
 
 



 
 

  
 

 
 

 حقوق الطبع محفوظة
 لجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومهل

 م٢٠١١ ــ هـ١٤٣٢العام 

 ١٦٥٨-٣٥١٥ردمد 
ISSN.٣٥١٥-١٦٥٨   

 ٢١٩٠/١٤٢٨رقم اإليداع 



 

 

 

 
 














 
 

  
 



 

 

 


















 رئيس هيئة التحرير
 

 .محمد بن عبدالرحمن الشايع. د.أ
   



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

 
 .سليمان بن صالح القرعاوي. 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 السـعودية جملة

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

 .ً وتضبط احلوايش آليا ال يدويا ،ًمستقالصفحة 
 .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   •
 عرشيـن وال تقل عـن) A٤(أال تزيد صفحات البحث عن ثامنني صفحة    •

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

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



 
 

  
 

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

 .واحدة
َّحتكم البحوث والدراسـ  • ات املقدمـة للـنرش يف املجلـة مـن قبـل اثنـني عـىل ُ

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

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

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :يد اإللكترونيالبر

 
 عنوان الجمعية

  ٢٥٨٢٧٥٣ - ٢٥٨٢٦٩٥:  هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩:  ب-ص 
 

 موقع الجمعية
www.alquran.org.sa 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم




 

جل يف عاله، والصالة والسالم عىل نبي اهلدى مصطفاه وجمتباه، احلمد هللا 
 .وعىل آله وأصحابه وأتباعه يف سريته وسنته وهداه

 :وبعــــــــد 
عـن اجلمعيـة  الصـادرة »جملة الدراسـات القرآنيـة«ة َّهي جملتكم الفتيها 

 تتقـدم إىل قرائهـا يف عـددها »تبيـان«العلمية السعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه 
تهـا القشـيبة، ومادهتـا العلميـة املفيـدة راجيـة أن َّيف حل -العدد الثامن  -اجلديد 

وهواهتا املتخصصني ما يأملونه منهـا، ويرجونـه ين، تكون حاملة لقرائها املتميز
فيـهـا ـمـن ـمـادة علمـيـة متنوـعـة ـختـدم تطلـعـاهتم، وحتـقـق رغـبـاهتم، وجتـيـب ـعـىل 

 .إثراء املعرفة وخدمة التخصص يف –وصيفاهتا مع  –الهتم، وتسهم ؤاتس
جلديـدة اتدعو الباحثني الكرام إىل العنايـة التامـة باملوضـوعات واملجلة 

التي تضيف للتخصص املنفعة والفائدة، وذلك بتحريـر مسـائله املضـطربة التـي 
 وكذا معاجلة املسـائل الشـائكة، والقضـايا ،تاج إىل املزيد من التحرير والتقريرحت

آن الكـريم مـا ينـري ي القـر ففـ؛العلمية القائمة، واالضطرابات الفكرية املعارصة
اهلدايـة هلـذا العـامل املضـطرب التـي تتيـه خطـاه يف حـل الظلمة، وحيقق الرشـد و

مشكالته التي تصنعها يداه، وختطو إليها قـدماه، فقـد نـزل هـذا القـرآن العظـيم 
داية اخللق، وإقامة العدل، وهو ما تنشده اإلنسانية، وهيفو إليه العامل ممـا باحلق هل

 .ىل املسلمني حتمل واجب إبالغ هذا الدين للناس أمجعنييوجب ع



 
 

  
 

ًنأمل من القراء الكرام طرح ما يرونه جديرا بالبحث والدراسـة مـن كام 
 .ةيف الدراسة واملعاجلاملوضوعات واملسائل، وما هو أحق من غريه بالتقديم 

 .اهللا للجميع التوفيق والسداد يف القول والعمل واالعتقادنسأل 
 

 رئيس تحرير المجلة     
  

 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 
 

 



 

 

 






  ــه تعــاىل راســةد([KZ:الــدرر احلســان يف حــل مشــكالت قول

.)وحتقيق
 ناصر بن محمد بن عثمان المنيع. د



القرآن الكريم ضوءالقدوة احلسنة يف  
ناصر بن محمد بن عبداهللا الماجد. د



من وسائل عالج املشاكل الزوجية يف ضوء الكتاب والسنة 
إبراهيم بن علي الحسن. د



مباحث الفروق يف التفسري وعلوم القرآن. 
.عبدالسالم بن صالح الجاراهللا. د



 آثاره– أسبابه – أساليبه –مفهومه (تدبر القرآن الكريم ( 
 يهد بن مبارك بن عبداهللا الوهبف. د
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تعاىله مشكالت قوللِّالدرر احلسان يف ح : 
]K  [ 

 

 تأليف
ْعيل بن حمسن الصعيدي  املعروف بالرمييل  َ ُّ  )  هـ١١٣٠بعد : ت (َّ





  

 نارص بن حممد بن عثامن املنيع .د
 .الثقافة اإلسالمية بجامعة امللك سعود بقسم  مشاركأستاذ •
لـك سـعود مـن كليـة الرتبيـة جامعـة امل درجة املاجستري عىلحصل  •

ـمـن فواـئـد أيب بـكـر املـطـرز وأمالـيـه القديـمـة الغراـئـب (بأطروحـتـه 
 .)دراسة وحتقيق  - ناحلسا

ـة أمحصــل  • ـدكتوراه ـمـن جامـع ـىل درـجـة اـل ـه ـع : الـقـرى بأطروحـت
 القسـم –إسحاق الثعلبـي  الكشف والبيان عن تفسري القرآن أليب(

 ).حتقيقدراسة و - الثاين
 



 
 

  
 



 ]K [   

 

 

 

m 
 والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،احلمدهللا رب العاملني       

 ،،،  وبعد ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 
 ، وأحسـنها بيانـا،ًعلينا بإنزال أفضل كتبه نظامعز وجل فقد تفضل اهللا        

تنزيل من حكيم ؛  وأمتها رشعة، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
 وتم ذلك بعون اهللا وتوفيقه عىل يد صحابة .تكفل اهللا بحفظه وبيانه ؛ محيد 

 ووضـعوا مـن ،كرام وعلامء أجالء محلوا هذا اهلـدف النبيـل عـىل عـواتقهم
 ومـن هـذه ،هًأجله علوما منضبطة ؛ سامهت يف حفظ القرآن وضبطه ونرش

 .العلوم علم القراءات 
وأكثرهـا ارتباـطـا بـالقرآن الـكـريم، ، مـن أرشف العـلـوم      إن هـذا العـلـم 

َ فمـن حـازه حت،وذلك لتعلقه بنص القرآن وكلامتـه وحروفـه ل لـه مـا ال َّصـَ
فهو غاية يف نفسه ووسيلة إىل علـوم ؛ ىص من األحكام واملعاين واللغات ُحي

 .أخرى 
 كـتـبفمنهـا ال  ؛ وتنوـعـتعلـم القـراءاتعـددت املؤلـفـات يف قـد تلو       

  ومـن مجلـة ذلـك .خـترصةاملجـزاء األرسائل ومنها الووالرشوح املطولة، 
َّـسـن الـصـعيدي  املـعـروف ُ ـعـيل ـبـن حمالـشـيخـسـة الـتـي ألفـهـا يالرـسـالة النف

ْـبـالرمييل  َ ـدرر احلـسـان يف ـحـل " بعـنـوان) ـهــ١١٣٠بـعـد : ت (رـمحـه اهللاُّ اـل
K[  تعاىل هلمشكالت قو  وقد ،خمطوطةوالتي ال تزال مع أمهيتها  ،"]  



 
 

  
 

 يلـيـقعلمـيـا  إخراـجـا اوإخراجـهــهـا ـعـىل حتقيق-ـبـإذن اهللا –عـقـدت الـعـزم 
 وقد قسمت البحث ،بقيمتها الكبرية ؛ خاصة وقد توفرت يل نسخها اخلطية

 . حتقيق النص : والثاين. التعريف باملؤلف والكتاب : إىل قسمني ؛ األول 


تكمن أمهية البحث يف  أمهية الكتاب املحقق وقيمته العلمية ويتضـح ذلـك 
 :بام يأيت 
َ ـضـمن يف الكـتـاب رـسـالتان نادرـتـان يف عـلـم الـقـراءات ؛ األوىل  -١ ِّ ُ :

والثانيـة  ،رمحـه اهللاالبـن اجلـزري  "] K [اإلعالن يف مسألة "
ِفتح الكبري املتعال بشـرح مذهبة اإلشكال عـن بعـض ": ْ كـالم ذي ُ

 .رمحه اهللا لشمس الدين البقري "اجلالل
 مجع "]K [الدرر احلسان يف حل مشكالت قوله تعاىل " كتاب  -٢

 متعددة ومتنوعة قديمة وحديثـة لبيـان كيفيـة تـالوة بعـض مصادر
 .اآليات 

 هذا الكتاب تطرق ألبواب مهمة من أبواب التجويد والقـراءات؛  -٣
 .ريها اهلمز والتسهيل واملد والقرص وغ: مثل

َّأن هذا الكتاب فصل  -٤  يف حكم تالوة كلمة -عىل وجه اخلصوص–َ
¿  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  [رشيفة يف آيتني كـريمتني مهـا قولـه تعـاىل 

Ê     É       È  Ç  Æ[ )وقوله تعـاىل فيهـا  ،)١ ]   L  K
                                                

  .٥١آية رقم سورة يونس ) ١(



 ]K [   

 

 

M  [) كام فصل يف غريها من كلامت القرآن ،)١  . 
ة مـن العلـوم واملعـارف  مؤلف الكتاب عـامل حمقـق مشـارك يف مجلـ -٥

 .ومنها علم القراءات


 مشــكالت قولــه تعــاىل ِّلَحلســان يف حــ اررالــد" كتــاب إخــراج -١
]K["وفق قواعد التحقيق العلمي املتبعة   ً علمياً إخراجا. 

خدمة النص بالتعليق والتوضيح عند احلاجة بام يقرب الكتـاب إىل  -٢
 .القارئ الكريم 

 . وتسليط الضوء عىل حياته ومؤلفاته ،ابالتعريف بمؤلف الكت -٣
 . ومنهج مؤلفه فيه ، وبيان مزاياه،دراسة الكتاب -٤


التعريف باملؤلف وبحياته، ثم التعريف بالكتاب ونسخه، وإثبـات  -١

 .نسبته إىل مؤلفه
ــن النســـخة  -٢ ــا بالنســـختني )أ(نســـخ املخطـــوط ـم ــم مطابقتـه ، ـث

ـار الصــحي)جـــ(و)ب( ـتن، واختـي ـه يف اـمل  واإلشــارة يف ،ح، وإثباـت
 .اهلامش إىل ما يف النسختني  

حترير النص بكتابته حسب القواعد اإلمالئية احلديثة مع اسـتخدام  -٣
 .عالمات الرتقيم حسبام تقتضيه احلاجة 

                                                
  .٩١آية رقم سورة يونس ) ١(



 
 

  
 

كتابة اآليات بالرسم العثامين املوافق لقراءة حفص، ووضع اآليات  -٤
شـارة يف اهلـامش إىل رقـم  مـع اإل]...[القرآنية بني قوسني هكـذا 

 .اآلية واسم السورة  
ضبط ما حيتاج إىل ضبط من كلامت النص؛ مع إصالح مـا يقـع فيـه  -٥

 .من أخطاء نحوية 
 وخترجيها من مظاهنا من الدواوين ،ضبط األبيات الشعرية بالشكل -٦

 . وإكامل البيت من احلاشية إذا لزم األمر ،أو املنظومات
 .فا موجزا التعريف بأعالم الكتاب تعري -٧
 .ختريج القراءات من مصادرها ومظاهنا  -٨
 . االستدراك عىل  املؤلف يف بعض آرائه يف مسائل القراءات  -٩

  اإلشارة يف اهلامش إىل املصـادر التـي نقـل منهـا املؤلـف، وذلـك -١٠
 .بذكر اجلزء والصفحة

 . رشح األلفاظ الغريبة يف الكتاب والتعريف بمصطلحات القراء  -١١
 .موعة من الفهارس العلمية املتنوعة ختم البحث بمج -١٢
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 ،الكتابو التعريف باملؤلف: القسم األول 

 :وفيه مبحثان
 

 .ترمجة املصنف : املبحث األول 
 .دراسة الكتاب : املبحث الثاين 
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 .ترمجة املصنف : املبحث األول 
 :وفيه ستة مطالب 

 .اسمه ونسبه وكنيته : املطلب األول 
  .مولده: اين املطلب الث

 .شيوخه وتالمذته : املطلب الثالث 
 .ثناء العلامء عليه  : املطلب الرابع

  .مؤلفاته: املطلب اخلامس 
 .وفاته :  املطلب السادس 

 



 
 

  
 



 ]K [   

 

 

)١( 
 

 ، األزهري، املالكي،)٣( الوفائي ، الشاذيل )٢(َّهو عيل بن حمسن الصعيدي     
ْوف بالرمييل املعر َ ُّ)٤( .  

 . نور الدين : ولقبه  .أبو الصالح : وكنيته 


ًمل أجد يف املصادر التي بني يدي تارخيا ملولده ؛ لكن بالنظر إىل تـاريخ وفـاة 
-هــ١٠٦٥(من عرفت من شيوخه يمكن القول بأنـه ولـد يف حـدود سـنة 

 ) .هـ١٠٧٥


 :  لكني وقفت عىل ،مل تذكر املصادر التي اطلعت عليها أسامء شيوخه
ِحمـمـد ـبـن عـمـر ـبـن قاـسـم البـقـري الـشـناوي -١ َ  وـلـد ـسـنة رـمحـه اهللا َ

                                                
 احللقات ،)٤/٦٩٨) (٣/٣٦٥( إيضاح املكنون ،)٥/٧٦٥(هدية العارفني : مصادر ترمجته ) ١(

 معجم املؤلفني لعمر رضا ،)٤/٣٢٣(األعالم للزركيل ) ١/٢٧٤(املضيئات للسيد بن أمحد 
 )٢/٤٩٠(كحالة 

 . بالد مشهورة واسعة فيها عدة مدن  ،الصعيدي نسبة إىل الصعيد بمرص) ٢(
شعبة : والوفائية .  إىل أيب احلسن الشاذيل نسبة إىل طريقة من طرق الصوفية تنسب: الشاذلية ) ٣(

ص (عامر النجار  ،انظر الطرق الصوفية. متفرعة عنها تنسب إىل أيب الفضل حممد بن وفاء
، فضائح الصوفية) ١٩٥، ١٨ص (عبداحلكيم قاسم  ،املذاهب الصوفية ومدارسها) ١٦٤

ص ( إبراهيم عبداهللا،  أضواء عىل الطرق الصوفية،)٥٠-٤٩ص (عبدالرمحن عبداخلالق 
١٣٧( 

ْرميلة : ى ملعلها نسبة إىل موضع بمرص يس) ٤( َ تاج العروس ) ٣/٧٣(انظر معجم البلدان . ُ
 ) ٢٩/١٠٥(للزبيدي 



 
 

  
 

ــ١٠١٨( ـي :  ـمـن ـشـيوخه،)١()ـه ـدالرمحن اليمـن ـريهعـب ـن  ،وـغ وـم
ْالرمييل: تالميذه  َ  ومـن ،وعبـداخلالق املنـويف وغـريهم ،واملنجـرة ،ُّ
 الطالبني غنية"و ،"الفوائد املحررة"و ،"واعد املقررةالق": مؤلفاته 

  .)٢() هـ١١١١(سنة تويف .  وكلها يف القراءات ،"الراغبنيمنية و
 سنةولد  . )٣ ( رمحه اهللا يسـاملَْربَّ  عيل بن عيل نور الدين أبو الضياء الش- ٢

 وصنف كتبا ، فقيه شافعي مرصي،وعلم باألزهر مَّ، تعل)هـ٩٩٧(
تــويف ســنة  . "ية عــىل املواهــب اللدنيــة للقســطالينحاشــ"منهــا 

  .)٤()  هـ١٠٨٧(
 :فمنهم ؛ أما تالمذته 

  . رمحـه اهللا سكندريأمحد بن مصطفى بن أمحد الزبريي املالكي اإل -١
ْأخذ عن الرمييل َ .  وأمحد الكبنكيس وغريهم ، وإبراهيم البلقطري ،ُّ

                                                
ْقال الرمييل) ١( َ  وعمدة ،َّمما قرأت به عىل شيخي اإلمام العامل العالمة مفيد الطالبني": ~ ُّ

َ حممد بن قاسم البقري الشافعي األزهري :َ ووحيد عرصه وأوانه ، صويف أهل زمانه،السالكني َ
 )٣٢ص (انظر  . "األشعري

هداية القارئ إىل  ،)٧/٧( و)٦/٣١٧( األعالم ذكره يف موضعني ،)٦/٦١٢(هدية العارفني ) ٢(
انظر مقدمة كتاب غنية الطالبني للمحقق ) ٧١٧ص (جتويد كالم البارئ عبدالفتاح املرصيف 

 ) ١٤-١٣ص (حممد معاذ مصطفى 
ْلكن قد نقل الرمييل عنه يف هذا الكتاب؛  ليس لدي داللة أكيدة عىل  أنه من شيوخه )٣( َ وهو  ،ُّ

ْقال الرمييل . معارص له ومن بلده  َ  العالمة الشيخ عيل الشربامليس ما يتعلق بمذهب َمَظَقد ن":ُّ
K[   ورش يف  )٤٩ص (انظر  . "... ]  

اية القارئ إىل جتويد كالم البارئ لعبدالفتاح هد ،)٤/٣١٤(األعالم ،)٢/١٩٨(خالصة األثر ) ٤(
 )٧٨٣ص (املرصفي 
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  .)١() هـ١١٦٢ ( سنةتويف
 .املقرئ برواق بني معمر باجلامع األزهـر ، رمحه اهللا حمفوظ الفوي -٢

ْأـخـذ ـعـن اـلـرمييل َ وأـخـذ عـنـه عـبـد اـلـرمحن  ،وحمـمـد  ـبـن يوـسـف ،ُّ
   .)٢() هـ١١٧٨(تويف سنة . وعيل البدري  ،األجهوري

ِحممد بن حسن بن حممد مجال الدين السم -٣ ودي األزهري الشافعي نَّ
ِّاملعروف باملنري َ ْن الـرمييلأخـذ عـ) هــ١٠٩٩(ولد سنة .  رمحه اهللا ُ َ ُّ، 
 وحمـمـد ، وأـخـذ عـنـه إـسـامعيل املـحـيل، والـصـديقي،وحمـمـد عقيـلـة

 ،"رسـالة يف أصـول القـراءات":  ومـن مؤلفاتـه ، والشنواين،الكبري
 .)٣()هـ١١٩٩ (سنةتويف . "رشح الدرة" ،"رسالة يف رواية حفص"


  . )٤( "من فضالء املالكية": قال الزركيل 

  .)٥( " مشارك يف بعض العلوم،فاضل": قال عمر رضا كحالة 


ـب ســيدي أيب احلســن الشــاذيل وســيدي  -١ ـاس بمناـق تعطــري األنـف
 . العباس

ْنسبه إىل الـرمييل َ  ،)٢( والـزركيل ،)١( إسـامعيل باشـا:   كـل مـن  رمحـه اهللاُّ
                                                

 )١/٣٠٨(معجم املؤلفني  ،)١/٢٤٨(عجائب اآلثار ) ١(
 )  ١/٢٥٧(احللقات املضيئات  ،)١/٣٢٨(عجائب اآلثار ) ٢(
 )٣/٢٣٢(معجم املؤلفني  ،)٦/٩٢(األعالم  ،)١/٦٣١(هدية العارفني ) ٣(
 )٤/٣٢٣(األعالم للزركيل ) ٤(
 )٢/٤٩٠(معجم املؤلفني  ) ٥(



 
 

  
 

  .)٣(وعمر كحالة 
اـضـح ـمـن عنواـنـه يف مناـقـب أيب احلـسـن وموـضـوع الكـتـاب ـكـام ـهـو و

وهـو ال يـزال . وخامتـة  ، وأربعـة أبـواب، مقدمـة: وقـد قسـمه إىل،الشاذيل
  . )٤(خمطوطا 
.  املنح اإلهلية برشح الدرة املضية يف علم القراءات الثالثة املرضـية  -٢

ـن  ـه الســيد ـب ـاب ـل ـذا الكـت ـا زال  . )٥(محــد أنـسـب ـه ـاب ـم والكـت
 .  )٦(خمطوطا

  .)٧( بوقف محزة وهشام  نيل املرام -٣
K[  تـعـاىل هر احلـسـان يف ـحـل مـشـكالت قوـلـراـلـد -٤ وـسـيأيت . ]  

 .الكالم عليه مفصال يف املبحث الثاين 

                                                

 ) ٥/٧٦٥(هدية العارفني ) ١( =
 )٤/٣٢٣(األعالم للزركيل ) ٢(
 ) ٢/٤٩٠(معجم املؤلفني ) ٣(
 )١٣٢١(يوجد منه نسخة خطية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية برقم ) ٤(
 )١/٢٧٤(احللقات املضيئات ) ٥(
 ) ٢/٥٦٨(– القراءات  قسم– انظر الفهرس الشامل ،له ثالث نسخ خطية) ٦(
السعودية بتحقيق الباحثة -حقق وقدم رسالة ماجستري لكلية الرتبية األقسام األدبية الرياض ) ٧(

 .سمية النارص 
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  .)١() هــ١١٣٠(سـنة  من ترجم له عىل أن وفاته كانـت بعـد  أكثراتفق

 ولعله ،)٢() هـ ١١٣٠(وذكر عمر كحالة أنه تويف يف العام نفسه أي سنة 
 .قال ذلك من باب االختصار 

                                                
 )١/٢٧٤( احللقات املضيئات ،)٤/٣٢٣(األعالم للزركيل  ،)٥/٧٦٥(هدية العارفني ) ١(
 )٢/٤٩٠(معجم املؤلفني ) ٢(
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 ،دراسة الكتاب: املبحث الثاين 
 :وفيه مخسة مطالب 

 .ثبات نسبة الكتاب إىل مؤلفه إ: املطلب األول 
 .حتقيق اسم الكتاب : املطلب الثاين 

 . يف كتابه املؤلفمنهج : املطلب الثالث 
 .مصادر الكتاب : املطلب الرابع 

  .اخلطيةوصف النسخ : املطلب اخلامس 
 

 
 
 



 
 

  
 



 ]K [   

 

 


 ثابـت "] K[ مشكالت قوله تعـاىل ِّلَ الدرر احلسان يف ح"كتاب 

ْالنسبة إىل عيل بن حمسن الصعيدي الرمييل َ  :  ما يأيتمنها ؛   بأدلةرمحه اهللا ُّ
 و ،)٢(محـد  و السـيد بـن أ،)١(عمـر رضـا كحالـة : نسبه إليه كل من -١

احلمدهللا الـذي : أوهلا" :- إثبات النسبة يفزيادة– وقال .إسامعيل باشا 
  . )٤(وهذه هي بداية الكتاب  . )٣("...خص أولياءه بحفظ كتابه املصون

ـختني  -٢ ـوان يف النـس ـىل صــفحة العـن ـامال ـع ـف ـك وـجـود اســم املؤـل
  .)٥(تني ياخلط

حيث يقـول ؛ طوط  املخ الكتاب وجود اسم املؤلف كامال يف بداية -٣
َّأبـو الصـالح : فيقول العبد الفقـري إىل رمحـة ربـه ": املؤلف بعد املقدمة 

سـألني : َّ نور الدين بن حمسن الصعيدي املالكي الوفائي األزهـري ٌّعيل
ِبعض إخواين أن أمجع رسالة يف بعض مشكالت ً ..." )٦(. 

حمسـن  إىل عـيل بـن ً أصحاب الفهـارس منسـوباُ الكتاب بعضَرَكَ ذ-٤
ْالرمييل َ  .)٧(  رمحه اهللاُّ

                                                
 )٢/٤٩٠(معجم املؤلفني ) ١(
 )١/٢٧٤(احللقات املضيئات للسيد بن أمحد ) ٢(
 )٣/٤٦٥(إيضاح املكنون ) ٣(
 ) ٣١ص (انظر )  ٤(
 )٣٠ص (انظر )  ٥(
 ) ٣١ ص(انظر )  ٦(
 =تلميذ الشيخ البقري ومن رجال القرن الثاين عرش : وفيه ) ١/٨٢(األزهرية املكتبة فهرسة ) ٧(



 
 

  
 

اإلعـالن عـن مسـألة (نسـبة كتـاب ُوال يفوتني يف هـذا املقـام أن أثبـت 
]K[ ( يأيت  بأدلة منها ما رمحه اهللا اإلمام ابن اجلزري إىل:  
 يف القـراءات ـرالنش"  يف كتابه املشهور رمحه اهللا  أشار ابن اجلزري -١

 : حيـث قـال إىل هـذا الكتـاب -باب قواعـد مهمـة يف املـد- " ـرالعش
ويل فيها إمالء قديم  ... ] K[املسألة السابعة ؛  حتريرا ملسائل كلمة 

  .(١(" مل أبلغ فيه هذا التحقيق
ْ ذكر الكتاب الرمييل الصعيدي –  ٢ َ الـدرر احلسـان (  يف كتابه رمحه اهللاُّ

رمحـه  منسوبا إىل ابـن اجلـزري) ] K[ تعاىل ه مشكالت قولِّلَيف ح
قال الشيخ العامل العالمة حممد بـن اجلـزري يف رسـالته ": حيث قال اهللا

 .)٢( "...كان األصل فيها))  : ] K[اإلعالن يف مسألة (( املسامة بـ
 .  وجود اسم املؤلف عىل صفحة العنوان يف النسخة اخلطية - ٣
مـا جـاء فيـه املخطـوط حيـث الكتـاب كامال يف بدايـة اسمه وجود  -٤

،  املـاهر،احلـاذق؛ وسـيدنا، الرمحن الرحيم قال شـيخنابسم اهللا ": نصه
 أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد اجلزري   شمس امللة والدين:العالمة

فهـذه  ...املغلقـات محدا هللا فاتح ؛أما بعد: الشافعي رمحة اهللا تعاىل عليه
 .)٣( "..إذ كانت مسألة صعبة املسلك)) ] K[اإلعالن يف مسألة ((

                                                

   )٢/٤٣٧ (-خمطوطات التجويد– الفهرس الشاملوانظر . اهلجري  =
 .) ١/٣٥٩(النرش ) ١(
 .) ٣٢ص (انظر )   ٢(
  .)٣٢ص(وانظر ) جـ(نسخة )   ٣(
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 أصـحاب الفهـارس والرسـائل العلميـة التـي ُكتـاب بعـض الَرَكَذ -٥
  .)١ (  إليه ونسبوه ومؤلفاتهرمحه اهللا درست حياة ابن اجلزري

                                                
صنعاء  وفهرست خمطوطات مكتبة اجلامع ب،)٢/٤٣٧ (- التجويد –الفهرس الشامل : انظر ) ١(

ص ( حممد مطيع "اإلمام شمس الدين ابن اجلزري فهرس مؤلفاته ومن ترجم  له"  و،)١/٧٤(
 ، رسالة ماجستري،ءات العرش،  دراسة وحتقيق حممد بن حمفوظ الشنقيطيالنرش يف القرا و،) ٣٢

 سامل "منهج ابن اجلزري يف كتابه النرش مع حتقيق قسم األصول"و، )٣٠ص (جامعة أم القرى 
  ،)١٠٢ص ( جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، كلية أصول الدين،حممد الشنقيطي

 رسالة دكتوراه جامعة ،  عزيزة اليوسف،"وم القراءاتاإلمام ابن اجلزري وجهوده يف عل"و
 رابح ، رسالة دكتوراه"اإلمام ابن اجلزري وأثره يف علم القراءات" ،)٢٦٢ص (امللك سعود 

 )١٨٦ص (  اجلزائر ،دفرو



 
 

  
 




ـو ِّاـلـدرر احلـسـان يف ـحـل (: اـسـم الكـتـاب ـه ـاىل َ  مـشـكالت قوـلـه تـع
]K[ (وسميتها ... ":  كام سامه به مؤلفه حيث قال))سان يف الدرر احل

هدـيـــة " وـكـــذا ورد يف ،)١( "))]K[ مـشـــكالت قوـلـــه تـعـــاىلِّلـَحـــ
مع التنبيه أنه قد ورد كذا يف النسخة األوىل، وأما يف النسـخة  . )٢("العارفني

أي )) ]K[الـدرر احلسـان يف مشـكالت قولـه تعـاىل : ((الثانيـة فـورد 
ِّحل(بدون لفظ  ضـا  وعمر ر-يف موضع آخر- وسامه إسامعيل باشا . )٣( )َ

ِّالدرر احلسان يف حل"كحالة بـ  بلفـظ .  )٤( "]K[ مشكل قولـه تعـاىل  َ
  ."مشكالت"ن م بدال "مشكل"

اإلعـالن عـن مسـألة   ((: فاسـمه  هـو رمحـه اهللاكتـاب ابـن اجلـزري     أما 
]K[.(( رد هذا العنوان يف بداية املخطـوط يقـول ابـن اجلـزري قد وو

