويوم يعـض الظـامل عـىل  {؟ : ، فأنزل اهللا يف أيب معيط"بام بزقت يف وجهي 

ــه ــه }يدي ــسان خــذوال { إىل قول ــشيطان لإلن ــان[ } وكــان ال  – ٢٧: الفرق
٢٩[.  


واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه  {: قال اهللا تعاىل

                                                
َاجلدد )١(  ). جدد ( ، مادة ١٠٧/ ٣: لسان العرب: ينظر. ما استوى من األرض وأصحر: َ
 . ٢٠٥/ ١: صحيح السرية النبوية ملحمد نارص الدين األلباين: وينظر. ٥/٠٦٨: ّالدر املنثور ) ٢(



 

 
 

 ].١٧٥:األعراف[ } الغاوينالشيطان فكان من 
ً صريه لنفسه تابعا ينتهـي إىل أمـره يف ": أي) أتبعه الشيطان ( ومعنى  ّ

وهـذا . "معصية اهللا وخيالف أمر ربه يف معصية الشيطان وطاعـة الـرمحن
 . هو جزاء من أطاع الشيطان، وآثر دنياه عىل آخرته

م ومعرفة، واهللا ّوالفرق بينه وبني االستحواذ؛ أن اإلتباع يكون عن عل
 .  تعاىل أعلم

نزلت هذه اآلية يف شأن رجل يقال لـه بلعـم أو بلعـام : ّقال املفرسون
بن باعوراء، وكان من شأنه ما أخرجه ابن جرير بسنده، عن املعتمر عن أبيه 

 }.. واتل عليهم نبأ الـذي آتينـاه آياتنـا فانـسلخ منهـا {: ّأنه سئل عن اآلية
ّفحدث عن سيار أنه كان  ًرجال يقال له بلعام، وكان قد أويت النبـوة، وكـان ّ

ّوإن موسى أقبل يف بني إرسائيل يريد األرض التي فيها : جماب الدعوة قال
ًفرعب الناس منه رعبا شـديدا قـال :  قال -الشأم :  أو قال -بلعام  فـأتوا : ً

 حتـى أوامـر ريب ـ أو: قـال ! ادع اهللا عىل هذا الرجل وجيشه : بلعام فقالوا 
ّال تـدع علـيهم فـإهنم : فوامر يف الدعاء عليهم، فقيل لـه: حتى أؤامر ـ قال 

ّإين قـد وامـرت ريب يف الـدعاء : فقـال لقومـه: قـال! ّعبادي، وفـيهم نبـيهم  ّ
ادع : ّفأهدوا إليه هدية فقبلها ثم راجعوه فقالوا: قال. ّعليهم، وإين قد هنيت

قـد وامـرت : فقـال: قال. يشءُفوامر فلم حير إليه ! حتى أوامر: فقال! عليه
ّلو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كام هناك املـرة : فقالوا! ّفلم حير إيل يشء ّ

                                                
 . ١٢٢/ ٦: جامع البيان ) ١(



 

 
 

فأخذ يدعو عليهم، فإذا دعا عليهم جرى عـىل لـسانه الـدعاء : قال! األوىل
عىل قومه، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح ملوسى وجيشه أو 

مـا : قـال! ما نـراك تـدعو إال علينـا: فقالوا:  فقالًنحوا من ذلك إن شاء اهللا
جيــري عــىل لــساين إال هكــذا، ولــو دعــوت عليــه مــا اســتجيب يل، ولكــن 

ّإن اهللا يبغض الزنـى، وإهنـم : ّسأدلكم عىل أمر عسى أن يكون فيه هالكهم ّ
ــأخرجوا النــساء  ــم اهللا، ف ــوت أن هيلكه ــوا، ورج ــوا بــالزنى هلك إن وقع

ففعلـوا : وم مـسافرون فعـسى أن يزنـوا فيهلكـوا قـالّفليستقبلنهم، وإهنم ق
وكان للملك ابنة فـذكر مـن عظمهـا مـا : قال. وأخرجوا النساء يستقبلنهم

! ال متكنـي نفـسك إال مـن موسـى: فقال أبوهـا أو بلعـام: قال! اهللا أعلم به
وأتاها رأس سـبط مـن أسـباط بنـي إرسائيـل، : قال! ووقعوا يف الزنى: قال

: قـال! ما أنا بممكنة نفيس إال مـن موسـى: فقالت: قال! فأرادها عىل نفسه
ّإن من منزلتي كذا وكذا، وإن من حايل كذا وكذا: فقال فأرسلت إىل : قال! ّ

ويأتيهام رجل من بنـي هـارون : قال. فأمكنيه: فقال هلا: أبيها تستأمره، قال
ًوأيده اهللا بقوة فانتظمهام مجيعـا، ورفعهـ: ومعه الرمح فيطعنهام، قال ام عـىل ّ

ّوسلط اهللا علـيهم الطـاعون : ّفرآمها الناس ـ أو كام حدث ـ قال: قال. رحمه
ّأن : ّفحـدثني سـيار: فقـال أبـو املعتمـر: قـال. ًفامت منهم سبعون ألفا: قال

ًطريقا بني الفلول ـ جعل : ًبلعاما ركب محارة له حتى إذا أتى الفلول ـ أو قال
عالم ترضبني ؟ أما ترى هـذا : التوقامت عليه فق: قال. ّيرضهبا وال تقدم

قـال ! فنـزل فـسجد لـه: فإذا الشيطان بني يديه قـال: الذي بني يديك ؟ قال
 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكـان {: اهللا



 

 
 

 .}ّ لعلهم يتفّكرون {:  إىل قوله}من الغاوين 
َوما أكثر من أتبعه الشيطان يف هذا ال ْ ّزمان ويف كل زمـان فـصار يـأمتر َ

بأمر الشيطان، وينتهي لنهيه، من أهل العلم والدين والقـرآن فـنكص عـىل 
 .عقبيه رغبة أو رهبة، فاهللا املستعان، وعليه التكالن


ــاىل ــال تع ــسعري {: ق ــن أصــحاب ال ــوا م ــه ليكون ــدعوا حزب ــام ي  } ّإن

 .]٦:فاطر[
 } و كــان الــشيطان يــدعوهم إىل عــذاب الــسعريأولــ {: وقــال تعــاىل

 ].٢١:لقامن[
ّفالشيطان داعية من الطراز األول، لكنه إنام يدعو حزبه إىل نار جهنم  ّّ ّ

ويوم القيامة حني ينكشف الغطـاء، وتظهـر األمـور عـىل .. ًعياذا باهللا تعاىل
ًحقيقتها؛ يتنصل الشيطان من دعوته، ويقول موبخا مـن اسـتجاب لـه مـن  ّ ّ

وما كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل فـال .. {: هحزب
 ].٢٢: إبراهيم[ }.. تلوموين ولوموا أنفسكم

ّالعجـب كــل العجــب مــن قــوم يــدعوهم داعــي الــرمحن إىل الــسعادة   
ويـــدعوهم داعـــي الـــشيطان إىل الـــشقاوة والنـــريان؛ ! واجلنـــان، فيـــأبون

ــستجيبون،  ــصار  {في ــى األب ــي يف ّفإهنــا ال تعم ــوب الت ــى القل ولكــن تعم
 ].٤٦: ّاحلج[ }الصدور

                                                
 .  ١٢٣/ ٦: نجامع البيا )١(



 

 
 




 :وهي بإمجال
 .التخويف .١
 .الكيد .٢
 .االستزالل .٣
 .الرجز .٤
 اإليقاع بني املؤمنني  .٥
 النصح  .٦
 .التدلية .٧

 :التفصيل


ّإنــام ذلكــم الــشيطان خيــو {: قــال تعــاىل : آل عمــران[ }.. ف أوليــاءهّ
١٧٥.[ 

أي خيوفكم أوليـاءه بـأن يعظمهـم يف قلـوبكم، وإىل هـذا ذهـب أكثـر 
 .ّاملفرسين

ّأنه خيوف : ّ ومن كيد عدو اهللا تعاىل": ّقال اإلمام ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ ّ
املؤمنني من جنده وأوليائه، فال جياهدوهنم، وال يـأمروهنم بـاملعروف، وال 

                                                
، ١٣٩/ ١: ، ومعامل التنزيل٥٦٥/ ١: ، وتفسري القرآن العظيم٥٢٥/ ٣: جامع البيان: ينظر) ١(

 . ٢٤٣/ ١: والوجيز 



 

 
 

عن املنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل اإليامن، وقد أخربنا اهللا تعاىل ينهوهنم 
ّإنام ذلكم الـشيطان خيـوف أوليـاءه فـال ختـافوهم  {: سبحانه عنه هبذا فقال ّ

ّخيـوفكم بأوليائـه : ّ، املعنى عند مجيـع املفـرسين} وخافون إن كنتم مؤمنني
ّكلام قوي إيـامن ، ف) فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني : ( وهلذا قال…

ّالعبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلام ضعف إيامنه؛ قوي خوفه 
 .  "منهم

ــه  ــة، وتطــورت في ــه الثــورة التقني ــذي تفجــرت في ــزمن ال ويف هــذا ال
ّالصناعات وتنوعت فيه األسلحة احلربية وغريها؛ وجد الشيطان ضالته يف 

ؤمنني، وقـد أثبتـت بعـض ّالتخويف بأوليائـه، وبـث الرعـب يف نفـوس املـ
ّالوقائع املتأخرة أن هذه األسلحة احلديثة املتطورة بجميع أنواعها ال تصنع 
ّشيئا أمام صمود املؤمنني الصادقني، املتوكلني عىل رهبم، نعم؛ هي قد تفتك  ً
ّببعضهم، فيمضون إىل رهبم شهداء، لكنها ال متكن العدو الغاشم من حتقيق  ّ ّ

ّالسالح بحامله ال بحده كام يقال، وهذا ال يعني التهور أهدافه املطلوبة، إذ  ّ
ّوإلقاء النفس يف التهلكة، فال بـد مـن املوازنـة وعـدم احلـرص عـىل مالقـاة 
ّالعدو املتفوق يف العدة والعتاد قبل االستعداد، ففي الـصحيحني عـن عبـد  ّ

ّاهللا بـن أيب أوىف ـ ريض اهللا عنـه ـ أن رسـول اهللا ـ صـىل اهللا عليـه وسـ ّلم ـ يف ّ
ّبعض أيامه التي لقي فيها العـدو، انتظـر حتـى مالـت الـشمس، ثـم قـام يف 

ال تتمنوا لقاء العدو، وسلوا اهللا العافية، .. أهيا الناس ": الناس خطيبا فقال

                                                
  .)باختصار يسري  ( ١١٠/ ١: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) ١(



 

 
 

ّفإذا لقيتموهم فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف ّ"  . 

 ].٧٦: النساء[} ً كيد الشيطان كان ضعيفاّإن {: قال تعاىل

ّفأثبت له كيـدا، لكنـه كيـد ضـعيف، ال يـروج إال عـىل أهـل التقـصري  ً
ّوالغفلة والبعد عن اهللا، أو عىل أهل اجلهل من العباد الـصاحلني، فيـوقعهم  ُ

ّإما يف إفراط وإما يف تفريط  .ّوال يبايل بأهيام ظفر.. ّ
، فهــو يكيــد لعبــاد اهللا املــؤمنني والكيــد هــو املكــر والتــدبري اخلفــي

ًإلهالكهم والقضاء عليهم، وتفريق وحدهتم، ممتطيا ظهور أوليائه من أهل 
الرشك والنفاق، ومن ذلك ما صنعه يـوم بـدر مـن تـشجيعه املـرشكني عـىل 

 ال غالــب لكـم اليــوم مـن النــاس وإين جــار {: قتـال املــؤمنني، وقولـه هلــم
 يف ذلك اليوم فقـال سـبحانه يف متـام ، فأظهر اهللا خزيه وضعف كيده}لكم
ّفلام تراءت الفئتان نكص عـىل عقبيـه وقـال إين بـريء مـنكم إين .. {: اآلية

، ويف  ]٤٨: األنفال [ }أرى ما ال ترون إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب 
ّهذا يقول النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ ًمـا رؤى الـشيطان يومـا هـو فيـه  ": ّ

 وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفـة، ومـا ذاك إال ملـا رأى أصغر وال أدحر
، " ُمن تنزل الرمحة، وجتاوز اهللا عـن الـذنوب العظـام، إال مـا أرى يـوم بـدر

                                                
.. اتل أول النهارأخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد، باب كان النبي صىل اهللا عليه وسلم إذا مل يق )١(

 . ١٧٤٢: ، ومسلم يف كتاب اجلهاد، باب كراهية متني لقاء العدو، برقم٢٨٠٤: برقم
 . ٩٨٦/ ١: ، والتحرير والتنوير٢٦٩/ ٥: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر ) ٢(



 

 
 

ّأما إنه قد رأى جربيـل يـزع ": وما رأى يوم بدر يا رسول اهللا؟ قال: قيل

 ." املالئكة
بغـي للمــؤمن أن فكيـد الـشيطان ضـعيف كـام أخـرب اهللا تعـاىل، فـال ين

ًيضعف أمام هذا الكيد، فام هو إال أن حيمل عليـه حتـى يـويل هاربـا خمزيـا،  ًّ ْ َ ّ
وقد أخرج ابن أيب حاتم من طريق جماهد عن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ 

ّ إن كيد الشيطان كان {إذا رأيتم الشيطان فال ختافوه وامحلوا عليه  ": ّأنه قال
 كان الـشيطان يـرتاءى يل يف الـصالة،": ه اهللا ـ ،  قال جماهد ـ رمح"}ًضعيفا 

 . "فكنت أذكر قول ابن عباس، فأمحل عليه، فيذهب عني
ــشيطان  ــري ملــن ابــتيل بالوســواس، وتــسلط عليــه ال ّويف هــذا عــون كب

ّاخلناس، فنعوذ باهللا رب الناس من الوسواس اخلناس َّ ّ. 
شيطان منـذ كـان؛ ّيف اآلية التأكيد عـىل إن كيـد الـ) كان(وفائدة جميء 
ّوقد صنف اإلمام ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ كتابا قيام سامه . ًموصوفا بالضعف ً ّ ًّ ّ

ً، ذكر فيه أصنافا مـن مكايـد الـشيطان )إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان(
 .ومصايده البن آدم

ًوإذا كان الكيد من أساليب الشيطان؛ فإن حلزبه نصيبا من هذا الكيد  ّ

                                                
ّالذي يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر: الوازع ) ١( ّ ّ : ، مادة٧٤٠/ ١: خمتار الصحاح للرازي. ( ّ

  ). ٣٩٣/ ٥: النهاية يف غريب األثر البن األثري: وينظر ) . وزع( 
 .  ٤٢٢/ ١: أخرجه مالك يف املوطأ من رواية حييى الليثي )٢(
 . ٥٩٣/ ٢: ّالدر املنثور: ينظر )٣(
 . ٢٠٣/ ٢: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم أليب السعود: ينظر ) ٤(