K[ اإلعالن يف مسألة(( فهذه " :رمحه اهللا إذ كانـت مسـألة صـعبة )) ] 
ْوكذا سمى الكتاب هبذا العنوان الرمييل الصـعيدي . )٥( "...املسلك َ  رمحـه ُّ

ـــال اهللا ــــ ... ": ؛ حـيـــث ـق اإلـعـــالن يف مـســـألة ((يف رـســـالته املـســـامة ـب
                                                

 ) ٣٢ ص(انظر )  ١(
 ) ١/٨٢( وانظر فهرسة املكتبة األزهرية ،)٥/٧٦٥)  (٢(
 )٣٢ص(انظر   )٣(

 ) ٢/٤٩٠(معجم املؤلفني  ،)٤/٦٩٨ (هدية العارفني) ٤(
 )٣٢ ص(انظر  )٥(



 ]K [   

 

 

]K[((")١(. 
ـي  وـقـد ورد عـنـد بـعـض أـصـحاب الفـهـارس والرـسـائل العلمـيـة الـت

 .)٢()  ]  K[مسألة  ( :لفاته باسم ومؤرمحه اهللا درست حياة ابن اجلزري

                                                
 )٣٢ص (انظر  )١(

صنعاء ب  الكبري  فهرست خمطوطات مكتبة اجلامع،)١/١٦٦ (-التجويد–الفهرس الشامل ) ٢(
 اإلمام ابن اجلزري وجهوده ،)٣١ص( شيخ القراء اإلمام ابن اجلزري حممد مطيع  ،) ١/٧٤(

 اإلمام ابن ،)٢٦٢ص ( رسالة دكتوراه جامعة امللك سعود –يف علوم القراءات عزيزة اليوسف 
 )١٨٦ص ( اجلزائر -اجلزري وأثره يف علم القراءات رسالة دكتوراه رابح دفرو 



 
 

  
 


 

 وهي لفظة ،يف موضعني من القرآن الكريم]  K[لقد ورد لفظ 
خاصة ؛  وشق فهمها أداؤها  فعرس ،اجتمعت فيها أحكام متعددة متداخلة

وحكـم النقـل لـورش وأيب ، )١(إذا جاءت مع مد البدل وأحكامه الثالثـة 
ـقـال أـبـو احلـسـن  . وأحـكـام الـعـارض للـسـكون جلمـيـع الـقـراء، ـفـرجع

سيام ويف هذه الكلمة عىل رواية األزرق صعوبة وغموض، ال": الصفاقيس
، وهلذا زلت فيها أقدام كثري من فحول الرجال فضال )آمنتم(إن ركبت مع 
  .)٢("عن غريهم

أن ورشـا قـرأ بإبـدال مهـزة  اللفـظ وخالصة ما يكون عليه هـذا 
ًصل ألفا وبتسهيلها؛ لوقوعها بني مهزة االستفهام والالم الساكنة كبقية الو

القراء العشـرة؛ إال أنه قرأ بنقل حركة اهلمـزة الثانيـة إىل الـالم، أي حـرك 
الالم بالفتح وحذف اهلمزة عـىل قاعدتـه يف بـاب نقـل حركـة اهلمـزة إىل 

؛ لتحـرك الـالم ؛ ثم تنازع أهل األداء يف مقدار املـد األول. الساكن قبلها 
كل هذه و. فاختلفوا يف ذلك وما يتفرع عليه اختالفا كبريا يف أوجه متعددة 

ْالرمييل تناوهلا وفصلها األوجه  َ يف  رمحـه اهللاوقبله ابـن اجلـزري  ،رمحـه اهللا ُّ
 ما جتوز بـه َّ، وبينا)٣( "النرش" ويف كتابه ،)اإلعالن يف مسألة اآلن: ( تهرسال

                                                
  . القرص والتوسط واإلشباع:  وهي )١(
 ) ٢/٦٩١(غيث النفع ) ٢(
 = هبذه اللفظة -غري ابن اجلزري والرمييل–وقد اهتم بعض العلامء . )٣٥٩-١/٣٥٧(انظر النرش) ٣(
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 . نعالقراءة وما به متت
ْالرمييلوقد ابتدأ  َ كتابه بذكر سبب تأليفه له، وهـو سـؤال بعـض  رمحـه اهللا ُّ

إخوانه وأحبابه له أن يكتب رسالة يف بيان مذاهب القـراء يف تـالوة قولـه 
سألني بعـض إخـواين ":حيث قال . ويف غريها من اآليات ]K[تعاىل 

ِأن أمجع رسالة يف بعض مشكالت قوله تعاىل يف سورة يـونس  ً]   Á  À  ¿
  Ê     É       È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â[ )ـا ،)١ ـا أيـض ـاىل فيـه ـه تـع  وقوـل

] M  L  K[) رة، ـَّ وما فيهام من األوجه للقراء السبعة والعشـ،)٢
  .)٣( " ... وكذلك آيات االستفهام يف بعض سور القرآن

ْالرمييل  ووجدت ،ً        وقد قرأت الكتاب كثريا َ   قـد أحـاط بجـلرمحه اهللاُّ
، ومتيز عرضه بتوجيه األقوال وحسن ترتيبها، ] K[مسائل قوله تعاىل 

                                                

ولغريي ": قال ابن اجلزري  ،وحرروا أوجه القراءة هبا، وأفردوها بالتأليف ، فكتبوا حوهلا؛ =
 له ،حممد بن حممد املغريب السويس: ومن هؤالء )  ١/٣٥٩(النرش . "عليها أيضا كالم مفرد هبا

األزهرية برقم طية باملكتبة خ، ومنها نسخة ")اآلن(غاية البيان يف خفي لفظة "منظومة بعنوان 
 والشيخ حسن ،)٦٩٥-٢/٦٩٢)  (١/٧٦( انظر غيث النفع يف القراءات السبع  .)٧٧(

وكذلك رشح مذاهب القراء ) . ٣٣ص (انظر خمترص بلوغ األمنية . الكتبي له منظومة فيها أيضا
 ،)٧٠٠-٢/٦٩١( "غيث النفع" ًيف كيفية نطقها رشحا موسعا أبواحلسن الصفاقيس يف

انظر اإلمام املتويل . املخترصة ) اآلن(الكربى و) اآلن(مام املتويل يف منظومتيه وكذلك صنع اإل
 ) ٢١٣-٢٠٩ص (وجهوده يف علم القراءات 

 .٥١آية رقم ) ١(
  .٩١آية رقم ) ٢(
 )٣٢-٣١ص ) (٣(



 
 

  
 

 .واهتم  ببيان سبب اختالف القراء
    وقد فصل املؤلف عىل وجه اخلصوص يف بيان مجيـع أوجـه اآليـة التـي 

ِّطيبـة (وردت فيها الكلمة للقراء وصال ووقفا من طريق العرشة الكـربى  َ
 وهـي ، وهذا ما يندر التفصيل فيـه،)َّرةُّالشاطبية والد( والصغرى ،)النرش

 .ميزة عند املؤلف 
ومما يميز الكتاب أن املؤلف قد مجع بـني مـا أورده ابـن اجلـزري يف كتابـه 

اإلعـالن عـن مسـألة " مع ما ذكره يف رسالته "النشـر يف القراءات العرش"
]K["، وذلك أن ما فيه الرسالة كان قد كتبـه ابـن اجلـزري يف وقـت 

فخـذ ":  يقـول "  النشــر" وفصل أكثر يف كتـاب ، وعدل،فحررمتقدم ؛ 
 ومـا ، وما جيوز فيها،حترير هذه املسألة بجميع أوجهها وطرقها وتقديراهتا

 ويل فيها إمالء قـديم مل أبلـغ فيـه ،فلست تراه يف غري ما ذكرت لك؛ يمتنع 
ما ، ولغريي عليها أيضا كالم مفرد هبا ؛ فال يعول عىل خالف هذا التحقيق

ْالرمييل  فجاء  .)١( "ذكرت هنا  َ  ،؛ فمزج برتتيب بديع بـني مـا يف الكتـابنيُّ
اإلـعـالن ـعـن مـسـألة ( ـمـا ـلـيس يف رـسـالة "النـشــر"واـسـتدرك ـبـام يف  

]K[. ( 
ْالرمييل    كام ضمن  َ رأي واختيار شيخه العالمة شـمس الـدين البقـري يف ُّ

 : هذه املسألة، وذلك بطريقتني 
ْالرمييل  قراءة رسالة من خالل: األوىل  َ  ، عليـه وإقرارهـا"الدرر احلسـان"ُّ

                                                
 )١/٣٥٩(النرش )  ١(
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 .  )١( " ؛ فاستحسنها-حفظه اهللا تعاىل-وقد قرأهتا عىل شيخنا ": قال
فـتح الكبـري املتعـال "من خالل تضمني كتاب البقري  املوسوم بـ : الثانية 

ِبشـرح مذهبة اإلشكال عن بعض كالم ذي اجلالل ْ  .فيها  "ُ
منهجية املؤلف  أين رأيته يف بعـض املـواطن يـذكر مجيـع ومما يالحظ عىل 

 وهذا ال إشكال فيه لو كانت الطرق ،األوجه يف اآلية دون متييز بني الطرق
متفقة ؛ لكن الذي استوقفني وجود بعض األوجـه املمنوعـة مـن الطـرق 

 ومن ذلك عندما ذكر أن لورش عىل التوسط ،األخرى وقد تركها دون متييز
د وتوسط وقرص يف األلف الواقعـة بعـد مهـزة االسـتفهام يف م) آمنتم(يف 
]K[   .  والتوسط يف ألف]K [ ؛  غري وارد من طريـق الشـاطبية

والتوسط وجه حمتمل من . ُبل الوارد فيها وجها املد والقرص دون التوسط 
توسطه وال أعلمه : (غري هذا الطريق كام ذكر ذلك عندما نقل قول اجلزري 

وذلـك أن لـك يف مـد :  (ومثل هذا يقال حني قـال . )٢() عن أحد بالنص
 فالتوسط غري وارد ،)٣() األلف بعد مهزة االستفهام املد والتوسط والقصـر

 وهل ،فهل أراد املؤلف اجلمع بني الكربى والصغرى. من طريق الصغرى 
يصح هذا األسلوب ؛ مع أن املؤلف قد يفصل يف بعض املواضـع بـني مـا 

َّالدرة(و) شاطبيةال(جاء من طريق  ِّطيبة النرش(وما جاء من طريق ) ُّ َ ()٤(.  
                                                

 ) ٦٥ص )  (١(
 )٤٣ص () ٢(
 )٤٦ص () ٣(
 )٤٨ص  (  انظر مثال )٤(



 
 

  
 

      ومما جيب التنبيه عليه أن املؤلف مل يقترص عىل رشح مـذاهب القـراء يف 
آيـات أخـرى يف  ؛ بل عـرض اخـتالفهم ]  K[كيفية نطق قوله تعاىل 

 :وهي 
 .]١٤٤، ١٤٣األنعام [ ]+  ,   [قوله تعاىل   -١
 .] ٨١يونس [ ] ;9  :  [قوله تعاىل  -٢
 .آيات االستفهام املتكرر -٣
  .] وغريها٦٦آل عمران [ ]l   [قوله تعاىل  -٤
u≡(أحكام  -٥ öθ y™وغريها٢٠األعراف [ ) ت [ 

  .]٢ واملجادلة ،٤األحزاب [ ]   » [قوله تعاىل  -٦
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ْاعتمد الرمييل َ  شكالت قولهالدرر احلسان يف حل م(يف كتابه   رمحه اهللاُّ
 : عىل ثالثة مصادر أساسية هي ) ] K[ تعاىل
K[ اإلعالن يف مسألة: أوال    [. 

ْضمنها الرمييل   رمحه اهللاجلزري وهي رسالة قصرية البن  َ كاملـة   رمحـه اهللاُّ
قال الشيخ العامل العالمة حممد بن اجلزري يف رسـالته ": يف كتابه حيث قال 

 .  )١(  "...كـان األصـل فيـهـا))  : ] K[ اإلعـالن يف مسـألة((املسـامة بــ 
انتهى .  أيضا))العنوان((وحيتمله كالم صاحب  ... ": وقال يف هناية النقل 

   .)٢(  "كالم الشمس بن اجلزري رمحه اهللا تعاىل
 .النرش يف القراءات العرش : ثانيا 

ْاـلــرمييل يــذكر  َ انتـهــى ـمــن : (يف هناـيــة بـعــض الفـقــرات قوـلــه  رـمحــه اهللاُّ
  .)٤()"النرش"ذكره يف (  أو )٣()"نشـرال"

ِرح مذهـبـة اإلشـكال ـعـن بعـض ـكـالم ذي ــفـتح الكبـري املتـعـال بشـ: ثالثـا  ْ ُ
  .رمحه اهللا ملحمد بن القاسم البقري الشافعي )٥(اجلالل 

                                                
 ) ٣١ص (انظر ) ١(
 ) ٤٤ص (انظر ) ٢(
 ) ٥٩ص  (انظر ) ٣(
 ) ٥٦ص (انظر ) ٤(
 .  )فتح الكبري املتعال يف حل بعض مشكالت اآليات: (باسم ورد الكتاب ) ٧/٧(  يف األعالم )٥(



 
 

  
 

ْالرمييلأثنى وهي رسالة لطيفة  َ  مدى اسـتفادته ونقلـه وبني ، عليها رمحه اهللاُّ
حممـد بـن قاسـم ...  بـه عـىل شـيخي اإلمـامممـا قـرأت": ؛ حيث قـال منها 

َالبقري الشافعي األزهري األشـعري يف رسـالته ... ولقـد أجـاد شـيخنا... َ
ِرح مذهبة اإلشكال عن بعـض كـالم ذي ـفتح الكبري املتعال بش((املسامة بـ  ْ ُ
ُفهـي رسـالة جليلـة ... ريفةـفأوضح مشكالت هـذه اآليـة الشـ)) . اجلالل ٌ

َاملقدار ؛ مل يسبق  وها أنا أغرتف من بعـض ... إىل مثلها يف قطر من األقطار ُْ
 والدرة الغويصـة ،وأخذت بعضا من فوائد هذه الرسالة العظيمة... بحره 
  .)١(  "اليتيمة

  : يأيتكام أن من مصادر هذا الكتاب والكتب الثالثة ما 
: ت(   رـمحـــه اهللاالبـــن غلبـــون ، يف القـــراءات اـلـــثامنالتـــذكرة  -١

 .)٢()هـ٣٩٩
 .  )٣( ) هـ٤١٥:ت ( رمحه اهللا  أليب عبداهللا بن سفيان،ادياهل -٢
 .)٤()  هـ٤٣٠:ت ( رمحه اهللا للمهدوي ، ورشحهااهلداية -٣

                                                
 ) ٤٥ -٤٤ص (انظر )  ١(
وأصله رسالة ماجستري يف جامعة أم  ، طبع الكتاب بتحقيق أيمن بن رشدي سويد يف جدة)٢(

 ).هـ١٤١٠(القرى
وسريى النور قريبا .يف جامعة أم درمان بالسودان   رسالة دكتوراه ،حققه الدكتور حييى الغوثاين) ٣(

 ) . ٨٦٥٠(وله صورة  يف مركز امللك فيصل  برقم  ،بإذن اهللا
 ، وطبع يف مكتبة الرشد يف الرياض،حقق مرتني من قبل حازم بن سعيد حيدر) رشح اهلداية ()٤(

وحقق يف جامعة بغداد  كلية اآلداب من قبل .ار عامر يف عامن طبعة جديدة يف دوقد طبع 
 .مد احلالدكتور سامل قدوري 
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ـبرصة -٤ ـراءات الـسـبعالـت ـي ـبـن أيب طاـلـب، يف الـق ت  ( رـمحـه اهللا  ملـك
  .)١( )هـ٤٣٧

ـداينيب عمــرو األ ، يف القــراءات الســبعالتيســري -٥ : ت (  رمحــه اهللاـل
 .)٢( ) هـ٤٤٤

رمحـه بن شـيطا ر يف القراءات العرش، أليب الفتح عبدالواحد التذكا -٦
 )هـ٤٤٥: ت ( اهللا

 أليب ،الوجيز يف رشح قراءات القراء الثامنية أئمة األمصـار اخلمسـة -٧
 . )٣() هـ٤٤٦: ت( رمحه اهللا وازيهألعيل احلسن ا

سـامعيل بـن طـاهر بـن يب الطـاهر إأل يف القراءات السـبع، العنوان  -٨
  .)٤(  )هـ٤٥٥(   رمحه اهللا خلف

  رـمحـه اهللاـهلـذيل أليب القاـسـم ا  ،يف الـقـراءات اخلمـسـنيالكاـمـل        -٩
 .) هـ٤٦٥: ت(

                                                
 ونسخة ، الدين رمضانياألوىل بتحقيق حممد حمي والطبعة ،ةحقق الكتاب وطبع أكثر من مر) ١(

 .حققت يف اهلند 
بعة الدولة يف  وطبع يف مط،، أوهلا بعناية املسترشق أوتوبريزلعدة مرات حقق هذا الكتاب )٢(

وحقق أيضا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة .م جلمعية املسترشقني األملانية ١٩٣٠ستنبول سنة إ
 . رسالة ماجستري مقدمة من الطالب خلف الشغديل ،املنورة

وطبع يف دار الغرب  ،رسالة ماجستري يف جامعة بغداد  ،حقق من قبل دريد حسن أمحد) ٣(
  .بريوت  ،اإلسالمي

وقد حقق يف رسالة ماجستري .  يف مكتبة عامل الكتب ونرش ،بتحقيق الدكتور زهري زاهدمطبوع ) ٤(
 .) هـ ١٤٠٢(يف جامعة أم القرى للطالب عبداملهيمن طحان 



 
 

  
 

: ت( رمحه اهللا  َُرشيحأليب عبداهللا بن  ،يف القراءات السبعالكايف  -١٠
 .  )١ ()هـ٤٧٦

َّ سـوار بـن يف القراءات العشـر، أليب طاهر أمحد بن عـيل املستنري -١١ َ
 .  )٢() هـ٤٩٦:ت( رمحه اهللا

البـن  ،تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع -١٢
 .) ٣() هـ٥١٤ت   ( رمحه اهللامة َيِّلَب
  عبدالرمحن أليب القاسم، لبغية املريد يف القراءات السبعالتجريد -١٣

 .)٤( )هـ٥١٦: ت( رمحه اهللا امَّحَ الفأيب بكر املعروف بابنبن 
  رـمحـه اهللاز الـقـالنيس  أليب الـعـ،إرـشـاد املبـتـدي وـتـذكرة املنتـهـي -١٤

 .)٥() هـ٥٢١:ت(
ُاملبهج يف القراءات الثامن وقراءة األعمش وابن حميصن واختيار  -١٥

                                                
للطالب سامل غرم اهللا الزهراين  ،أم القرى جامعة ، وقد حقق يف رسالة ماجستري،مطبوع ) ١(

 جامعة ، رسالة ماجستري، كلية اآلداب،مهدي عباسًحققته أيضا إيامن صالح و ، )هـ١٤١٩(
  .١٩٩٦-١٤١٧ ،بغداد

 وصدر عن دار .م ١٩٩٩ ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب ، رسالة دكتوراه،حققه عامر الددو)٢(
 رسالة ،وحققه أمحد طاهر أويس.  البحوث للدراسات اإلسالمية بديب للمحقق نفسه 

 .ة املنورة  يف اجلامعة اإلسالمية باملدين ،ماجستري
 . مطبوع بتحقيق سبيع محزة حاكمي  )٣(
وحقق يف رسالة ماجستري ،   حتقيق الدكتور ضاري إبراهيم العايص، وطبع يف دار عامر يف عامن)٤(

  .) هـ١٤٠٨(يف اجلامعة اإلسالمية لطالب مسعود أمحد إلياس 
وطبع )  هـ١٤٠٣(ييس  للطالب عمر محدان الكب،رسالة ماجستري ،حقق يف جامعة أم القرى) ٥(

 . للمحقق نفسه 
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   رمحـــه اهللاأليب حممـــد ســـبط ابـــن اخليـــاط  ،خلـــف واليزيـــدي
  . )١() هـ٥٤١:ت(
يف ـتـأل . "الشـاطبية"  ـبــحـرز األـمـاين ووجـه التـهـاين املعروفـة -١٦

  .)٢( ) هـ٥٩٠: ت(  اهللارمحه  القاسم بن فريه بن خلف الشاطبي
 أليب القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الصفراوي ،كتاب اإلعالن -١٧

  .)٣() ـه٦٣٦ت(  رمحه اهللا
  .)٤() هـ٦٤٣: ت (فتح الوصيد رشح القصيد،  للسخاوي  -١٨
كنـز واسمه ) . هـ٧٣٢: ت( رمحه اهللا رشح الشاطبية للجعربي  -١٩

  .)٥(املعاين
ـاح الكـنـوز يف ا -٢٠  ،لـقـراءات األرـبـع عـشــرةإيـضـاح الرـمـوز ومفـت

   .)٦() هـ ٨٤٩: ت ( رمحه اهللاللقباقبي 
                                                

كذلك و) . هـ١٤٠٢(عبدالعزيز السرب  ، رسالة دكتوراه،حقق يف جامعة اإلمام حممد بن سعود) ١(
  .)هـ ١٤٠٥(طالبة وفاء قزمار  لل، رسالة دكتوراه،أم القرى يف جامعةحقق 

عتنى هبا الشيخ املقرئ لتي اتلك احاليا منها  ومن أفضل النسخ املطبوعة ،حققت مرارا وطبعت) ٢(
 .حممد متيم الزعبي 

 . حقق يف اجلامعة اإلسالمية من قبل الطالب سخاء أحسن أندونييس )٣(
 ،ه دكتوراه رسالةأصل و، موالي حممد اإلدرييس الظاهريكل من الدكتوربتحقيق طبع الكتاب  )٤(

، وأصله عدنان الزعبي أمحد الدكتوروطبعه أيضا .  الرباط،جامعة حممد اخلامس  ،كلية اآلداب
  . السودان، جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميةدكتوراه يفسالة ر

اجلعربي ومنهجه يف كنز املعاين رشح حرز األماين ووجه التهاين مع حتقيق نموذج من "انظر) ٥(
 . اليزيدي   لألستاذ أمحد"الكنز

بع بتحقيق الدكتور فرحات عياش، دار  وط، دار عامر للنرش والتوزيع،طبع بتحقيق أمحد بكري) ٦(
 .املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 



 
 

  
 


 

  ؛ احلصول عىل نسختني خطيتني هلذا الكتاب-وهللا احلمد–استطعت 
اإلعـالن يف مسـألة " النسخة الوحيدة لكتاب ابن اجلـزري  عىلكام حصلت

]K[" وإليك بيان وتفصيل هذه النسخ  . 
 ) .أ(ورمزت هلا بحرف :   النسخة األوىل
 قسـم –لبحوث والدراسات اإلسالمية امركز امللك فيصل :  مكان احلفظ 

 .قراءات  –) ٨٢(املخطوطات برقم 
 .ورقة ) ١٧: (عدد األوراق 
 .سطرا ) ١٧: (عدد األسطر 

وخطوط التنبيه باملداد  ،وقد كتب النص باملداد األسود ،نسخي: نوع اخلط 
   .وكذلك بعض الكلامت  ،راألمح

 . عبدالرمحن بن سليم : الناسخ 
  .)هـ١٢٦٤(: تاريخ النسخ 

 ... احلمدهللا الذي خص أولياءه بحفظ كتابه : بداية املخطوط 
وسالما دائمني متالزمني إىل يوم الدين كلام ذكرك صالة : وهناية املخطوط 

 .الذاكرون 
خط مؤلفهـا وقوبلـت عليهـا نقلت هذه النسخة من نسخة ب: قيمة النسخة 

 . كام رصح بذلك كاتبها يف هناية املخطوط 
وفيهـا  ، وربـام أكثـر مـن مـرة، حةحمصـنسـخة والنسخة يلحظ عليها أهنـا 
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وسـتالحظ  ، واهلامش بالتعـديل أو الكشـط أو التصـحيحاملتنإشارات يف 
 .ذلك جليا بإذن اهللا عند بيان الفروق بني النسختني يف قسم التحقيق 

 .) ب(ورمزت هلا بحرف  :  خة الثانيةالنس
 ،)١() ٢٨٠١] (٣٩[املكتبة األزهرية ضمن جممـوع بـرقم يف : مكان احلفظ 

وهلا صورة يف  . )٢() ٣٢٨/ ١٨٥ (خزانة تطوان باململكة املغربية برقمويف 
 .اخلزانة احلسنية بالرباط  

 )٣٩-٣٣(نسخة ضمن جمموع . ورقات )  ٧( :عدد األوراق 
 .سطرا ) ٢٣ : (عدد األسطر

 مثل وضع ه  له اصطالحات ؛أشبه باخلط املغريببقلم معتاد خط : نوع اخلط 
 .القاف ونقطة واحدة فوق حرف ،حرف الفاءواحدة حتت نقطة 

 .أمحد بن مسعود الكنسويس الشوييش : الناسخ 
 .) هـ١١٢٠(التاسع من شهر مجادى األوىل سنة : تاريخ النسخ 

 ... الذي خص أولياءه بحفظ كتابه احلمدهللا: بداية املخطوط 
صـالة وسـالما دائمـني متالزمـني إىل يـوم الـدين كلـام : ... هناية املخطوط 

 .ذكره الذاكرون وغفل عنه ذكره الغافلون 
 ،يف زمنهحد تالميذ املؤلف أحة كتبها حهي نسخة قديمة مص: قيمة النسخ 

 .عىل هوامشها  تعليقات وتصحيحات و
 رمحه البن اجلزري) اإلعالن عن مسألة اآلن(نسخة كتاب  : النسخة الثالثة

                                                
 ) ١/٨٢(فهرس املكتبة األزهرية )  ١(
 ) ٢/٤٣٧ (-خمطوطات التجويد–الفهرس الشامل ) ٢(



 
 

  
 

 )  .جـ( ورمزت هلا بحرف ،اهللا
  .)١() ١٥٤٩(يف اجلامع  الكبري يف صنعاء برقم : مكان احلفظ 

 .ورقات ) ٤: (عدد األوراق 
 .  سطرا )١٤(: عدد األسطر 

 .فاريس غري مشكول : نوع اخلط 
 .غري مذكور :  الناسخ 

 .   يف البلد احلرام يف رباط ربيع )هـ١٠٢٤(: تاريخ النسخ 
قـال شـيخنا وسـيدنا احلـاذق املـاهر العالمـة حمـرر عقـود : بداية املخطـوط 

 ...جواهر و أرسار السبع املثاين ورشح
 يف اليوم التاسع شـهر املحـرم احلـرام يف البلـد احلـرام سـنة :هناية املخطوط 

  ...احلمدهللا رب العاملنيأربع وعرشين بعد األلف املبارك يف رباط ربيع و
 وخطها سيئ ، هي نسخة عزيزة فريدة وحيدة فيام أعلم:قيمة هذه النسخة 

 .وصعب القراءة 

                                                
 فهرسة خمطوطات مكتبة اجلامع الكبري )١/١٦٦ (-التجويد خمطوطات  –الفهرس الشامل ) ١(

اإلمام ابن اجلزري  ،)٣١ص(م ابن اجلزري حممد مطيع  شيخ القراء اإلما ،)١/٧٤(بصنعاء 
 ،)٢٦٢ص (جامعة امللك سعود  ،رسالة دكتوراه، وجهوده يف علوم القراءات عزيزة اليوسف
 )١٨٦ص ( اجلزائر ،رابح دفرو ،رسالة دكتوراه ،اإلمام ابن اجلزري وأثره يف علم القراءات
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 ) أ(صورة للصفحة األوىل من النسخة 
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 ) ب(صورة للصفحة األوىل من النسخة 
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 )جـ(صورة للصفحة األوىل من النسخة 
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 حققالنص امل: القسم الثاين 
 

 ]K[ مشكالت قوله تعاىل ِّلَالدرر احلسان يف ح
مجع الفقري احلقري أيب الصالح عيل نور الدين بن حمسن الصعيدي 

  .)١( املالكي الوفائي األزهري عفا اهللا عنه آمني آمني 

                                                
 .) أ(صفحة العنوان يف نسخة ) ١(
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 ،)١(بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني 

ُاحلمد هللا الذي خص أوليـاءه )] ٣٣/١(ب )] [أ/١(أ[/  ،بحفـظ كتابـه املصـونََّ
 وأحتفهم بعلم القـراءات ؛ ، بذكره مشتغلون)٢(ورفع عنوان رشفهم ؛ فهم 

 وأسعدهم بحفظ كتابه ؛ فهم له مرتلون ،ره موفقونـ طيبة نش)٣(فهم بتيسري
 وعىل غريهم مترشفون ؛ فسـعدوا ،جمودون ؛ ففازوا بحفظه ؛ فرفع قدرهم

َ ويف اجلنة يرقون وي،دنيا وأخرى  وآمنهم من مكره ؛ فهم يف حرز ،)٤( نوُّرِقَْ
 نحمده عىل ما أوالنا مـن الـنعم ؛ فـنحن عنهـا بلسـان احلمـد ،أمانيه آمنون

َ ونشكره شكر قوم غدوا يف مزيد أنعامه يرتقون ،مقرصون  ونشهد أن ال ،)٥(َ
 ؛ شهادة ندخرها ليوم ال ينفع فيه مال وال )٦(إله إال اهللا وحده ال رشيك له 

أن سيدنا حممدا الذي أنزل عليـه القـرآن ؛ فـأعجز الفصـحاء  ونشهد ،بنون
ٌ وـتـركهم يف أـمـرهم متـحـريون ؛  فـسـعد ـبـه ـقـوم فـهـم يف القياـمـة ،والبلـغـاء ُِ َ

السابقون األولون صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وذريته ما صـاح طـائر 
 .الغصون )] أ/١(أ[/فوق أعىل

 وبعد 
                                                

 . سم اهللا الرمحن الرحيم صىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وآله ب) : ب(يف )  ١(
 ) .ب(ليست يف ) فهم) (٢(
 .بتسري  ) : أ(يف )  ٣(
 .ويقرؤون ) : ب(يف ) ٤(
 . يرتعون ) : ب(يف ) ٥(
 .وكتبت بوضوح يف هامشها ) ب(غري واضحة يف ) ال رشيك  له)  (٦(



 
 

  
 

ٌّ الصـالح عـيلفيقول العبد الفقـري إىل رمحـة ربـه أبـو سـن ُ نـور الـدين بـن حمَّ
ًسألني بعض إخواين أن أمجع رسـالة : َّالصعيدي املالكي الوفائي األزهري 

¿  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   [ِيف بعض مشكالت قولـه تعـاىل يف سـورة يـونس 
  Ê     É       È  Ç  Æ[ )وقوـلــه تـعــاىل فيـهــا أيـضــا ،)١ ]   L  K

 M[) َّاء السبعة والعرشة، وكذلك آيات  وما فيهام من األوجه للقر،)٢
 اإلمـام العـامل )٣(االستفهام يف بعض سور القرآن مما قرأت بـه عـىل شـيخي 

ُالعالمة م ره ـَ ووحيد عص، صويف أهل زمانه،فيد الطالبني، وعمدة السالكنيَّ
َحممد بن قاسم البقري الشافعي األزهري األشـعري: وأوانه   حفظـه اهللا )٤(َ

 ، وبركـات علومـه يف الـدنيا والـدين)٥(  ونفعنا بربكاتـه،تعاىل عىل املسلمني
ِّالدرر احلسان يف حل"وسميتها    ."]K[ مشكالت قوله تعاىل )٦(  َ

مقدمـة يف تعريـف مهـزة : فأقول وبـاهللا املسـتعان وعليـه املعـول والـتكالن 
K[َّاالستفهام الداخلة عىل قوله تعاىل    [ .  

                                                
  .٥١آية رقم ) ١(
  .٩١آية رقم ) ٢(
 .الشيخ  : )ب(يف ) ٣(
 )  .٧ص (ترمجة املصنف : شيوخه من املبحث األول : سبقت ترمجته يف مطلب ) ٤(
 التحرز من هذه  احلذر ولكن ينبغي؛ ذو نزعة صوفية كام قدمت يف ترمجته عنه املؤلف عفا اهللا ) ٥(

ن فيها تعلق بالصاحلني وتربك هبم وهذا قد يكون وسيلة من وسائل ؛ أل ونحوهاالعبارات 
  .رشكال

 ) . ب(ليست يف )  حل)  (٦(
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يف رسـالته املسـامة بــ  )]أ/٢(أ[/اجلـزريقال الشيخ العامل العالمـة حممـد بـن 
) أاألن(كان األصل فيها  )]ب/٣٣(ب [/:)١( "]K[اإلعالن يف مسألة "

 وصـل بعـدها الم سـاكنة بعـدها مهـزة )٢(هبمزة قطع مفتوحة بعـدها ألـف 
 . )٣(مفتوحة بعدها نون 

 مهزة الوصل بعد إمجاعهم )٥( يف كيفية ختفيف )٤(وقد اختلف أهل األداء      
ـاخلرب، وـعـىل ـعـدم حتقيقـهـا ؛ ألـهنـا ـمهـزة )٦(ـعـىل ـعـدم   ـحـذفها لاللتـبـاس ـب

ْ ؛ فمن أهل األداء من خففها بأن جعلهـا بـني بـني )٧(وصل ْ ََ  ؛ النفتاحهـا )٨(َ
                                                

 :ما نصه ) جـ(ورد يف بداية نسخة )  ١(
بسم اهللا الرمحن الرحيم قال شيخنا وسيدنا احلاذق املاهر العالمة حمرر عقود جواهر و أرسار ((

شمس امللة والدين أبو اخلري حممد بن ( ....) ألفاظ أرباب الدقائق (....) السبع املثاين ورشح 
 ومانح املغلقاتمحدا هللا فاتح : مد اجلزري الشافعي رمحة اهللا تعاىل عليه أما بعد حممد بن حم

أظلم (...) أرسار املعضالت والصالة والسالم عىل نبيه حممد كاشف املشكالت وعايل 
 وقع ،إذ كانت مسألة صعبة املسلك وعرة املدرس)) اإلعالن يف مسألة اآلن(( فهذه ،اجلهاالت

 )) .هلا الفرط فأقول وباهللا أستعني (...) ألداء فيها الغلط وعظم بعد لغالب متأخري أهل ا
 ) ب(وأحلقت فوق السطر يف ) أ(من ) ألف)  (٢(
 .هبمزة قطع مفتوحة بعد ألف بعدها نون ) أن(كان األصل فيها ) : جـ(يف )  ٣(
 . أئمة نقل القرآن الكريم وقراءاته وحذاقهم : أهل األداء ) ٤(

 ) ٣٣ص (خمترص العبارات ) ١٥١ص (إبراز املعاين 
 . حتقيق )  : ب(يف )  ٥(
 ) .جـ(وأحلقت فوق السطر يف ) ب(و) أ(من ) عدم)  (٦(
 .وصل :  ورضب عليها وكتب بعدها  . قطع ) : جـ(يف )  ٧(
 فتجعل اهلمزة املفتوحة بني اهلمزة ،نطق اهلمزة بينها وبني حرف من جنس حركتها: بني بني ) ٨(

 =األلف وجتعل املكسورة بني اهلمزة املحققة والياء املمدودة وجتعل املضمومة بني املفتوحة و



 
 

  
 

&  [وانفتاح مـا قبلهـا قياسـا عـىل ختفيـف  ، وهـذا مـذهب أيب )١(]  
 ؛ مل)٤( "العـنـوان" ـصـاحب )٣(  ـبـن خـلـف )٢(الـطـاهر إـسـامعيل ـبـن ـطـاهر

ـــذكر ـــوجهني يف ، غــــريه)٥(ـي  )٦( "التيســــري" و"الكامــــل" وأحــــد اـل
: ، قـال )٨( الـداين)٧( وهو اختيار أيب عمرو عثامن بن سـعيد ،"الشاطبية"و

 ـهـذه اهلـمـزة ؛ لقيامـهـا يف الـشـعر مـقـام )٩(ه عـنـدنا يف تـسـهيل ـَجـْوـهـو األو
                                                

 .اهلمزة والواو املمدودة  =
 )٣٨ص (خمترص العبارات 

  .٦سورة البقرة آية رقم ) ١(
 .) جـ(ليست يف ) بن طاهر)  (٢(
 .إسامعيل بن خلف بن سعيد بن عمران أبو طاهر النحوي املقرئ األنصاري ) ٣(

 )هـ ٤٥٥(تويف سنة .   وغريمها "االكتفاء" و"العنوان"تاب مؤلف ك
مقدمة )  ١/٤٤٨(بغية الوعاة ) ١/١٦٤(غاية النهاية ) ١/٤٢٣(معرفة القراء الكبار 

 )٧٦-٦٠ص ( األستاذ عبداملهيمن طحان "العنوان يف القراءات السبع"حتقيق
 ) ٤٦ص ( العنوان يف القراءات السبع ) ٤(
 .مل يذكره ) : ب(و) أ(أما يف و) . جـ(كذا يف ) ٥(

 )١٤٩ص (التيسري يف القراءات السبع  ٦((
  .) جـ(وأحلق فوق السطر يف ) ب(و) أ(من ) عثامن بن سعيد)  (٧(
 .عثامن بن سعيد بن عثامن أبو عمرو الداين  )٨(

ها  له كتب كثرية قيمة من،بن غلبون وأيب الفتح فارس بن أمحد  قرأ عىل طاهر،)هـ٣٧١(ولد سنة 
 ) هـ٤٤٤(تويف سنة  . "املقنع" و"التيسري" و"جامع البيان": 

مقدمة ) ١١٥ص(شجرة النور الزكية ) ١/٥٠٣(غاية النهاية ) ١/٤٠٦(معرفة القراء الكبار 
 ) ٣٨-١/٦(كتاب جامع البيان 

 أي جعل حرف خمرجه بني خمرج اهلمزة ،هو النطق باهلمزة بني مهزة وحرف مد: التسهيل )  ٩(
 = ،األلفوفتجعل املفتوحة بني اهلمزة املحققة ؛ ة وخمرج حرف املد املجانس حلركتها املحقق
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لو  و، ولو كانت مبدلة من مهزة ؛ لقامت فيه مقام الساكن املحض،املتحركة
  :)١( وهو ما أنشده ابن األنباري ،كان كذلك النكرس هذا البيت

َأأحلق إن دار الرباب تباعدت      أو               َ َْ ََ ََ َّ ُ َْ ٌ حبل إن قلبك طائر)٢(َّنبت اْ ْ َ 
  :)٣(وقال آخر 

ِ الذي أنا ابتغُخلريَأَأ َ ِيه          أمْ ُّ الرشِ ِ الذي هو يبتغَّ َ ْ  ينيَ
  :)١( جلميل )٤(د قطرب وأنش)] ب/٢(أ[/

                                                

 . وجتعل املضمومة بني اهلمزة والواو املمدودة ،وجتعل املكسورة بني اهلمزة والياء املمدودة =
 ) ٤٢ص  (خمترص العبارات )١٤٦ص (إبراز املعاين 

و مطلق التغيري وهو وارد عند علامء ولعل املقصود بالتسهيل هنا التسهيل اللغوي الذي ه
فيكون اختيار أيب عمرو ) ختفيف مهزة الوصل( ويعرب عنه أيضا كام عرب به املؤلف ،القراءات

انظر اإلضاءة يف أصول القراء .الذي هو التسهيل اصطالحا  ) بني بني(الداين ختفيفها بجعلها 
 ) ٢٩ص(للشيخ عيل الضباع 

 .من كبار النحويني (...) و بكر بن األنباري هو أب) : جـ(كتب يف هامش ) ١(
 .حممد بن القاسم بن حممد أبو بكر األنباري البغدادي 

 ،وسمع من عبدالكريم الشذائي ، روى القراءة عن إدريس بن عبد الكريم،)هـ٢٧١(ولد سنة 
  .)هـ٢٣٨(تويف سنة .  وغريه "كتاب الوقف واالبتداء"له 

 ) ٢/٢٣٠(غاية النهاية ) ١/٢٨٠(راء الكبارمعرفة الق) ٣/١٨١(تاريخ بغداد 
رشح ) ٣/١٣٦(وانظر الكتاب لسيبويه ) ١٠٩ص (والبيت لعمر بن أيب ربيعة وهو يف ديوانه 

 ) .١/٣٧٧(النرش ) ٣/٤٦٧(التسهيل 
 . أأنبت ) : جـ(ويف . أو أن نبت ) : ب(يف )  ٢(
 " تأويل مشكل القرآن"و ) . ٢١٣ص ( والبيت للمثقب العبدي انظر ديوانه .اآلخر ) : ب(يف ) ٣(

 ) ١٧٦ص (
 .حممد بن املستنري النحوي أبو عيل البرصي ) ٤(

 =قال . إنه هو الذي لقبه قطربا ؛ ملباكرته إياه يف األسحار : أخذ عن سيبويه وغريه، ويقال 



 
 

  
 

ُّ  أأجلد  ًيبة  ُجودي فقالت جم: فقلت هلا   ُ هازلَ أم أنتَ هذا منكْ
؛ فأبـدهلا ألفـا حمضـة ؛ ألهنـا واجبـة التخفيـف  )٢(ومنهم من خففها بالبدل 

 املفتوحـة بعـد فـتح بالبـدل جـوازا كــ )٤(خففـت  وإنام ، بالبدل)٣(فتخفيفه 
]  & [ .  

ـرين ـدل مــذهب األكـث ـاوالـب ـذي قرأـن ـن النحــاة وأهــل األداء، وهــو اـل   ـم
ــــــن  ــــــق اـب ــــــه مـــــــن طرـي ــــــْلَغـب   صـــــــاحب)٦(، ومكـــــــي)٥(ونـب

                                                

 ) .هـ ٢٠٦(تويف سنة . وكان موثقا فيام حيكيه : اخلطيب  =
وانظر مقدمة كتاب ) ١/٢٤٢(بغية الوعاة ) ٥/٣٧٨(لسان امليزان ) ٣/٢٩٨(تاريخ بغداد 

 )٥٥-١٧ص (األضداد لقرب للدكتور حنا حداد 
 . مجيل بن عبداهللا بن معمر بن صباح أبو عمرو العذري )١(

 .وقيل بعدها ) هـ٨٢(تويف سنة . ً دينا ،ً حييا،ً وكان عفيفا، من أشهر شعراء الغزل،شاعر أموي 
 )١/٣٩٧(خزانة األدب ) ٤/١٨١(عالم النبالء سري أ) ١/٤٣٤( الشعر والشعراء 

 ) ١١٦ص (والبيت يف ديوانه  
 .إقامة األلف والياء والواو مقام اهلمزة عوضا عنها :البدل ) ٢(

 )٣٧ص(خمترص العبارات 
 . بتخفيفها ) : جـ(يف )  ٣(
لبدل ا: ألن املذهب يف املفتوحتني ) ...كام خففت(ولعل املقصود . كذا يف مجيع النسخ ) ٤(

 ولبعض القراء ؛  وهذا خاص لورش من طريق الشاطبية ،فيكون وجه البدل جائز؛ والتسهيل 
 .لوجود الوجه اآلخر وهو التسهيل 

 . احللبي ون بن مبارك أبو احلسنُبْلَطاهر بن عبداملنعم بن عبيداهللا بن غ) ٥(
 . " الثامنرة يف القراءاتالتذك"  ألف كتاب ، وقرأ عليه أبو عمرو الداين،أخذ القراءة عن والده

 .) هـ٣٩٩(تويف سنة 
 التذكرة يف القراءات"مقدمة كتاب ) ١/٣٣٩(غاية النهاية ) ١/٣٦٩(معرفة القراء الكبار 

 ) ٧٠-٢٩ص (لألستاذ أيمن سويد  "الثامن
 =  .مكي بن أيب طالب بن محوش بن حممد أبو حممد القييس القرياوين ثم األندليس القرطبي) ٦(
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ـدوي ،)١( "رةـالتبصــ" ـاس املـه ـة" صــاحب )٢( وأيب العـب  وأيب ،)٣ ("اهلداـي
َ، وأيب عبداهللا بن رش"اهلادي" صاحب )٤(عبداهللا بن سفيان  صاحب )٥(يح ُ

ــن القاســـم ،)٦( "الـكــايف" ــن ا)٧( وأيب القاســـم ـب  صـــاحب )٨(ام َّحـــَلف ـب
                                                

 ،" السبعرة يف القراءاتـالتبص" له كتب كثرية منها ،قرأ عىل طاهر بن غلبون وأبيه. ) هـ٣٥٥(ولد سنة  =
  .)هـ٤٣٧(تويف سنة  . "اهلداية يف معاين القرآن" و،"الكشف عن وجوه علل القراءات"و 

 )٢/٣٠٩(غاية النهاية ) ١/٣٩٤(معرفة القراء 
 )  ٢٧٦ ،٢٥٨ص (التبرصة يف القراءات السبع ) ١(
 .أمحد بن عامر أبو العباس املهدوي ) ٢(

اهلداية يف القراءات " له مؤلفات كثرية منها ،وغريه قرأ عىل حممد بن سفيان ،اإلمام العالمة
 .) هـ ٤٣٠(تويف سنة  . "التحصيل" و،"التفصيل" و،"السبع

 كتورد لل"رشح اهلداية "مقدمة كتاب ) ١/٩٢(غاية النهاية ) ١/٣٩٩(معرفة القراء الكبار 
 ) ١٠٨-١/٥٥ (حازم حيدر

 )١/٣٤،٣٩(رشح اهلداية ) ٣(
 .حممد بن سفيان أبو عبداهللا القريواين ) ٤(

( تويف عام  . "اهلادي" له كتاب ، عرض الروايات عىل أيب الطيب بن غلبون،الفقيه املالكي
 .)هـ٤١٥

 )٥/٨٠(شذرات الذهب ) ٢/١٤٧(غاية النهاية ) ١/٣٨٠(معرفة القراء الكبار 
َد بن رشيح بن أمحد بن حممد الرعيني أبو عبداهللا األشبييل حمم) ٥( ُ. 

؛  وكان من مجلة املقرئني وخيارهم :قال ابن بشكوال . ً سمع وروى كثريا ،)هـ٣٩٢(ولد سنة 
 ) .هـ٤٧٦(تويف يف شوال سنة . "الكايف يف القراءات السبع"له كتاب . ثقة يف روايته 

قدمة م) ٢/١٥٣(غاية النهاية ) ١٨/٥٥٤(م النبالء سري أعال) ٢/١٥٣(الصلة البن بشكوال 
 ) ٨٦-٣٨ص (سامل الزهراين كتاب الكايف يف القراءات السبع حتقيق 

 )٢١٠،٢٣٢ص (الكايف يف القراءات السبع ) ٦(
 ) . جـ(ليست يف )  بن القاسم) (٧(
 = .عبدالرمحن بن عتيق بن خلف أبو القاسم بن الفحام الصقيل ) ٨(



 
 

  
 

ـد" ـة،)١( "التجرـي ـراقيني قاطـب ـاين يف  ، والـع ـو الوجــه الـث  ،"الكامــل"وـه
 حركة اهلمزة بعد الالم )٤( فمن مل ينقل ،)٣( "الشاطبية" و،)٢( "التيسري"و

؛ )٧(ً مشبعاً األلف بعد اهلمزة األوىل مدا)٦(  عىل)٥( َّدَإىل الالم الساكنة قبلها م
، وأيب )١٠( وقالون ،)٩( كورش)٨( ومن نقل،اتح السوراللتقاء الساكنني كفو

                                                

 .) هـ٥٣٦(تويف سنة  . "التجريد"  مؤلف كتاب ،تقريبا) هـ٤٢٥(ولد سنة  =
 مقدمة )١/٣٧٤( غاية النهاية )١/٤٧٢(معرفة القراء الكبار ) ١٩/٣٨٧(سري أعالم النبالء 

 ) ٢٣-١١ص (ضاري العايص  . حتقيق كتاب التجريد د
 ) ١٣٧ص (التجريد لبغية املريد ) ١(
 )١٤٨،٣١٠ص (التيسري يف القراءات السبع ) ٢(
 )٨٨ص (الوايف رشح الشاطبية ) ٣(
 . فمن ينقل ) : جـ(يف )  ٤(
  .إطالة الصوت بأحد حروف املد مالقاة اهلمز أو السكون: املد ) ٥(

 )١٠٦ص  (خمترص العبارات) ٧٤ص(رياضة اللسان 
فاملذهب  ملن ينقل ؛ واملعنى بدوهنا أوضح  ،مقحمة) عىل( ولعل كلمة  ،كذا يف مجيع النسخ) ٦(

َّمزة بعد الالم إىل الالم الساكنة قبلها مد األلف بعد اهلمزة األوىل مدا مشبعا حركة اهل َ. 
 .إمتام احلكم املطلوب يف املدود الفرعية الزائدة عىل مقدار املد الطبيعي  :اإلشباع ) ٧(

 ) ٢٤ص(خمترص العبارات ) ٢٧٧ص (مرشد القارئ 
 . حذف اهلمزة حتويل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها مع: النقل ) ٨(

 ) ١٢٥ص  (خمترص العبارات) ٤٢ص (إبراز املعاين ) ١٣٦ص ( العطارإفادات
  .املرصيعثامن بن سعيد أبو سعيد القريش موالهم ) ٩(

 .) هـ١٩٧( تويف بمرص سنة  .يروي عن نافع بن أيب نعيم) هـ١١٠(ولد سنة . امللقب بورش 
 )١/٥٠٢( غاية النهاية )١/١٥٢(معرفة القراء الكبار) ٩/٢٩٥(سري أعالم النبالء 

 .قي أبو موسى املديني رعيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الز) ١٠(
 = ) هـ٢٢٠(تويف سنة .  ولقب قالون جلودة قراءته ،قارئ أهل املدينة يف زمانه ونحوهيم
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 أو ال ؛ فـإن مل يعتـد بحركتهـا )٣( بالعارض)٢( فال خيلو إما أن يعتد )١(جعفر
 النقل عارض وجـب حينئـذ مـد األلـف بعـد مهـزة )٥( سكوهنا إذ )٤(وقدر 

  وإن اعتد،)٦(النقل عدم  كام جيب مدها حالة ً مشبعاًاالستفهام مدا)] أ/٣(أ[/
َبحركتها قص طاهر )] أ/٣٤(ب [/وهذان الوجهان نص عليهام أبو احلسن . َرـَ

 حالة )٨( ]! #  [ حالة النقل، ويف )٧(  ]s  q[ون وغريه يف ُبْلَبن غ
 . ، وذلك أصل مطرد عند القراء )٩(الوصل 

                                                

 )  ١/٦١٥(غاية النهاية ) ١/١٥٥(معرفة القراء الكبار  ) ١٠/٣٢٦(سري أعالم النبالء  =
 .  بن القعقاع أبو جعفر املخزومي املدين يزيد) ١(

تويف سنة . بن عباس وأيب هريرة  ا عرض القرآن عىل ، تابعي مشهور،أحد القراء العرشة
  )هـ١٣٠(

 ) ٢/٣٨٢(غاية النهاية )  ١/٧٢(معرفة القراء الكبار 
 . أما يعتد ) : ب(يف ) ٢(
 . بالعارض : وكأهنا عدلت إىل . عن العارض ) : أ(يف ) ٣(

ًيء خارجا ـما يكون حمموال عىل الش : ًواصطالحا.ٍاليشء حيول دون يشء آخر:لغة : ارض عال
 األصل . ًالطارئ أو احلادث للكلمة أو العبارة أو الرتكيب يسمى عارضا لوضع فا،عنه

 ) ١١ص (حاتم التميمي . والعارض يف أحكام التجويد والقراءات د
 . بقدر ) : جـ(يف )  ٤(
 . إذا : ) أ(يف )  ٥(
ُ وما أثبت هو الصحيح يدل عىل ذلك ما ذكره .حالة النقل ) : ب(و ) أ(وأما يف  ،)جـ(يف كذا )  ٦(

 .آنفا يف مذهب من مل ينقل 
 ) . الناس: (زيادة ) جـ(ويف  . ٢-١سورة العنكبوت آية رقم ) ٧(
  .٢-١سورة آل عمران آية رقم ) ٨(
  )١/٧١( التذكرة يف القراءات الثامن ) ٩(



 
 

  
 

 وذلـك ،إذا علم ذلك ؛ فإن لورش مذهبا آخر خيتص بـه يف املـد بعـد اهلمـز
 نقلـوا عـن ورش )٢( األئمة الـذين )١(ه املسألة، فتقول املقصود من ذكر هذ

 وشبهه ال خيلو عندهم حرف املد األول )٤( ] &  [ و )٣( ]   �  [من باب 
ُ إما أن يكون واجب البدل أو جائزه، فمن كـان عنـده جـائز ]  K[من  َ ِ

 فال جيوز أن يلحق عنده بباب "الشاطبية"و )٥( "التيسري"البدل كصاحب 
& [ و]�[ &  [اب بـ؛ بـل ب )٧( واجب البـدل )٦( ؛ ألنه ]     [ 
 فإنه جائز البدل ؛ لثبوت التسهيل عندهم يف القراءة األخرى؛ ،)٨( ]# [و

:  مثـل ً مشـبعاً مـدا)٩(فإن نظرنا إىل ما كان يف األصل قبـل النقـل مـددناهم 
E [و ] & [  وأما من كان عنده واجب ، حالة البدل أيضا)١٠( ]  

  أن )١١(اجلمهور من أهـل األداء فـال جيـوز )] ب/٣(أ[/ذهبالبدل كام هو م
                                                

 .فيقول ) : ب(يف )  ١(
 ) . جـ(ليست يف ) الذين) (٢(
 . وغريها ١٣سورة البقرة  آية رقم ) ٣(
  .٧٤سورة األنعام آية رقم ) ٤(
 )١٤٩ص (التيسري يف القراءات السبع ) ٥(
 .فإنه )  : جـ(يف )  ٦(
 ) .جـ(وأحلقت يف هامش ) ب(و)  أ(من ) البدل ... أو جائزه )  (٧(
  .٧٢ية رقم سورة هود آ) ٨(
 .مددنا ) : جـ(و) ب(يف ) ٩(
  .٦٢ واألنبياء آية رقم ١١٦سورة املائدة ) ١٠(
 .أيضا :  زيادة  ) جـ(يف ) ١١(
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 إال ـعــىل تـقــدير اعـتــدادهم ] &  [ و] �  [ عـنــدهم بـبــاب )١(تلـحــق 
 وهو أن مذهبـه أن ،ُ أصل لورش ينبغي أن يعرف)٢ (بالعارض، وذلك بعد

 مهـزة أو سـاكن مـد ألجـل )٣(حرف املد الواقع بعد اهلمـزة إذا وقـع بعـده 
لغي األضـعف، وهـو مـده ألجـل اهلمـزة ُنه أقوى ؛ فياهلمزة والساكن ؛ أل

 بـعـده أو )٤(قبلـه؛ ألن مـد حـرف املـد للهمـزة قبلـه ضـعيف ومـده للهمـزة
لغي ُللساكن قوي، وإذا اجتمع معنا سببان ضعيف وقوي روعي األقوى وأ

ـورش يف ـذلك مل يـكـن ـل  ،)٦( ]º  « [و، )٥( ]¤  [:  األـضـعف، وـل
ٌ؛ بل وجه واحد ونحوه ثالثة أوجه)٧( ]4   5[و  وهو املـد مراعـاة ،ٌ

 ] º [للهمــزة والســاكن الــذي بعــد حــرف املــد، ولــه إذا وقــف عــىل 
 .  الثالثة األوجه التي له ؛ لزوال اهلمزة التي بعدها]4[و

وهـو نقـل احلركـة يمـد ]  K[ُفإذا علم ذلك ؛ فإن مل يعتد بالعارض يف 
 ،؛ ألن حركتها عارضة )٨(أجل سكون الالم)] أ/٤(أ[/ من ً مشبعاًلورش مدا

                                                
 .يلحق  ) : جـ(و) أ(يف )  ١(
 . تقدير : زيادة  ) جـ(يف  )٢(
 .بعد ) : ب(يف ) ٣(
 ).جـ(ليست يف )  قبله ضعيف ومده للهمزة)  (٤(
 .٢م سورة األنعام آية رق) ٥(
  .٧٠سورة هود آية رقم ) ٦(
 .١٦سورة يوسف آية رقم ) ٧(
 . الالم : ورضب عليها وكتب . اهلمزة ) : جـ(يف )  ٨(



 
 

  
 

y   [و، )١( ],  [و ،]¤  ¥  [: فهي عىل هذا التقدير مثل 
 z[ )وإن اعتددنا بالعارض وإىل ما آل إليه اللفظ يكون فيـه ثالثـة )٢ ،
 ويـقرصه ، مذهبه التوسـطْنَ ويوسطه م، مذهبه اإلشباعْنَ فيشبعه م:أوجه 

 .م  ؛ هذا حكم األلف التي قبل الال)٣( مذهبه القرصْنَم
 ] &[ و] �  [وأما األلف التي بعد الالم ؛ فإن من نقل عن ورش مد 

 ومل يفـرق ،منهم من أطلق فيها املد كسـائر البـاب : )٤(فيها عىل ثالثة أقسام 
  =  [؛ فإنـه اسـتثنى )٦( "رةـالتبص" صاحب )٥(بينهام وبني غريمها كمكي 

 وكأيب ،)٨( ومذهبه اإلشباع]  K[ومل يستثن ، )]ب/٣٤(ب[/) ٧(] <  
 ]A[؛ فإنه مل يستثنه مع اسـتثنائه )٩( "التيسري"عمرو الداين صاحب 

 ومـنهم مـن اسـتثناه كـام اسـتثنى غـريه كـأيب ، ومذهبه التوسـط،)١٠(وغريه 
                                                

 ١٤٤ و ١٤٣سورة األنعام آية رقم ) ١(
 ٥٩سورة يونس آية رقم ) ٢(
 .ترك الزيادة يف املد :  القرص) ٣(

 ) ٩٧ص( خمترص العبارات ) ١١٣ص (إبراز املعاين 
 . أقسام : كتب وورضب عليها . أوجه ) : ـج(يف ) ٤(
 . فمكي ) : ب(يف هامش )  ٥(
 )٢٥٩ص (التبرصة يف القراءات السبع ) ٦(
  .٥٠سورة النجم آية رقم ) ٧(
 . إشباع املد ) : جـ(يف ) ٨(
 )١٤٨ص (التيسري يف القراءات السبع ) ٩(
 =. ) ٢/٤٨٠ ("جلامع يف القراءات السبعا"لكنه استثناها يف ؛  "التيسري"أبو عمرو مل يستثنها يف ) ١٠(
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 وأيب عبـداهللا بـن رشيـح صـاحب ،"اهلـادي"عبداهللا بـن سـفيان صـاحب 
، )٢( "اهلدايـــــة" وأيب العبـــــاس املهـــــدوي صـــــاحب ،)١("الكـــــايف"

فـام أمجـع عـىل ؛ من مل يستثنه وال استثنى شيئا مـن البـاب )] ب/٤(أ[/ومنهم
K[مما اختلف فيه كـ  )٣( ]±[ و]m   [استثنائه كـ   =  [ و] 

، واـبـن )٦(، واألـهـوازي )٥( "العـنـوان"ـكـأيب الـطـاهر ـصـاحب  )٤( ]<  
 ـصــاحب )٨(ـمــة َيِّلَ وأيب احلـســن ـبــن ب،)٧("التجرـيــد"الفـحــام ـصــاحب 

                                                

 "املفردات" و"اإلجياز" يهوقد ذكر ابن اجلزري أن أبا عمرو نص عىل اخلالف فيها يف كتاب =
  )١/٣٤١(النرش .