 

 
 

ّباد اهللا املؤمنني، وقد وصفه اهللا بأنـه كيـد ومكـر عظـيم تكــاد  يكيدون به ع
وقـد مكـروا مكـرهم وعنـد اهللا  {: تزول منه اجلبال الروايس فقال سبحانه

ــال ــه اجلب ــزول من ــان مكــرهم لت ــراهيم[ } مكــرهم وإن ك ــال ]٤٦: إب ، وق
ًإهنم يكيـدون كيـدا  {: سبحانه ّفمهـل الكـافرين أمهلهـم . ًوأكيـد كيـدا . ّ
وهـذا الكيـد مـن أوليـاء الـشيطان ألوليـاء ]. ١٧ -١٥: الطـارق[ }ًرويدا

، وهـو واقـع وحاصـل، )نظريـة املـؤامرة : ( الرمحن هو ما يطلق عليه اليوم
ًوإن كان بعض املؤمنني ربام بالغ يف إثباته، وبعض املنهزمني فكريـا بـالغ يف  ّ

 .  ّواحلق وسط بني الطرفني. نفيه


ّإن الذين تولوا منكم يـوم التقـى اجلمعـان إنـام اسـتزهلم  {: ال تعاىلق   ّ ّ ّ
 ].١٥٥: آل عمران[} ..الشيطان ببعض ما كسبوا

، والــشيطان  "طلــب مــنهم الزلــل ودعــاهم إليــه" :ّمعنــى اســتزهلم  
واألصـحاب ـ ريض . ّيتحرى حلظات الضعف عند املؤمن ليوقعه يف الزلل

ّقع من بعضهم ما وقع من خمالفة أمر نبيهم وقائـدهم ـ صـىل ّاهللا عنهم ـ ملا و ّ
ّاهللا عليه وسلم ـ يوم أحد، كان ذلك عونا للشيطان عليهم ليستزهلم، وهلذا  ً ُ ّ

، وهكذا هـي الـذنوب تعـني الـشيطان عـىل } ببعض ما كسبوا {قال تعاىل 
 ّالعبد حتى يقع يف الزلل، وكام أن احلـسنة تـستدعي أمثاهلـا مـن احلـسنات،
ّفكذلك السيئة تستدعي أمثاهلا من السيئات، عصمنا اهللا منها بمنه وكرمه ّ. 

                                                
 .٢١٥/ ١: ّالكشاف)  ١(



 

 
 

ّهذا ما فعله الشيطان مع أبينا آدم وأمنا حواء ـ علـيهام الـسالم ـ حتـى   
ّ فأزهلام الشيطان عنهـا فـأخرجهام ممـا كانـا {: ّأخرجهام من اجلنة، قال تعاىل

 بتشديد الالم } فأزهلام { ": ـ، قال ابن جرير ـ رمحه اهللا ]٣٦: البقرة[ }فيه
إذا هفا فيه وأخطـأ، فـأتى : ّزل الرجل يف دينه: استزهلام، من قولك: بمعنى 

 ."ما ليس له إتيانه فيه 

 ].١١: األنفال[ } ُويذهب عنكم رجز الشيطان {: قال تعاىل

َالقذر: ّالرجز يف اللغة يطلق عىل معان عدة، منها  .، مثل الرجسَ
ِويطلق عىل األمر الشديد ينزل بالناس، وعىل العذاب ْ َ . 

َوأصــل الرجــز يف اللغــة االضــطراب وتتــابع احلركــات، ومنــه رجــز  َ َ َ ّ َ
 .البعري؛ إذا تقارب خطوه واضطرب، لضعف فيه

ّوكل هذه املعاين داخلة يف معنى الرجز يف هذه اآلية، فـإن الـصحابة ـ  ّ
ـ صبيحة يوم بدر أصاب غالبهم القـذر وهـو االحـتالم بـام ريض اهللا عنهم 

ّخيل هلم الشيطان يف منامهم، ونزل هبم أمر شديد، وهو اخلوف وقلة املاء،  ّ
وأصاهبم نوع من العذاب النفـيس بـسبب وسـاوس الـشيطان، واضـطرب 
ّأمرهم، حتى جاء الفرج من اهللا تعاىل، فأذهب عـنهم رجـز الـشيطان كلـه، 

                                                
 . ٢٧٢/ ١: البيانجامع  )١(
 ).  رجز : ( ، مادة١٥٨٩/ ٣: لسان العرب: ينظر)٢(
 . ٢/٤٦: الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي: ينظر)٣(
 ). رجز ( ، مادة ٣٧٢٨، ٣٧٢٧/ ١: تاج العروس: ينظر)٤(



 

 
 

 .ّم، وثبت أقدامهموربط عىل قلوهب
ّأخرج اإلمام الطربي بسنده من طريق ابـن جـريج عـن ابـن عبـاس ـ 

ّغلب املرشكون املسلمني يف أول أمـرهم عـىل املـاء، ": ريض اهللا عنهام ـ قال
ــألقى  ّفظمــئ املــسلمون، وصــلوا جمنبــني حمــدثني، وكانــت بيــنهم رمــال، ف

ّيكم نبيـا، وأنكـم ّتزعمـون أن فـ: الشيطان يف قلوب املؤمنني احلـزن، فقـال ً
ّوقد غلبتم عىل املاء، وتصلون جمنبني حمـدثني! أولياء اهللا فـأنزل اهللا ـ : قـال! ُ

ّعز وجل ـ مـاء مـن الـسامء، فـسال كـل واد، فـرشب املـسلمون وتطهـروا،  ّ ًّ ّ
 .  "وثبتت أقدامهم، وذهبت وسوسة الشيطان 

 غالب اجليش ّ وإضافته إىل الشيطان ألن": قال ابن عاشور ـ رمحه اهللا ـ
ّملا ناموا احتلموا، فأصبحوا عىل جنابة، وذلك قد يكـون خـواطر الـشيطان 
ــه عــن  ــا يف تثاقل ــار، طمع ــدون اختي ــه ب ــه طهارت ــائم ليفــسد علي ًخييلهــا للن ّ

 ."االغتسال حتى خيرج وقت صالة الصبح 
هذا هو رجز الشيطان أعاذنا اهللا منه، وهـو ال يكـون إال يف األوقـات 

 .ملواطن احلرجةالصعبة، وا

ّإيقاع العداوة والبغضاء بيـنهم، وإن مـن أعظـم أدواتـه يف : واملقصود

اخلمر وامليرس، ملا فيهام من إفساد العقول واألمـوال، اجلالـب للكثـري : ذلك
 ّمن العداوات والبغضاء، ولـذا شـدد اهللا يف حتـريمهام، وقـرهنام باألنـصاب

                                                
 . ١٩٥، ١٩٤/ ٦: جامع البيان)١(
 . ٣٧/ ٩: التحرير والتنوير )٢(



 

 
 

ّيا أهيا الذين  {: واألزالم التي هي رجس من عمل الشيطان، فقال سبحانه
ّآمنوا إنـام اخلمـر وامليـرس واألنـصاب واألزالم رجـس مـن عمـل الـشيطان 

ــشيطان أن يوقــع بيــنكم العــداوة  .ّفــاجتنبوه لعلكــم تفلحــون  ّإنــام يريــد ال
 أنـتم والبغضاء يف اخلمر وامليرس ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الـصالة فهـل

 ].٩١، ٩٠: املائدة[ }منتهون 
فحري باملؤمنني أن جيتنبوا هذين الداءين املفسدين، اجلالبني للعداوة 
ّوالبغضاء، وإن غلفا بغالف رشعـي مـزور، باسـم مـرشوبات روحيـه، أو  ّ ُ
ّباسم مسابقات جتارية ونحوها من املسميات الرباقة اخلادعة، وما أكثرها يف 

ّياها من املخدوعني من عباد املال والشهواتهذا الزمن، وما أكثر ضحا ُ . 
 وأكثـر الـذين أضـاعوا ": قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ـ رمحـه اهللا ـ

َالصالة واتبعوا الشهوات؛ رشبة اخلمر كام قال تعاىل ّإنام يريد الـشيطان  {: َ
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليرس ويـصدكم عـن ذكـر اهللا 

ّ، فجمعوا بني الـشهوة املحرمـة، وتـرك ذكـر اهللا وإضـاعة }.. ةوعن الصال
 ."وكذلك غريهم من أهل الشهوات .. الصالة

ــشيطان يف هــذا البــاب ــه ال ّوإن ممــا حيــرص علي إيقــاع العــداوة بــني : ّ
ّالـزوجني، وهـدم األرس اآلمنـة املــستقرة، والـذي هـو غايــة مـا يتمنـاه هــو  ّ

ّقال رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه : ابر قالوأولياؤه، كام جاء يف الصحيح عن ج
ّإن إبليس يضع عرشه عىل املـاء، ثـم يبعـث رسايـاه، فأدنـاهم منـه "ّوسلم ـ 

                                                
 . ٤٥٧/ ١٤: جمموع الفتاوى ) ١(



 

 
 

مـا : فيقـول. فعلـت كـذا وكـذا: جيـئ أحـدهم فيقـول! منزلة أعظمهم فتنة
ّما تركته حتى فرقت بينـه وبـني : ّثم جيئ أحدهم فيقول: قال. ًصنعت شيئا

ّولعل هذا هو الرس يف عناية .  " نعم أنت: نه، ويقولفيدنيه م: قال. امرأته ّ
األعداء وحرصهم عىل هدم األرس املسلمة، وتشجيع الشذوذ واالنحراف 
ّوسائر العالقات اجلنسية املحرمة، وربام حاولوا فرض ذلك عـىل املـسلمني  ّ

ّعرب مؤمتراهتم التي يدعون أهنا للتنمية واإلصالح وما شابه ذلك ّ. 
ّالتحـريش بـني املـصلني يف جزيـرة العـرب خاصـة؛ : ًيضاومن ذلك أ ّ

ّسـمعت النبـي ـ صـىل اهللا : جزيرة اإلسالم، فعن جابر ـ ريض اهللا عنه ـ قال
ّإن الـشيطان قـد أيـس أن يعبـده املـصلون يف جزيـرة  ": ّعليه وسلم ـ يقـول ّ

 ." العرب؛ ولكن يف التحريش بينهم
ّرق واالختالف وفـساد ذات ّوال يشء أرض عىل أهل اإلسالم من التف

ّالبني حيث جيد العدو املرتبص بغيته يف التوصل إىل ما يريد ّ. 

 ].٢١: األعراف[ } وقاسمهام إين لكام ملن الناصحني {: قال تعاىل

اخلــالص مــن العــسل : والناصــح. اخللــوص: أصــل النــصح يف اللغــة
نصيحة كلمة يعرب هبا عن مجلة هي ّوغريه، وكل يشء خلص فقد نصح، فال

                                                
حتريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنة الناس، : أخرجه مسلم يف صفات املنافقني وأحكامهم، باب )١(

ّ تعارض، فاألول إنام هو يف اإلضالل ١٦وليس بينه وبني احلديث املذكور ص . ٢٨١٣: برقم ّ
 .   ّكام جاء يف نص احلديث، وهذا يف الفتنة والتفريق، وبينهام فرق واضح

 . ٢٨١٢: رقماملصدر السابق، ب )٢(



 

 
 

ّ، فهي يف األصل ال تصدر إال من حمب مشفق ال إرادة اخلري للمنصوح له
ّيريـد إال اخلــري للمنــصوح، لكنهــا حــني تغلــف بــيشء مــن احلقــد واحلــسد  ّ
ّوالغش والغرية، تكون كارثة للمنصوح إن قبلها يف ثوب نصيحة، وهذا ما 

ّليـه الـسالم ـ حتـى أخرجـه مـن اجلنـة، وقـد فعله الشيطان مـع أبينـا آدم ـ ع ّ
ّوقاسـمهام إين لكـام ملـن {: أخرج اإلمام الطربي بـسنده عـن قتـادة يف قولـه

ُ فحلف هلام باهللا حتى خدعهام، ـ وقد خيدع املؤمن باهللا ـ ":  قال}الناصحني 
ّإين خلقت قبلكام، وأنا أعلم منكام، فاتبعاين أرشـدكام: فقال ُ وكـان بعـض ! ّ

 ."ُمن خادعنا باهللا خدعنا: لم يقولأهل الع
كانـت : وأخرج الطربي بسنده عن ابن عباس ـ ريض اهللا عنهام ـ قـال

ّالشجرة التي هنى اهللا عنها آدم وزوجته الـسنبلة، فلـام أكـال منهـا بـدت هلـام 
سوآهتام، وكان الذي وارى عنهام مـن سـوآهتام أظفارمهـا، وطفقـا خيـصفان 

 التني، يلزقان بعضه إىل بعض، فانطلق آدم ـ عليه ّعليهام من ورق اجلنة ورق
ّالسالم ـ موليا يف اجلنة، فعلقت برأسه شجرة من اجلنـة، فنـاداه اهللا ّ ً يـا آدم، : ّ

ّأمني تفر ؟ قال ّال ولكني استحييتك يا رب: ّ أما كان لك فيام منحتك : قال. ّ
ّمن اجلنة وأبحتك منها مندوحة عام حرمت عليك؟ قال ّ ، ولكن ّبىل يا رب: ّ

ًوعزتك ما حسبت أن أحدا حيلف بك كاذبا ً ّ : وهو قول اهللا ـ عز وجلـ: قال! ّ
 .} ّوقاسمهام إين لكام ملن الناصحني {

                                                
 ). نصح ( ، مادة ٤٤٣٨/ ٦: لسان العرب: ينظر ) ١(
 .  ٤٥٠/ ٥: جامع البيان ) ٢(
 . ٤٥١/ ٥: املصدر السابق ) ٣(



 

 
 

ّ إنـام رآمهـا عـىل بـاب اجلنـة، ألهنـام كانـا ": وقـال احلـسن ـ رمحـه اهللا ـ ّ ّ
: ّخيرجان منها، وقد كان آدم حني دخل اجلنة، ورأى ما فيها من النعيم قـال

ّفاغتنم ذلك منه الشيطان، فأتاه من قبل اخللد، فلام دخل اجلنة؛ . ّلو أن خلدا ّ
ّوقف بني يدي آدم وحواء ومها ال يعلـامن أنـه إبلـيس، فبكـى ونـاح نياحـة  ّ

أبكي عليكام متوتان : ما يبكيك ؟ قال: ّأحزنتهام، وهو أول من ناح، فقاال له
ّ أنفسهام فاغتام، ومىض إبليس فوقع ذلك يف. فتفارقان ما أنتام فيه من النعمة

ّيا آدم؛ هل أدلـك عـىل شـجرة اخللـد ؟ فـأبى أن : ّثم أتامها بعد ذلك، وقال
ًيقبل منه، وقاسمهام باهللا إنه هلام ملن الناصـحني، فـاغرتا، ومـا ظنـا أن أحـدا  ّ ّ ّ ّ
ّحيلف بـاهللا كاذبـا، فبـادرت حـواء إىل أكـل الـشجرة، ثـم ناولـت آدم حتـى  ّ ً

 ."أكلها
ّذر املؤمن الفطن مـن نـصح الـشيطان وحزبـه، فـإهنم لـو أرادوا فليح

ًخريا ألحد؛ لكانوا هم أوىل به ألنفسهم، ومتى كان اللص العدو ناصحا؟ ًّ ّ. 