 )٢١١ص(الكايف يف القراءات السبع ) ١(
 )١/٣٩(رشح اهلداية ) ٢(
 . وغريها ٣٤سورة اإلرساء آية رقم ) ٣(
املراد أن منهم من مل يستثنه وال استثنى شيئا من الباب مما أمجع عىل استثنائه ولعل ،  غري واضحةاجلملة) ٤(

 .وال مما اختلف فيه 
 )٤٣ص(العنوان يف القراءات السبع ) ٥(
 .احلسن بن عيل بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز أبو عيل األهوازي ) ٦(

تويف .  ليه أبو القاسم اهلذيل قرأ عىل ابن شنبوذ وابن جماهد، قرأ ع،باألهواز) هـ٣٦٢(ولد سنة 
 )هـ٤٤٦(سنة 

لسان ) ١/٢٢٠(غاية النهاية ) ١/٤٠٢( معرفة القراء الكبار) ١٨/١٣(سري أعالم النبالء 
مقدمة كتاب الوجيز يف رشح قراءات القرأة الثامنية أئمة األمصار اخلمسة ) ٢/٢٣٧(امليزان 

 )٤١-١١ص (للدكتور دريد حسن 
 )٩٨ص (انظر الوجيز 

 )١٣٨ص (لتجريد لبغية املريد ا) ٧(
 .مة أبوعيل األهوازي املييل القرياوين َيِّلَاحلسن بن خلف بن عبداهللا بن ب) ٨(

 =  . )هـ٥١٤(تويف سنة . "تلخيص العبارات" له كتاب وغريه،، قرأ عىل أيب معرش الطربي )هـ٤٢٧(ولد سنة 



 
 

  
 

 عندهم كام )٣( مستثنى )٢(تمل هلم وجهان أن يكون  ؛ فيح)١( "التلخيص"
فـإذا .   كمـن مل يسـتثنه)٥( مستثنى عنـدهم )٤(يكون ال  وأن ،استثناه غريهم

 "العـنـوان"جعلـنـاه ـغـري مـسـتثنى أـشـبعه ـمـن مذهـبـه اإلـشـباع كـصـاحب 
 .مةَيِّلَ وابن ب، ووسطه من مذهبه التوسط كاألهوازي"التجريد"و

ر لورش يف هذه الكلمة عىل تقدير جواز البدل فحينئذ يكون حاصل ما يظه
وعىل تقدير وجـوب  ،، ومن وافقهام)٧( والداين ،)٦(كام هو مذهب الشاطبي

 : بعارض يف املذهبني ستة أوجه )٨(البدل عىل مذهب غريهم إن مل يعتد 
، )١٠(، وهذا الوجه طريق الشاطبيً مشبعاًمد األول والثاين مدا :)٩( أحدها 

                                                

مقدمة حتقيق ) ٦/٦٨(هب شذرات الذ) ١/٢١١(غاية النهاية ) ١/٤٦٩(معرفة القراء الكبار  =
 )٧-٦ص( لسبيع حاكمي "تلخيص العبارات"كتاب 

 ) ٢٧،٢٨ص (تلخيص العبارات ) ١(
 . أن أن يكون ) : جـ(ويف .يكو ) : أ(يف ) ٢(
 .ًمستثنا :    هكذا كتبت) ب(يف )  ٣(
 .  وأن يكون ) : ب(و) أ(وأما يف .) جـ(يف كذا ) ٤(
 ) . ب(ليست يف ) عندهم)  (٥(
ُّاسم بن فريه بن خلف أبوالقاسم الشاطبي الرعيني الرضير الق) ٦( ْ ِ. 

تويف .  والرائية يف الرسم ، نظم قصيدته الالمية يف القراءات،)هـ٥٣٨(ولد سنة . اإلمام الكبري 
 ) .هـ٥٩٠(سنة 

 )٦/٤٩٤(شذرات الذهب ) ٢/٢٠(غاية النهاية ) ٢/٥٧٣(معرفة القراء الكبار
 )٣١٠ص (بع التيسري يف القراءات الس) ٧(
 . إن يعتد ) : جـ(يف ) ٨(
 ) .جــ(ليست يف ) أحدها)  (٩(
 )٧٥ص (الوايف رشح الشاطبية ) ١٠(
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، وال جيوز أن يكون لصاحب )٢( "التجريد"تمل لصاحب ، وحي)١(ومكي 
  .)٣(ألن مذهبه تسهيل األول )]أ/٥(أ[ /"العنوان"

، )٦("الشـاطبية" و)٥("التيسـري" الثاين طريق )٤(مد األول وتوسط:  الثاين
 .)٨(مة َيِّلَ، وابن ب)٧(وحيتمل األهوازي 

ـاين طرـيـق الـشـاطبي أيـضـا : الثاـلـث وطرـيـق اـبـن ، )٩(ـمـد األول وقرص الـث
َسـفيان، وابـن رش  واـبـن ،)١٢( وحيتـمـل األهـوازي ،)١١(واملهـدوي ، )١٠(ـيـحُ

 .)١٤( "التجريد" وصاحب ،)١٣(مةَيِّلَب
فهذه ثالثة أوجه مع مد األول عىل تقدير جواز البدل ووجوبه نظرا لألصل 

 .وعدما لالعتداد بالعارض 
                                                

 )٢٦٧ص (التبرصة يف القراءات السبع ) ١(
 )١٣٨ص (التجريد لبغية املريد ) ٢(
 .األوىل  ) : جـ(يف و) . ٤٦ص (العنوان يف القراءات السبع ) ٣(
 .توسيط ) : جـ(يف )  ٤(
 ) ١٤٩ص (تيسري يف القراءات السبعال) ٥(
 . طريق الشاطبية والتيسري ) : جـ(يف )  ٦(
 .لألهوازي ) : جـ(يف و ) . ٩٨ص (الوجيز يف رشح قراءات القرأة الثامنية ) ٧(
 )٢٨ص (تلخيص العبارات ) ٨(
 )٧٥ص (الوايف رشح الشاطبية ) ٩(
 )٢٢١ص(الكايف يف القراءات السبع ) ١٠(
 )١/٣٩(رشح اهلداية ) ١١(
 . لألهوازي ) : جـ(يف و) .٩٩ص (الوجيز يف رشح قراءات القرأة الثامنية )١٢(
 )٢٨ص (تلخيص العبارات ) ١٣(
 ) ٢٣٧ص ) (١٣٨ص (التجريد لبغية املريد ) ١٤(



 
 

  
 

قدير جواز  ثالثة أخرى عن ورش مع القرص يف األول عىل ت)١( وجيوز هلم 
َ من مد األول قرصه مع ما له يف )٢(البدل ووجوبه اعتدادا بالعارض ؛ فكل 

  . )٣( الثاين
 ويظهـر لـورش ،)٤(وهذه الستة أوجه جتوز  لقالون وأيب جعفـر يف الوقـف 

 :عىل تقدير وجوب البدل مع االعتداد بالعارض ثالثة أوجه 
: والثاين. )٦( "تجريدال"، وحيتمل لصاحب )٥(مدمها طريق مكي :  األول 

  . )٨ ( ويندرج يف الستة املتقدمة،)٧(ون ُبْلَرمها طريق أيب احلسن بن غـقص
ـــظ وهــــو التاســــع ـــث يف اللـف ـــم )]ب/٥(أ[/الثاـل والســــابع يف  ،يف احلـك

 ـمـذهب أـحـد ـبـالنص، وإـنـام )٩(توـسـطهام وال أعلـمـه : )] أ/٣٥(ب[/الواـقـع
 كام حيتمل عباراهتام الثامن )١٢(ة مَيِّلَ، وابن ب)١١( عبارة األهوازي)١٠(حيتمله 

                                                
 . وجتويزهم ) : جـ(يف )  ١(
 . وكل ) : جـ(يف ) ٢(
يق الشاطبية أنه إذا قرص يف فاملعروف من طر؛  أن هذا ليس عىل إطالقه -واهللا أعلم-يظهر يل ) ٣(

 .فليس له يف الثاين إال القرص  ،األول
 . وحلمزة إذا وقفت كالنقل ملن مذهبه ذلك عنه : زيادة ) جـ(يف ) ٤(
 )٢٧٧ص (التبرصة يف القراءات ) ٥(
 )١٣٨ص (التجريد لبغية املريد ) ٦(
 )١/١٠٩(التذكرة يف القراءات الثامن ) ٧(
 . الوجهان يف الستة املتقدمة ويتحد هذان) : جـ(يف ) ٨(
 . أعلم ) : جـ(يف ) ٩(
 . حتتمله ) : جـ(يف ) ١٠(
 )٩٩ص ( الوجيز يف رشح قراءات القرأة الثامنية )١١(
 )٢٨ص (تلخيص العبارات ) ١٢(
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ِ األول وقرص الثاين ؛ فإن قرئ هلام هبذا قرئ هلام )١(وهو توسيط : يف اللفظ  ُِ ُ
ِن منع هذا منع ما قبله إ و،بام قبله ُِ وهو  : )٢(ويبقى يف القسمة العقلية تاسع . ُ

 وهذا الوجه ال أعلمه مـذهب أحـد بـنص وال ،توسط األول وإشباع الثاين
 . واهللا أعلم  ،نزه عن ذلكُ وكتاب اهللا م،لاحتام

 ،املد: وأما مع التسهيل ؛ فيظهر لورش ثالثة أوجه ،فهذه األوجه مع البدل
 وحيتمـلـه ـكـالم ، الـشـاطبي)٣( واـلـقرص ؛ فاـملـد ـمـن ـظـاهر ـكـالم ،والتوـسـط

 ،)٤( وظـاهر كـالم الشـاطبي ، والتوسط طريق التيسري،"العنوان"صاحب 
 ومل أره ذكـره يف كتـاب ،ون إن أخـذ لـه بالتسـهيلُبـْلَوالـقرص طريـق ابـن غ

 ، كالم الشاطبي)٦( وهو ظاهر ،ريحـ أحد بالتص)٥( وال نقله عنه ،"التذكرة"
بـن اانتهى كالم الشـمس  . )٨( أيضا  )٧( "العنوان"وحيتمله كالم صاحب 

                                                
 .ورضب عليها . توسطهام : وكتب قبلها . توسط ) : جـ(يف ) ١(
 ورضب عليها . سا ) : أ(كتب قبلها يف ) ٢(
 .ورضب عىل األوىل ) . أ( كررت يف )كالم) (٣(
 ) . أ(وأحلقت يف هامش ) جـ(و) ب(من ) الشاطبي... وحيتمله )  (٤(
 . عن ) : ب(يف ) ٥(
 . ومعنى ظاهر : ) جـ(يف ) ٦(
 )٤٦ ،٤٣ص (العنوان يف القراءات السبع ) ٧(
 : ما نصه ) جـ(ورد يف هناية نسخة )  ٨(

فليأخذ ؛ وفيام ذكرناه كفاية ومتسع وغنى إن شاء اهللا تعاىل  ،فهذا ما تيرس إمالؤه يف هذه املسألة
دع ما ": وتطهر إليه نفسه قال صىل اهللا عليه وسلم  ،بام ينرشح له صدره ويثلج له قلبه(...) 

وإن أفتاك الناس أو  ،استفت قلبك"  : وقال صىل اهللا عليه وسلم ."يريبك إىل ما ال يريبك
 =(...) غفر اهللا لكاتبها ولقارئها .  حممد وآله وصحبه وسلم  وصىل اهللا عىل سيدنا."أفتوك 



 
 

  
 

 .اجلزري رمحه اهللا تعاىل 
ام النـفـع بعلوـمـه  ولـقـد أـجـاد ـشـيخنا حفـظـه اهللا تـعـاىل ـعـىل املـسـلمني، وأد

فتح الكبـري املتعـال "يف الدنيا والدين يف رسالته املسامة بـ )] أ/٦(أ[/وبركاته
ِبرشح مذهبة اإلشكال عن بعض كالم ذي اجلـالل ْ فأوضـح مشـكالت . "ُ

ٌفهي رسالة .  ورشحها بجوهر ذهنه،هذه اآلية الرشيفة ونظمها بقالب فكره
َجليلة املقدار ؛ مل يسبق إىل مثلها يف ُْ  قطـر مـن األقطـار أدام اهللا عليـه جزيـل ُ

 وهـا أنـا أغـرتف مـن بعـض بحـره ، وبوأه عىل صـنيعه دار السـالم،اإلنعام
معرتفا بتقصري اللسان ؛ ألين لست مـن أهـل هـذا امليـدان الـذي جتـول فيـه 
َّفحول الفرسان ؛ لكن ملا أمدين الشيخ حفظه اهللا تعاىل بنظره ؛ فحلت عـيل  َّ ََّ

ِبركة من بركته   أتنقح ؛ )٢( وبفيض إمداداته ،)١(؛ فرصت ببحر عرفانه أسبح ٌ
 والدرة الغويصـة اليتيمـة ؛ ،وأخذت بعضا من فوائد هذه الرسالة العظيمة

 :فأقول وباهللا املستعان وعليه املعول والتكالن 
 قـرأ )٣(علم أن نافعـا اإذا عرفـت ذلـك فـ: قال الشيخ حفظه اهللا تعـاىل        

                                                

واحلمدهللا رب العاملني يف اليوم التاسع شهر املحرم احلرام يف البلد احلرام سنة أربع وعرشين بعد  =
 .األلف املبارك يف رباط ربيع واحلمدهللا رب العاملني 

 .أسيح ) : أ(يف ) ١(
 .امتداداته ) : أ(يف ) ٢(
 .عبدالرمحن بن أيب نعيم أبو رويم الليثي املديننافع بن ) ٣(

 قرأ عىل أيب جعفر وقرأ عليه قالون ،رهـ وإمام أهل املدينة يف القراءة يف عص،أحد القراء السبعة
 ) هـ١٦٩( تويف سنة ،وورش

 ) ٢/٣٣٠( غاية النهاية ) ١/١٠٧(معرفة القراء الكبار ) ٥/٣٦٨(وفيات األعيان 
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فاملد عىل أنه مل يعتد بالعارض،  ،)]ب/٦(أ/[املد والقرص ب] K[  بالنقل يف
ْر عىل أنه اعتد به لكـون السـكون زال بالنقـل، وعنـه تسـهيل مهـزة ـوالقص

 . لورش]Ã [ر ـ عىل قص)٢( ؛ هذا كله )١(الوصل من غري إدخال 
 .عىل قرص املنفصل ومده  )]ب٣٥(ب /[ أما قالون فليس له إال ذلك 

ـأيت ـسـتة أوـجـه ]Ã  [ ـثـم ـعـىل التوـسـط يف  التوـسـط واـملـد  : ـلـورش ـت
ـفـوالقصــ ـالم،)٤( )الن ()٣(ر يف أـل ـة يف اـل ـذلك الثالـث ـوجهي ،)٥( وـك ـم ـب  ـث
 . ومها التوسط والقرص،التسهيل

 واملـد ، تأيت عليـه باملـد يف األلـف بعـد مهـزة االسـتفهام] Ã [وعىل مد 
 اهلمـزة )٦(ر يف األلـف الكائنـة بعـد ـ، ثم تـأيت بالقصـ)ال(ر يف ألف ـوالقص

                                                
 .لف بني مهزتني التقتا ملن له الفصل بينهام جمال األ: اإلدخال ) ١(

 ) ٧٨ص(خمترص العبارات ) ٦٧ص (التمهيد يف علم التجويد 
 ) . الكلمة(ورضب عىل ) هذا(إىل ) هذه(وعدلت . هذه الكلمة كله ) : أ(يف ) ٢(
 .ألف : إىل ) أل(وعدلت بمسح . األلف ) : أ(كتبت يف ) ٣(
ولعل األقرب أن تكون ) . الن( املراد األلف التي بعد الالم وهذا يعني أن) . ب(و) أ(كذا يف ) ٤(

:   لكانت هي الالم التي ذكرها بعد) الن(ألهنا لو كانت ألف ؛ ) ءاالن(األلف التي قبل الالم 
 .مد إال حرف مد والالم ليست كذلكُي  الألنه وعرب عنها بالالم جتوزا ،)وكذلك الثالثة بالالم(

مع الثالثة يف الالم حتتاج إىل حترير ) ءاالن(التوسط واملد والقرص يف ألف  :  األوجه الثالثة وهي)٥(
 وهناك خالف فيام إذا كانت معتدا بالعارض أم ال كام نقل ،أكثر فلم تتفق مجيع الطرق عىل ذلك

 ) ٤٢ص (املؤلف عن ابن اجلزري آنفا 
 . بعده  ) : ب(يف ) ٦(



 
 

  
 

 ثـم تـأيت ،فيحصـل أربعـة أوجـه. رهـوقصـ) الن ()١(املذكورة واملد يف ألـف
 )٢( يف ألـف بتسهيل مهزة الوصل الكائنة بعد مهزة االستفهام واملد والقرص

 .] Ã [ مع ]  K[هذا إذا ركبت ؛ ) الن(
 عىل وجه اإلبدال ستة أوجه، ] K[؛ فلك يف ]É [ وأما إذا وقفت عىل

)] أ/٧(أ[/)٤( يف مد األلف بعد مهزة االستفهام املد والتوسط)٣(وذلك أن لك

 وعـىل التوـسـط ـيـأيت ، هـذه الثالـثـة] K[وـعـىل املـد ـيـأيت يف . رـوالقصـ
 .ر ال غري؛ فهذه ستة أوجه ـر القصـ وعىل القص، توسط وقرص] K[يف

 ،والتوـسـط ،اـملـد:  أسـهلت ـمهـزة الوـصـل ـتـأيت بثالـثـة أوـجـه وـهـي)٥(  وإن
 . ؛ فجملة األوجه بأوجه التسهيل تسعة]K[ف ر يف ألـوالقص

K[ )٦( وأما إذا وقفت عىل   بثالثـة أوجـه يف )٧( أي عىل نوهنا ؛ فتـأيت ]  
 وتأيت عىل مد األلف الكائنة بعـد ،رـاملد والتوسط والقص: مهزة االستفهام 

، وعـىل التوسـط يف ]  K[ر يف ـمهزة االستفهام باملـد والتوسـط والقصـ
                                                

 .ألف : إىل ) أل(وعدلت بمسح . األلف ) : أ(كتبت يف )  ١(
 .ألف : إىل ) أل(وعدلت بمسح . األلف ) : أ(كتبت يف ) ٢(
 .لك  : وعدلت إىل . ذلك ) : أ(كتبت يف ) ٣(
وعليه ال يرتتب توسط  ،التوسط يف األلف التي بعد مهزة االستفهام ليس من طريق الشاطبية) ٤(

 ).الن(وقرص يف ألف 
 . وإذ )  : ب(يف ) ٥(
 ) ب( يف هامش توأحلق.   )أ(من )  عىل)  (٦(
 . تأيت ) :  ب(يف ) ٧(
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 ثـم ،ر فاجلملة بتسـعة أوجـهـ وكذا عىل القص،وجه املذكورةاأللف تأيت باأل
 . تأيت بأوجه التسهيل الثالثة ؛ فاجلملة اثنا عرش وجها 

َّوهـذا ال يتـأتى :  تلميذ الشمس ابن اجلزري )٢( ذلك حممد بن أسد )١(قال  َ
فـإن الشـمس . ] K[ بـ )٣(  وابتدأت ]É  [إال إذا وقفت عىل اهلاء من 

 )٤( ـعـام قبلهـا ؛ فـقـال]  K[ بيتـني ـفـيام يتعلـق بقطـع ابـن اجلـزري نـظـم
  :)]ب/٧(أ[/

ُ يف اآلن ستة)٥(ق َرْلألز َعىل و          ٍ أوجه   ِ َ ٍه إبدال ْجَ ِ وصلها جتر لدىِ ْ َ ْ َ)٦(   
َفمد وث ََّ َا ثم وسطــــث ثانيِّلُ ّ ِ          به    ْنَ ُ وبقرص ثِ ٍَ ْم بالقرص مع قصْ َ َِ ْ   ِرــَّ

                                                
 .قاله ) : أ(يف ) ١(
:  ولعل الصواب ،حممد بن أسد: ومل أجد من تالميذ ابن اجلزري من اسمه . كذا يف النسختني ) ٢(

 :وهو )  ١/٢٤٢ ("غيث النفع" انظر ،أمحد بن أسد
 .الدين أبو العباس الشافعيأمحد بن أسد بن عبدالواحد بن أمحد األميوطي اإلسكندري شهاب 

 و ،"رشح حرز األماين"له من املؤلفات .  مشارك يف بعض العلوم ، شاعر،)هـ٨٠٨(ولد سنة 
 ) .هـ٨٨٢(تويف سنة . " أرجوزة الذيل املرتف من األرشف إىل األرشف يف التاريخ"

 ) ١/١٠٢(معجم املؤلفني ) ٤/١٢٢(هدية العارفني )  ١/١٨٩(الضوء الالمع 
 .وابتديت ) : ب(يف ) ٣(
 .وصله : وفيه) ١/٣٥٩(النرش ) ٤(
 .لألزراق ) : ب(يف ) ٥(

 .يوسف بن عمرو بن يسار األزرق أبو يعقوب املدين ثم املرصي 
 )هـ٢٤٠(تويف يف حدود سنة .  وأتقن عنه األداء ،لزم ورشا مدة طويلة
 )٢/٤٠٣(غاية النهاية  ) ١/١٨٦(معرفة القراء الكبار 

 .ري جت) : أ(يف ) ٦(



 
 

  
 

 يف بيتني من بحر الرجـز ؛ )٢( الدين القباقبي)١(خ حممد شمس ونظمها الشي
 :)٣(فقال 

ًوإن يصل مبدال  ْْ َ َُ ّ اآلن ومد)٤(ْ ِوىل ثلثُ األ)٥(ق ٍَرْألز           ُ ّ األخرى وعدّ َ َ ْ ُ 
ْ كل منهام وقص)٦( َتوسيط ْرهـــَ ُوالسادس التوسيط            َ  ْ لهُ فالقرص)٧(َّ

 .انتهى  )]أ/٣٦(ب/[
، وليس )١٠( عن أيب جعفر )٩(ان ْدَر ابن و)ةَّرُّالد( نافعا من طريق )٨(افق  وو

                                                
 .ورضب عليها . نظم :  زيادة ) أ(يف ) ١(
 .حممد بن خليل بن أيب بكر شمس الدين املعروف بابن القباقبي ) ٢(

 إيضاح الرموز" له كتب كثرية منها ،  عامل بالقراءات،ولد وتعلم يف حلب. ) هـ٧٧٨(ولد سنة 
  .)هـ٨٤٩(تويف يف بيت املقدس سنة  . "ومفتاح الكنوز

 للدكتور أمحد "إيضاح الرموز"مقدمة كتاب ) ٦/١١٧(األعالم ) ٧/٢٦٥ (شذرات الذهب
  )٣٦-١٣ص (شكري 

 .وإن تصل :  وفيه )١٢٢ص  (الكنوزإيضاح الرموز ومفتاح ) ٣(
 .مبدال : وكتب يف اهلامش  . منه ) : ب(يف ) ٤(
 .ألزراق ) : ب(يف ) ٥(
 .لطاء لكن وضع نقطتني حتت السطر بني السني وا. توسط ) : أ(يف ) ٦(
 .لكن وضع نقطتني حتت السطر بني السني والطاء . التوسط ) : أ(يف ) ٧(
 .ووافق : وصححت يف اهلامش وكتب . وافف ) : ب(يف ) ٨(
 .عيسى بن وردان أبو احلارث املدين) ٩(

هو من جلة أصحاب نافع : قال الداين .  عرض عىل نافع ،وراو حمقق ضابط ، حاذقئ إمام مقر
 .) هـ١٦٠(مات يف حدود  . اإلسناد شاركه يف وقد ،وقدمائهم

 ) ١/٦١٦(غاية النهاية ) ١/١١١(معرفة القراء الكبار 
َّاإليضاح رشح اإلمام الزبيدي عىل متن الدرة ) ١٠(  ) ١٣٩ص (ُّ
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 وأما محـزة ، من خالف يف ذلك ؛ بل هم عىل أصوهلم)بة النرشِّيَط(يف طريق 
 وإذا ، وكـذا الوجهـان عـىل التسـهيل، وعدمه عـىل التحقيـق)١(فله السكت 

جه التسـهيل  وكذا عىل و،وقف فهو عىل أصله من الوقف بالنقل والسكت
 . النقل والسكت 

وأما إذا أردت أن تقف له بأوجه الوقف اجلارية بني القراء؛ فله يف ذلك اثنا 
 وأوـجـه ،رـ والقـصـ، والتوسـط،اـملـد: ، وهـي أوـجـه النقـل )٢(ر وجـهـا ـعشـ

 وأوجه السكت عـىل ، وكذا أوجه التسهيل الثالثة،الثالثة)] أ/٨(أ[/السكت
 . ذلك ؛ فقل من يتنبه لذلكالتسهيل الثالثة أيضا ؛ فافهم

 ،)٤(وحفـص ، )٣( ابـن ذكـوان )رـبـة النشـِّيَط(ووافقه يف السكت من طريق 
                                                

 .قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غري تنفس : السكت ) ١(
 .) ٧١ص (خمترص العبارات ) ١/٢٠٦(النرش 

 وذلك ألن من مذهبه وقفا النقل ؛ فإذا نقل حركة ، يظهر أن حلمزة وقفا مخسة عرش وجهاالذي) ٢(
 بالعارض يكون اعتددنا فإذا  ؛ فتتحرك الالم بحركة عارضة ؛اهلمزة إىل الساكن قبلها وهو الالم

ف التي بعد مهزة االستفهام بدل مع القرص اعتدادا بالعارض مع أوجه املد العارض لله يف األ
ذكرها سيثني عرش وجها التي  إىل االباإلضافةفهذه ثالثة أوجه ؛ ي املد والتوسط والقرص وه

البسط يف ) ٢/٦٩٤(غيث النفع للصفاقيس انظر .فيكون املجموع مخسة عرش وجها ؛ املؤلف 
 .) ٣٢٨ص (سمر العشا  ،القراءات العرش

 . أبو عمرو الدمشقي  بن ذكوانعبداهللا بن أمحد بن برش) ٣(
 "أقسام القرآن" كتاب له. روى عنه القراءة هارون بن موسى األخفش ) هـ١٧٣(سنة ولد 

 ) .هـ ٢٩٢( تويف سنة .وغريه
 ) ٣/١٩٢(شذرات الذهب ) ١/٤٠٤(غاية النهاية ) ١/١٩٨(معرفة القراء الكبار 

 .حفص بن سليامن بن املغرية أبو عمرو األسدي الكويف ) ٤(
 = وغلبت قراءته عىل ،قرأ هباأ نزل بغداد و،ربيبه كان صاحب عاصم و،)هـ٩٠(ولد سنة 



 
 

  
 

ـس ـاره)٢( عــن خلــف)١(وإدرـي ـق ، يف اختـي  وهــم عــىل أصــوهلم مــن حتقـي
 . )٣(وتسهيل

 يتعلـق بمـذهب ورش يف )٥( ما)٤(امليسَْربَّوقد نظم العالمة الشيخ عيل الش
]K [٦(؛ فقال(: 

ِ    مع اآلن باإلبدال وجهان مع عرش     آمنتم حيث ركبت   يف)٧(لألزرق  ْ 
                                                

  .)هـ١٨٠(تويف سنة . األمصار =
 ) ١/٢٤٥(غاية النهاية ) ١/١٤٠(معرفة القراء الكبار 

 .إدريس بن عبدالكريم احلداد أبو احلسن البغدادي ) ١(
 .) هـ٢٩٢(تويف سنة . جماهد وابن شنبوذ ابن  روى عنه ،قرأ عىل خلف بن هشام

 ) ١/٢٥٤(معرفة القراء الكبار ) ١٤/٤٤(لنبالء سري أعالم ا
 .خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو حممد البزار املقرئ البغدادي ) ٢(

وأخذ حرف نافع عن إيب إسحاق  ،رهم سليم عن محزةهقرأ عىل مجاعة أش) هـ١٥٠(ولد سنة 
  .)هـ٢٢٩( تويف سنة . قرأ عليه احللواين والكسائي وغريمها ،املسيبي

  ) ١/٢٧٣(غاية النهاية ) ١/٢٠٨(معرفة القراء الكبار ) ١٠/٥٧٦(أعالم النبالء سري 
ِّاهلادي رشح طيبة النرش يف القراءات العرش) ٣(  ملحمد سامل  والكشف عن علل القراءات وتوجيههاَ

 )٢٣٩ص (حميسن 
 .امليس َْربَّعيل بن عيل نور الدين أبو الضياء الش) ٤(

 نسبة إىل شرباملس امليسَْربَّالش و، فقيه شافعي مرصي،م باألزهرّلم وعّ تعل،)هـ٩٩٧(ولد عام 
حاشية " و،"حاشية عىل املواهب اللدنية للقسطالين": وصنف كتبا منها . قرية بالغربية بمصـر 

  .)هـ١٠٨٧(تويف سنة  . "عىل رشح املقدمة اجلزرية يف التجويد
 ) .٢/٤٧٨(فني  معجم املؤل)٣١٤ /٤( األعالم ) ٢/١٣٤( خالصة األثر 

 ) ب(كررت يف ) ما) (٥(
 . ومل يسمه . ونظمها شيخنا : وقال ) ٢/١١٣ ("إحتاف فضالء البرش"األبيات البنا يف هذه ذكر ) ٦(
 . ورضب عليها . اآلن : وفيها زيادة . لألزراق ) :  ب(يف ) ٧(
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ِ ألول مدى الن والثاين بالقرص              ) ١(رــفإن تقرص آمنتم فمد واقص ْ َ ِ 
 ِادر )٤( مع املد والتوسيط والقرص ذا ْنَ ووسط)٣(قرصأ )٢(َوإن وسطت فالثاين 

ُومع مدها مد فقرص وعكسه          ُ ِوقرصمها واملد ذا ظاهر النرش               ٌْ ُ 
ـي عـشـ ـنظم ـعـىل االثـن ـترص يف اـل ـاقي ،ر وجـهـاـإال أـنـه رـمحـه اهللا اـق  وـتـرك ـب

  .)٥(األوجه؛ أي أوجه التسهيل اخلمسة 
¿  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  [واحلاصل أنك إذا أردت اجلمع لقوله تعاىل 

  Ê     É  È  Ç[/ ][وركبت )] ب/٨(أ  Ã[ مع ]K [ فتبتدئ 
 املد ]  K[وثالثة أوجه يف  ،)٧( وعدم الصلة ] É[  يف)٦(ن بالقرصلقالو

 ويندرج ، بالبدل والتسهيل)٨( ثم تعطف عليه أبا عمرو ،والقرص والتسهيل
                                                

 .فمد أو قرصت ) : أ(يف ) ١(
 ) .ب(وأحلقت يف هامش ) أ(من ) فالثاين) (٢(
 .فاقرص ) : ب(يف ) ٣(
 .ذا إ) : أ(يف ) ٤(
 ) .ب(ليست يف )  أي أوجه التسهيل اخلمسة(و. هـ يتولف ا: . زيادة ) أ(يف ) ٥(
 ) . ب(ليست يف ) بالقرص) (٦(
النطق هباء الضمري املكني هبا عن املفرد الغائب موصولة بحرف مد لفظي يناسب : الصلة ) ٧(

 .رسها بياء فيوصل ضمها بواو ويوصل ك،حركتها
 )٧٨ص (خمترص العبارات ) ١٧ص (اإلضاءة يف بيان أصول القراءة 

 .بن العالء بن عامر أبو عمرو املازين البرصي اان عىل الصحيح َّبِز) ٨(
 ،قرأ عىل احلسن البرصي وعاصم وابن كثري وغريهم. ) هـ٦٨(ولد سنة . أحد القراء السبعة 

  .)هـ١٥٤( سنة تويف . خلق كثريروى عنه يونس بن حبيب و
 ) ١/٥٠٢(غاية النهاية ) ١/١٠٠(معرفة القراء الكبار) ١٥٣ص (مشاهري علامء األمصار 



 
 

  
 

 ]É[ ثـم تـأيت باملـد يف ،)ةَّرُّالـد( إن كنت تقـرأ مـن طريـق )١(معه يعقوب 
عمـرو  وتعطف عليه أبا ،]  K[ وعليه األوجه الثالثة يف ،وعدم الصلة

 إن كنـت تقـرأ )٣( وعاصـم )٢( ويندرج مـع أيب عمـرو ابـن عـامر ،كام تقدم
 يف )٤( ثم تأيت باملد، وإال فتأيت باملد البن عامر وغريه بعد مد ورش،بمرتبتني
] É [وتعطـف عليـه ،املد والقرص والتسـهيل:  وعليه ثالثة أوجه ، لورش 

 أيت بالصلة مع عـدم ثم ت، ثم بالتسهيل والسكت،محزة بمد البدل والسكت
 ثـم تعطـف ، وعليها األوجه الثالثة املـذكورة كـام تقـدم، املد)]ب/٣٦(ب[/ 

دان إن كنـت ْرَ ويندرج مع قالون ابـن و،بالبدل والتسهيل  )٥(عليه ابن كثري

                                                
 .يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداهللا بن أيب إسحاق احلرضمي موالهم أبو حممد البرصي ) ١(

 . )هـ٢٠٥(تويف سنة  .وإمام أهل البرصة ومقرؤها  ،أحد القراء العرشة. ) هـ١١٧(ولد سنة 
 )٢/٢٨٦(غاية النهاية ) ١/١٥٧(معرفة القراء الكبار )  ١٠/١٦٩(سري أعالم النبالء 

 . الشامي –عىل األشهر –عبداهللا بن عامر بن يزيد بن متيم أبو عمران ) ٢(
 وتوىل القضاء بدمشق ، انتهت إليه رئاسة اإلقراء يف الشام، أحد القراء السبعة،)هـ٢١(ولد سنة 

  .)هـ١١٨(تويف سنة . 
 ) ١/٤٢٣(غاية النهاية )  ١/٨٢(معرفة القراء الكبار ) ٥/٢٩٢( سري أعالم النبالء 

 .عاصم بن هبدلة أيب النجود األسدي موالهم أبو بكر الكويف ) ٣(
 مجع بني الفصاحة واإلتقان والتجويد ، وقرأ عليه خلق كثري، تصدر لإلقراء،أحد القراء السبعة

 )هـ١٢٧(تويف سنة . 
  ) ١/٣٤٦(غاية النهاية  )  ١/٨٨( معرفة القراء الكبار )٥/٢٥٦(النبالء سري أعالم 

 .يف املد ثم رضب عليها ) : أ(كتب قبلها يف ) ٤(
  .عبداهللا بن كثري بن املطلب القريش من بني عبدالدار أبو معبد املكي) ٥(

 = قرأ عليه ،رهـ إمام أهل مكة يف القراءة يف عص،أدرك غري واحد من الصحابة. ) هـ٤٥(ولد سنة 
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 ثـم ، مـع ابـن كثـري)١(ابـن مجـاز )] أ/٩(أ[/ وينـدرج،)ةَّرُّالد(تقرأ من طريق 
 ثـم تـأيت لـورش ، األوجـه الثالثـة املتقدمـة وعليـه، باملد عـىل الصـلة)٢(تأيت

K[ وعليه ثامنية أوجه يف ]Ã [بالتوسط يف   ،املد يف اهلمـز:  وهي ] 
ر يف ـ والتوسـط والقصـ، والتوسـط يف اهلمـز.ر يف الـالم ـوالتوسط والقصـ

ـقرص يف اهلـمـز.)٣(اـلـالم  ـقرص يف اـلـالم ، واـل  والتـسـهيل يف . والتوـسـط واـل
 .  يف الالم  والتوسط والقرص،)٤(اهلمز

:  وهـي] K[ وعليه ستة أوجـه يف ،] Ã [ثم تأيت له باملد الطويل يف 
ر يف ـ واملد والقصـ،ر يف اهلمزـ والقص.ر يف الالم ـ واملد والقص،املد يف اهلمز

 وكذا إذا أردت مجـع .ر يف الالم ـ واملد والقص،والتسهيل يف اهلمز. )٥(الالم 
M [قوله تعاىل    L   K [لون باألوجه الثالثة املذكورة فتبتدئ لقا، 

 .والتسهيل  ،رـوالقص،املد: وهي 
 واـملـد والتوـسـط ،اـملـد يف اهلمـز:  وأمـا ورش فـلـه فيهـا تـسـعة أوـجـه وهـي 

                                                

 )هـ١٢٠(تويف سنة .   وغريهأبو عمرو بن العالء =
 ) ١/٤٤٣(غاية النهاية ) ١/٨٦(معرفة القراء الكبار ) ٣/٤١(وفيات األعيان 

 .سليامن بن مسلم بن مجاز الزهري أبو الربيع املدين ) ١(
 )هـ١٧٠(تويف سنة . لقعقاع ا قرأ عىل أيب جعفر يزيد بن ، جليل، ضابط،مقرئ

 ) ١/٣١٥(  غاية النهاية )١/٤٨٠( ساب األن
 ) . ب(ليست يف )  تأيت) (٢(
 .ورضب عليها . ثم تأيت باملد الطويل: زيادة ) ب(يف ) ٣(
 .ومسحت التاء املربوطة . اهلمزة : يف املواضع الثالثة ) أ(يف ) ٤(
 ) . ب(ليست يف )  والقرص يف اهلمز واملد والقرص يف الالم) (٥(



 
 

  
 

ر يف ـ والتوســــط والقصــــ، والتوســــط يف اهلمــــز.ر يف الــــالم ـوالقصــــ
 واملـد ،)٢( والتسهيل يف اهلمـز. ر يف اهلمز والالمـوالقص)] ب/٩(أ[/.)١(الالم

  . )٣( انتهى. لتوسط والقرص يف الالم وا
,   [وأما قوله تعاىل    x  [وقولـه تعـاىل ،  يف موضعي األنعـام]+  

 |{  z   y[وقولـه تعـاىل  ، يف موضع يـونس]   M  L  KJ[ يف 
  .)٥(فلجميع القراء فيهن البدل والتسهيل  ،)٤(سورة النمل 

9  :; [وأما قوله تعـاىل  رأه أبـو عمـرو وأبـو فقـ ؛ )٦( يف سـورة يـونس]  
  . )٧( وقرأه الباقون باإلخبار ،جعفر باالستفهام فلهام فيه البدل والتسهيل

 بـقـدر )٨( وحـكـى الـسـخاوي،واـملـد ـعـىل وـجـه الـبـدل بـقـدر ـثـالث ألـفـات
                                                

 .) ب(وأحلقت يف هامش  ،)أ(من )  اهلمز والتوسط والقرص يف الالموالتوسط يف) (١(
 .  التاء املربوطة فوق السطر تلكن كتب. اهلمز ) : أ(يف ) ٢(
 ) ٨٧ص (إرشاد املريد ) ٥٤ص(خمترص بلوغ األمنية ) ٧٠٠-٢/٦٩٥(انظر غيث النفع ) ٣(
  .٥٩آية رقم ) ٤(
 )١/٣٧٧(النرش ) ٥(
  .٨١آية رقم ) ٦(
 )٢/٢٨٦ )  (١/٣٨٧(النرش ) ٣٦٥ص  (ي املبتدإرشاد) ٢٠٦ص (سوط يف القراءات املب) ٧(
 .عيل بن حممد بن عبدالصمد أبو احلسن اهلمداين السخاوي ) ٨(

 ،وقرأ عليه أبو شامة ،وغريهقرأ عىل أيب القاسم الشاطبي . بسخا بمرص ) هـ٥٥٨(ولد سنة 
 . "الوسيلة إىل رشح العقيلة"ة وسامها  ورش الرائي،"فتح الوصيد" وسامها ،"الشاطبية"رشح 

  .)هـ ٦٤٣(تويف سنة 
مقدمة ) ١/٥٦٨(غاية النهاية ) ١٣/١٧٠(البداية والنهاية ) ٢/٦٣١(معرفة القراء الكبار 

 .) ٨٩-١/٢٣( موالي اإلدرييس كتاب فتح الوصيد للدكتور
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ْألفني َ ِ  واألكثر يقولـون يمـد بقـدر ثـالث ألفـات ، والوجهان صحيحان،)١(َ
 .انتهى 

َّوأما آيات االستفهام  ، واملـراد أن تتقـدم مهـزة االسـتفهام عـىل )٣( املكرر)٢(َ
ـذا( ـا(و) أـئ ـديم )٤() أئـن ـذا(، وتـق ـأخري ) أـئ ـا(وـت ـي تصــاحبها مهــزة ) أئـن الـت

وذلـك يف قولـه تعـاىل ، )أئـذا(عىل ) أئنا(ُاالستفهام وهو األكثر، وقد تقدم 
´  µ [)] أ/١٠(أ[/سورة والنازعات   ³  ²     º    ¹  ¸[ )٥( ،

ـا مــع مثلهــا ـوت يف قولــه تعــاىل و، وتكــون أئـن ـك يف ســورة العنكـب  )٦(ذـل
]       ~   } ©   [  )]أ/٣٧(ب[وبعــــدها ، )٧( ]|      ̈

  ª[ )مع نظريهتا يف موضع أبدا ) أئذا(ومل يقع لفظ . )٨ . 
وهو عىل حكم التكرار اثنان ،  يف تسع سورًر موضعاـ وقد وقع يف أحد عش

´  µ [رون؛ ففي سورة الرعد ـوعش           ³  ²    º¹   ̧  ويف ،)٩( ]  ¶  
                                                

 ) ٢/٣١١(فتح الوصيد ) ١(
 . تفهام االس: وعدلت إىل . االستفهامات ) : ب(يف ) ٢(
 .أن جتتمع مهزتان يف كلمة وبعدها كلمة أخرى ذات مهزتني : االستفهام املكرر) ٣(

 )٢٢ص (خمترص العبارات ) ١/٣٧١(النرش 
 ) . أئنا(أو ) : ب(يف ) ٤(
 ).ب(ليست يف ) عظاما( و. ١١-١٠آية رقم ) ٥(
 . ورضب عليها . يف سورة : زيادة ) ب(يف ) ٦(
  .٢٨آية رقم ) ٧(
  .٢٩ رقم آية) ٨(
  .٥آية رقم ) ٩(



 
 

  
 

ــورة اإلرساء موضـــعان األول  ä  ã  â  á  à  [: ـس          ß  Þ  
 å[ )ويف املؤمنني ،)٢( والثاين لفظه كلفظه،)١ ]  n  m   l   k

  r    q  p  o[ )ويف النـمـل )٣ ،]   ]       \   [           Z   Y   X
  ` ــــــــوت )٤(]^  _   z   y  x  }    [، ويف العنكـب

  }    |     ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �        ~
  ¬  «  ª  © ويف ســـــــــورة  )]ب/١٠(أ[ ،)٥( ]¨  

ÆÅ   [الســجدة    Ä   Ã  Â      Á  À  ¿  ¾[) ٧(، ويف الصــافات )٦( 
&  [  : والثاين،)٨(] ~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥   [  :موضعان األول

  ,    +   * Ë  Ê  É  È   [ ويف الواقعة ،)٩( ]'  )  (  

 Î   Í   Ì  Ð  Ï [ )ويف النازـعـــــــات )١٠ ،]  ´   ³  ²  

                                                
 ) .أئنا ملبعوثون خلقا جديدا(وعدلت إىل ) . أئنا لفي خلق جديد... ) : (ب( ويف .٤٩آية رقم )   ١(
  . ٩٨آية رقم ) ٢(
  .٨٢آية رقم ) ٣(
  .٦٧آية رقم ) ٤(
  .٢٩-٢٨آية رقم ) ٥(
  .١٠آية رقم ) ٦(
 . وعدلت إىل الصافات . الصف ) : ب(يف ) ٧(
 .١٦ رقم آية) ٨(
 ) . كنا(ورضب عىل كلمة .. ) أئذا كنا : (خطأ يف اآلية ) ب(ويف  .  ٥٣آية رقم ) ٩(
 ٤٧ .آية رقم ) ١٠(
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    »  º           ¹  ¸       µ[؛ فهذه مجلة املواضع . 
 يف املوضع )٢( يقرءان هبمزتني )١ ( إذا علمت هذا فاعلم أن نافعا والكسائي

ستفهامني، ويف الثاين هبمزة واحدة ؛ إال أن نافعا خـالف األول من أحد اال
ـو ـه يف النمــل والعنكـب ـار يف األول واالســتفهام يف قاعدـت ـرأ باإلخـب ت ؛ فـق

والكسائي خالف قاعدته يف العنكبوت ؛ فقـرأ باالسـتفهام يف األول . الثاين
 .والثاين

واالستفهام يف الثاين فيام تقدم )] أ/١١(أ[/ وقرأ ابن عامر باإلخبار يف األول
  وخالف قاعدته يف النمل والنازعات ؛ فاسـتفهم يف األول وأخـرب يف،ذكره
، وأما يف سورة ً وزاد يف الثاين من استفهامي النمل هو والكسائي نونا،الثاين

 .الواقعة فاستفهم فيهام معا
ـري باإل ـن كـث ـص واـب ـرأ حـف ـوت؛ وـق ـتفهامي العنكـب ـن اـس ـار يف األول ـم خـب

فتحصل أن الذين يقرؤون باإلخبار يف األول من العنكبوت هم نافع وابن 
 .كثري وابن عامر وحفص 

 وكل منهم ،قي القراء باالستفهام يف مجيع املواضع التي تقدم ذكرها وقرأ با
                                                

 .عيل بن محزة بن عبداهللا أبو احلسن األسدي الكويف ) ١(
 أخذ القراءة ، وإمام الكوفيني يف النحو واللغة، أحد القراء السبعة .)هـ١٢٠(ولد يف حدود سنة 

تويف سنة . أخذ عنه خلف وغريه  . "القراءات"يب بكر بن عياش، ألف كتبا منها عن محزة أ
 .)هـ١٨٩(

 )٢/١٦٢(بغية الوعاة ) ١/٥٣٥(غاية النهاية ) ١/١٢٠(معرفة القراء الكبار
 إىل حذف كلمة شارةإوفيها . يقرءان بمد هبمزتني ) : أ(ويف . ون باهلمزتني ؤيقر) : ب(يف ) ٢(
 . بمد: 



 
 

  
 

 وإدخـال وعدمـه ؛ إال أن أكثـر الطـرق ،)١( وحتقيق ،إسهال: عىل أصله من 
 الـبـاب أعـنـي )٣(ـعـىل الفـصـل ـبـاأللف مـع التحقـيـق يف ـهـذا  )٢( عـن هـشـام

 وسـائر )٥( "الشـاطبية" و)٤( "التيسـري"االستفهام، وبذلك قطـع صـاحب 
ـةامل ـابن ـشـيطا  ،غارـب ـر املـشـارقة ـك ْوأكـث َّ واـبـن ـسـوار ،)٦(ِ ـز ،)٧(َ  ،)٨( وأيب الـع

                                                
 .النطق باهلمزة عىل صورهتا كاملة الصفات من خمرجها الذي هو أقىص احللق  : التحقيق) ١(

 )٤٣ص ( خمترص العبارات ) ٢٨ص  ( يف بيان أصول القراءةاإلضاءة
 .هشام بن عامر بن نصري السلمي وقيل الظفري أبو الوليد الشامي ) ٢(

.  همئدمشق وخطيبهم ومقر إمام أهل ، روى القراءة عن أيب عبيد واحللواين،)هـ١٥٣(ولد سنة 
  .)هـ٢٤٥(تويف سنة 

 ) ٢/٣٥٥(غاية النهاية )  ١/١٩٥(معرفة القراء الكبار ) ١١/٤٢٠(سري أعالم النبالء 
 .يف هذا : وعدلت إىل . فهذا ) : أ(يف ) ٣(
 )٣٢٨-٣٢٦ص (التيسري يف القراءات السبع ) ٤(
 ) .٢٩٨ص (الوايف رشح الشاطبية ) ٥(
 .ِسني بن أمحد بن شيطا أبو الفتح البغدادي عبدالواحد بن احل) ٦(

تويف  . "التذكار يف القراءات العرش" له كاتب ،ارَّوَأخذ عن أيب طاهر بن  س. ) هـ٣٧٠(ولد سنة 
 .) هـ٤٠٥(سنة 

 )١/٤٧٣(غاية النهاية ) ١/٤١٥(معرفة القراء الكبار ) ١١/١٦(تاريخ بغداد 
 .بو طاهر البغدادي ار أَّوَسعبيداهللا بن أمحد بن عيل بن ) ٧(

مؤلف . وغريه  سبط بن اخلياط هقرأ عليو ،قرأ عىل أيب الفتح بن شيطا. ) هـ٤١٢(ولد سنة 
  .)هـ٤٩٦(تويف سنة  . "رةـاملستنري يف العش"كتاب 

يف القراءات العرش مقدمة كتاب املستنري ) ١/٨٦(غاية النهاية ) ١/٤٤٨(معرفة القراء الكبار
 ) ٤٨-١/٢٣(للدكتور 

 )٢٢٧-٢/٢٢٦(ر املستنري يف القراءات العرش انظ
 = .القالنيس أبو العز الواسطي  حممد بن احلسني بن بندار) ٨(
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 .  )]ب/١١(أ[/ وغريهم)١( واهلمداين
وذهب آخرون إىل إجراء اخلالف عنه يف ذلك كام هو مذهبـه يف سـائر هـذا 

ـاط  ـد ســبط اخلـي ـو حمـم ـنهم أـب ـ)٢(الرضب ـم  )٤(، والصــفراوي)٣(يل َذ، واـهل
                                                

ومنها  ، صاحب التصانيف املفيدة، ومقرئ القراء بواسط،شيخ العراق ،)هـ ٤٣٥(ولد سنة  =
  .)هـ٥٢١(سنة يف شوال تويف  . "املبتديإرشاد "

 مقدمة )٢/١٢٨(غاية النهاية )  ١/٤٧٣(قراء الكبار معرفة ال) ١٩/٤٩٦(سري أعالم النبالء 
 ) ٦٥-٥٥ص (حتقيق كتاب إرشاد املبتدي للدكتور عمر الكبييس 

 ) .٣٨٩ص (انظر إرشاد املبتدئ 
 . كام سيأيت ) ب(وليست يف . اهلمدان : كأهنا كتبت ) أ(ويف .  "النرش"كذا يف ) ١(

َوسف اهلمذاين املنتجب بن أيب العز بن رشيد منتجب الدين أبو ي َ. 
ًكان رأسا يف القراءات والعربية صاحلا متواضعا صوفيا  :  قال الذهبي ، إمام كامل عالمة ً ً له . ً

 ) . هـ٦٤٣(تويف يف ربيع األول سنة  . "الدرة الفريدة"رشح للشاطبية  سامه 
 ) ٧/٢٩٠(األعالم ) ٢/٣١٠(غاية النهاية ) ٢/٦٣٧(معرفة القراء الكبار 

  . بن عيل بن أمحد سبط أيب منصور اخلياط أبو حممد البغدادي املقرئ النحويعبداهللا) ٢(
تويف سنة  . "الروضة" و"املبهج" له كتاب ،ارَّوَقرأ عىل القالنيس وابن س. ) هـ٤٦٤(ولد سنة 

 .) هـ٥٤١(
انظر مقدمة ) ١/٤٣٤(غاية النهاية ) ١/٤٩٤(معرفة القراء الكبار ) ٢٩٨ص (نزهة األلباء 

 ) ٢٠٦-١٦٣ص  (ه وفاء عبداهللابهج للدكتوركتاب امل
 ) ٥٦٦ص(انظر املبهج يف القراءات الثامن وقراءة األعمش وابن حميصن واختيار خلف واليزيدي 

 .يل  َُذيوسف بن عيل بن جبارة أبو القاسم اهل )٣(
 . "الكامل يف القراءات اخلمسني"له كتاب . وغريه قرأ عىل الكارزيني . ) هـ٣٩٠(ولد سنة 
 .)هـ٤٦٥(تويف سنة 

 )  ٢/٣٩٧(غاية النهاية ) ١/٤٢٩(معرفة القراء الكبار ) ٣/٩٧٥(الصلة البن بشكوال 
 .سكندري عبد الرمحن بن عبد املجيد بن إسامعيل  أبو القاسم الصفراوي  اإل) ٤(

 =من و. ًمفتيا عىل مذهب مالك ؛ ً كان إماما كبريا  . )هـ ٥٤٤(ولد سنة  . املكثر ئ املقراألستاذ



 
 

  
 

، وذكـر الـوجهني يف )١( "الـنرش"سـا ؛ ذكـره يف  وهو الظـاهر قيا،وغريهم
 . )٣(  انتهى)٢( "بةِّيَالط"

سـتفهامني،  فأبو جعفر خيـرب يف األول مـن أحـد اال)ةَّرُّالد( وأما من طريق 
ويستفهم يف الثاين يف مجيع املواضع، وخالف يف سورة والصافات فاستفهم 

لثاين منها فهو فيه عىل املوضع ا )]ب/٣٧(ب [يف األول وأخرب يف الثاين، وأما 
ـه  وـكـذلك ـخـالف يف ـسـورة الواقـعـة فاـسـتفهم يف األول وأـخـرب يف ،قاعدـت
 . )٤(الثاين

 وعكـس أيب ، يف الثـاين كنـافع)٥(وأما يعقوب فإنه يسـتفهم يف األول وخيـرب
 وخالف يف العنكبوت ؛ فأخرب يف األول واستفهم يف الثاين، ووافـق ،جعفر

 .)٦( أصله يف النمل فاستفهم فيهام
 . )٧( انتهى .وأما خلف فهو عىل أصله يقرأ باالستفهام يف مجيع ما تقدم ذكره

، فقد وقع منها موضـعان بـآل عمـران)] أ/١٢(أ[/] p  [وأما قوله تعاىل 
                                                

 ).هـ ٦٣٦(تويف سنة .  "التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن"و ،"اإلعالن"مؤلفاته  =
 ) ٢/٩٧(معجم املؤلفني ) ١/٣٧٣(غاية النهاية ) ٢/٦٢٥(معرفة القراء الكبار 

 ) ٣٧٤-١/٣٧٢(النرش ) ١(
 ) .ب(ليست يف )  الطيبة... إال أن أكثر الطرق ) (٢(
ِّاهلادي رشح طيبة النرش ) ٣(  ) ١٩٩-١٩٦ص (يف القراءات العرش َ
 . الثانية ) : أ(يف ) ٤(
 . وخيرب : دلت إىل عو. وأخرب ) : ب(يف ) ٥(
 ) . ب(ليست يف ) ووافق أصله يف النمل فاستفهم فيهام) (٦(
َّاإليضاح رشح اإلمام الزبيدي عىل متن الدرة ) ٧(  ) ١٢٨ص (ُّ
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n  [ومها قوله تعاىل    m   l[ )١( ،]    r  q  p[ )٢( ،
T   S  [وهـو قولـه تعـاىل ، وموضع بالنساء   R ، وموضـع )٣(]   

¶  [ ل وهو قول تعاىلبالقتا   µ  ´   ³   ²  ±  °[ )٤(، 
 وأدخل لقالون وأيب ،لنافع وأيب عمرو) أنتم(واحلكم فيها أنك تسهل مهزة 

 .  اإلدخال )٥( وورش قرأ بعدم ،عمرو ألفا بني اهلاء واهلمزة
 وحكى ،واملد عليها بقدر ثالث ألفات ،ًوهو إبدال اهلمزة ألفا ،ٌوله وجه ثان
ِالسخاوي أل ْفنيَ والقوالن جاريان أيضا . )٦(  ً خمففاًاّمدا كلمي:  ويسمى املد ،َ
ِ وقد قرئ هبـام؛ إال أن أكثـر أهـل األداء عـىل املـد بقـدر ثـالث ،يف كل مثقل ُ

 ومـا ، كـذلك)٧( وأخرب أنه قرأ به عىل أشياخه ، وبه قرأنا عىل شيخنا،ألفات
َذكر عن قالون وأيب عمرو من إدخال األلف بني اهلاء ِ  واهلمزة جار عـىل أن ُ