 ].٢٢: األعراف[ } فدالمها بغرور {: قال تعاىل

 .. } فدالمها {ّاختلفت أقوال املفرسين يف معنى قوله 
مـا :  فخدعهام بغرور، يقال منه": ّ اخلداع، قال الطربي ـ رمحه اهللا ـفقيل هو

ما زال خيدعـه بغـرور ويكلمه بزخرف : ًزال فالن يديل فالنا بغرور؛ بمعنى 
 . "من القول باطل 

                                                
 . ٨٣/ ١: معامل التنزيل للبغوي ) ١(
 .٤٥١/ ٥: جامع البيان)  ٢(



 

 
 

ّوهذا القول الذي قاله الطـربي ـ يف نظـري ـ فيـه نظـر، فـإن الطـربي ـ 
، فيكـون املعنـى دم باخلداع كام سبقّرمحه اهللا ـ فرس غرور الشيطان البن آ

وهو غري مناسب، فـال )! فخدعهام بخداع : ( هنا عىل تفسريه يف املوضعني 
 .ّيصح تفسري التدلية باخلداع

ــال ــراج، يق ــى اإلخ ــل هــو بمعن ــوه: وقي ــلها: أدىل دل : ودالهــا. أرس
ّ، وهو بعيد أيضا، ألن السياق يأباه، لقولـه بعـدها أخرجها اقـا ّ فلـام ذ{: ً

فـأخرجهام : (  وعىل هذا القول يكون املعنى}.. الشجرة بدت هلام سوآهتام 
ّوهو غري متسق كام هو ظاهر، ألن اإلخراج إنام .. ) ّبغرور فلام ذاقا الشجرة ّّ

 . ًكان بعد أن ذاقا الشجرة، فهو نتيجة للتدلية وليس سابقا هلا
ه؛ أرسـلها أدىل دلـو: إرسال اليشء مـن أعـىل إىل أسـفل، يقـال: وقيل

وهـو . أنه أهبطهام بذلك من الرتبة العليا إىل األكل من الـشجرة: واملعنى
تفسري معنوي للتدلية، وفيه نظر، إذ التدليـة عـىل املعنـى الـذي ذكـروه أمـر 

ّحيس ظاهر، فكيف يفرس بأمر معنوي ّ.! 
ّدالمهــا أي دللهــام مــن الدالــة وهــي اجلــرأة، أي جرأمهــا عــىل : وقيــل ّ
وهذا القول فيام يظهر يل ـ واهللا تعاىل . "ى أخرجهام من اجلنة املعصية، حت

 .ّأعلم ـ هو أرجح األقوال يف تفسري التدلية، وهو املتسق مع السياق واملعنى
                                                

 .ينظر األسلوب الثامن عرش من األساليب العامة ) ١(
 . ١٥٩/ ٧: اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
 . ٢٨٥/ ٢: ، وفتح القدير٢٢٠/ ١: معامل التنزيل: ينظر ) ٣(
 . ٣٨٩/ ١: والوجيز. ١٥٩/ ٧: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر ) ٤(



 

 
 

ّوهكذا هو الشيطان جيريء بني آدم عىل معـايص اهللا ويطمعهـم فيهـا 
 . نهمباحليلة واملكر حتى يقعوا فيها فيكونوا من حزبه، وهذا هو غرضه م

 
   هذا ما وقفت عليه من أساليب الـشيطان يف اإلغـواء يف القـرآن الكـريم، 

ّواهللا تعاىل أعلم، وصىل اهللا عىل نبينا حممد ّ ّ. 
 
 
 



 

 
 



 

 
 


 

ّاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الـصاحلات، والـصالة والـسالم عـىل خـري 
 :الربيات، وبعد

ً، مجعتهـا اسـتقراء فهذه أساليب الشيطان كام وردت يف القـرآن الكـريم
ّوعلقت عليها، والذي يمكن أن نخلص إليه ـ بعد معرفـة هـذه األسـاليب 

 :وسرب أغوارها ـ ما ييل
ّأن الشيطان عدو البن آدم شديد العداوة، وقد حـذرنا اهللا منـه، فقـال .١ ّّ :

ّإن الشيطان لكم عـدو فاختـذوه عـدوا إنـام يـدعو حزبـه ليكونـوا مـن { ً ّ ّّ ّ
 ]. ٦:فاطر[ } أصحاب السعري

ّ أنه عدو دائـم، ال يغفـل، وال ينـام، وال يمـوت إىل قيـام الـساعة، فهـو  .٢ ّ
ّمسلط عـىل ابـن آدم، وعداوتـه مـستمرة إىل أن يـرث اهللا األرض ومـن  ّ

إىل . ّقال فإنك من املنظـرين. ّقال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون {: عليها
 ].٣٨ -٣٦: احلجر[}يوم الوقت املعلوم 

مليدان، بل له جنوده وأتباعه وحزبـه، مـن شـياطني ّ أنه ليس وحده يف ا .٣
ًاإلنس واجلن، يوحي بعضهم إىل بعض زخـرف القـول غـرورا، وهـو  ّ
يبعثهم، ويرشف علـيهم، ويـامرس معهـم بعـض أسـاليبه يف اإلضـالل 

 .واإلغواء
ّ أن معرفة أساليب الشيطان وطرقه ومداخله يف اإلغواء، أمر رضوري  .٤

ة منها، والنجـاة مـن رشاكهـا، ومـن ال لتفادي هذه األساليب والسالم



 

 
 

ّيعرف الرش من اخلري يوشك أن يقع فيه، وهذا هو الغرض الرئيس من 
 . هذه الدراسة

ّأمهيـة اللجـوء إىل اهللا ـ عـز وجـل ـ واالعتـصام بـه ـ بعـد معرفـة هـذه  .٥ ّ ّ
ّاألساليب ـ باملحافظة عىل األذكار الرشعية، والتحصن هبا، والبعد عن 

التي تعني الشيطان عىل نفـس اإلنـسان، وهـذا خـري املعايص والذنوب 
: آل عمـران[ } ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل رصاط مستقيم {: وقاء
١٠١ .[ 

ّ أن أساليب الشيطان يف اإلغواء كثرية ومتنوعة، وبعـضها مرتتـب عـىل  .٦ ّ
: ّبعض، فال يبايل الشيطان بأهيـا ظفـر، فلـيكن ابـن آدم منهـا عـىل حـذر

ّثم آلتيـنهم مـن بـني . ّ ألقعدن هلم رصاطك املستقيمقال فبام أغويتني{
ــرهم  أيــدهيم ومــن خلفهــم وعــن أيامهنــم وعــن شــامئلهم وال جتــد أكث

ّومل يقل من فوقهم ألن الرمحة تنزل ]. ١٧، ١٦: األعراف [} شاكرين
 .)١(من فوقهم

ّ أن هذه األساليب الشيطانية قل من ويـسلم مـن حبائلهـا، وينجـو مـن  .٧ ّ
ّدم، فمستقل ومستكثر، وهلذا قال الشيطان ـ كام حكى رشاكها من بني آ

ًألختذن من عبادك نصيبا مفروضا {: اهللا عنه ـ ً ، قـال ]١١٨: النساء[ } ّ
ً أي حظا معلوما، فـام أطيـع فيـه إبلـيس فهـو مفروضـه ": ّالبغوي ً ّ")٢(  .

ّلكن املؤمن التقي ـ كام أخرب اهللا تعاىل ـ حي يقظ رسيـع الرجـوع ّ ّإن  {: ّ
                                                

 .٤٤٧/ ٥: جامع البيان: ينظر) ١( 
 .٢٨٨/ ٢: معامل التنزيل) ٢( 



 

 
 

ّن اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هـم مبـرصونالذي ّّ { 
 ].٢٠١: األعراف[

ّ   هذا ما أردت التنبيه عليه يف هذه اخلامتة، سـائال املـوىل ـ عـز وجـل ـ بمنـه  ّ ّ ً
ّوإحسانه وكرمه ـ أن يعصمنا مـن كيـد الـشيطان ومكـره، ومـن رش جنـده 

ّوحزبه، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آل ّ ه وصحبه وأتباعه إىل يوم الـدين، ّ
ًوسلم تسليام كثريا ً ّ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


 .القرآن الكريم §
ّ أحكام القرآن أليب بكر أمحد بن عـيل الـرازي اجلـصاص § دار : بـريوت: ّ

 .هـ١٣٣٥: الكتاب العريب
دار : بــريوت: ّ أحكـام القـرآن أليب بكــر حممـد بـن عبــد اهللا ابـن العـريب §

  .عيل البجاوي: قيقحت. املعرفة
ّ إرشاد العقل السليم إىل مزايـا القـرآن الكـريم أليب الـسعود حممـد ابـن  §

 .ّحممد العامدي، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت
ّ إغاثة اللهفـان مـن مـصايد الـشيطان البـن قـيم اجلوزيـة، بـريوت § دار : ّ

 .املعرفة
سـالم ابـن  اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحـيم لـشيخ اإل §

ــة  ــسنة املحمدي ــة ال ــراين، مطبع ــة احل ــاهرة،–ّتيمي ــة الثانيــة،  الق  الطبع
 .حممد حامد الفقي: هـ، حتقيق ١٣٦٩

أنوار التنزيل وأرسار التأويل لعبد اهللا بن عمر البيضاوي، بريوت؛ دار  §
 .هـ١٤٠٦الفكر، 

 بـريوت، – اإليامن لشيخ اإلسالم أمحد ابـن تيميـة، املكتـب اإلسـالمي  §
 .خرج أحاديثه حممد نارص الدين األلباين.  هـ١٤١٣ -عة الرابعة الطب
ّ البحر املحيط أليب حيان حممد بن يوسف األندليس § ّ دار : ؛ بريوت١ط: ّ

عـادل أمحـد عبـد : دراسـة وحتقيـق وتعليـق. هــ١٤١٣: ّالكتب العلمية
ّاملوجود، وعيل حممد معوض ّ ّ. 



 

 
 

د مرتىض احلسيني ّ أليب الفيض السي،تاج العروس من جواهر القاموس §
 .عيل شريي: دراسة وحتقيق. هـ١٤١٤: الزبيدي، بريوت؛ دار الفكر

التحرير والتنوير ملحمد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاريخ، بـريوت ـ  §
 .هـ١٤٢١لبنان، الطبعة األوىل 

تفسري اجلاللني جلالل الدين حممد بن أمحد املحيل، وجـالل الـدين عبـد  §
 .طي، القاهرة؛ دار احلديث، الطبعة األوىلالرمحن بن أيب بكر السيو

 تفسري القرآن العظيم للحافظ ابـن كثـري، دار املعرفـة، بـريوت ـ لبنـان،  §
 .هـ١٤٠٣

 –ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب أليب منصور الثعالبي، دار املعارف  §
 .حممد أبوالفضل إبراهيم:  حتقيق ١٩٦٥، القاهرة، الطبعة األوىل

الطبعة : ّأويل القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطربيجامع البيان يف ت §
 .هـ١٤١٢: ّدار الكتب العلمية: األوىل؛ بريوت

ّاجلامع ألحكام القـرآن أليب عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد القرطبـي § الطبعـة : ّ
 .ّدار إحياء الرتاث العريب: الثانية؛ بريوت

 .م١٩٩٣ بريوت، -ّالدر املنثور جلالل الدين السيوطي، دار الفكر  §
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللويس، دار إحيـاء  §

 .الطبعة األوىل.  بريوت–الرتاث العريب 
زاد املسري يف علم التفـسري البـن اجلـوزي، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت  §

 .هـ١٤٢٣الطبعة األوىل،  
 –ف مكتبــة املعــار: السلــسلة الــصحيحة  ملحمــد نــارص الــدين األلبــاين §



 

 
 

 .الرياض
سنن الرتمذي لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، دار ابن حزم،  §

 .هـ١٤٢٢: بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل
ســنن أيب داود لإلمــام أيب داود ســليامن بــن األشــعث السجــستاين، دار  §

 .ّحممد عوامة: هـ، حتقيق١٤١٩: القبلة، جدة، الطبعة األوىل
بد اهللا حممد بن يزيد القزويني، دار الفكر ـ سنن ابن ماجه؛ لإلمام أيب ع §

 .حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت، حتقيق
سنن النسائي الكربى لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شـعيب النـسائي،  §

ــريوت، الطبعــة األوىل،  ــة ـ ب م، ١٩٩١ -هـــ ١٤١١دار الكتــب العلمي
 .عبد الغفار سليامن البنداري وسيد كرسوي حسن.د: حتقيق

: بعة األوىل الدمام، الط–ة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، دار ابن القيم ّالسن §
١٤٠٦. 