ـتفهام  ـن مهــزة االـس ـة ـم ـاء مبدـل ـوهلم )] ب/١٢(أ[/اـهل ُأرـقـت ( :)٨(كـق ْ َ ـاء َ  اـمل

                                                
  .٦٦آية رقم ) ١(
 . وال حتبوهنم : زيادة ) أ(وكتب يف  . ١١٩آية رقم )  ٢(
  .١٠٩آية رقم ) ٣(
 .٣٨آية رقم ) ٤(
 .بعد ) : أ(يف ) ٥(
 للزوم سببه يف احلالني وصال ً الزماً سكوناٌأن يقع بعد حرف املد ساكن: املد الكلمي املخفف ) ٦(

 .فإن كان ما بعده يف الكلمة غري مشدد سمي املد الالزم الكلمي املخفف . ووقفا 
 )١١٥ص (خمترص العبارات ) ١/٣١٤(النرش 

 . أشياخه : ورضب عليها وكتب بعدها . شيخه ) : ب(يف ) ٧(
 . يف : زيادة ) أ(يف ) ٨(



 
 

  
 

ُهرقته ُ َ َ .( 
ر يف ـوحكي عنهام وجه ثان أن اهلاء للتنبيه فيه القرص واملد ؛ فيـدخل القصـ

 ويكـون املـد عـىل قاعـدة  مـن ،وجه اإلدخال املتقدم ؛ فيكون مـن وجهـني
 . وألفني قدر ألف ونصف )١(يمد

 من )منتأه ( يقرأ)٢( ُالبْنُوابن كثري والباقون يقرؤون بتحقيق اهلمزة إال أن ق
ـري إدـخـال ـعـىل وزن  ـتم(ـغ ُفعـل ْ َ ـرؤون باإلدـخـال ـعـىل وزن ،)َ ـاقون يـق  والـب

ُفاعلتم( ْ َ. ( 
 للتنبيه )]أ/٣٨(ب[  أو أهنا ؛ وما ثبت من كون اهلاء مبدلة من مهزة االستفهام

 من مهزة االستفهام أكثـر )٣(إال أن كوهنا مبدلة ؛ عامرثابت للكوفيني وابن 
يف األداء عـنهم، وـكـل ـمـن الـكـوفيني واـبـن ـعـامر ـشـيخا ـكـان أو راوـيـا إذا 

 . للتنبيه يمد عىل قاعدته )٤(جعلت هاء 
 .ل فنقل عنهام إبداهلا من مهزة االستفهام ُبْنُ أما ورش وق

                                                
 .مد ) : أ(يف ) ١(
 .حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن سعيد املخزومي موالهم ) ٢(

 ،ًما يف القراءةوكان إما ،ةألنه كان من قوم يقال هلم القنابل؛ل ُبنُْلقب بقو.  )هـ١٩٥(ولد سنة 
تويف سنة . ورحل إليه الناس من األقطار  ، اإلقراء باحلجازرئاسةانتهت إليه . ًضابطا  ،ًمتقنا

 . )هـ٢٩١(
 )١/٢١(إحتاف فضالء البرش ) ٢/١٦٥(غاية النهاية  ) ١/٢٣٠(معرفة القراء الكبار 

 ) . ب(ليست يف ) مبدلة) (٣(
 . جعلتها ) : ب(يف ) ٤(
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إهنـا مبدلـة مـن مهـزة :  قيـل  فيقرأ بالقرص عىل قاعدتـه سـواء)١(يِّزَوأما الب
 التسـهيل ؛ فهـو بـني )٢( ومن روى عنه ،االستفهام أو أهنا للتنبيه )]أ/١٣(أ[/

 . واهللا أعلم . اهلمزة واأللف ؛ لكون اهلمزة مفتوحا 
 وخـالف يعقـوب ، فأبو جعفر عىل أصله مثل قالون)ةَّرُّالد(وأما من طريق 

 . )٣(انتهى .  التحقيق  وكذلك خلف عىل أصله يف،أصله فقرأ بالتحقيق
 ولـه وجـه ثـان ؛ وهـو إبـدال ،ن ورشا يقرأ بعدم اإلدخالإ: وتقدم أنا قلنا 

ـذهب  ـو ـم ـات ـه ـالث ألـف ـدر ـث ـا بـق ـد عليـه ـا، واـمل ـزة ألـف  )الشــاطبية(اهلـم
 .)ةَّرُّالد(و
 ؛ فروى عنه بعض أهل األداء إثبات األلف كقراءة )بة النرشِّيَط(وأما من طريق  

وهـو الـذي يف ، عفر وقالون؛ إال أنـه يمـد مشـبعا عـىل أصـلهأيب عمرو وأيب ج
، )٧("التجريــــد"و ،)٦( "العنــــوان"، و)٥("الكــــايف"، و)٤( "رةـالتبصــــ"

                                                
 .ي أبو احلسن املكي َّزَة البَّزَالقاسم بن أيب ببن عبداهللا  أمحد بن حممد) ١(

تويف سنة . وضابط متقن  ، أستاذ حمقق، انتهت إليه رئاسة اإلقراء بمكة.) هـ١٧٠(ولد سنة 
 .) هـ٢٥٠(

 ) ١/١١٩(غاية النهاية )  ١/١٧٣(معرفة القراء الكبار ) ١٢/٥٠(سري أعالم النبالء 
 .ومن روى فيها ) : ب(يف ) ٢(
 ) ١٣٧-١٣٦ص (ة َّرُّاإليضاح رشح اإلمام الزبيدي عىل متن الد) ٣(
 )٤٦٠ص (التبرصة يف القراءات السبع ) ٤(
 )٣٣٦ص (الكايف يف القراءات السبع ) ٥(
 ) ٧٩ص (العنوان يف القراءات السبع ) ٦(
 ) ٢٠٣ص (التجريد لبغية املريد ) ٧(



 
 

  
 

 انتهى ، املرصيني واملغاربة، وعليه مجهور)٢( "التذكرة"، و)١( "التلخيص"و
 .)٣( "النرش"من 

 ، والبـدل،ال واإلدخـ،رـالقصـ: ثالثـة أوجـه ) بـةِّيَالط( فيصري له من طريق 
القرص : فله وجهان )] ب/١٣(أ[/ )٤(وأما األصبهاين . وهذه الثالثة لألزرق 

 .)٥(واإلدخال فقط
 اإلثبات؛ فيصري له من طريـق )٦(  ل فزيد له من هذه الطريقة أيضاُْبنُ وأما ق
 .  واهللا أعلم ، القرص)٨( ومن طريق ابن جماهد ، اإلثبات)٧( وذَُبنَابن ش

                                                
 )٢٦،٧٦ص(تلخيص العبارات ) ١(
 )٢/٢٨٩(قراءات الثامن التذكرة يف ال) ٢(
 .) ب(ليست يف )  النرش... كقراءة أيب عمرو (و)  . ١/٤٠٠() ٣(
  .حممد بن عبدالرحيم بن شبيب  بن يزيد األسدي أبو بكر األصبهاين ) ٤(

وقرأ عىل مجاعة من أصحاب  ، رحل فيها،ضابطا هلا مع الثقة والعدالة ،ًكان إماما يف رواية ورش
  .)هـ٢٩٦(تويف . ورش وأصحاب أصحابه 

القول األصدق يف بيان ما خالف فيه  )٢/١٦٩(غاية النهاية ) ١/٢٣٢(معرفة القراء الكبار 
 ) ٦-٥ص (حممد الضباع لعيل بن األصبهاين األزرق 

 )١٩-١٨ص (ق رالقول األصدق يف بيان ما خالف فيه األصبهاين األز) ٥(
 ) .ب(ليست يف ) أيضا) (٦(
 .وذ  أبو احلسن البغدادي ُبنََت بن شحممد بن أيوب بن الصل) ٧(

  .)هـ٣٢٨(تويف سنة . وأبو بكر الشذائي  ، مقسمن قرأ عليه أبو بكر ب،سمع من ابن واصل
 ) ٢/٥٦(غاية النهاية) ١/٢٧٦(معرفة القراء الكبار) ١٥/٢٦٤(سري أعالم النبالء 

 .أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي أبو بكر البغدادي ) ٨(
 فصنف كتاب  ؛ وهو أول من سبع السبعة،ل وغريهُبنُْ قرأ عىل ق،ببغداد) هـ٢٤٥(د سنة ول
 = .) هـ٣٢٤(تويف سنة . وقرأ عليه أبو بكر الشذائي وغريه  .  "السبعة"
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 ] p  [ر يف ـع هلذه اآليـة ؛ فإنـك تبتـدئ لقـالون بالقصـفإذا أردت اجلم
 وـبـالقرص يف ، وبـعـدم الـصـلة،)١( ً طبيعـيـاًبالتـسـهيل وإثباـتـه ـقـدر أـلـف ـمـدا

m  [املنفصل من   ثم باملد يف املنفصل من  . عمرو)٢( ويندرج معه أبو ،] 
]  m  ثـم تـأيت عليهـا بـالقرص ،] p  [ر ـثم بالصلة أيضا عىل قص.  ] 

m [ واملد يف  ويندرج معه يف الصلة أبو جعفر إن كنت تقرأ من طريق ،] 
 أيضا يف املنفصل )٣( مع عدم الصلة واملد ] p  [ ثم تأيت باملد يف ).ةَّرُّالد(

 ثم تأيت بالصلة ؛ فيتم لقالون ستة .ويندرج معه أبو عمرو  . ]m  [من 
 .أوجه 

 ثـم بمـد .ال  بالتسـهيل مـن غـري إدخـ] p  [ ثم تأيت بورش بالقرص يف 
ل ُبْنُ ثم بق.بالصلة مع التحقيق واإلدخال  )]أ/١٤(أ[/يِّ ثم تأيت بالبز.البدل 

 ؛ ] p  [ ثم تأيت بابن عامر بـالقرص يف .أيضا بالتحقيق وبعدم اإلدخال 
إال أنه يثبته قدر ألف مدا طبيعيا كام تقدم لقالون وأيب عمرو بالتحقيق أيضا 

 وتعطـف عـىل ابـن عـامر . قرص ابن عـامر  عىل)٤( ثم بحمزة . ثم بعاصم .
                                                

 ) ١/١٣٩(غاية النهاية ) ١/٢٦٩(معرفة القراء الكبار ) ٥/٤٤(تاريخ بغداد  =
 .ًطبيعا ) : أ(يف ) ١(
 .أبوا  ) : أ(يف ) ٢(
 . وباملد ) : ب(يف ) ٣(
 .محزة بن حبيب بن عامرة الزيات أبو عامرة الكويف التيمي ) ٤(

قرأ القرآن عىل . فيحتمل أن يكون رأى بعضهم ؛ وأدرك الصحابة يف السن  . ) هـ٨٠(ولد سنة 
 =وقرأ عليه مجع منهم الكسائي وسليم بن عيسى  ،مجاعة منهم األعمش ومحران بن أعني وغريمها



 
 

  
 

  ثم تأيت باملد البن عامر عىل قاعدته .يعقوب إن كنت تقرأ من طريق الدرة 
 . ثم حلمزة ؛ فهذه طريق السبع . ثم لعاصم .

 ؛ فإنك ملا تـأيت باألوجـه املتقدمـة )٢()  النرش)١(بة ِّيَط(وأما مجعها من طريق 
 تـأيت -)٣(صـبهاين يف وجـه اإلدخـال يندرج معهـام األ-لقالون وأيب عمرو 
 )٤(وبـالقرص يف املنفصـل مـن  ،]p[ر والتسـهيل يف ـلألصبهاين بالقص

]  m[، ثم بوجـه اإلدخـال لألصـبهاين ثـم . ثم باملد لألزرق . ثم بمده 
 ً مشـبعاً مـدا] p  [ يف ،)٦( ثم باملد لألزرق . )٥(بالقرص واملد يف املنفصل

ألنـه بعـد مهـز مغـري بالتسـهيل كـام ذكـره يف  وجيـوز الـقرص ؛ ،مع التسهيل
 / ] p  [ )]ب/٣٨(ب[  / ثم تأيت لألزرق بوجـه البـدل يف. )٧( "النرش"

 .ل يف اإلدخال من هـذه الطريـق ُبْنُ ويندرج معه ق،)٨(ي ِّزَثم بالب)] ب/١٤(أ[
                                                

 .) هـ١٥٦(سنة تويف .  =
 )١/٢٦١(غاية النهاية ) ١/١١١(معرفة القراء الكبار ) ٧/٩٠(سري أعالم النبالء 

 .طيبة : وعدلت إىل . الطيبة ) : ب(يف ) ١(
 ) ٢٣١ص( بة النرش حممد حميسن ِّيَاهلادي يف رشح ط) ٢(
 ) .ب(ليست يف ) يندرج معهام األصبهاين يف وجه اإلدخال) (٣(
 .ثم ) : أ(يف ) ٤(
) ثم بوجه اإلدخال لألصبهاين ثم بالقرص واملد يف املنفصل (و) . ١٩ص ( القول األصدق )٥(

 ) .أ(ليست يف 
 .لألزراق : يف املوضعني ) ب(يف ) ٦(
 ) .ب(ليست يف ) "النرش" ...  ]هآنتم[يف (و) . ١/٤٠١ () ٧(
 .بالبز ) : أ(يف ) ٨(
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 ثم تأيت بـابن عـامر كـام .ل وهو عدم اإلدخال ُْبنُ بالوجه الثاين لق)١(ثم تأيت 
m [ بـالقرص يف املنفصـل مـن )٢(واين ْلـُنك تقدم احلأ ؛ إال تقدم  ثـم . ] 

 ثـم . ثـم لعاصـم .وينـدرج معـه محـزة  ،)٣( ثم باملـد لألخفـش .باملد هلشام 
 . )٤( ثم بالسكت فيهام معا . وبعدمه يف املتصل ،بالسكت حلمزة يف املنفصل

 باملد البـن عـامر  ثم تأيت. )٥(ثم باملد ليعقوب ؛ ألن له املد من هذه الطريق 
 ،]p[ ثم بالسكت حلمزة يف .  ثم لعاصم . ثم لألخفش . ] p  [يف 

m  [ويف املنفصل من   . ثم بالسكت فيهم مجيعـا .، وبعدمه يف املتصل ] 
 . واهللا أعلم ،ثم باملد ليعقوب ؛ فهذا حاصل هذه اآلية

≡ ﴿: وأما قوله تعاىل u öθ y™هب  عىل مذهب ورش ؛ فقد تقرر يف مذ)٦( ﴾ ت

                                                
 ) . ب(ليست يف ) تأيت) (١(
 . الداجوين) :  ب(يف ) ٢(

 .واين ُْلأمحد بن يزيد بن أزداذ أبو احلسن احل
 )هـ٢٥٠(تويف سنة . قرأ عىل هشام وقالون 

 )١/١٤٩(غاية النهاية ) ١/٢٢٢(معرفة القراء الكبار 
 .هارون بن موسى بن رشيك األخفش التغلبي أبو عبداهللا الدمشقي ) ٣(

ً وكان ثقة معمرا  ،شيخ املقرئني بدمشق يف زمانه َّ  ) .هـ٢٩٢(يف صفر سنة تويف .َُ
 ) ٢/٣٤٧(غاية النهاية ) ١/٢٤٨(معرفة القراء الكبار 

 ) . ب(ليست يف )  فيهام معا) (٤(
 . الطريق ) : ب(يف ) ٥(
] . ١٢١[طه  ] ٢٢[ األعراف  )y: (وردت الكلمة  يف القرآن باأللفاظ اآلتية ) ٦(

 ]٢٦[ األعراف )K(و ] . ٢٧ ،٢٠[ األعراف   ) (°  (و



 
 

  
 

ٍالشاطبية أن كل واو أو ياء وقعتا بـني فـتح ومهـزة لـورش فـيهام وجهـان  ٍ :
 .  )٢(ومنه هذا اللفظ) يشء( و)١() '(التوسط واملد كـ 

ـــه أن)٣( وـقـــد ذـكـــر الـشـــاطبي رـمحـــه اهللا  )] أ/١٥(أ[/) ٤( ـمـــا يؤـخـــذ مـن

≡﴿يف u öθ y™تسعة أوجه لورش ﴾ت ٍ َ وذلك أنه ذكر أن حرف املد إذا تـأخر ،ْ ْ
 :ر والتوسط واملد ؛ أشار إىل ذلك بقوله ـالقص: اهلمز لورش فيه  )٥(عن
ْعد مهَا بَمَو َ َ َز ثْ ُت أو مِابٍ  ً الَّوَطُ مٍشْرَوى لوْرُوقد ي ٌْرصَقَف            ٍغري ٍ
 )٦(...............................................  ٌمْوَ قُهَطَّسَوَو

≡ ﴿ فدخل يف عموم ذلك  u öθ y™ت ﴾ . 
ٌ واخلـالف دائـر بـني التوسـط واملـد ،ذكر يف آخر الباب يف واوها خالفا لهو

ـذي لغــريه مــن القــراء ؛ فــإذا نظــرت إىل ذلــك حصــل عــىل ـقرص اـل  واـل
ـذلك ـقرص ـك ـة يف اهلمــز، وعــىل التوســط واـل ـواو ثالـث ـد يف اـل  ؛ فتصــري ٌاـمل

ـــك اجلـعـــربي ـــن رشاح،)٧( تـســـعة أوـجـــه مـشـــى ـعـــىل ذـل َّ ومجاـعـــة ـم ُ 

                                                
 ) . سواء(كـ ) : أ (يف) ١(
 .) ٢/٢٨٢(فتح الوصيد ) ٢(
 .تعاىل : زيادة ) ب(يف ) ٣(
 ) .أ(كررت يف ) أن) (٤(
 .عنه ) : أ(يف ) ٥(
ِّكآمن هؤالء آهلة آتى لإليامن مثال ... ) ٦( ًُ َِ َ َ  )٧٥ص (الوايف رشح الشاطبية . َ
 .إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل أبو حممد اجلعربي  ) ٧(

 = .) هـ٧٣٢(تويف سنة .  رشح الشاطبية والرائية ،)هـ٦٤٠(نة ولد س
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َّ الشمس ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل أن من مد )٢(ي حرره والذ،)١(الشاطبية
≡﴿ر واو ـاهلمز املبدل قص u öθ y™ومن وسط واوها وسط اهلمز املبدل ،﴾ ت 

ــز ـ وـمــن قصـــ،ال ـغــري ــة املتقدـمــة يف اهلـم ر واوـهــا ـقــرأ باألوـجــه الثالـث
 وقـد نظمهـا مـن البحـر ،؛ فحصل من ذلك أربعة أوجـه)] ب/١٥(أ[/املبدل

 :  )٣( الطويل فقال
ِّوسوءات قرص الواو واهلمز ثل ًثا َ  ٌطهام فالكل أربعة فادريّووس     )٤(َ

  :)٥( ونظمها العالمة حممد بن القباقبي رمحه اهللا تعاىل فقال )]أ/٣٩(ب /[
 )٦( طهامّث مع قرص الواو      يف سوءات والرابع وسِّ ثلَواهلمز

H  G  [ :  مد بدل كقوله تعاىل)٧(وإذا اجتمع معها ما فيه    F  E  D

                                                

غاية النهاية ) ٩/٣٩٨(طبقات الشافعة الكربى للسبكي ) ٢/٧٤٣(معرفة القراء الكبار  =
 لألستاذ أمحد ) "كنز املعاين يف رشح حرز األماين(اجلعربي ومنهجه يف "وانظر كتاب ) ١/٢١(

 )١٦٠-١/٢٥(اليزيدي 
 ) ٢/٣٥٢(انظر كنز املعاين 

الفريدة البارزية يف حل القصيدة الشاطبية البن ) ٦٣ص (رساج القارئ البن القاحص ) ١(
 ) ٨٣ص (الوايف رشح الشاطبية ) ١٤٨ص (البارزي 

 .حرر ) : ب(يف ) ٢(
  )١/٣٤٧(النرش ) ٣(
َثلثن :  كتبت هكذا ) ب(يف ) ٤( َِ . 
 )١٢٥ص (إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز )  ٥(
  .وسطنهام ) : أ(وأما يف ) . ب(كذا يف ) ٦(
   .معها مد فيه) : ب(يف ) ٧(



 
 

  
 

  ML   K   J   I[)رـ؛ فإنك تأيت عىل قص) ١]E [ر الواو، ـ بقص
 يف الـواو )٢( بالتوسـط ] E[ وتـأيت عـىل توسـط ،ر يف اهلمـزـوعليه القص

 ]  E[ وتأيت عىل املد الطويل يف ، وبقرص الواو وتوسط اهلمز فقط،واهلمز
ألربعـة ثابتـة سـواء  فعىل التأمـل جتـد األوجـه ا،بقرص الواو واملد يف اهلمزة

 .أفردت أو مجعت مع ما فيه مد بدل واهللا أعلم
 )٤(، وموضـع املجادلـة )٣(يف موضـع األحـزاب ] »   [وأما قوله تعـاىل 
وبحـذف  )]أ/١٦(أ[/ل بتحقيق اهلمـزة ُْبنُ؛ فقرأ قالون وق)٥(وموضع الطالق

ريـق ي وأبو عمرو بتسـهيل اهلمـزة مـن طِّزَ وقرأ ورش بالتسهيل والب،الياء
 وجيوز لورش ،ًالعراقيني، وأبدالها ياء ساكنة من طريق املغاربة واملرصيني

 :ي حالة التسهيل املد والقرص كام قال الشاطبيِّزَوأيب عمرو والب
ْ مهَْلبَ قٍّدَ مُفْرَ حْنإو ُ جي   )٦(ٍَّريَغُ مٍزَ  . )٧(إلخ ......   ُهُْرصَ قْزَ

وأمـا عـىل . ل هبمزة سـاكنةُْبنُن وق وإذا وقفوا يقفون بياء ساكنة ويقف قالو

                                                
  .٢٦سورة األعراف آية رقم ) ١(
 .التوسط ): أ(يف ) ٢(
 .٤آية رقم ) ٣(
 .٢آية رقم ) ٤(
 .٤آية رقم ) ٥(
 .مغر ) : أ(يف ) ٦(
َواملد ما زال أعدال ... ) ٧( ُّْ ََ  ) ٩٤ص (الوايف يف رشح الشاطبية . َ



 ]K [   

 

 

 هلـم كالوصـل إال محـزة ؛ )٢(فالوقف ؛  والكوفيني اآلتية )١(قراءة ابن عامر 
  .فإنه يسهل اهلمزة بني بني مع املد والقرص عـىل قاعدتـه يف اهلمـز املتوسـط

 .انتهى 
  ؛)ةَّرُّالد( وأما من طريق ،وقرأ ابن عامر والكوفيون بياء ساكنة بعد اهلمزة

  . )٣(  ويعقوب كقالون وخلف عىل أصله،فأبو جعفر كورش يف الوجهني
 واملسؤول ممن اطلع ، وهللا احلمد واملنة عىل هذه النعمة،ويف هذا القدر كفاية

ـا أن يـصـلحه  وأن ـيـدرأ باحلـسـنة ،)]أ/١٦(أ[ ـعـىل ـهـذه الرـسـالة إذا نـظـر عيـب
 )٤(القـارص  أن يسلم املـرء مـن هفـوة أو زلـة خصوصـا فهمـي َّ فقل.السيئة

 . وذهني الفاتر 
سأل اهللا العظيم أ و، ؛ فاستحسنها-حفظه اهللا تعاىل-وقد قرأهتا عىل شيخنا 

 وأن ، وأن جيعل قراءتنا خالصة لوجهه الكريم،أن ينفعني بعلمه واملسلمني
 ، ومـن مجلـة أحبابـه،)٥( وأن جيعلنا مـن العـاملني بـه ،يميتنا عىل حفظ كتابه
 قلب ال )]ب/٣٩(ب[ / ومن دعاء ال يسمع، ومن،فعوأعوذ به من علم ال ين

ـع ـبع،خيـش ـس ال تـش ـن نـف ـع ، وـم ـاخيي وجلمـي ـدي وملـش ـر يل ولواـل  وأن يغـف
 وأن ال ينسـاين مـن ، بـاملغفرة)٦(ودعـا ، وملن قرأ يف هـذه الرسـالة،املسلمني

                                                
 ) .ب(وأحلقت يف هامش  ،)أ (من) ابن عامر) (١(
 . حلذف إحدى نقطتي القاف ةوفيها إشار. قالوقف ) : أ(يف ) ٢(
َّاإليضاح رشح اإلمام الزبيدي عىل متن الدرة ) ٣(  ) ١٣٧ص (ُّ
 .القصري ) : ب(يف ) ٤(
 )  . أ(ليست يف ) به) (٥(
 .ودعا يل ) : ب(يف ) ٦(



 
 

  
 

 وال حـول وال ، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل،صالح دعائه يف خلواته وجلواته
 .عيل العظيم قوة إال باهللا ال

 وصىل اهللا عىل سـيدنا حممـد  وعـىل آلـه وصـحبه وسـلم صـالة وسـالما     
وغفل عن )] أ/١٧(أ[/ الذاكرون )١(دائمني متالزمني إىل يوم الدين كلام ذكره 

 .ذكره الغافلون 
 حتريرا يف يوم األحد ثامن شـهر ربيـع ؛عىل يد جامعها عفا اهللا تعاىل عنه     

 اثنني ومائة وألف من اهلجرة النبوية عىل صاحبها )٢( األول من شهور سنة
 .أفضل الصالة والسالم 

 .)٣(متت بعون اهللا وحسن توفيقه
 

                                                
 . ذكرك ) : أ(يف ) ١(
 .) أ(ليست يف ) سنة) (٢(
 ) .ب(ليست يف ) متت بعون اهللا وحسن توفيقه) (٣(

 .نقلت هذه من خط مؤلفها وقوبلت عليها يف تارخيه أدناه : ما يأيت ) أ(ورد يف هناية نسخة 
وصل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من :  ويف آخرها ورد أيضا 

ُعة عرش يوما يف مجاد آخر سنة ألف ومائتني وأربعة كتابة هذه النسخة يوم الثالثاء املبارك أرب
 وستني، عىل يد كاتبه عبدالرمحن سليم، غفر اهللا ولوالديه وملن قرأ فيها وللمسلمني أمجعني 

انتهى ما يف األصل من خط مؤلفها نفعنا اهللا به وبعلومه : ما يأيت ) ب(وورد يف هناية نسخة 
يدي كاتبه لنفسه وملن شاء اهللا بعده أمحد بن مسعود آمني، بحمداهللا تعاىل، وحسن عونه عىل 

بتاريخ بعد الظهر من يوم اجلمعة التاسع من شهر اهللا مجادى ... الكنسويس الشوييش، كان 
األوىل سنة عرشين ومائة وألف وصىل اهللا عىل سيدي حممد وآله وصحبه وسلم تسليام وآخر 

 . بمرص املحروسة عمرها اهللا  دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني اجلامع األزهر 
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 فهرس املراجع  واملصادر
 حتقيـق شـعبان ، للبنـا،إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعـة عرش 

ــان، عـلــم الكـتــب،حمـمــد إـســامعيل  ، الطبـعــة األوىل، ـبــريوت لبـن
 . م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

 عبداهللا عبـدالرزاق ،ضواء عىل الطرق الصوفية يف القارة األفريقيةأ 
 .م ١٩٨٩-هـ ١٤١٠ ، مرص، القاهرة، مكتبة مدبويل،إبراهيم

 لبنـان، بـريوت ، دار العلم للماليـني، خلري الدين الزركيل،األعالم ، 
 .هـ ١٩٨٦الطبعة السابعة، 

 شـمس ،  الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربـع عرشةإيضاح 
ـاقي ـدين القـب ـري،اـل ـق أمحــد بـك ـع، حتقـي ـنرش والتوزـي ـامر لـل  ، دار ـع

 .م ٢٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الطبعة األوىل،األردن،عامن
 حتقيـق ، للزبيـدي،اإليضاح رشح اإلمام الزبيـدي عـىل مـتن الـدرة 

ـيم،عـبـدالرزاق موـسـى ـاض، دار اـبـن الـق ـة ، الـسـعودية، الرـي  الطبـع
 .م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ،الثانية

 حتقيـق غـوث النـدوي، مكي بـن أيب طالـب،راءاتالتبرصة يف الق ، 
 .هـ ١٩٨٢-هـ ١٤٠٢ ، الطبعة الثانية، اهلند، بومباي،الدار اهلندية

 حتقيق ضاري ، البن الفحام،التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع 
-ـهـــ١٤٢٢ ، الطبـعــة األوىل، األردن،ّ ـعــامن، دار ـعــامر،العــايص 
 .م ٢٠٠٢

 حتقيق أيمن رشدي سويد، البن غلبون،امنالتذكرة يف القراءات الث ، 



 
 

  
 

 ، السـعودية،  الطبعـة األوىل، جـدة،ظ القـرآني اخلريية لتحفاجلمعية
 .م ١٩٩١-هـ ١٤١٢

 البـن ،تلخيص العبـارات للطيـف اإلشـارات يف القـراءات السـبع 
َبليمة   الطبعـة ، السـعودية، جـدة، دار القبلـة، حتقيق سبيع حـاكمي،َِّ
 .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٩ ،األوىل