رشح أصول اعتقاد أهـل الـسنة واجلامعـة مـن الكتـاب والـسنة وإمجـاع  §
أمحـد . د: هــ، حتقيـق١٤٠٢:  الريـاض–الصحابة للاللكائي، دار طيبة 

 .سعد محدان
: طبعـة األوىل بـريوت، ال–شعب اإليامن للبيهقي، دار الكتـب العلميـة  §

 .حممد السعيد بسيوين زغلول: هـ، حتقيق١٤١٠
املكتـب : ّصحيح سنن أيب داود، ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين، بـريوت §

 هـ١٤٠٩: اإلسالمي، الطبعة األوىل
الطبعــة : ّصـحيح البخــاري أليب عبـد اهللا حممــد بــن إسـامعيل البخــاري §



 

 
 

 .فى ديب البغامصط. د: اعتنى به. هـ١٤٠١: دار القلم: األوىل؛ دمشق
صحيح اجلامع الصغري وزيادته، ملحمد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب  §

 .هـ، الطبعة الثالثة١٤٠٢اإلسالمي، بريوت، 
صحيح ابن حبان  حممد بن حبان بن أمحد أبو حـاتم التميمـي البـستي،  §

: م، حتقيق١٩٩٣ –هـ ١٤١٤،  بريوت الطبعة الثانية–مؤسسة الرسالة 
 .شعيب األرنؤوط

يح ابن خزيمة؛ حممـد بـن إسـحاق الـسلمي النيـسابوري، املكتـب صح §
حممـد مـصطفى . د: م حتقيـق١٩٧٠ -هــ ١٣٩٠اإلسـالمي ـ بـريوت، 

 .األعظمي
ّصحيح سنن أيب داود ملحمد نارص الدين األلبـاين، املكتـب اإلسـالمي،  §

 .الطبعة األوىل. هـ١٤٠٩: بريوت 
: ، املكتبـة اإلسـالميةصحيح السرية النبوية ملحمد نارص الـدين األلبـاين §

 . األردن، الطبعة األوىل–ّعامن 
: الريــاض: ّصـحيح مـسلم  أليب احلــسني مـسلم بـن احلجــاج القـشريي §

 .هـ١٤٢٢: مكتبة الرشد
الطبعـة : غرائب التفسري وعجائب التأويل ملحمـود بـن محـزة الكرمـاين §

. هـــ١٤٠٨: ّمؤسـسة علــوم القـرآن: بــريوت. دار القبلـة: ّاألوىل؛ جـدة
 .شمران رسكال: حتقيق

 لبنان، الطبعة الثانية، –الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي، دار املعرفة  §
 .عيل حممد البجاوي وحممد أبوالفضل إبراهيم: حتقيق



 

 
 

ّملحمد ابن ، ّفتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري §
، دار الكلـم دار ابن كثري: الطبعة األوىل؛ دمشق، بريوت: عيل الشوكاين

 .هـ١٤١٤: ّالطيب
ّقواعد الرتجيح عنـد املفـرسين حلـسني احلـريب، دار القاسـم ـ الريـاض،  §

 . هـ١٤١٧: الطبعة األوىل
 بـريوت، الطبعـة –الكامل يف ضعفاء الرجـال البـن عـدي، دار الفكـر  §

 .حييى خمتار غزاوي: ، حتقيق١٩٨٨ – ١٤٠٩، الثالثة
قاويـل يف وجـوه التأويـل، أليب ّالكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األ §

 .بريوت، دار املعرفة: القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي
لبــاب النقــول يف أســباب النــزول للــسيوطي، مطبعــة الفــالح، الطبعــة  §

 . األوىل
ّلسان العرب أليب الفضل حممد بن مكرم بن عيل ابن منظـور § ّ : القـاهرة: ّ

ّ وحممـد أمحـد حـسب اهللا، وهاشـم عبد اهللا الكبري،: حتقيق. دار املعارف
 .الشاذيل

عبـد الـرمحن : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب §
 .بن قاسم

 خمتار الصحاح ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الـرازي، مكتبـة لبنـان  §
حممـود : ، حتقيـق ١٩٩٥ – ١٤١٥الطبعـة األوىل، .  بـريوت–نارشون 

 .خاطر
: املكتـــب اإلســـالمي، الطبعـــة األوىل: بـــريوتمـــسند اإلمـــام أمحـــد،  §



 

 
 

عـيل الطويـل، وسـمري : سمري املجذوب، إعـداد. د: إرشاف. هـ١٤١٣
 .حسني

املصنف يف األحاديث واآلثار أليب بكر عبد اهللا بن حممـد بـن أيب شـيبة؛  §
كامل يوسـف : هـ، حتقيق١٤٠٩مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة األوىل، 

 .احلوت
دار طيبة، : ّحممد احلسني بن مسعود البغوي، الرياضمعامل التنزيل أليب  §

ّحممـد النمـر، وعـثامن مجعـة، : حتقيق وختـريج. هـ١٤٠٩: الطبعة األوىل
 .وسليامن احلرش

 مكة املكرمة، الطبعة -ّمعاين القرآن الكريم للنحاس، جامعة أم القرى  §
 .حممد عيل الصابوين:  حتقيق ١٤٠٩األوىل، 

ّ إسحاق إبراهيم بن الرسي الزجاج، بريوت ـ معاين القرآن وإعرابه أليب § ّ
عبـد اجلليـل . د: هــ الطبعـة األوىل، رشح وحتقيـق١٤٠٨: عـامل الكتـب
 .عبده شلبي

املعجم الكبري أليب القاسم سليامن بن أمحـد بـن أيـوب الطـرباين، مكتبـة  §
محـدي بـن : ، حتقيـق ١٤٠٤،  املوصل، الطبعة الثانيـة–العلوم واحلكم 
 .فيعبد املجيد السل

املوطأ لإلمام مالك بن أنس أبو عبد اهللا األصـبحي، دار إحيـاء الـرتاث  §
 .حممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيق الطبعة األوىل.  مرص–العريب 

ــن حممــد  § ــارك ب ــر أليب الــسعادات املب ــة يف غريــب احلــديث واألث النهاي
م، ١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩ بـريوت، -اجلزري ابن األثـري، املكتبـة العلميـة 



 

 
 

 .اهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحيط: حتقيق
: ّأليب احلسن عيل بـن أمحـد الواحـدي، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز §

 .صفوان عدنان: حتقيق. هـ١٤١٥: دار القلم: الطبعة األوىل؛ دمشق



– 

 
 

 
 
 








 
 

 عيسى بن نارص الدريبي .د
 .أستاذ مشارك بكلية املعلمني بجامعة امللك سعود •
ــه  • ــرآن وعلوم ــسعودية للق ــة ال ــة العلمي ــس إدارة اجلمعي عــضو جمل

 ).تبيان(
بكلية أصول  وعلومه من قسم القرآن درجة املاجستري  عىلحصل  •

منهج (مام حممد  بن سعود االسالمية  بأطروحته  إلجامعة االدين ب
مني احللبي يف التفسري يف كتابه الدر املـصون يف علـوم الكتـاب الس

 .)املكنون
من قسم القرآن وعلومه بكلية أصـول حصل عىل درجة الدكتوراه  •

فـتح (سالمية  بأطروحتـه  إلحممد بن سعود االدين بجامعة اإلمام 
املنان بتفسري القرآن للحسن عاكش الضمدي من أول الكتاب إىل 

 .)دراسة وحتقيق  -املائدة هناية تفسري سورة 
 



 

 
 



– 

 
 

 بحثالص ملخ
 

سيعالج هذا البحث مسألة املنهجية العلمية لتفسري كالم اهللا من خالل  
 :احلديث عن األصول العلمية واإليامنية لفهم  لكالم اهللا من خالل 

 :ّتتبع أهم أصول  فهم النص القرآين يف ضوء حمددات 
 ظروف نزول النص من العلم بأسباب النزول وأماكن النزول  وأثرمها -١

 تفسرييف ال
فهم لغة النص، وهواللسان الذي نزل به القران من علم غريب القرآن، -٢

 .وأساليب القرآن يف املخاطبات ،وعاداته ،وكليات األلفاظ ، ودالالهتا
املنطلقات الفكرية والعقدية وأثرها يف توجيه التفسري نحو الوجهة -٣

 .السليمة
النموذج األمثل يف وسأعتمد يف كثري من األمثلة  تفسري السلف ألهنم 

 تطبيقات املحددات السابقة 
وينبغي بل جيب أن نجعل من تفسريهم حمددات علمية للرشوط العلمية 
والضوابط املنهجية للتفسري، فقد توافر هلم ما مل يتوافر لغريهم من اإلحاطة 

 :باللغة ،والفهم السليم، ففهمهم للقرآن يؤيده
  فهم اللغة -١  
ًزول القران مكانا وزمانا إحاطتهم بظروف ن-٢   ً. 
 . سالمتهم من االنحرافات العقدية والفكرية،وتعظيمهم للقرآن -٣  

مما جعلهم تراثهم التفسريي النموذج األمثل الذي نستقي منه األصول 
 .العلمية املنهجية ،واألسس اإليامنية والعقدية لتفسري القرآن



 

 
 

 



– 

 
 


 :اهللا ، وبعداحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول 

 -عزوجـل–فان علم التفسري علم رشيف القدر؛ الرتباطه بكالم اهللا 
من  -  ^عهد رسول اهللا-ولقد تسابق علامء هذه األمة منذ العهد املبارك 

الصحابة الكرام وتابعيهم إىل هذا الرشف ، ففرسوا القـرآن معتمـدين عـىل 
، مـع هتيـبهم مـن أصول علمية ومنهجية منضبطة يف التعامل مع كتـاب اهللا 

 .اإلقدام عىل هذا األمر تعظيام لكتاب اهللا أن يقال فيه فيخطئ 
 وقد تركوا تراثا علميا له قيمة عالية ،من حيـث املعـاين والـدالالت ،

 .ومن حيث املنهج
 ّونحن بحاجـة ماسـة إىل تتبـع هـذا املـنهج يف التعـاطي مـع التفـسري ،

 :وخاصة يف ظل أمرين هامني مها 
 .ف املنهجية العلمية ممن يقدم عىل هذا األمر ضع:أوهلام 

إما بجهل ،أو بـضالل عـن -وجود مناهج تفسريية منحرفة : وثانيهام 
 للطعن يف رشيعة اهللا وتعطيل حدوده ورشائعـه حتـت عـدة دعـاوى -علم 

ــي نــرى يف بعــض ،مــضللة  مــن مثــل القــراءات احلديثــة للــنص القــرآين الت
ائله ،فيتعامل معه عىل أنه نص تـارخيي أطروحاهتا عزل النص القرآين عن ق

 ، أو عزهلم فهم النص عن وقت ظروفه املساعدة عىل فهمه، -كام يقولون–
أو االدعاء بأن بعض األحكـام كانـت ملعاجلـة  وضـع معـني يف زمـن معـني 

الـخ ..فيبقى هذا النص يف حدود تلك احلقبة ،واليعمم عىل وضعنا احلـايل 
  .أقالم هتدم وتفسد ،وتتجرأ عىل قدسية القرآنوماتسطره ،ماتتفوه به ألسنة 



 

 
 

،واملعنيــني -عمومــا– عــىل أهــل العلــم الــرشعي ًمــن هنــا كــان لزامــا
 زمام املبادرة حلامية جنـاب كـالم اهللا ّ تويل-خصوصا–بالدراسات القرآنية 

 . من حتريف املحرفني وباطل املبطلني
لرشيف ،ووضع ّبيان اجلادة ملن يتوىل هذا العلم ا: ومن أهم سبل ذلك

املنهجية العلمية السليمة ألصول التفسري،وأعىل نموذج علمـي متميـز هـو 
نموذج تفسري الـسلف بـام يـوافر لـدهيم مـن األصـول العلميـة واملنهجيـة ، 
ــة،  والقواعــد اإليامنيــة وســالمة العقيــدة والفكــر مــن االنحرافــات الفكري

 .التفسريرت يف مناهج ّوخلوصهم من األهواء التي نشأت بعدهم فأث
وأحببت أن أضع لبنة يف هذا الطريق، باسـتقراء يشء مـن تفاسـريهم 
ّللخروج هبذه الرؤية ،وهي خطوة عىل بداية هـذا الطريـق ،حتتـاج إىل تتبـع 
أوسع ، وبسط أكثر ،ولكني أردهتا بدايات ملرشوع أوسع مما جعلني أكتفي 

 .هبذه البداية 
هـا وضـع األطـر وقد رسـمت خطـة البحـث املنهجيـة التـي أردت من

العامة هلذا املوضوع ،واخترصت يف التأصيل والتمثيل ليكون هذا البحـث 
بمثابة القواعد الرئيسة هلذا املوضوع  ،فأصـبحت اخلطـة مكونـة مـن ثالثـة 

 : كالتايل  ،وخامتة،مباحث
 :خطة البحث

فهم ظروف نزول النص،وهو يدور حـول الـسياق الزمنـي : املبحث األول
 :وفيه أصالن مها . صوأثره يف فهم الن

 .العلم بأسباب النزول وأثره يف فهم املنزل:  األصل األول        



– 

 
 

 .العلم بمكان النزول وأثره يف فهم النص القرآين: األصل الثاين         
 السياق اللغوي وأثره  يف فهم  ،ويدور حول فهم لغة النص:املبحث الثاين 

 :القران
 :وفيه ثالثة أصول 

 ).غريب القران(مفردات اللغة العربية:ل األصل األو
 كليات القران:األصل الثاين 

املطلــق واملقيــد ،العــام (دالالت األلفــاظ :األصــل الثالــث 
 ..)واخلاص ،املنطوق واملفهوم

ــدور حــول املنطلقــات : املبحــث الثالــث  األســاس العقــدي واإليــامين ،وي
وهو يعتمـد ، التفسريالفكرية للمفرس، أواخللفية الفكرية للمفرس وأثرها يف

 : عىل أصلني مها
 .واخللوص من األهواء.صحة العقيدة ونقاؤها -١
  )     التهيب من اإلقدام عىل التفسري(تقديس كالم اهللا وتعظيمه  -٢

 :األصول املنهجية يف التفسري: املبحث الرابع 
 : وهذه املنهجية تعتمد عىل أصول أمهها

                       سري االلتزام باحلقيقة يف التف-١          
 .                   االلتزام بالظاهر يف التفسري-٢          
 السياق القرآين وأثره يف التفسري-٣         

 



 

 
 



– 

 
 




 .وهو يدور حول السياق الزمني وأثره يف فهم النص
 

ص بـشكل ال يقبـل السياق الزمني مـن الـسياقات املـؤثرة يف فهـم الـن
اجلدل ،ألن القرآن ال يمكن فهمه بدون ظروف نزوله ، وقـد نـزل القـرآن 
مفرقا يف ثالث وعرشين سنة ،اختلفت مواضيعه حسب مراحـل نزولـه يف 
املرحلة املكية عن املرحلة املدنية، إضافة إىل أن بعض آياته نزلت بسبب ما ، 

عـرب الفاسـدة ، وبعض اآليات نزلت يف ظروف ولعالج بعض عـادات ال
 وكل هذه األمور تؤكد أن من أهم أصول تفسري القرآن معرفة كل ذلك ـ 

ه مــن خــالل وفهــم ظــروف نــزول الــنص وأثــره يف التفــسري ، ســنبين
  :األمثلةبّ مدعام ذلك ، ّاحلديث عن أصلني هامني

 

 .العلم بأسباب النزول وأثره يف فهم املنزل: األصل األول
ء التفـسري أمهيـة العلـم بأسـباب النـزول مـن من املتفق عليه بـني علـام

ألنه كام يشتهر أن العلم بالسبب يـورث العلـم ن ؛حيث تأثريه يف فهم القرآ
 إذ هـي أوىف مـا ":وقد أكد املفرسون عـىل ذلـك فقـال الواحـدي  ،باملسبب

 جيـب الوقــوف عليهـا، وأوىل ماتــرصف العنايـة إليــه،المتناع تفـسري اآليــة،
 .)١( "قوف عىل قصتها وبيان نزوهلاوقصد سبيلها دون الو

بيان سـبب النـزول طريـق ":ويؤكد اإلمام ابن دقيق العيد ذلك بقوله
                                                

 )  ٤(الواحدي ، أبواحلسن ،أسباب النزول  ص)   ١(



 

 
 

 .)١( "قوي يف فهم القرآن
وقد كان لتوفر معرفة سبب النزول لـسلف هـذه األمـة وعـىل رأسـها 
صحابة رسول اهللا األثر الكبري يف فهم القران وإزالـة اإلشـكاالت يف عـدم 

ّالصحيح ،ولذا عده ابـن عبـاس سـببا رئيـسا يف اخـتالف فهمه عىل الوجه 
،وقـد خـال -ريض اهللا عنـه -األمة يف فهم القرآن ، فقال حيـنام رأى عمـرا 

كيف ختتلـف هـذه األمـة ونبيهـا واحـد، وقبلتهـا : بنفسه وهو حيدثها بقوله
 !واحدة؟

 يا أمري املؤمنني إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه،وعلمنا":فقال ابن عباس 
فيم نزل ؟ وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ،وال يدرون فـيم  نـزل 

...")٢(   
فهاهو ابن عبـاس حـرب األمـة وبحرهـا جيعـل جهـل سـبب نـزوالت 

 القرآن من أهم أسباب االنحراف يف فهم نصوص القرآن ،
د من ظروف نزوله مؤذن بـانحراف ّ جمرٍّولذا فان النظر للقرآن كنص

. آن له عدة مكونات مهمة تـسهم يف فهمـه الفهـم الـصحيحالتفسري ، فالقر
 .ومن أعظم ذلك معرفة أسباب النزول ، وأمثلة ذلك كثرية

ــــا  ــــسري قولــــه تعــــاىل:ومنه ̄  ] : تف   ®  ¬  «      ª  ©
°Z)فان هذه اآلية يصعب فهمها من غري معرفة سبب نزوهلا،)٣ . 