 حتقيــق حــاتم ،  أليب عمــرو الــداين،التيســري يف القــراءات الســبع 
ـة الصــحابة،الضــامن  ، الطبعــة األوىل، اإلمــارات، الشــارقة، مكتـب
 . م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

 للسيد بن أمحد بن ،احللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات 
 ، طبع عىل نفقة اجلمعية اخلريية لتحفـيظ القـرآن ببيشـة،عبدالرحيم

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢بعة األوىل الط
 لبنان ، بريوت ، دار صادر،ديوان مجيل بثينة . 
 جامعـة الـدول ، حتقيق حسن كامل الصـرييف،ديوان املثقب العبدي 

-ـهــ١٣٩١ ، مرص، الـقـاهرة، معـهـد املخطوـطـات العربـيـة،العربـيـة
 . م١٩٧١

 مؤسـسـة ، حتقـيـق ـشـعيب االرـنـؤوط، لـلـذهبي،ـسـري أـعـالم الـنـبالء 
 .م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ، الطبعة الثانية، لبنان، الرسالة بريوت

 مكتبـة ، حتقيـق حـازم حيـدر،  أليب العبـاس املهـدوي،رشح اهلداية 
 .هـ ١٤١٥ ، الطبعة األوىل، السعودية، الرياض،الرشد

 دار ، لعامر النجار،الطرق الصوفية يف مرص نشأهتا ونظمها وروادها 
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 . الطبعة السادسة ، مرص، القاهرة،املعارف
 حتقيـق ،أليب طاهر إسامعيل بـن خلـف ،ن يف القراءات السبعالعنوا 

-هــ ١٤٠٦ ،الطبعـة الثانيـة ، لبنان، بريوت، عامل الكتب،زهري اهد
 .م ١٩٨٦

 ــة يف طبـقــات الـقــراء ــبرشه ، الـبــن اـجلــزري،غاـيــة النهاـي ــي ـن  عـن
 الطبعـة الثالثـة، ، لبنـان، بـريوت، دار الكتب العلميـة،بريجشرتارس

 ، ١٩٨٢-هـ١٤٠٢
 حتقيـق حممـد  ،لشمس الدين البقـري ،طالبني ومنية الراغبنيغنية ال

 ، الطبعـــة األوىل،ندر األ، عـــامن، دار األعـــالم،معـــاذ مصـــطفى
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 حتقيق موالي األدرييس، للسخاوي،فتح الوصيد يف رشح القصيد ، 
ـة الرـشـد ـاض،مكتـب ـعودية، الرـي ـة، الـس ـة الثانـي ــ ١٤٢٦ ، الطبـع  -ـه

 .  م ٢٠٠٥
 الكويـت، الدار السـلفية، لعبدالرمحن عبداخلالق،يةفضائح الصوف ، 

   .هـ ١٩٨٦-هـ١٤٠٧ ،الطبعة الثالثة
 مؤسسـة آل ،الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسـالمي املخطـوط 

 . األردن ، عامن،البيت
 فهرس الكتب املوجودة باملكتبة األزهريـة ،فهرس املكتبة األزهرية 

 . م١٩٥٢-هـ١٣٧١ ،مطبعة األزهر. م١٩٥٢إىل عام 
 أمحـد الرقيحـي،فهرست خمطوطات مكتبة اجلامع الكبـري بصـنعاء ، 



 
 

  
 

 ، الــيمن، صــنعاء، وزارة األوقــاف واإلرشــاد،وعبــداهللا احلــبيش
 .م ١٩٨٤-هت١٤٠٤

 ـعـيل ،الـقـول األـصـدق يف بـيـان ـمـا ـخـالف فـيـه األـصـبهاين األزرق 
ـرتاث،الضــباع ـة األزهريــة لـل -هـــ١٤١٩ ، مرص، القــاهرة، املكتـب
 .م ١٩٩٩

 ـا ـراءات الســبعالـك ـي،يف يف الـق ـح الرعيـن ـن رشـي ـق ســامل ، الـب  حتقـي
 جامعـة أم ، كلية الدعوة وأصـول الـدين، رسالة ماجستري،الزهراين
 .هـ١٤١٩ ،القرى

  املبهج يف القراءات الثامن وقراءة األعمش وابـن حميصـن  واختيـار
 حتقيـق وفـاء عبـداهللا ، أليب حممد سبط بن اخليـاط،خلف واليزيدي

 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ،اللغة العربية، جامعة أم القرى كلية ،قرماز
 إبراهيم الدورسي،خمترص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات ، 

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ ، الطبعة األوىل،دار احلضارة للنرش والتوزيع
 دار ، حتقيـق عـامر الـددو، البـن سـوار،املستنري يف القراءات الـعرش 

ـاء اـلـرت ـارات ، ديب،اثالبـحـوث للدراـسـات اإلـسـالمية وإحـي  اإلـم
 .م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ ، الطبعة األوىل،العربية املتحدة

 مؤسسـة ، حتقيق بشار عـواد معـروف، للذهبي،معرفة القراء الكبار 
 .م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ، الطبعة األوىل،الرسالة

 لبنان، بريوت، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة،معجم املؤلفني ، 
 . .هـ١٤٠٤الطبعة األوىل، 
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 سـامل ، اجلزري يف كتابه الـنرش مـع حتقيـق قسـم األصـولمنهج ابن 
 جامعة اإلمـام ، كلية أصول الدين، رسالة دكتوراه،حممد الشنقيطي

  ،حممد بن سعود اإلسالمية
 دار ،تصحيح عيل الضـباع، البن اجلزري،النرش يف القراءات العرش 

 .الكتاب العريب
 ـ، الـبـن اـجلـزري، اـلـنرش يف الـقـراءات اـلـعرش د حمـفـوظ  حتقـيـق حمـم

 ـمـن أول ـبـاب اـفـرش اـحلـروف إىل آـخـر الكـتـاب كلـيـة ،الـشـنقيطي
 .هـ ١٤٢٥ ، جامعة أم القرى،الدعوة وأصول الدين

  اهلادي رشح طيبة الـنرش يف القـراءات الـعرش والكشـف عـن علـل
 ، بريوت لبنـان، دار اجليل،القراءات وتوجيهها، حممد سالن حميسن

 .م ١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،الطبعة األوىل
 إلسامعيل البغـدادي،لعارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفنيهدية ا ، 

 . لبنان ، بريوت،دار الفكر
 جـدة، مكتبة السـوادي، لعبدالفتاح القايض،الوايف رشح الشاطبية ، 

 .م ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ ، الطبعة األوىل،السعودية
 حتقيـق  ، أليب عيل األهوازي،الوجيز يف رشح قراءات القرآن الثامنية 

 الطبعـة ، لبنـان، بـريوت، دار الغـرب اإلسـالمي، أمحـدندريد حس
 .م ٢٠٠٢ ،األوىل





 

 

 

 
 
 
 
 

 احلسنة يف ضوء القرآن الكريمالقدوة 
 
 









 

 
 نارص بن حممد بن عبداهللا املاجد .د

مساعد بقسم القرآن وعلومه يف كلية أصول الـدين بجامعـة  أستاذ •
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

يف القرآن وعلومه من كليـة أصـول الـدين  درجة املاجستري عىلحصل  •
عـادات أهـل : ( بأطروحتـهبجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية،

 .)قرآن الكريم دراسة موضوعية يف ضوء ال- اجلاهلية
ول ه يف القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـاعىل درجـة الـدكتورحصل  •

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

 .)وحتقيق دراسة –آخر القرآن 
 



 
 

  
 



 

 

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

m 
ّإن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ باهللا مـن رشور 

ومن يضلل فال هادي له، أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، 
 .ًوأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

[   ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4Z]١٠٢:آل عمران[  
[          0  /  .  -   ,    +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

>  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21   Z ] ١:النساء[ 
 [ |  {  z  y  x  w  v  u Z ]أما بعد،، ،]٧٠: األحزاب : 

فإن القرآن الكريم هو كالم اهللا املنـزل، ودسـتور اإلسـالم اجلـامع، 
َوآية الرسول العظمى، ومعجزته الكربى، أحيـا اهللا بـه قلوبـا غلفـا، وبرص  َّ َ ً ً

ًهبداياته أعينا عميا، وفتح بآياته آذانا صام، مجع اهللا به هذه األ ّ ً ً مة من شـتات ًُ
َّفرقتها، ووحد مزق صفها، وآلف يف حمرابه أرواحها، وطهر قلوهبا، وزكى  َّ َ ََ ِ َ ُْ

 .نفوسها، وأقامها عىل سنن الفطرة، فكانت خري أمة أخرجت للناس
ـريم  ـرآن الـك ـذا الـق ـاء ويف ـه ـن ـسـري األنبـي ـا ـم ـاىل قبـس ـص اهللا تـع ًـق

ُوالصاحلني، وعربا من ذكر األولني، نامذج يقتدوى هب ً َ  .ُا، وأسوة يعترب هباِ
ّواملجتمعات البرشية اليوم بأمس احلاجـة إىل وجـود قـدوة حسـنة، 
هتدهيا طريق النجاة، يف ظل االنحراف الـذي نـراه يف اختـاذ القـدوات، وال 
ًأهدى سبيال، وال أسد طريقا من الرجـوع إىل الرساج املنـري، إىل كتـاب اهللا  ً

ِالكريم، لرتسم معامل القـدوة احلسـنة ف ُّ يـه، وتبـني مـنهج القـرآن الكـريم يف َ



 
 

  
 

عرض جماالهتا، وذكر نامذجها، ومعرفة الصفات التي أهلت أهلها ليكونوا 
 .أسوة للناس يقتدون هبم

هذا من جانب، ومن جانب آخر؛ فـإن وجـود القـدوة احلسـنة مـن 
ًأنجح الوسائل املؤثرة يف إعداد الفرد وتكوينه نفسيا، واجتامعيا، وأخالقيا،  ً ً

 .ل كبري يف صالح املرء  واستقامتهوهي عام
ًإنه ليس من العرس أن يضع املربون منهجا ما، ولكن مـن الصـعب أن  ِ ِ َ
ًيتحقق ذلك املنهج واقعا معاشا؛ إذا مل يكن هناك أفراد يطبقونه ويعملـون بـه،  ً

ًبحيث يراه الناس ماثال أمامهم، وحيسون به واقعا مشاهدا يقتدون به ً ً. 
ً تعاىل يف دراسة القدوة احلسنة، سعيا لإلبانـة وهلذا فقد استعنت اهللا

ًعن منهج القرآن الكريم يف عرضها، مرتسام فيه معاملها، واقفا عىل صـفات  ً
ًأهلها، حمددا جماالهتا، ضاربا نامذج هلا، وأسميت هذه الدراسة ً :

 .القدوة  احلسنة يف ضوء القرآن الكريم
مقدمـة، وأهنيتهـا وجعلتها مكونة مـن ثالثـة مباحـث، قـدمت هلـا ب

 :بخامتة ضمنتها أهم نتائج البحث، عىل النحو التايل
 . أمهية البحث، واخلطة التي أتبعها فيهإىل أرشت فيها :املقدمة

 : وفيه ثالثة مطالبحقيقة القدوة، : املبحث األول
 :تعريف القدوة، وذكر نظائرها، وفيه فقرتان: املطلب األول

 .تعريف القدوة: الفقرة األوىل
 .نظائر لفظ القدوة: الفقرة الثانية

 :أمهية القدوة، وجماالهتا، وفيه فقرتان: املطلب الثاين



 

 

 

 .أمهية القدوة: الفقرة األوىل
 .جماالت القدوة: الفقرة الثانية

األسس النفسـية الختـاذ القـدوة، وآثارهـا، : املطلب الثالث
 :وفيه فقرتان

 .األسس النفسية الختاذ القدوة: الفقرة األوىل
 . آثار القدوة: الفقرة الثانية

أسلوب القرآن الكرمي يف عرض القدوة احلسنة، وفيـه         : املبحث الثاين 
 :مخسة مطالب

 .أسلوب التعبري عن القدوة احلسنة: املطلب األول
 .أصناف القدوة احلسنة: املطلب الثاين

 .صفات القدوة احلسنة: املطلب الثالث
 .ِصفات املقتدي: املطلب الرابع

 .طريقة الدعوة إىل أخذ القدوة احلسنة: لب اخلامساملط
 : جماالت القدوة احلسنة ونامذجها، وفيه ستة مطالب: املبحث الثالث

 .جمال الدعوة إىل اهللا تعاىل: املطلب األول
 .املجال األرسي: املطلب الثاين

 املجال السيايس: املطلب الثالث
 .املجال العسكري: املطلب الرابع

 جمال الصرب: املطلب اخلامس
 جماالت متنوعة: املطلب السادس

 .وفيها نتائج البحث وتوصياته: اخلامتة



 
 

  
 

َفأسأل اهللا تعاىل أن يعصمنا من زلل الـرأي، وخطـل القـول، : وبعد َ
 .ًوأن جيعل عملنا خالصا له ـ عز وجل ـ وأن حيفظنا من الشيطان ورشكه

 وسـلم عـىل هذا وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العـاملني، وصـىل اهللا
.نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني



 

 

 









 :وفيه ثالثة مطالب

 .تعريف القدوة، وذكر نظائرها: املطلب األول
 .أمهية القدوة احلسنة، وجماالهتا: املطلب الثاين

 .األسس النفسية الختاذ القدوة، وآثارها: املطلب الثالث
 



 
 

  
 



 

 

 


 :وفيه فقرتان

 .تعريف القدوة: الفقرة األوىل
 .نظائر لفظ القدوة: الفقرة الثانية
 . تعريف القدوة: الفقرة األوىل

 .تعريف القدوة •
ُأصل بنائها القدو، ويتشعب منه ترصيـف االقتـداء، يقـال: القدوة ْ َ :

ُقدوة وقدوة ـ بضم القاف وكرسها ـ ملا يقتدى  ً، قال األزهري نقال عن )١(بهِ
َيل بك قدوة، وقدوة، وقدة، ومثلـه حظـي فـالن حظـوة، : يقال": الكسائي َ َْ ٌ ُِ ِ ِ َِ َ ْ ْ

ًوحظوة، وحظة َ ِْ ُ")٢(. 
القاف والدال واحلرف املعتل؛ أصل صحيح، يدل ": قال ابن فارس

 .)٣("عىل اقتياس باليشء واهتداء
ـأيس، : وـيـدور معـنـى الـقـدوة ـفـيام ذـكـره أئـمـة اللـغـة ـعـىل معـنـى الـت

ُالقدوة والقدوة ما تسننت به": واملتابعة، والتسنن، قال ابن سيدة ِ")٤(. 
                                                

قدو، واملحكم، والقاموس : قدا، وتاج العروس مادة: مادة: هتذيب اللغة، ولسان العرب:  ينظر)١(
 .القدوة:  مادة

 .قدا: هتذيب اللغة، مادة) ٢(
 .قدو:معجم مقاييس اللغة، مادة) ٣(
 .القدوة: املحكم، مادة) ٤(

قدو، والقاموس : قدا، وتاج العروس مادة: مادة: هتذيب اللغة، ولسان العرب: ينظر أيضا
 .القدوة:  مادة



 
 

  
 

ِوهلذا يقال ـ كام ذكر ابن األعـرايب ـ للمتقـدم يف اخلـالل كلهـا املـربز  ِّ َ ُ ِ
ُفالن ال يقاديه أحـد، وال يامديـه أحـد، وال يباريـه أحـد، وال جياريـه ": فيها ٌ ٌ ٌُ ُ ُ

َّأحد، وذلك إذا بـرز  َ  .)١("يف اخلالل كلهاٌ
هذا مدار كلمـة القـدوة عنـد أهـل اللغـة، وأمـا أئمـة التفسـري؛ فقـد 

 : تقاربت املعاين التي ذكروها يف حقيقة املراد بالقدوة
اتباع أثره، : معنى االقتداء ـ يف كالم العرب ـ بالرجل": قال الطربي
 .)٢("رهًفالن يقدو فالنا؛ إذا نحا نحوه واتبع أث: واألخذ هبديه، يقال

اتـبـاع األـثـر يف الـقـول والفـعـل : معـنـى االقـتـداء": وـقـال اـبـن عطـيـة
 .)٣("والسرية

ونلحظ يف هذا التعريف لفـت النظـر إىل أن االقتـداء يتنـاول الفعـل 
 .والسرية: َّوالقول والسلوك بعامة، وهذا ما عرب عنه ابن عطية يف قوله

 الثاين لألول طلب موافقة: معنى االقتداء يف اللغة": وقال الواحدي
 .)٤("يف فعله الثاين بمثل فعل األول ألجل أنه فعله

ويف هذا التعريف إشارة إىل أن سلوك االقتـداء مبنـي يف أصـله عـىل 
َالقصد، فهو  ـ كام يقول الواحدي ـ طلب يتضمن قصد موافقة املقتدى به ُ. 

األسوة كالقدوة، وهي اتباع الغري عىل احلالة التي ": وقال الشنقيطي
                                                

 .قدا: لسان العرب، مادة) ١(
 ).٥/٢٦٢(تفسري الطربي) ٢(
 ).٣/٤١٢(املحرر الوجيز) ٣(
 ).٨/٢٦٨(التفسري البسيط) ٤(



 

 

 

 .)١("كون عليها حسنة أو قبيحةي
وهذا التعريف فيه النص عىل أن سلوك القدوة يقع يف اخلري والرش، 

 .واحلسن والقبيح
 

 .أركان القدوة •
هذه املعاين التي قررهـا أهـل العلـم مـن املفرسيـن واللغـويني ملعنـى 
ـلوك  ـدل ـعـىل أن لـس ـي ـت ـا، فـه ـداء؛ وإن تنوـعـت يف عباراـهت الـقـدوة واالقـت

ًانا البد من حتققها، حتى يصدق عىل الفعـل أنـه اقتـداء، وعـىل االقتداء أرك
 : الفاعل أنه مقتدي، وهي ثالثة أركان

َاملقتدى به، وهو: األول ُمـن يتابعـه غـريه يف سـلوكه، ويتميـز هـذا : ُ ُ
َاملقتدى به ـ عادة ـ بالتقدم والتميز يف شخصـيته وسـلوكه، ممـا جعلـه قـدوة 

ابعونه يف أخالقه وأفعاله، وهـذا املعنـى قـد لغريه، يتأثر الناس بسلوكه، ويت
ٌفالن ال يقاديه أحـد، وال يامديـه أحـد، وال ": أشار إليه ابن األعرايب إذ قال ٌُ ُ

ٌيباريه أحد، وال جياريه أحد، وذلك إذا برز يف اخلالل كلها ٌُ ُ")٢(. 
ًوكام يكون هذا املقتدى به فردا بعينه، فقد يكون مجاعة، كام يف قولـه  َ

-  .   /  0  1  2     ]: كاية عن قول املرتفني مـن األمـم املكذبـةتعاىل ح
  5  4  3Z ]٢٣: الزخرف.[ 

ًعىل أن هذا املقتدى به وإن يكن يف األصل أعيانـا مشـاهدة، يقتـدى  َ
                                                

 ).٨/٩٣(أضواء البيان) ١(
 .قدا: لسان العرب مادة) ٢(



 
 

  
 

هبا ويتابعها الناس عىل سلوكها؛ فـربام يتوسـع األمـر حتـى يصـري السـلوك 
ظـر عـن أعيـان أصـحاهبا، بذاته، وجمموع العادات؛ قدوة للناس، بغض الن

Ä  Ã  ÂÁ]: ويف قوله تعال   À  ¿  ¾Z  ] إيــامء هلـذا  ] ٩٠:األنعـام
ُاملعنـى، حـيـث جعـل تـعـاىل حمـل االقـتـداء جممـوع اـهلـدى الـذي ـكـان علـيـه 

 الصـالة ميريد األنبياء علـيه ÂÁ  À  ¿  ¾Z   ] ": األنبياء، قال البغوي
ـــرهم ـــدم ذـك ـــالم املتـق ـــاختص طــــريقهم  ÄÃZ ] :والـس ـف

  .)١("االقتداءب
ِاملقتدي، وهو: الثاين ْ  .من يتابع غريه يف سلوكه: ُ

ًالسلوك الذي يقع فيه االقتداء، وهذا السلوك ـ فعال كان أو : الثالث
 .ًقوال ـ عام يقع يف اخلري والرش

وسيأيت ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ بسط احلديث عـن هـذه األركـان الثالثـة 
كالم عن أسلوب القرآن الكريم يف ذكر للقدوة، ورضب األمثلة هلا، عند ال

 .)٢(القدوة احلسنة
 

 .نظائر لفظ القدوة: الفقرة الثانية
هناك نظائر لكلمة القـدوة وردت يف القـرآن الكـريم، يـدور معناهـا 

 :حول معنى القدوة، وهي
 :األسوة -١

َالقدوة، ويقال ائتس به أي اقتد به وكن مثله، وفالن يأتيس : اإلسوة ْ
                                                

 ).٢/٤٢(معامل التنزيل ) ١(
 .اين  عند ذكر أسلوب القرآن الكريم يف ذكر القدوة احلسنةيف املبحث الث) ٢(



 

 

 

لنفسه ما رضيه ويقتدى به، والقوم أسوة يف هذا األمر أي بفالن أي يرىض 
 .)١(اتبع فعله واقتدى به: حاهلم فيه واحدة، وتأسى به

ِكالقـدوة والقـدوةُ األسـوة واإلسـوة ": قـال الراغـب األصـفهاين ُ ،
ًوهي احلالة التي يكون اإلنسان عليها يف اتباع غريه، إن حسـنا وإن قبيحـا،  ً

ًوإن سارا وإن ضارا، و   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  ÁZ  ] : هلذا قال تعاىلً
 .)٢(" فوصفها باحلسنة

 : اإلمام -٢

تدور كلمة اإلمام يف اللغة عىل معنى من يؤتم به ويتابع، من رئيس 
ِّأو غريه، واجلمع أيمة، أصله من األم، وهو القصد، تقـول ٌّ َ ًأمـه يؤمـه أمـا، : ُ ّ ُّ َُّ ُُ

ُوأمته  َّ ُوتأممهَ َ َّ. 
ًامع للخري أمة، وكل من كان عىل دين احلق خمالفا ويقال للرجل اجل ٌ ُ

 .)٣(ُلسائر األديان فهو أمة وحده
ً اإلمام املؤتم به، إنسانا كأن يقتدى بقوله ": قال الراغب األصفهاين

ًأو فعله، أو كتابا، أو غري ذلك، حمقا كان أو مبطال  ً ً")٤(. 
                                                

 .أسا: أسو، واملحكم ولسان العرب، مادة: تاج العروس وخمتار الصحاح، مادة: ينظر) ١(
 .أسا: مفردات الراغب االصفهاين، مادة) ٢(

قدوة وسيأيت يف املطلب األول من املبحث الثاين؛ تعليق عىل مسألة استعامل لفظ األسوة يف ال 
 .السيئة

أمه، إصالح الوجوه : أمم، والقاموس املحيط، مادة: املحكم وتاج العروس، مادة: ينظر) ٣(
 .أمة: والنظائر مادة

 .أم: مفردات الراغب االصفهاين، مادة) ٤(



 
 

  
 

َوقـد ورد يف الـقـرآن الكـريم ذـكـر اإلـمـام يـراد ـبـه مـن ـيـ ُ ِـتبعه ـغـريه َُ َّ
َويقتدى به، سواء يف اخلري أو الرش، ففي اخلري يقول تعاىل يف وصف إبراهيم  َ ُ

ــه الـســالم : النحـــل[ Z 5  6    7         8  9  :  ;  >  =  <  ? ]: علـي

|  {    ]:  ويف الرش يقول تعاىل يف وصف قـوم فرعـون وقومـه]١٢٠

 ¦  ¥      ¤  £  ¢¡  �  ~Z ] ٤١:القصص.[ 
 :باعاإلت -٣

ًتبع اليشء تبعا وتباعـا يف األفعـال، وتبعـت اليشء تبوعـا رست يف  ً ًُ َُ َ
ًتبعت القوم تبعا وتباعة بالفتح، إذا مشـيت خلفهـم، والتـابع : إثره، وتقول َ َُ ََ َ َِ

 .)١(املثايل، وتابع بني األمور واتر وواىل
َتبعه واتبعه قفا أثره، وذلـك تـ:  يقال": قال الراغب األصفهاين َ َ َ ََّ ارة َِ

 ...   v  u  t  sZ    ]: ...واالئتامر، وعىل ذلك قولهباالرتسام 
 .)٢("..  á  àZ] : ه إذا حلقه قالَعَبْتَويقال أ

u  t  s     ]: كقولـه تعـاىلوهذا اإلتباع يكون يف جانب اخلري 
vZ  ]  كام يكون ـ أيضا ـ يف جانب الرش، يقول تعـاىل خمـربا ]٢٠: يـس ً ً

w  v  u  t  s  r  q  p  o      ]: تبـوعنيعن تـربؤ األتبـاع وامل

 ̈ §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y  xZ 
  ] .١٦٧، ١٦٦: البقرة[
 : املثل -٤

: ًيأيت املثل يف القرآن الكريم مرادا به ـ كام يقول الراغب األصفهاين
                                                

 .تبع: املحكم وتاج العروس واللسان والقاموس املحيط، وإصالح الوجوه والنظائر، مادة: ينظر) ١(
 .تبع: راغب االصفهاين، مادةمفردات ال) ٢(



 

 

 

  .)١(" مقابلة يشء بيشء هو نظريه، أو وضع يش ما ليحتذى به فيام يفعل"
َوقد ورد يف القرآن الكريم ذكر املثـل مـرادا بـه احلالـة التـي حتتـذى  َ ُ ً

¡  ¢] : كقوله تعـاىل   �  ~  }  |     £   Z ] ال  قـ] ١١: التحـرمي
 يف ًترغيبـا، ومـريم بنـت عمـران،  بامرأة فرعونًمثال ... رضب": القرطبي

 عـىل  هـذا حـث للمـؤمنني:وقيـل، والثبـات عـىل الـدين، التمسك بالطاعة
 أي ال تكونـوا يف الـصـرب عنـد الـشـدة أضـعف ـمـن اـمـرأة ،الصـرب يف الـشـدة

 . )٢("حني صربت عىل أذى فرعون، فرعون

األسـوة، واإلمـام، واإلتبـاع، واملثـل، هـي : فهذه األلفـاظ األربعـة
ـأيت يف جاـنـب اـخلـري  نـظـائر لكلـمـة الـقـدوة تقارـهبـا يف املعـنـى والدالـلـة، وـت

 .وجانب الرش
 : رى هلا داللة قريبة من معنى القدوة، مثلوهناك ألفاظ أخ

 .ّالتقليد .١

 .املحاكاة .٢
َّغري أهنا ملا مل ترد يف القرآن الكريم؛ أعرضت عنهـا، عـىل اعتبـار أن 

 .هذه الدراسة دراسة قرآنية

                                                
 .مثل: مفردات الراغب االصفهاين، مادة) ١(
 ).٢١/١٠٤(اجلامع ألحكام القرآن) ٢(



 
 

  
 


 

 :يف هذا املطلب فقرتان
 .نةأمهية القدوة احلس: الفقرة األول
 .جماالت القدوة احلسنة: الفقرة الثاين

 
 .أمهية القدوة احلسنة: الفقرة األوىل

ًإن من أنجح الوسائل يف إعداد الفـرد وتكوينـه نفسـيا، واجتامعيـا،  ً
ـري يف ـصـالح اإلنـسـان  ـي عاـمـل كـب ـا؛ وـجـود الـقـدوة احلـسـنة، فـه ًوأخالقـي

َوفساده، بل وصالح  املجتمع من ورائه، فام املجتمع إال أن ٌاس مجعهم زمان ُ
 .ومكان واحد

ًإن من السهل عىل املربني أن يضعوا منهجا من املناهج اإلصالحية، 
ًلكن من الصعب أن يتحقق ذلك املنهج أو تلك الفكرة واقعا مشـاهدا، إذا  ً
ًمل يكن هناك أفراد يطبقونه، ويعملون به، بحيث يراه الناس ماثال أمـامهم، 

ًوحيسونه واقعا مشاهدا، يتأثر ًون به ويكون دافعا هلم عىل االقتداء والتأيس، ً
أما بقاء املنهج يف عامل األوراق، وبني األسطر، وعىل األرفف، فإنه وإن طال 

 .ًبه الزمن؛ فإن أحدا لن يلتفت إليه أو يتأثر به
ولذا كان من بالغ حكمة اهللا تعاىل ـ وهو احلكـيم العلـيم ـ أن أنـزل 

لـة يعملـون هبـا، وهـم الرسـل عـلـيهم  الرشائـع والتكـاليف، وجعـل هلـا مح
ِالصالة والسالم، فلم تنزل رشيعة من غري ْ  رسول يبلغها للناس، يقتدون به  َ



 

 

 