                                                
 ) ٨٤/ ١(ننقله السيوطي يف اإلتقا)   ١(

 ) ٢٥٩/ ٣(ذكره االمام الشاطبي يف املوافقات ) ٢(
 .١٨٩: البقرة) ٣(



– 

 
 

القة دخول ّومعرفة سبب النزول يفك الغموض عن هذه اآلية ،فام ع
البيوت من أبواهبا أو من ظهورها بالتقوى ؟ ولكن سبب النـزول يكـشف 

 أن األنـصار إذا -ريض اهللا عنـه–لنا ذلك ، فقد روى لنا الرباء بـن عـازب 
فجـاء رجـل مـن :قـال .حجوا فرجعوا مل يدخلوا البيوت إال مـن ظهورهـا 

 ª      »  © ] األنصار فدخل من بابه ،فقيل له ذلك ، فنزلت هذه اآلية 
´  ³     ²  ±  °  ̄   ®  ¬µº  ¹  ̧   ¶   »  

  ¿   ¾   ½  ¼Z  
)١(. 

ّوسبب النزول يصحح الفهم املغلوط الذي قد يفهم حيـنام ال يعـرف 
ّاملفرس أو الناظر يف اآلية سبب النزول ،  ّ 

: ما حصل لقدامة بن مظعون حينام فهـم أن قولـه تعـاىل : ومثال ذلك
[\  [   Z  Y   X  W  V  b  a  ̀   _  ̂   ]  

j  i  h  g  f  e  d   ck     n    m  l  Z  )يرفــــع ،)٢ 
 .عنه اجللد لو رشب اخلمر

إن :    فقــال –ريض اهللا عنــه -فقــد روي أن اجلــارود قــدم عــىل عمــر 
أبـو :من يشهد عىل ما تقول ؟ قال اجلارود : قدامة رشب فسكر، فقال عمر

يا قدامة إين جالـدك، : ، فقال عمرهريرة يشهد عىل ما أقول، وذكر احلديث
 :ومل؟ قال:واهللا لو رشبت كام يقولون ماكان لك أن جتلدين،فقال عمر  :قال

                                                
وليس الرب بأن تأتوا البيوت :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب احلج ،باب قوله تعاىل )  ١(

 )  ٣٠٢٦(،وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب التفسري برقم )١٧٠٩(برقم ) ٢/٦٣٩(

 .٩٣: املائدة) ٢(



 

 
 

Z  Y   ]  \  ] : ن اهللا يقولأل   X  W  VZ  . 
إنك أخطأت التأويل يا قدامة ،إذا اتقيـت اهللا اجتنبـت مـا :فقال عمر 

ّوأي كتاب : فقال عمر.هللامل جتلدين؟بيني وبينك كتاب ا:ّحرم اهللا، ويف رواية
 Y  X  W  VZ  ] إن اهللا يقول يف كتابه :اهللا جتد أين ال أجلدك؟ قال 

اآلية ،فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقـوا  ... 
وأحـسنوا،شهدت مـع رسـول اهللا بــدرا وأحدا،واخلنـدق واملـشاهد، فقــال 

إن هؤالء اآليات أنزلن عذرا :بن عباسون عليه قوله؟ فقال اّأال ترد :عمر
علـيهم م ّللامضني ،وحجة للباقني،فعذر املاضني بأهنم لقوا اهللا قبـل إن حتـر

!  "  #  $  %       &  ] : ن اهللا يقولاخلمر، وحجة عىل الباقني أل
  /  .  -  ,  +  *   )  (  'Z  )ـــرأ ،)١ ـــم ق   ث

ملـوا الـصاحلات،ثم اتقـوا آخر اآلية األخرى، فان كان من الذين آمنوا وع
وآمنوا،ثم اتقوا وآمنوا،ثم اتقوا وأحسنوا فان اهللا قد هنى أن يرشب اخلمر، 

 .)٢() صدقت:قال عمر 
 القرآين عن ظـروف نزولـه ،وأسـباهبا ،ومـن ّإذا ال يمكن عزل النص

ّيتجرأ عىل ذلك أو جيهله فسوف يقوم مقاما خطريا يف تفسري كتـاب اهللا كـام 
 .مظعون حينام غاب عنه سبب نزول هذه اآليةحصل لقدامة بن 

                                                
 .٩٠: املائدة) ١(
 )٣/١٦٦(،والدار قطني ٥٢٨٨برقم  )٢٥٢/ ٣(ّأخرجه النسائي يف الكربى ،كتاب حداخلمر )  ٢(

 ) ٣٧٦-٣٧٥ /٤(،واحلاكم يف مستدركه ٢٤٥برقم 



– 

 
 

ّويف هذا املثال  يقعد ابن عباس تطبيقيا ألمهية العلم بأسـباب النـزول 
 .يف فهم القران

بل إن االعتامد عىل اللغة وجتاهل أسـباب النـزول قـد جيعـل املفـرس  -
  .حيمل اآلية عىل غري معناها

B  ] : لـه تعـاىلما جاء عند تفسري تثبيـت األقـدام يف قو:ومثال ذلك 
  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D    C

  W   V  U  T  S  R  Q   P    OZ)١(. 
يفرغ عليهم الصرب ،وينزلـه علـيهم ،فيثبتـون :  جمازه ":قال أبو عبيدة

 .)٢( "لعدوهم 
وعند التأمل يف قصة نزول اآلية نعلم أن املعنى اللغـوي الـذي ذكـره 

ّرير هذا التفسري، وبني أنه خمالف لقول الصحابة ّغري مراد ، وقد خطأ ابن ج
والتابعني املستند عىل قصة نزول اآلية، وأن املعنى الصحيح هو املعنى الذي 

 .)٣(يدل عليه قصة النزول 
أن اهللا يثبت أقدامهم التي يمشون هبا عىل الرمل كـي ال تـسوخ : وهو

ذلـك أن و: فيه ، كـام وردت بـذلك الروايـة عـن ابـن عبـاس حيـث يقـول 
املرشكني من قريش ملا خرجوا لينرصوا العري ويقاتلوا عنها ،نزلوا عىل املاء 
ّيوم بدر ،فغلبوا املـؤمنني عليـه فأصـاب املـؤمنني الظمـأ ، فجعلـوا يـصلون 

                                                
 .١١: األنفال) ١(
  )٢٤٢ / ١جماز القرآن ( املثنى، أبو عبيدة معمر)  ٢(

  )١١/٨٦جامع البيان ( الطربي ، أبوجعفرحممد بن جرير )  ٣(



 

 
 

جمنبني وحمدثني ،حتى تعاظم ذلك يف صدور أصـحاب رسـول اهللا ، فـأنزل 
 ،ومـألوا األسـقية ، اهللا من السامء ماء حتى سال الوادي ،فرشب املسلمون

ّوسقوا الركاب ، واغتسلوا من اجلنابة ،فجعل اهللا يف ذلـك طهـورا ،وثبـت 
 األقدام وذلك أنه كانت بينهم وبـني القـوم رملـة، فبعـث اهللا عليهـا مطـرا،

 "فرضهبا حتى اشتدت ،وثبتت عليها األقدام 
 

 .العلم بمكان النزول وأثره يف فهم النص القرآين: األصل الثاين 
 .معرفة املكي واملدين : قصود هبذا األصل  امل

 فام هو املكي واملـدين ؟ علـم املكـي واملـدين علـم يتتبـع أمـاكن نـزول 
القرآن ،وحيدد هوية السور واآليات من حيـث هـل هـي نزلـت يف املرحلـة 

 .املكية أو املدنية؟
وقد اختلفت وجهات نظر العلامء يف تعريف هذا العلم ،حسب ثالثة 

فمنهم من اعترب زمن النزول ،ومنهم من اعترب املخاطب ،ومنهم  اعتبارات،
من اعترب مكان النزول، وليس هذا مكان تفصيل مناقـشة الـردود ، ولكننـا 

بار زمن النزول ،ألنه وهو اعت نأخذ القول الراجح يف ضابط املكي واملدين،
 .ّ وضابط ومطردحارص

جـرة النبـي فهـو  وكل ما نـزل مـن القـرآن بعـد ه":   يقول ابن عطية 
مدين، سواء نزل باملدينة، أو يف سـفر مـن األسـفار،أو بمكـة ، وإنـام يرسـم 

 .)١( "باملكي ما نزل قبل اهلجرة 
                                                

  ) ٥ / ٥املحرر الوجيز (   ابن عطية )١(



– 

 
 

 .)١(وهو أشهر األقوال ،كام ذكر الزركيش والسيوطي 
اهتاممـا بالغـا -صـىل اهللا عليـه وسـلم -لقد أبدى صحابة رسـول اهللا 
 مرحلة نزول السورة أو اآلية من أثر يف بتتبع أماكن نزول القرآن ،ملا ملعرفة

فهمها ، ويف موضوع التعامل مع اآليات الواردة يف موضوع واحد واحلكم 
 .خمتلف عن طريق النسخ عند عدم إمكانية اجلمع

واهللا الذي ال إله إال هو ما أنزلت سورة من كتاب ":يقول ابن مسعود
تاب اهللا إال وأنا أعلم فيمن اهللا إال وأنا أعلم أين نزلت، وما أنزلت آية من ك

 .)٢( "نزلت ، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب اهللا تبلغه اإلبل لركبت إليه 
وجيب أن تعلم املكي من السور  ":ويف ذلك يقول مكي بن أيب طالب 

 .)٣( "واملدين ،فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ واملنسوخ 
ن نزل بمكـة و باملدينـة، أل يذكر ما وإنام":  ويقول أبو جعفر النحاس

ن اآليــة إذ كانــت مكيــة وفيهــا ظــم الفائــدة يف الناســخ واملنــسوخ،ألفيــه أع
حكم،وكان يف غريها مما نـزل باملدينـة حكـم غـريه،علم أن املدنيـة نـسخت 

 .)٤("املكية 
وينبغـي لـه أن يعـرف ":      ويف نفس السياق يقول اإلمـام القرطبـي 

                                                
وقد رجح ذلك كثري من  ) ٢٦ / ١االتقان ( والسيوطي ) ،١٨٨ /١:الربهان(الزركيش ،)   ١(

 العلامء

برقم  )  ١٩١٢ / ٤(أخرجه  البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي )  ٢(
٤٧١٦ 

 )  ١١٤-١١٣املنسوخ الناسخ و(القييس، مكي ابن أيب طالب  )  ٣(

 )٦١١ / ٢(الناسخ واملنسوخ (النحاس ، )   ٤(



 

 
 

اخاطـب اهللا بـه عبـاده يف أول اإلسـالم ،ومـا املكي من املدين ،ليفرق بـني م
ندهبم إليه يف آخره وما فرض يف أول اإلسالم، وما زاد عليهم من الفرائض 

 .)١( "يف آخره، فاملدين هو الناسخ للمكي يف أكثر القران 
 ومعرفة املكي واملدين له أثره يف فهم معنى اآلية ومداللوهتا

ملكي واملدين يف تصحيح فهم فهذا سعيد بن جبري يعتمد عىل موضوع ا
 فقد أخرج ابن ،)٢( Z-  .  /  0  ] : آية يف بيان املراد بقوله تعاىل

-  .  /  ] قلت لسعيدبن جبري :جرير الطربي بسنده عن أيب برش قال 
  0Z هذه السورة مكيـة ،فكيـف يكـون ":  أهو عبداهللا بن سالم؟ قال

ِعنده علـم الكتـابِومن ( وكان يقرؤها:قال ! عبداهللا بن سالم ؟  :يقـول)  ِ
ِمن عند اهللا  ِ." )٣(. 

 يرفض ،)٤(  Z*  +    ,  -  .  /  ] : وعند تفسري قوله تعاىل 
 القرطبي تفسريها بامذكر يف سورة املائدة اعتامدا عـىل أن هـذه اآليـة مكيـة ،

 ّ بني ،وهو ما ذكره يف سورة املائدة من قوله :،أي Z+    ] :  قيل ":فيقول 
 ["  !  #  Z 

هذا فيـه نظـر ،فـإن :-القائل القرطبي – قلت ،)٥(
ــة و" ــدة"األنعــام مكي ــزل "املائ ــامل ين ــان عــىل م ــل بالبي ــف حيي ــة ، فكي  مدني

                                                
  )٢١ / ١( القرطبي ، تفسري القرطبي )   ١(

 .٤٣: الرعد) ٢(
 ) ٥٨٦ /١٣جامع البيان (الطربي، حممد بن جرير ) ٣(

 .١١٩: األنعام) ٤(
 .٣: املائدة) ٥(



– 

 
 

 .)١("بعد؟
ّومن هنا نؤكـد أن مـن يتجاهـل أو يتعمـد فـصل الـنص القـرآين عـن 

 جمـرد سـوف ينقطـع دون فهـم بعـض ّظروف نزولـه ويتعامـل معـه كـنص
 .لة من األخطاء اخلطريةوسيقع يف مج اآليات،
 

 :معرفتهم بعادات العرب وأحواهلم 
يعد هذا السياق الزمني التارخيي من األصول املؤثرة يف فهم القرآن ، 

̀  ]  :ومعرفة ذلك يكشف اللثام عن بعض اآليات ، ومـن أمثلـة ذلـك 
  e   d  c  b  aZ 

 فهذه اآلية ال يمكـن فهمهـا هـذه ،)٢(
 تي حتدثت عنه اآليةدون معرفة عادة العرب ال

 ُنحن احلمس أهل احلـرم والنخلـف احلـرم،: فقد كانت قريش تقول 
 ونفيض من مزدلفة ، فأمروا أن يبلغوا عرفة ،جاء هـذا عـن جماهـد،وقتادة،

 ، فهذه اآلية حيتاج فهمها إىل فهم عادات العـرب يف )٣ (وغريهم دي،ّوالس
املقـصود  مـا) ناسمن حيث أفاض ال(وجهل هذا اليمكن معه فهم  ّاحلج،

 بالناس هنا، وما املقصود باحليثية؟
 

                                                
  )٧٣ /٧( القرطبي ، تفسري القرطبي ) ١(

 .١٩٩: البقرة) ٢(
  )١٨٧ / ٤جامع البيان (الطربي، حممد بن جرير ) ٣(



 

 
 


 حول فهم لغة النص ،السياق اللغوي وأثـره  يدوروهو األصل الذي 

 :وفيه ثالثة أصول: يف فهم القران
 
 ) غريب القران( مفردات اللغة العربية-١
 . كليات القران-٢
اخلـــاص ،املنطـــوق املطلـــق واملقيـــد ،العـــام و(دالالت األلفـــاظ -٣

 ..)واملفهوم
نــزل القــرآن الكــريم بلغــة العــرب ،فكــان العــرب يفهمــون مفرداتــه 
ويعلمون تفسريغريبها ،ويدركون معانيها ، ويتـذوقون األسـلوب القـرآين 

 .البليغ 
  يفهمـون غالـب القـرآن؛ ولقد كان صحابة رسول اهللا عربـا أقحاحـا
 عريب لبيـان غريـب القـرآن،ألنه نزل بلغتهم ،وكانوا يستشهدون بالشعر ال

 ألنـه نـزل عـىل أسـاليبهم ، ويعرفـون ؛ويدركون أساليب القرآن يف التعبري
 . كلياته وعاداته

 أهم أصول السياق اللغـوي ّوسوف أحتدث هنا عن ثالثة أصول تعد
ولكـن ضـيق  ،مع أمهية أصول أخر كأساليب اخلطـاب ،وعـادات القـرآن،

 .كمساحة البحث حالت دون احلديث عن ذل
 



– 

 
 

 ).غريب القرآن(مفردات اللغة :األصل األول 
 العلم املختص بتفسري األلفاظ الغامـضة يف القـرآن الكـريم،: املراد به

 .)١(. وتوضيح معانيها بام جاء يف لغة العرب وكالمهم
،وكذا كـان املفـرسون مـن ّإدراك هذا األمر من أهم ما يبدأ بـه املفـرس

 والتابعون -صىل اهللا عليه وسلم–  اهللالسلف وعىل رأسهم صحابة رسول
وما نقل من فهم الـسلف الـصالح يف ": من بعدهم، يقول اإلمام الشاطبي 

القرآن ،فإنـه كلـه جـار عـىل مـا تقـيض بـه العربيـة ، ومـا تـدل عليـه األدلـة 
 .)٢( "الرشعية

ّفهذا ابن عباس قد بني مجلة من غريب القرآن ،واستـشهد عـىل ذلـك 
 . مسائله املشهورة مع نافع بن األزرق بالشعر العريب وذلك يف

ال أوتـى برجـل يفـرس ":ويؤكد عىل أمهية ذلك اإلمـام مالـك فيقـول 
 )٣("كتاب اهللا غري عامل بلغات العرب إال جعلته نكاال

وذكرت أن أول مـا حيتـاج إليـه ":ويف ذلك يقول الراغب األصفهاين 
العلـوم اللفظيـة  العلـوم اللفظيـة ،ومـن - من علوم القـرآن -أن يشتغل به 

حتقيق األلفاظ املفردة ،فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونه مـن :
ّأوائل املعادن ملن يريد أن يدرك معانيه كتحصيل اللـبن يف بنـاء مـا يريـد أن 

 .)٤("...يبنيه
                                                

 )١٤من مقدمته  يف حتقيقه لكتاب العمدة يف غريب القرآن ملكي  ص (املرعشيل ،يوسف ) ١(

 )٣/٤٠٤املوافقات (الشاطبي ، أبواسحاق ) ٢(

  )٢٣٢ /٥( أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن  ) ٣(

 )٥٤ص (األصفهاين ، الراغب ) ٤(



 

 
 

ّفمــن أراد تفهـم القـرآن ،فمــن جهـة لـسان العــرب ": قـال الـشاطبي 
 .)١( "ن غري هذه اجلهة ّ تطلب تفهمه موالسبيل إىل يفهم،

ن تفسري كالم اهللا الذي اليؤخذ من داللة ألفاظ اآليـة فهـو رد ولذا فإ
 .) ٢(عىل قائله 

ر عند سلف األمة ،فهاهو ابن عباس يرى أن وضـع ّوهذا األمر متقر
 .كالم اهللا يف غري موضعه من اإلحلاد 

ـــه تعـــاىل :  ;  >  =  <  ?  @  ] : فيقـــول يف تفـــسري قول
AZ  )٤(أن يوضـع الكـالم عـىل غـري موضـعه : اإلحلاد يف آيات اهللا : )٣( ،

ففيه الـرد عـىل مـن : -بعد أن ذكر تفسري ابن عباس السابق–قال السيوطي
تعاطى تفسري بام ال يدل عليه جوهر اللفظ ،كام يفعله الباطنية ، واالحتادية ، 

 .)٥() واملالحدة، وغالة الصوفية 
القـرآين يلحقـون  هبـذه ديدة للـنص وأقول إن أصحاب القراءات اجل

 .ن تفسريهم للقرآن تفسري بام ال يدل عليه جوهر اللفظ أل الطوائف،
ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وهـو يعـدد أسـباب اخلطـأ يف 

 :التفسري من جهة االستدالل 

                                                
 )٢/٦٤املوافقات (أبواسحاق الشاطبي ،) ١(

  )٧/ ٢قواعدالرتجيح (احلريب ،حسني ) ٢(

 .٤٠: فصلت) ٣(
  )١٢٣ / ٢٤جامع البيان  (:الطربي ) ٤(

  )٢٢٩اإلكليل يف استنباط التنزيل ص : (السيوطي ) ٥(



– 

 
 

وأما النوع الثاين من مستندي االختالف ، وهو ما يعلـم باالسـتدالل 
حــدثتا بعــد تفــسري –ا أكثــر مــايقع فيــه اخلطــأ مــن جهتــني ال بالنقــل ،فهــذ

 .)١(" ..الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان
 

                                                
 )   ١٣/٣٥٥جمموع الفتاوى (ابن تيمية، )  ١(



 

 
 

 :كليات القرآن:األصل الثاين 
ورود لفـظ أو أسـلوب يف القـرآن عـىل معنـى أو طريقـة : املقصود هبا
 .) ١(مطردة أو أغلبية 

ا كـان والفرق بني كليات األلفاظ وكليات األسـاليب ،أن األلفـاظ مـ
ّمدار الكلية فيها عىل لفظ أو مجلة أو تركيب معـني ،سـواء أفـاد هـذا معنـى 
 وتأويال،أو طريقـة وهنجـا ملـا سـارت عليـه اللفظـة أو األلفـاظ يف القـرآن،

 .واستخدمت فيه من جمال ،وسيقت له من مقام 
ّبينام األساليب الحتد وال تقيد بلفظ خاص أو ألفاظ بعينهـا، بـل هـي  ّ ُ

ــري مــن القــضايا تتجــه إىل هنــ ج القــرآن وطريقتــه يف نظمــه ، أو عرضــه لكث
واملوضـــوعات ،كموضـــوع القـــسم يف القـــرآن ،واجلمـــع بـــني الرتغيـــب 

 .)٢(والرتهيب ،وحكاية املحاورات واملجاوبات وغريها 
حيـث ورد "،  و"أيـنام" و"حينام" ، و"كل": وللكليات صيغ أشهرها 

عامة " ، و"يع ماورد يف القرآنمج"، و"حيث جاء يف القرآن "أو "يف القرآن 
 ."عادة القرآن "،و"ماورد يف القرآن 

 والعلم هبـذه الكليـات سـواء يف األلفـاظ أواألسـاليب مـن األصـول 
مـة مـن مفـرسهيا اهلامة جـدا يف فهـم  كتـاب اهللا ، ولـذا عنـي هبـا سـلف األ

 .وخاصة يف األلفاظ 
عـىل رأس ولذا حوت كتب التفاسري كام وفـريا مـن هـذه الكليـات ،و

                                                
 )١/١١٨كليات األلفاظ يف التفسري (القرين ،بريك ) ١(

 )١١٨ /١كليات األلفاظ يف التفسري (القرين ،بريك ) ٢(



– 

 
 

 ،وجماهد ،وقتـادة ،والـضحاك ،وعطـاء ،-وهو أكثرهم–هؤالء ابن عباس 
 وعكرمة ،وسعيد بن جبري

ّوالتزكـي يف القـرآن كلـه ":ومن أمثلة كليات األلفاظ  قـول ابـن زيـد 
 ï  î  í  ìZ  ]: وقرأ قول اهللا "اإلسالم 

من أسلم ،وقرأ  : قال ،)١(
 [  +  *  )  (Z  )٢(،يـسلم، وقـرأ :  قال [     =  <  ;  :Z )قـال،)٣  :

 .)٤(" يسلم
 .) ٥(. . صالة :يف القرآن "تسبيح "كل :قال ابن عباس 

 "اخلري":، وقال عكرمة )٦( يف القرآن كله املال "اخلري ":ويقول جماهد 
 .)٧(حيث وقع يف كتاب اهللا املال 

وهذا األصل اعتمده السلف يف ترجيح أقواهلم وتأييدها ،ومن ذلـك 
 يف نقاشه لنافع بن األزرق يف معنى كلمـة -ريض اهللا عنهام–عباس أن ابن 

ّ استدل عىل ما يذكره بالغالب يف استعامل القـرآن هلـذه الكلمـة ، "الورود"
 :"وإن منكم إال واردها "فقد قال ابن عباس أن معنى الورود يف قوله تعاىل 

u  t  s  r  ]  ال، فقــرأ ابـن عبــاس:الـدخول ،فقــال نـافع 
                                                

 .٧٦: طه) ١(
 .٣: عبس) ٢(
 .٧: عبس) ٣(
  )٧٩ / ٢٩جامع البيان ( الطربي ، أبوجعفر حممد بن جرير) ٤(

  )١١٣/ ١٨جامع البيان ( الطربي ، أبوجعفر حممد بن جرير) ٥(

 )٣٩٣/ ٣جامع البيان ( الطربي ، أبوجعفر حممد بن جرير) ٦(

  )٥٥٠ / ١٥( املحرر الوجيز ( األندليس ،ابن عطية ) ٧(



 

 
 

 w   v  |  {   z  y  x Z 
: ٌ أورود هو أم ال؟ وقـال ،)١(

 [&  %  $  #  "  !'  *      )  (  Z )أورود ،)٢ ٌ
 .)٣(هو أم ال؟ أما أنا وأنت فسندخلها ،فانظر هل نخرج منها أم ال؟

                                                
 .٩٨: األنبياء) ١(
 .٩٨: هود) ٢(
  )٥٩١ / ١٥جامع البيان (الطربي، حممد بن جرير ) ٣(



– 

 
 

 .دالالت األلفاظ :األصل الثالث 
 

ّمن املهامت لكل مفرس أن حييط بدالالت األلفاظ من حيـث العمـوم 
ألهنــا أدوات لفهــم لــق واملقيــد ، واملنطــوق واملفهــوم ؛وص ،واملطواخلــص
 .النص 

كام أن املفـرس للقـرآن يراعـي مـا ":يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي 
دلت عليه األلفاظ مطابقة ، وما دخل يف ضـمنها ، فعليـه أن يراعـي لـوازم 

 "..ها تلك املعاين وما تستدعيه من املعاين التي مل يعرج يف اللفظ عىل ذكر
والطريـق إىل سـلوك هـذا األصـل : ّثم بني الطريق املوصل هلذا فقـال

ّأن تفهم ما دل عليه اللفظ من املعاين ،فإذا فهمتها فهام جيدا، ففّكـر :النافع 
وكـذلك .يف األمور التي تتوقف عليها وال حتصل بدوهنا ،وما يـشرتط هلـا 

ها وأكثر من هذا التفكري فّكر فيام يرتتب عليها ،وما يتفرع عنها ،وينبني علي
وداوم عليه حتى يصري لك ملكة جيدة يف الغوص عىل املعاين الدقيقة ،فـان 
ّالقرآن حق ،وما يتوقف عىل احلق حق ،وما يتفرع عن احلق حق ،ذلك كله  ّ ّ

 .)١(حق والبد 
وذلك أن اللفظ الذي نريد فهمه الخيلو مـن هـذه الـدالالت ،إمـا أن 

  وأحيانا يكون اللفظ عاما ويراد به اخلصوص،يكون اللفظ عاما أو خاصا،
والعكس أيضا ،قد يكون اللفظ خاصا ويراد به العموم ، وهناك صيغ تفيد 
 العموم ويراد هبا العموم ،وألفاظ تفيـد اخلـصوص ويـراد هبـا اخلـصوص،

                                                
  )٣٢-٣١القواعد احلسان ص (السعدي ،عبدالرمحن ) ١(



 

 
 

وألفاظ تفيد العموم إال أنه يراد هبا اخلصوص ،وألفاظ تفيد اخلصوص إال 
 بس ّ،والقرائن توضح وتزيل اللأنه يراد هبا العموم 

ومن هنا يتبني لنا أمهية معرفة هذا العلم ملا  له من أثـر يف فهـم الـنص  
  .واستخراج األحكام

I  H     ]  :عنـد تفـسري قولـه تعـاىل: ومن أمثلـة ذلـك 
L  K  J Z )هنا عام ،ولو فرسنا هـذه اآليـة "املطلقات" فلفظ ،)١ ّ

طلقـات ثالثـة قـروء ، بيـنام هـذا احلكـم لوحدها فإهنا تفيـد أن عـدة كـل امل
 ألنـه قـد جـاءت آيـة أخـرى يف  إطالقه هكذا عىل مجيع املطلقات ؛اليمكن

: ّسورة أخرى هي سـورة الطـالق ختـصص هـذا احلكـم وهـي قولـه تعـاىل 
[Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Z)٢(. 

 يقف مع هذا اللفظ -كام أخرج عنه ذلك عبد بن محيد- وهاهو قتادة 
عىل اصطالح السلف –ويسمي ذلك نسخا  ض أفراده منه،العام وخيرج بع

فجعل عدة  : فيقول يف تفسري هذه اآلية–يف إطالق النسخ عىل التخصيص 
نه نسخ منها املطلقة التي طلقت ،ومل يـدخل هبـا الطالق ثالث حيض ،ثم إ

ــــورة  ــــال يف س ــــا ،فق ــــزاب"زوجه U  T  S  R  Q  ]  "األح
 _  ̂   ]   \  [  Z  Y      X   W  V  a  ̀  

bZ )فهذه تزوج إن شاءت من يومها ،وقد نسخ من الثالثة فقال،)٣ ّ ُ :
                                                

 .٢٢٨: البقرة) ١(
 .٤: الطالق) ٢(
 .٤٩: األحزاب) ٣(



– 

 
 

[  ³  ²  ±  °  ̄   ®    ¬  «Z  )ــذه العجــوز التــي ،)١  فه
الحتيض ، والتي مل حتض ،فعدهتن ثالثة أشهر ،وليس احليض من أمرها يف 

¼ ½ ¾ ¿  ]: احلامـل ، فقـال: ونسخ من الثالثة قـروء  يشء،
Á ÀZ)يست مـن القـروء يف يشء، إنـام أجلهـا أن تـضع  ، فهذه ل)٢

 .)٣( . "محلها 
وكذا األمر بالنسبة لداللـة أخـرى مـن دالالت اللفـظ، وهـو املطلـق 

دة بوصف أو ّفقد جاءت بعض األحكام يف اآليات مطلقة غري مقي واملقيد ،
 دة بأوصاف أو رشوط،ّوجاءت أحكام أخر مقي رشط ،

 .ه أن ينظر إىل ذلك ّوعند تناول املفرس لآلية البد ل
  f  e   d  cg  i   h]: فمثال عند تفسري  قوله تعاىل 

kj Z )فان هذه اآلية مطلقة قيدهتا قوله تعاىل ،)٤  :[  ¬ « ª
³  ²  ±   °  ¯  ®´»  º      ¹   ̧   ¶  µ   ¼  ¾  ½  

ÃÂÁÀ¿Z )فان هذه اآلية قد قيدت توزيع املرياث بأنه ، )٥
 . لدينيكون بعد إخراج الوصية وا

املنطوق : وكذا األمر بالنسبة لداللة أخرى من دالالت األلفاظ ،وهي
                                                

 .٤: الطالق) ١(
 .٤ :الطالق) ٢(
  )٦٥٠ / ٢:الدر املنثور(السيوطي ، عبدالرمحن ) ٣(

 .١١: النساء) ٤(
 .١١: النساء) ٥(



 

 
 

واملفهوم، ألن داللة األلفاظ عـىل املعـاين ، إمـا أن تـستفاد مـن جهـة النطـق 
والترصيح ،أو من جهة التعريض والتلويح ، والختلو داللـة اللفـظ إمـا أن 

 لة االقتضاء ،تكون داللة منطوق رصيح كداللة النص أو غري رصيح كدال
 وكـل ذلـك حيتـاج إىل. أوداللة اإلشارة ، أو داللة مفهوم موافقة أو خمالفة 
 . استقراء لتفسري السلف للخروج بأمثلته وتطبيقاته

ومن أمثلة هذه الدالالت أكتفي بمثال عىل أثر داللة  مفهوم يف معنـى 
  .آية

ــوم هــو  ــال ملفه ــصحابة  : هــذا املث ــه ال ــد علي ــوم رشط ،اعتم يف مفه
 استخراج حكم من األحكام 

،  ) ١٨٠: سورة البقرة) (  إن ترك خريا الوصية (وذلك يف قوله تعاىل
ًهو أن من مل يرتك ماال كثريا فال وصية عليـه إن : وهـذا مفهـوم رشط ،أي. ً

 . ًترك خريا فليوص
قال هلا ":  قالت-ريض اهللا عنها -أخرج سعيد بن منصور عن عائشة 

كـم : ثالثة آالف، قالت: كم مالك؟ قال: يص؟ قالتإين أريد أن أو: رجل
، وإن هـذا الـيشء )إن ترك خريا: (Uقال اهللا : أربعة، قالت: عيالك؟ قال

 .)١"(يسري، فاتركه لعيالك فهو أفضل
ريض اهللا عنـه - عن عيل بن أيب طالب -رمحه اهللا-وأخرج ابن جرير 

و سـتامئة درهـم،  أنه دخل عىل موىل هلم يف املـوت، ولـه سـبعامئة درهـم أ-

                                                
 ).٢٤٨(برقم ) ٢/٦٥٦(سنن سعيد بن منصور، تفسري سورة البقرة ) ١(



– 

 
 

، وليس لك كثـري )إن ترك خريا: (ال، إنام قال اهللا:  أال أويص؟ فقال":فقال
 .)١(مال

                                                
 ).٣/١٣٦(تفسري ابن جرير ) ١(



 

 
 

 



 

 :ّوهو يعتمد عىل أصلني هامني مها
 .صحة العقيدة ونقاؤها ،واخللوص من األهواء: ألولاألصل ا

 مـن االنحـراف يف – بـإذن اهللا -هذا األصل مـن األصـول العاصـمة 
ّف املؤدي إىل يل أعناق النصّتفسري آيات القرآن ،ومن التعس  القرآين ملوافقة ّ

 .منهج أو فكر أو عقيدة املفرس املنحرفة
لتفسري بالصبغة الفكرية ّوذلكم أن القرآن محال ذو وجوه ، ويصطبغ ا

تأويلـه للقـرآن حتـى يؤيـد أو العقدية التـي يعتقـدها املفـرس ،وينحـرف يف 
  ولذا وجدت تفاسري كثرية منحرفـة كتفاسـري الـشيعة،والباطنية،مايعتقده؛

 ...واخلوارج ،واملعتزلة،والصوفية 
سببها االنحراف العقدي ،واألهواء التي حتملهم عىل حتريـف الكلـم 

ّ،لتأييد بــاطلهم ،أو للطعــن يف القــرآن مــن حيــث رصفــه إىل عــن مواضــعه
 .مذاهبهم الفاسدة

وهانحن اليوم  نشهد طوائف جديدة منحرفة يف تفسري كـالم اهللا ممـن 
يسمون بأصحاب القراءات احلديثة  ، فكثري من هؤالء هلم أجندات عقدية 

نص، منحرفة تعتمد عىل مدارس عقلية ،ومذاهب حداثية غربية يف قراءة ال
ّمما حيملهم عىل حتريـف القـرآن بتـشويه تفـسريه ،وحيملـون الـنص القـرآين 
ماالحيتمــل مــن الــدالالت واملعــاين ،ويبطلــون أحكامــه القطعيــة كأحكــام 



– 

 
 

احلدود الرشعية بتأويالت فاسدة نابعة مـن أهـوائهم املنحرفـة ،وأفكـارهم 
 .الضالة

لـصحة وأما سلف هذه األمة الـذين يؤخـذ عـنهم التفـسري فقـد كـان 
-التـي نـشأت بعـدهم -عقائدهم وخلوصهم من األهواء والبدع املحدثة 

 األثر الكبري يف سداد أقواهلم يف تفسري كالم عىل الوجه الصحيح واملعترب
وقـد طالعـت التفاسـري املنقولـة عـن ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة 

 من الصحابة ،ومارووه من احلديث ، ووقفت من ذلك عىل ماشاء اهللا تعاىل
الكتب الكبار والصغار أكثر من مائـة تفـسري ،فلـم أجـد مـن الـصحابة أنـه 
ّتأول شيئا من آيات الصفات أوأحاديث الصفات بخالف مقتضاها املفهوم 
املعروف  عـنهم مـن تقريـر ذلـك وتثبيتـه ،وبيـان أن ذلـك مـن صـفات اهللا 

 آثـرين ماخيالف كالم املتـأولني ماالحيـصيه إال اهللا ، وكـذلك فـيام يذكرونـه
 .)١( "وذاكرين عنهم شئ كثري 

 

                                                
   ) .٣٩٤/ ٦جمموع الفتاوى (ابن تيمية،أمحد بن عبداحلليم ،) ١(



 

 
 

 

 .تقديس كالم اهللا وتعظيمه:األصل الثاين 
 

ّمن هدي سلف األمة ومفرسهيا تقديس كالم اهللا وتعظيمه، وقد أدى 
ّذلك إىل حترجهم يف  التفسري، وتعظيم أمر التفسري ،حتـى إن بعـضهم كـان 

 .    امتنع منه يستخري عند اإلقدام عليه ،بل أدى التهيب ببعضهم إىل أن
 . من األمور املشتهرة وأمر تقديس السلف لتفسري كالم اهللا وتعظيمه

ويقـول  )١( "اتقوا التفسري ، فإنام هو الرواية عـن اهللا ":يقول مرسوق 
 .)٢("إن الذي يفرس القرآن إنام يرويه عن ربه ":الشعبي 

علـوم ّوقد كانوا يعظمون القول يف التفسري أكثر مـن غـريه مـن بقيـة ال
كنا نسأل سـعيد : يقول يزيد بن أيب يزيد  -ّعز وجل–الرتباطه بكالم اهللا ؛

بن املسيب عن احلالل واحلرام ،وكان أعلم الناس ،فإذا سألناه عـن تفـسري 
 .)٣("آية من القرآن سكت كأن مل يسمع 

ـــة  ـــؤثر والشـــك يف منهجي ـــاب اهللا م ـــب والتعظـــيم لكت هـــذا التهي
  من قول يف بيان معنى اآلية؛ملفرسّالتفسري،وفيام سيقدمه ا

 ولذا جاءت جرأة بعض أصحاب القراءات اجلديـدة للـنص القـرآين 
وجتـرئهم عـىل كـالم اهللا يف أقـواهلم الباطلـة  ّمن قلـة تعظـيمهم لكتـاب اهللا،

                                                
 نرشوزراة االوقاف باملغرب،) ٢/٢١٣(هـ،فضائل القرآن ١٤١٥(قاسم ،ابن سالم،أبوعبيد ال) ١(

 .أمحداخلياطي :ت

 ) .٣٢١ /٤حلية األولياء (هـ،١٣٩٩االصبهاين ،،أبونعيم ،) ٢(

  )٨١-٨٠ /١جامع البيان (هـ١٤٢٢الطربي ،أبوجعفر،) ٣(



– 

 
 

ّ بـل وتعـاملهم معـه كـأي – عيـاذا بـاهللا مـن الـضالل –واملحرفة لكالم اهللا 
ــاجعلهم ي ــر م ــن أخط ــص، والشــك أن هــذا م ــرآن هــذه ّن ــون يف الق قول

 .الضالالت ،بتحريفهم للكلم عن مواضعه



 

 
 

 


 

هذا األصل يعالج طريقة التفسري واملنهجية العلميـة يف التفـسري،وهو 
 :يرتكز عىل عدة أصول هامة أبرزها

 

 .االلتزام باحلقيقة يف التفسري:األصل األول 
 ألهنا هي املتبادرة إىل الذهن ، أن حيمل عىل احلقيقة ؛ يف الكالماألصل

 والبد له ، استثناءّنه يعد خروج عن ذلك فإّوألهنا مراد املتكلم بداية ، وأي
 .من قرائن

ّ ومن قسم الكـالم إىل حقيقـة وجمـاز ": شيخ اإلسالم ابن تيمية  يقول
 .)١("متفقون عىل أن األصل يف الكالم هو احلقيقة

ريم كالم رب العاملني جيب محله عـىل احلقيقـة ، والجيـوز والقرآن الك
  .العدول عنها  إىل املجاز إال ملانع يمنع من ذلك

وكـالم نبيـه عـىل –تعاىل – ومحل كالم اهللا ":يقول اإلمام ابن عبد الرب
تبـارك –احلقيقة أوىل بذوي  الدين واحلق ،ألنه يقـص احلـق ،وقولـه احلـق 

 .)٢(" -وتعاىل علوا كبريا

̈  ©  ] : من أمثلة ذلك عند تفسري قوله تعاىل و   §  ¦  ¥   ¤

ª Z )أن هبوط : ومنها "اهلبوط" فقد ذكر الطربي عدة أقوال يف معنى ،)٣
                                                

 . )٤٧٣/ ٢٠جمموع الفتاوى  (ابن تيمية ،امحد بن عبداحلليم ) ١(

 . )١٦ / ٥التمهيد   ( لرب ابن عبدا) ٢(

 .٧٤: البقرة) ٣(



– 

 
 

 .تفيؤ ظالله: ماهبط منها من خشية اهللا
ّذلك اجلبل الذي صار دكا إذ جتىل له ربه:وقال آخرون  ّ ّ. 
 ذكره أعطى  بعـض  ويكون بأن اهللا جلذلك كان منه :وقال بعضهم 

احلجارة املعرفة والفهم ،فعقل طاعة اهللا فأطاعه ،كالذي روي عـن اجلـذع 
ّل عنه حن ، وكالذي روي ّالذي كان يستند إليه رسول إذا خطب ،فلام حتو

 "ّ إن حجرا كان يسلم عيل يف اجلاهلية ،إين ألعرفه اآلن ":عن النبي أنه قال 
بعيدات املعنى مما حتتمله اآلية وهذه األقوال وإن كانت غري : ثم قال 

من التأويـل ،فـان تأويـل أهـل التأويـل مـن علـامء سـلف األمـة بخالفهـا ، 
 .) ١("فلذلك مل نستجز رصف تأويل اآلية إىل معنى منها 

ومثال تأويل السلف  هلذه اآلية عىل احلقيقة ماأخرجه الطربي بـسنده 
ّشقق عن ماء ،أو يـرتدى كل حجر يتفجر منه املاء ،أو ي:عن جماهد أنه قال  

 وروى "ّمن رأس جبل ،فهو من خشية اهللا عز وجـل ،نـزل بـذلك القـرآن 
 )٢(عن ابن جريج مثله

                                                
  )١٣٧ / ٢جامع البيان    ( الطربي ، أبوجعفر ) ١(

  )١٣٦ / ٢جامع البيان    ( الطربي ، أبوجعفر ) ٢(



 

 
 

 .االلتزام بظاهر القرآن:األصل الثاين 
 . إجراء نصوص القرآن عىل ظاهرها من املعاين:واملراد بظاهر القرآن

ن نزيله عن القرآن عىل ظاهره ،وليس لنا أ":قال أبو احلسن األشعري 
 . )١("ظاهره إال حلجة ،وإال فهو عىل ظاهره 

قون يف تفاصـيل ّوقد كانت الصحابة يتعل" :وقال أبو املظفر السمعاين
 . )٢("الرشع بظواهر الكتاب والسنة

واعلـم أن الظـاهر دليـل رشعـي جيـب ":ويؤكد ذلك الشوكاين فقال 
) ٣("اهر األلفـاظ إتباعه ،والعمل به بدليل إمجاع الصحابة عىل العمـل بظـو

 والتحقيق الذي الشك فيه ،وهوالذي كان عليه ":ويقرر الشنقيطي ذلك .
أصحاب رسول اهللا  وعامة علامء املسلمني أنه الجيـوز العـدول عـن ظـاهر 

حتـى  كتاب اهللا وسنة رسول اهللا يف حال من األحـوال بوجـه مـن الوجـوه،
 .)٤("ملرجوحيقوم دليل صحيح رشعي صارف عن الظاهر إىل املحتمل ا

f  e    d   c  b  ] : ومن أمثلة ذلك عند تفسري قوله تعـاىل 
h  gis  r  q   p  o  n  m  l  k  j   Z  )٥(. 

 :فقد وردت أقوال عن السلف تفرس اآلية عىل ظاهرها يقول عكرمـة

                                                
 . )٦٨االبانة ص ( األشعري ، أبواحلسن) ١(

 . ) ٥٤ / ٣قواطع األدلة (السمعاين ، منصور بن حممد ) ٢(

 . ) ٢٩٩ارشاد الفحول ص  ( الشوكاين ،حممد بن عيل) ٣(

 . ) ٤٣٨ / ٧أضواء البيان (الشنقيطي ،حممداالمني  ) ٤(

 .٤٤: اإلرساء) ٥(



– 

 
 

 ."ّاليعيبن أحدكم دابته والثوبه ،فان كل يشء يسبح بحمده "
 .)١( "ّاالسطوانة تسبحّالشجرة تسبح ،و":ويقول أيضا 

وقد وردت بعض األقوال  يف تفـسري هـذه  اآليـة عـىل  غـري ظاهرهـا 
 . إن كل شئ فيه روح يسبح ، وماالروح فيه فال يسبح : مثل

ّإن هذا التـسبيح جتـوز ،ومعنـاه إن كـل شـئ تبـدو فيـه صـنعة : وقيل 
 .)٢(الصانع الدالة عليه فتدعو رؤية ذلك إىل التسبيح من املعترب 

هذه األقوال خالفت ظاهر اآلية ،فظاهر اآلية يثبت التسبيح حقيقـة و
 .لكل املخلوقات ناطقة أو غريناطقة من حيوانات أو مجادات 

ونسبة التسبيح للسموات واألرض ومن فـيهن مـن ":يقول أبوحيان 
 ،محله بعضهم عىل النطق بالتسبيح حقيقة ،وأن ماالحياة ّملك وإنس وجن

 .)٣(" له نطقا وهذا هو ظاهر اللفظ فيه والنمو حيدث اهللا
ل والطـري مـع داود  التحقيـق أن تـسبيح اجلبـا":وكذا قال الـشنقيطي 

 .)٤("ّ جيعل هلا إدراكات تسبح هبا -جل وعال–ن اهللا تسبيح حقيقي ،أل
 

                                                
 )٩/٣٥٥(والسيوطي ،الدر املنثور ) ٦٠٥/ ١٤جامع البيان (الطربي ) ١(

 / ٧(والبحراملحيط ) ٣٠٠ / ١٠(واملحرر الوجيز  ) ٣٩ / ٥(ينظر هذه األقوال يف زاد املسري )  ٢(
٥٤(  

 ) ٥٤ / ٧البحر املحيط (االندليس ،أبوحيان  ) ٣(

  ) ٦٧٢ / ٤أضواء البيان (الشنقيطي ،حممداالمني  ) ٤(



 

 
 

 .العناية بالسياق يف تفسري اآلية :األصل الثالث 
 ألن سـياق قرآن ؛يف تفسري الهذا األصل من األصول املنهجية املهمة 

وإدخال الكـالم يف معـاين ماقبلـه ومابعـده مـؤثر كبـري يف فهـم اآليـة  اآلية،
 . وإزالة اللبس عنها ،وتفصيل املجمل

 فان الداللـة يف كـل موضـع بحـسب ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)١("سياقه، وما حيف به من القرائن اللفظية واحلالية 

الـسياق يرشـد إىل تبيـني ":يف فهم اآليـة ويرشح ابن القيم أثر السياق 
املجمل ،وتعيني املحتمل ،والقطع بعدم احتامل غري املراد ،وختصيص العام 

وهذا من أعظـم القـرائن الدالـة عـىل مـراد .،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللة 
: فانظر إىل قوله تعاىل .املتكلم ،فمن أمهله غلظ يف نظره وغالط يف مناظرته 

 [     Z  Y  ]    \  [   Z  )كيـف جتـد سـياقه يـدل عـىل أنـه ،)٢ 
 .) ٣("الذليل احلقري

 :وحتى فهم املفردة اللغوية يلزم فهمها يف ضوء السياق 
ــيش  ــول الزرك ــه ":يق ــق التوصــل إىل فهم ــردات :وطري النظــر إىل مف

األلفاظ من لغة العرب ومدلوالهتا واستعامهلا بحسب السياق ،وهذا يعتني 
 فيذكر قيدا زائـدا عـىل أهـل اللغـة يف "املفردات"ا يف كتاب به الراغب كثري

                                                
  )١٤ / ٦جمموع الفتاوى (ابن تيمية، امحدعبداحلليم ) ١(

 .٤٩: الدخان) ٢(
  )٩ / ٤بدائع الفوائد ( اجلوزية ، ابن قيم ) ٣(



– 

 
 

 .)١("تفسري مدلول اللفظ ،ألنه اقتنصه من السياق 
ــ ــه بــسبب اســتعانته بالــسياق يف فهــم ّويؤكــد متي ز الراغــب يف مفردات

ات للراغب ،وهو يتـصيد مـن ومن أحسنها كتاب املفرد": فيقول ،الغريب
 .)٢("الن مدلوالت األلفاظ خاصة السياق ؛

̀  a  ]   :عنـد تفـسري قولـه تعـاىل : ومن أمثلة ذلـك    _  ̂
   bZ  )ّاختلف أهل التأويل يف املعنـي بالنعمـة :  قال الطربي "،)٣

عــن هــؤالء املــرشكني أهنــم ينكروهنــا ،مــع -تعــاىل ذكــره -التــي أخــرب اهللا 
  .هو النبي عرفوا نبوته ،ثم جحدوها وكذبوه:معرفتهم هبا فقال بعضهم 

ّأهنم يعرفون أن ماعدد اهللا تعـاىل ذكـره : بل معنى ذلك: آخرون وقال
 ّيف هذه السورة مـن الـنعم مـن عنـداهللا ،وأن اهللا هـو املـنعم بـذلك علـيهم،

 .ولكنهم ينكرون ذلك ،فيزعمون أهنم ورثوه عن آبائهم 
لوال فالن ماكـان كـذا :إنكارهم إياها أن يقول الرجل :وقال آخرون 

معنـى ذلـك أن : وقـال آخـرون ،أصـبت كـذا وكـذا وكذا ،ولـوال فـالن ما
ثم ينكرون ،من رزقكم ؟أقروا بأن اهللا هو الذي رزقهم :الكفار إذا قيل هلم 

 .رزقنا ذلك بشفاعة آهلتنا :ذلك بقوهلم 
 :وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب ،وأشبهها بتأويل اآلية قول من قال

                                                
  )١٧٢ / ٢الربهان (الزركيش ، بدرالدين ) ١(

  )٢٩١ / ١الربهان ( الزركيش ، بدرالدين )٢(

 .٨٣: النحل) ٣(



 

 
 

 النعمــة  Z  ^  _ ̀ ] عنــى بالنعمــة التــي ذكرهــا اهللا يف قولــه 
عليهم بإرسال حممد إليهم داعيا إىل مابعثـه بـدعائهم إليـه ،وذلـك أن هـذه 
اآلية بني آيتني كلتامها خرب عن رسول وعام بعث به ،فأوىل مابينهام أن يكون 
يف معنى ماقبله ومابعده ،إذ مل يكن معنى يدل عـىل انـرصافه عـام قبلـه وعـام 

 W  \  [   Z  Y  X ] : بعده ،فالذي قبـل هـذه اآليـة قولـه
   b  a   ̀ _  ^  ]Z  )ــــده ،)١ f  ]  ومابع

  k   j              i   h  gZ  )وهو رسـوهلا فـإذا كـان ذلـك كـذلك ، ،)٢ 
يعرف هؤالء املرشكون باهللا نعمة اهللا عليهم ياحممد بك ،ثـم : فمعنى اآلية 

ــك  ــك وجيحــدون نبوت  :يقــول d  cZ  ] ّينكرون
 .)٣( "وتك ،الاملقرون هبا وأكثر قومك اجلاحدون نب

 
  

                                                
 .٨٣-٨٢: النحل) ١(
 .٨٤: النحل) ٢(
 )١٥٨-١٥٧/ ١٤جامع البيان (الطربي، ابوجعفر ) ٣(



– 

 
 


 وبعد،،والصالة والسالم عىل رسول اهللا ،احلمد هللا 

 األصول اإليامنية والعلميـة لفهـم كـالم -بعد مدارسة هذا املوضوعف
 :يمكن اخلروج بعدة نتائج أبرزها-اهللا 
أمهية دراسة تفسري السلف واستقرائه للخروج بأهم األصول العلمية  -١

 . لتفسري كالم اهللاواإليامنية 
من أهم مايميز تفسري السلف الـسالمة العلميـة واملنهجيـة التـي بنـوا  -٢

 . عليها تفاسريهم
هنــاك أصــول علميــة منهجيــة اليمكــن تفــسري القــرآن تفــسريا ســليام  -٣

 :                                            بدوهنا، من أمهها
 .وأساليبه وعادته يف اخلطاب معرفة لغة القرآن ،:                 أوال
 .رضورة إدراك ظروف نزول القرآن مكانا وزمانا:                ثانيا

رضورة إتبــاع منهجيــة علميــة يف التفــسري تعتمــد عــىل تفــسري القــرآن  -٤
 .بالظاهر،واعتامد احلقيقة يف تفسري األلفاظ 

 ، فهـو معـني كبـري وهـام يف التفـسري.أمهية مراعاة السياق يف التفـسري  -٥
 .ومرجح قوي عند تعدد األقوال

الــضالل املوجــود يف تفاســري أصــحاب االجتاهــات احلديثــة املنحرفــة  -٦
تفريطهم : كأصحاب القراءات احلديثة للنص القرآين، من أهم أسبابه

ــاب اهللا ،إضــافة إىل  ــع كت ــل م ــك األصــول يف التعام أو جتــاهلهم لتل
 .ّجرأهتم عىل التقول يف تفسري القرآن



 

 
 

                                          
هـ ، اإلبانة عـن أصـول ١٤١٨أبواحلسن عيل بن إسامعيل ،  األشعري، §

 .١:الديانة بريوت ، دارالكتب ،ط
هــ، حليـة األوليـاء ،مـرص،مطبعة ١٣٩٩األصبهاين، امحد بـن عبـداهللا ، §

 .السعادة
 ، ١:لقلـم ، ط،املفردات، دمـشق ،دار اـه١٤١٢األصفهاين، الراغب ،  §

 .صفوان داوودي:حتقيق 
األندليس، حممد بن عطية ، املحرر الـوجيز ، وزارة الـشئون اإلسـالمية  §

 .١:باملغرب، ط
، البحر املحيط، بريوت، ـه١٤١٢األندليس ، حممدبن يوسف أبوحيان ، §

 .١:دار الفكر، ط
مجـع .ابن تيمية ، أمحدبن عبداحلليم ،جممـوع الفتـاوى، الطبعـة املـرصية §

 .الرمحن بن قاسمعبد
 ، زاد املـسري ، بـريوت،ـهـ١٤٠٤ابن اجلوزي ، عبـد الـرمحن بـن عـيل ،  §

  ٣:املكتب اإلسالمي ،ط:ط
 .دار الكتاب العريب ، بريوت: د ط ابن اجلوزية ،ابن قيم ،بدائع الفوائ §
ــرسين،ـهــ١٤٢٩حــسني بــن عــيل ، احلــريب، §  ،قواعد الرتجــيح عنــد املف

 .٢:ط دار القاسم، الرياض،
دار الرتاث، :الربهان يف علوم القرآن ،القاهرة ،ط بدر الدين، ،الزركيش §

 حممدأبوالفضل ابراهيم :ت 



– 

 
 

، قواطع األدلة يف أصول الفقه، ـه١٤١٩السمعاين ، منصور بن حممد ،  §
 .عبداهللا بن حافظ احلكمي/د:، حتقيق١:مكتبة التوبة،ط الرياض،

  التنزيـل ،، اإلكليل يف استنباط آيـاتـه١٤٠٥السيوطي،جالل الدين، §
 .،حتقيق سيف الدين الكاتب٢:دار الكتب العلمية،ط بريوت،

هـ ،اإلتقان يف علوم القـرآن، ١٤٠٧السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر،  §
 .األوىل، مكتبة املعارف:ط الرياض،

 هــــ ،فـــضائل القـــرآن ،املغـــرب ،١٤١٥ابـــن سالم،أبوعبيدالقاســـم،  §
 .أمحداخلياطي:نرشوزارة األوقاف ،حتقيق

ــشا § ــات يف أصــول الــرشيعة،بريوت ،دار ال ــحاق ،املوافق ــو إس طبي ،أب
 .عبداهللا دراز:املعرفة،تعليق

الشنقيطي ، حممد األمني ، بدون تاريخ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن  §
 بالقرآن، بريوت، عامل الكتب

، إرشـاد الفحـول إىل حتقيـق علـم ـهـ١٤١٢الشوكاين ، حممد بـن عـيل ، §
 حممد البدري: ،حتقيق١:ثقافة، طاألصول، بريوت، مؤسسة ال

 هـ،جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن،١٤٢٢الطربي ،حممد بن جرير، §
 عبداهللا الرتكي/ ،حتقيق د١القاهرة ،دار هجر،ط 

 م، اجلامع ألحكام القرآن،بريوت، دار ١٩٦٥القرطبي ،حممد بن أمحد، §
 .إحياء الرتاث

ــعد،  § ــن س ــك ب ــرين ، بري ــاظ ١٣٢٦الق ــات األلف ــسري، هـــ ، كلي يف التف
 .١: ط الرياض،



 

 
 

مؤسسة   ،٢: هـ ،جماز القرآن ، دمشق ،ط١٤٠١أبوعبيدة معمر، املثنى، §
 .الرسالة

ــر ، § ــشق ،مؤســسة ١٤١٢النحــاس،أبو جعف ــسوخ ،دم ــخ واملن ه ، الناس
 .سليامن الالحم: ،حتقيق ٣الرسالة ،ط

بريوت،  أسباب النزول،  هـ،١٣٩٨الواحدي، أبواحلسن عيل بن أمحد،  §
 .ب العلميةدار الكت

 