 .ويستنون بسنته
ًوملا تعجب كفار قريش مـن كـون الرسـول برشا مـن جنسـهم غـري 

Ä  ÃÂ  Á   À    ]: ًخمتلف عنهم، جاء اجلواب كاشـفا عـن جهلهـم     ¿  ¾

Ë   Ê   É  È  Ç  Æ  Å   Ì     (  '   &  %  $  #  "  !
  *  )Z ]ـوح]٨،٩: األنعــام ـوم ـن ـن ـق ـال ـع  Z »  ¬  ®  ¯   °  ]:  وـق

 ]٢٤:القمـر [ Ë  Ê  É  È        Ç  Æ  Å  Ä   ÃZ   ]:  وعـن قـوم صـالح]٢٧:هود[
وهذا التعجب منهم واإلنكار؛ جهل بحقيقة الرسالة ومقصودها، ذلك أن 

َإن قـوام ! أو يأنسـوا إليـه! ن يتلقـوا عنـه ًاهللا لـو أرسـل ملكـا؛ فهـل يعقـل أ ِ
ًاإلنسان ال يطيق جمرد املشاهدة، فضال عن التلقي عنه أو األنس به، بـل إن 
األنبياء الكرام كانت املالئكـة تـأتيهم ـ يف غالـب األحـوال ـ يف صـورة برش 

فام ظنك بمن ... وحيث كان شأهنم كذلك، وهم املؤيدون بالقوى"عاديني 
  .)١("د الناسعداهم من آحا

ًأضف لذلك أنه لو كان الرسول ملكا؛ لكان للقـوم شـبهة يف عـدم  َ َ
اتباع الرسول، متعللني بأنـه ال قـدرة هلـم عـىل أن يفعلـوا فعلـه، أو يقتـدوا 

 .هبديه
                                                

 ).٣/١١٢(إرشاد العقل السليم) ١(
 ٤/١٨١٦[واللفظ له، ومسلم]  كتاب بدء الوحي، الباب الثاين١[وقد أخرج البخاري  

: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقالأن احلارث بن هشام رىض اهللا عنه سأل ] كتاب الفضائل
ًأحيانا يأتينى مثل : (يا رسول اهللا كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ً فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل ىل -َّ وهو أشده عيل -صلصلة اجلرس 
 ).امللك رجال فيكلمنى فأعي ما يقول



 
 

  
 

إن : ( قالـت rُوملا سئلت عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ عن خلق النبـي 
 خمترصة شـاملة، ضـمت يف  إهنا إجابة دقيقة)١()كان القرآن rخلق نبي اهللا 

ـي  ـه الـسـامية، حـقـا إن النـب ـكـان  rًمعانيـهـا ـمـنهج الـقـرآن الـشـامل ومبادـئ
 .ّالرتمجان احلي ملبادئ القرآن، والصورة الناطقة لتوجيهاته

وملا تأثر الصحابة وسلف هذه األمة هبذه القدوة احلسنة، املتمثلة يف 
ـا قـلـوهبم، واـمـتألت ـهبـا أروا،rـشـخص الرـسـول  حـهـم؛ اـنـترش ُ فأرشبتـه

اإلسالم يف كثري من املاملك النائية، والبالد الواسعة، يف رشق الدنيا وغرهبا، 
ًمن غري قتال وال إكراه، بل كان جمـرد السـلوك العمـيل ملـا يعتقدونـه؛ كافيـا 

  .لتأثر الناس هبم وبمعتقدهم
ٌوأمر آخر؛ وهو أن وجـود القـدوة؛ ممـا يعـني عـىل الصـرب، وحتمـل 

ِالتي تعرض للمرء، مهام تكن، وهلذا فقد كان من مقاصد املشاق والصعاب  ْ َ
 rذكر قصص األنبياء السابقني، وسياق ما جرى هلم؛ تثبيـت فـؤاد النبـي 

ـاىل ـه، يـقـول تـع  ?  @    G  F  E  D  C  B  A  ]: وأـصـحابه ـمـن وراـئ
  P  O  N  M   L  K  J   IHZ ]ملـا  ": قـال السـعدي]١٢٠: هود

ر ذلـك ْكـِر احلكمـة يف ذَكـَ ذ؛رَكـَ أخبار األنبياء مـا ذر يف هذه السورة منَكَذ
ــال ــك ليطمـــئن   G  F  E  D  C  B  A    @  ?HI  Z  ] : فـق أي قلـب
ـأنس ،وتـصـرب ـكـام ـصـرب أوـلـو الـعـزم ـمـن الرـسـل، ويثـبـت  ـفـإن النـفـوس ـت
 ويتأيـد احلـق بـذكر ، وتريد املنافسة لغريها، وتنشط عىل األعامل،باالقتداء
ـرة ـمـن ،ـشـواهده ـه وكـث ـام ـب ـاىل)٢("ـق ـول تـع ¼  ½    ¾   ¿  Á  À  ] :  ويـق

                                                
 .من حديث سعد بن هشام بن عامر]  كتاب املسافرين١/٥١٣[هأخرجه مسلم يف صحيح) ١(
 .٤٤١:تيسري الكريم الرمحن ص) ٢(



 

 

 

ÂZ ]يقول تعاىل ذكره لنبيه حممـد ": قال الطربي ] ٣٥: األحقاف rه َتِبـَثـُ، م
ـ ـا قـل ـوة َّـعـىل امليض ـمل ـل أـمحـال النـب ـن ـعـبء الرـسـالة، وثـق ـrده ـم ه َرِ، وآـم

 الـذين،  بأويل العزم من قبله من رسله؛باالئتساء يف العزم عىل النفوذ لذلك
صربوا عىل عظيم ما لقوا فيه من قومهم من املكاره، ونـاهلم فيـه مـنهم مـن 

 مـن أذى مكـذبيك ،يا حممد عىل ما أصابك يف اهللا) ¼( األذى والشدائد
عـىل )  ½    ¾   ¿  Â  Á  À            ( من قومك الـذين أرسـلناك إلـيهم باإلنـذار

ذين مل يـنههم عـن النفـوذ  من رسله الـ،القيام بأمر اهللا، واالنتهاء إىل طاعته
 .)١(" ألمره، ما ناهلم فيه من شدة

 فقـد روى ،وهذا املنهج الرتبوي القرآين أخذ الرسـول صـحابته بـه
ًوهو متوسد بردة  rشكونا إىل رسول اهللا : (( خباب بن األرت قال ٌ لـه يف

كـان الرجـل : قـال! أال تـدعو اهللا لنـا ! لنـا  أال تسـتنرص : فقلنا،ظل الكعبة
 قبلكم، حيفر له يف األرض، فيجعل فيها، فيجاء باملنشار فيوضع عـىل فيمن

ِفيشق باثنتنيرأسه،  ْ َُ َ ْ َِ ُّ ُ وما يصده ذلك عن ،َ ُُّ ُ ويمشط دينه،َ َ ْ ُ بأمشاط احلديـد مـا َ
َّدون حلمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن اهللا هذا  ُِ َ

ـى يـسـري الراـكـب ـمـن صــنعاء إىل  حرضـمـوت ال  ـخيـاف إال اهللا األـمـر، حـت
 .)٢ ())والذئب عىل غنمه، لكنكم تستعجلون

إن املجتمعات البرشية اليوم كأشد ما تكون حاجة إىل قدوة حسنة، 
هتـدهيا سـبيل الرـشـاد، وتأخـذها إىل ـشـاطئ األمـان، يف ـظـل تلـك اـلـنامذج 

                                                
 ).١١/٣٢٠(جامع البيان) ١(
 ]. كتاب املناقب، باب عالمات النبوة٧٤٠[أخرجه البخاري) ٢(



 
 

  
 

الضـالة، الـتـي انخـدع ـهبـا كـثـري مـن الـنـاس، والسـيام الـشـباب، فتـقـاذفتهم 
ـ ـون، األـم ـون، وأـخـرى يغرـب ـارة يرشـق واج ذات اليـمـني، وذات الـشـامل، ـت

يأخذون من كل ثقافة قشورها، يتطلعون إىل نامذج برشية خاوية من معـاين 
الرب واهلدى، ليس فيها إال أهنا وليـدة اإلعـالم وآلتـه، مـن رمحـه خرجـت، 

 .وحتت عينه صنعت
 

 .جماالت القدوة احلسنة: الفقرة الثانية
لرؤية ـ التي أرشنا إليها يف املطلب السابق ـ فيها معنى القدوة هبذه ا

ًالشمول واإلحاطة ملجاالت احلياة كلها، وميادينها مجيعا، ذلـك أن حقيقـة 
َـسـلوك االقـتـداء ـقـائم ـعـىل معـنـى املتابـعـة والـتـأثر باملقـتـدى ـبـه، يف ـسـلوكه 

ًوأفعاله، واإلنسان له يف كل حالة سلوك وأفعال ربام كانت حمال لتأث ٌ ِر الناس ٌ
 .واقتدائهم هبا

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فـإن القـدوة تطبيـق عمـيل لسـلوك 
واجتاهات معينة، واملجتمع له يف كل جمال من جماالت احلياة قيمـة وتصـور 
ـم  ـدوة؛ يف ـجمـال العـل ـة لـسـلوك الـق ـي املجــاالت واـسـعة رحـب ـم ـه ـا، وـك ٌـم ٌ

النـاس، وحتـى والعبادة، واألخالق والسلوك، والتعامل واملعـامالت مـع 
العادات االجتامعية إنام تتناقلها املجتمعات بفعل سلوك االقتداء واملحاكاة، 

 .بل إن هذا ليصدق عىل كل سلوك اجتامعي
ًفالعامل  واملعلم واملريب ـ مثال ـ قدوة يف جمتمعه وبني طالبه، فعليه أن 

ًيكون فعاال ال قـواال، يـأمر بـاخلري ويسـابق إليـه، وينهـى عـن الرش  ً وحيـذر ّ



 

 

 

مقاربته، وإال كان قدوة سيئة لطالبه ومريديه، وهذا نبـي اهللا شـعيب عليـه 
السالم يبني لقومه ضالل هـذا املسـلك، واعوجـاج سـبيله، ممـا يتنــزه عنـه 

ـــــل ´  µ  ¶  ¸  ¹] : العاـق   ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «º   ½  ¼  »  

Â  Á  À  ¿  ¾ÃÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  ÊÎ  Í  Ì  Ë  Ï Ð    Ñ 
   Ô  Ó  ÒZ ]  ن مـن تكملـة دعـوة الـداعي  إ": قال ابن سـعدي]  ٨٨: هـود

 ، عام ينهى غريه عنهٍَهتْنُ وأول م، أن يكون أول مبادر ملا يأمر غريه به؛ومتامها
ولقوله  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »Ã     Z]  كام قال شعيب عليه السالم

 .)١(" r  q  p  o     n  m  l  kZ]  :تعاىل
ـيهام وال ـام، فيـجـب عـل ـراد أرسـهت ـني أـف ـتهام، وـب ـدوة يف بـي ـدان ـق واـل

املحافظة عىل شعائر الدين، واخللق احلسن، وتربية األبناء بالسلوك العميل، 
ـائهم  الـقـائم ـعـىل الـقـدوة احلـسـنة، ـفـإن األطـفـال أول نـشـأهتم يتعلـقـون بآـب
، ًوأمهاهتم، ويروهنم قدوة هلم يف كل سلوك، حتى لو كان سلوكا غري محيد

بل قد يؤدي هذا التأثر هبـام إىل الضـالل عـن احلـق، وإىل هـذا املعنـى يشـري 
مـا (( :  rقال رسول اهللا : احلديث الذي رواه أبو هريرة ريض اهللا عنه قال

ِ يمجسانهمن مولود إال ويولد عىل الفطرة، فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو ِ َ َ  كام ،ُِّ
ُتنتج ا َ ْ ُهيمة لبُ َ َمجعاء ًهبيمة ِ َ ْ  قـال الطيبـي فـام )٢())َجـدعاء فيها من حتسونهل َ

                                                
 .٤٣٥تيسري الكريم الرمحن ص) ١(
 كتاب ٤/١٦٢٤[ ومسلم] كتاب التفسري، باب ال تبديل خللق اهللا١٠١٥[أخرجه البخاري ) ٢(

 ].القدر
 =فهو بضم التاء ) كام تنتج البهيمة هبيمة : (   وأما قوله "): ١٦/٢٩٠(قال النووي يف رشح مسلم



 
 

  
 

 والتهيؤ ،ةَلِّبِواملراد متكن الناس من اهلدى يف أصل اجل ":نقله ابن حجر عنه
 ومل يفارقهـا إىل ،رك املـرء عليهـا السـتمر عـىل لزومهـاُ فلـو تـ،لقبول الدين

ل عنـه آلفـة مـن َدْعـُ وإنـام ي، ألن حسن هذا الدين ثابت يف النفوس؛غريها
 . )١("فات البرشية كالتقليداآل

ومثل هذا حال الراعي مع رعيته؛ فهو قدوة هلم يف القيام باألمانـة، 
وسياسة الناس بالعدل، وتقوى اهللا فيام اسرتعاه، وإىل هذا املعنى يشري عيل 
ٌبن أيب طالب فيام قاله لعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام، ملا محل مال عظـيم  َ ِ ُ

ُمن اخلمس إليه، قال َإن قوما أدوا األمانة يف هـذا ألمنـاء، فقـال لـه : (  عمرُ َ ُ ً
 .) ٢( )لرتعواعففت فعفت الرعية، ولو رتعت : عيل

ويف املبحث القادم ـ إن شاء اهللا ـ سنشري إىل نامذج وجماالت القـدوة 
. ُاحلسنة ذكرت يف القرآن الكريم



                                                

باملد، ) مجعاء( كام تلد البهيمة هبيمة : األوىل، وفتح الثانية، ورفع البهيمة، ونصب هبيمة، ومعناه =
باملد وهي مقطوعة األذن أو ) عاءجد(أي جمتمعة األعضاء سليمة من نقص ال توجد فيها 

 ."غريها من األعضاء
 ).٣/٢٤٩(فتح الباري) ١(
 ). ٢٨/٢٦٨(جمموع الفتاوى البن تيمية: ينظر) ٢(



 

 

 


 

 :يف هذا املطلب فقرتان
 .األسس النفسية الختاذ القدوة احلسنة: الفقرة األوىل
 .آثار القدوة احلسنة: الفقرة الثانية

 
 .األسس النفسية الختاذ القدوة احلسنة: الفقرة األوىل

اإلنسان مدين بطبعه، يتفاعل مع البيئة املحيطة به، فيتأثر هبا، ويؤثر 
ُالقتداء والتأثر بمن حييط به؛ سلوك فطري، نابع من فيها، وهلذا فإن سلوك ا

أصل تكوين اإلنسان، ال يمكن للمرء أن يسلم منه؛ ألنه رغبة ملحة تـدفع 
ـانتهم  ـة، ومـك ـم، أو مســتوياهتم العلمـي ـت أعامرـه ـام كاـن ـا، مـه ـبرش مجيـع ًاـل
االجتامعية، إىل سـلوك االقتـداء والتقليـد لغـريهم، وإن اختلفـت درجـات 

 .)١(داء، وتنوعت جماالته وميادينهالتأثر واالقت
ُوأهم األسس النفسية التي حتفز وتدفع إىل هذا السلوك؛ اإلعجاب  َِّ ُ
َبمن يقتدي به، هذا اإلعجاب الذي يكون الدافع له؛ ما يتميز به املقتدى به  َ ْ َ
ًمن صفات خاصة، جتعله قادرا عىل التأثري يف غريه، حتى يقتدي به، ويتـأثر 

 .)٢(بسلوكه

                                                
 .٢٥٧: أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، ص: ينظر) ١(
صية ًيعرب علامء النفس عن هذه الشخصية التي يكون تأثريها عىل غريها شديدا بـاجلاذبية الشخ) ٢(

 .كاريزما السلم الوظيفي: كتاب:  ينظر)Charisma :كاريزما( أو 



 
 

  
 

ـداء ـجمـرد إعجــاب وـقـد ي ـلوك االقـت ـر ـمـن أن يـكـون ـس رتـقـى األـم
ًباملقتدى به، إىل أن يكون مبنيا عىل قناعـة وثقـة بأهليتـه، حتـى يكـون ذات  َ

r : [  Áًاالقتداء واالتباع عبادة ودينا، ويف هذا املعنى يقول تعاىل عن نبيه 
  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë          Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã ÂZ ]ــ ـــ ــــ ــــ : زاباألحـــ

t   s  ] : ويقول تعاىل يف شأن إبراهيم عليه السالم والذين آمنوا معه] ٢١
  {  z   y  x  w  v  uZ ]٤: املمتحنة .[ 

ًويف مثل هذه احلالة خيرج سلوك االقتداء، عن أن يكـون مبنيـا عـىل 
جمرد اإلعجاب والتقليـد الـذي قـد يقـع دون وعـي وإدراك، إىل أن يكـون 

ًسان بـوعي وإدراك، راجيـا بـه حتقيـق أهـداف ومقاصـد ًسلوكا يامرسه اإلن ّ
 .معينة، وهذه حقيقة التأيس واالقتداء باألنبياء والربانيني من أتباعهم

 

 .آثار القدوة احلسنة: الفقرة الثانية
أمهية القدوة؛ إشارة إىل طرف من آثار : تضمن ما ذكرناه يف مبحث

 أبـرز آثـار القـدوة احلسـنة ًالقدوة ونتائجها، ويف هذا املطلـب نـذكر إمجـاال
 :ونتائجها

 .نرش القيم واملبادئ: أوال
ًإن وجود قدوة حسنة حتقق قيام ومبادئ يعرتف هبا املجتمع، يؤدي 
ـراده  ـون حــافزا ألـف ـع، ويـك ـك املجتـم ـادئ يف ذـل ـيم واملـب ـك الـق ًإىل نرش تـل
لتطبيقها، متبعني هلذا القدوة، ومتأسني به يف سلوكه، ويف هذا املعنى يقـول 

 يف اإلسـالم  من سن((فيام رواه عبد اهللا بن جرير ـ ريض اهللا عنه ـ  rالنبي 
ُفعمل هبا بعده، كتب له مثل أجر من عمل هبا، وال ينقص مـن  ؛سنة حسنة ُُ ْ َ ِ



 

 

 

ِأجورهم يشء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة، فعمل هبا بعده، كتب عليـه  ُ
ُمثل وزر من عمل هبا، وال ينقص من أوزارهم يشء  ُ ْ َ(()١(. 

 .إعطاء الدليل العميل عىل إمكان التطبيق: ثانيا
ــراد  ــي األـف ــل؛ يعـط ــيم واملـث ــيل للـق ــق عـم ــك أن وـجــود تطبـي ُذـل
واملجتمعات الدليل العميل عىل إمكان تطبيق تلـك القـيم واملثـل يف الواقـع 
املشاهد، بحيث تزول عن النفس شبهة صعوبتها، وخـداعها بعـدم إمكـان 

 .تطبيقها
 الرسـل واألنبيـاء، تطبيـق الرشائـع ث أصـول مبعـواحلقيقة أن مـن

والسنن اإلهلية، وهذا املعنى هو ما يشري إليه التوجيـه الربـاين لعبـاده بأخـذ 
É     ] : تعاىل، يقول rاألسوة بنبيه حممد    È    Ç   Æ   Å   Ä  Ã Â   Á

  Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì  Ë   ÊZ ]٢١: األحزاب[. 
 مـن جنسـهم؛ رد اهللا ًوملا تعجب املرشكـون مـن كـون الرسـل برشا

ـه ـة العظيـمـة يف جعـل ـة احلكـمـة اإلهلـي ـدل ـعـىل جهلـهـم بحقيـق ـام ـي  عـلـيهم ـب
¾  ¿    À    ] :ًبرشا من جنسهم يأنسون إليه ويقتـدون بـه، يقـول تعـاىل

   Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  $  #  "  !
  *  )   (   '  &  %Z)٢(.  

                                                
 ].  كتاب العلم٤/١٦٣٥[أخرجه مسلم) ١(
 ).٣/١١٢(كالم أيب السعود يف إرشاد العقل السليم: ينظر يف هذا املعنى) ٢(



 
 

  
 

 .التطبيق العميل الصحيح: ثالثا
ن وجود القدوة احلسنة يف املجتمع، يعطي الدليل العميل عىل ومع أ

إمكانية التطبيق ـ عىل ما تقـدم ـ فإهنـا تعطـي أيضـا صـورة التطبيـق العمـيل 
ًالصحيح، بحيث تصبح القـدوة نموذجـا صـحيحا للتطبيـق العمـيل للقـيم  ً
ًواملبادئ والرشائع، وهبذا تصري أسلوبا مـن أسـاليب الـتعلم، وطريقـة مـن 

ًمقررا هذا املعنى مؤكدا عليه rيصال العلم، يقول الرسولطرق إ ًِ صلوا ( : ُ
وإذا علمنـا أن )٢()خذوا عني مناسـككم ( :  ويقول)١()كام رأيتموين أصيل 

ًهذا األمر ـ منه عليه الصالة والسالم ـ جاء متعلقا بأعظم شعريتني عمليتني 
دوة التـي تعطـي يف اإلسالم ـ الصالة واحلج ـ علمنا مدى أمهية وجـود القـ

 .التطبيق العميل الصحيح للرشائع والقيم
ويتأكد هذا إذا أدركنا مدى تفاوت الناس يف فهم اخلطاب، وتأويل 
ًالكالم، تفاوتا قد يوقع يف االختالف، والتطبيق العميل مـانع مـن التفـاوت 

 .يف الفهم، عاصم من هذا االختالف
 .التأيس واملتابعة: رابعا

التأيس واملتابعة للقدوة احلسنة يف سلوكه وعمله؛ ومن اآلثار الطيبة 
بام يعني املرء عىل القيام بواجباته، ويعزيه فيام يالقيه من مصائب الـدنيا، أو 
ًيواجهه من مشاقها ومصاعبها، فكثـريا مـا نجـد يف سـلوك القـدوة احلسـنة 

                                                
عن مالك بن احلويرث ريض اهللا ]  كتاب األذان، باب األذان للمسافرين١٢٨[أخرجه البخاري ) ١(

 .نهع
 . من حديث جابر بن عبد هللا ريض اهللا عنه]  كتاب احلج٢/٩٤٢[أخرجه مسلم يف صحيحه) ٢(



 

 

 

 الدنيوية أو ًدافعا لنا عىل التأيس به واملتابعة له، بام يعيننا عىل القيام بواجباتنا
 .، وحتى فيام نالقيه من مصاعب ومشاق احلياةةاألخروي

فيأمره بالتأيس   rوعىل هذا املعنى العظيم يريب اهللا ـ عز وجل ـ نبيه 
¼  ½  ¾   ¿  ] : بمن سبقه من األنبياء والرسل أويل العزم، يقول تعاىل

Å  Ä   Ã     Â   Á  À  Z] عـاىل أمر ت ":  قال ابن سعدي ]٣٥: األحقـاف
 وأن ال يـزال داعيـا هلـم إىل ،رسوله أن يصرب عىل أذية املكذبني املعـادين لـه

 سادات اخللق أويل العـزائم ، وأن يقتدي بصرب أويل العزم من املرسلني،اهللا
 الذين عظم صربهم، وتم يقينهم، فهم أحق اخللق باألسوة ،واهلمم العالية

  .)١(" واالهتداء بمنارهم، والقفو آلثارهم،هبم
َأثـر يف سـلوكه العمـيل، فهـا  ^ي وهذا املعنى الذي تربى عليه النب َّ َ

 يتأسى بصرب موسى عليه السالم عىل مـا يالقيـه مـن األذى، ففـي نحن نراه
ملا كان يوم حنني : احلديث الذي رواه عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال

 مـن اإلبـل،  القسمة، فأعطى األقـرع بـن حـابس مائـةيف ًأناسا r النبيآثر 
 من أرشاف العرب، فـآثرهم يومئـذ ًوأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا

ل فيها، وما أريد هبا وجه ِدُ واهللا إن هذه القسمة ما ع: قال رجلة، القسميف
 فمن يعدل إذا مل ((: فأتيته فأخربته فقال  ^ واهللا ألخربن النبى:فقلت، اهللا

 قال )٢()) بأكثر من هذا فصربيوذ قد أ، رحم اهللا موسى،يعدل اهللا ورسوله
                                                

 .٧٣١: تيسري الكريم الرمحن، ص) ١(
...]  كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النبي يعطي املؤلفة قلوهبم٦٤٠[أخرجه البخاري) ٢(

 ]. كتاب الزكاة ٢/٦٠٨[ومسلم



 
 

  
 

وفيه أن أهل الفضـل قـد يغضـبهم مـا  ": ًابن حجر تعليقا عىل هذا احلديث
 كام صنع ، ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصرب واحللم،يقال فيهم مما ليس فيهم

.)١("اقتداء بموسى عليه السالم  ^النبي

                                                
 ).١٧/٢٧٦(فتح الباري) ١(



 

 

 






 :يه مخسة مطالبوف

 .أسلوب التعبري عن القدوة احلسنة: املطلب األول
 .أصناف القدوة احلسنة: املطلب الثاين

 .صفات القدوة احلسنة: املطلب الثالث
 .ِصفات املقتدي: املطلب الرابع

 .طريقة الدعوة إىل أخذ القدوة: املطلب اخلامس



 
 

  
 



 

 

 

ام تنـوع تنوع أسلوب القـرآن الكـريم يف عـرض القـدوة احلسـنة، كـ
ُّكذلك يف عرض النامذج هلا، ومن خالل استعراض اآليـات، يمكننـا تبــني  َ َ

 :أسلوب القرآن الكريم يف عرض القدوة احلسنة، من خالل مخسة مطالب
 .أسلوب التعبري عن القدوة احلسنة: املطلب األول
 .أصناف القدوة احلسنة: املطلب الثاين

 .صفات القدوة احلسنة: املطلب الثالث
 .ِصفات املقتدي: طلب الرابعامل

 .طريقة الدعوة إىل أخذ القدوة: املطلب اخلامس
 .أسلوب التعبري عن القدوة احلسنة: املطلب األول

باستقراء آيات القرآن الكريم؛ يتبني أن التعبري عن القـدوة احلسـنة 
  :جاء عىل رضبني
 .التعبري بلفظ القدوة الرصيح: األول
 .ي معنى اللفظ الرصيحالتعبري بلفظ يؤد: الثاين

 
 . التعبري بلفظ القدوة الرصيح •

ورد لفظ القدوة يف القرآن الكريم يف موضعني، أحـدمها يف جانـب 
 : اخلري، واآلخر يف جانب الرش، فأما الذي يف جانب اخلـري فهـو قولـه تعـاىل

[Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z ]يعنـي ":  قال ابن كثـري] ٩٠:األنعام
 أضيف إلـيهم مـن اآلبـاء، والذريـة، واإلخـوان، األنبياء املذكورين مع من

أي هم أهل اهلدى ال غريهم، فبهداهم اقتد ) الذين هدى اهللا(وهم األشباه 



 
 

  
 

فأمتـه تبـع لـه فـيام يرشعـه ويـأمرهم  rواتبع، وإذا كان هذا أمر للرسـول 
 .)١"(به
 : التعبري بلفظ يؤدي معنى اللفظ الرصيح  •

للقـدوة؛ ذكـر عـدد مـن قد تقـدم احلـديث عنـد التعريـف اللغـوي 
األسوة، : النظائر لكلمة القدوة، التي يقرب معناها من معنى القدوة، وهي

 .واإلمام، واملثل
وقد ذكرنا هناك تعريف هذه األلفاظ واستعامالهتا اللغوية، ونشـري 

 : هنا إىل وجه داللتها عىل معنى القدوة احلسنة
 :األسوة •

ثة مواضع، كلها تشـري إىل ورد لفظ األسوة يف القرآن الكريم يف ثال
 :القدوة احلسنة وهي

È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ] : قولـه تعـاىل: املوضع األول
  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì   Ë  Ê     ÉZ  ]٢١: األحزاب[. 

   y  x  w  v  u  t   s   z]  :قوله تعـاىل: املوضع الثاين
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 ). ٣/٢٩٩( القرآن العظيمتفسري) ١(

: الزخرف[ Z-  .   /  0  1  2  3  4  5  ]:وأما الذي يف جانب الرش فهو قوله تعاىل 
٢٣.[ 



 

 

 

ـث ـاىل: املوضــع الثاـل ـه تـع "] : قوـل   !   *  )    (   '  &  %  $  #  
  5  4   3  2   1   0      /  .   -,  +Z ]٦ :املمتحنة .[ 

 

ـي املواضــع ـذه ـه ـرآن ـه ـي وردت يف الـق ـظ األـسـوة الـت ـة للـف  الثالـث
 .الكريم، وداللتها عىل معنى القدوة احلسنة ظاهرة

ومما هو جدير باإلشارة؛ أن لفظ األسوة مل يرد يف القرآن الكريم إال 
ًيف جانب اخلري دون الرش، خالفا للفظ القدوة، ولباقي األلفاظ التي هي يف 

ن لفظ األسوة إنام يستعمل يف جانب معنى لفظ القدوة، وهذا يقوي أن يكو
ًاخلري دون الرش، خالفا ملا ذهب إليه بعض أهل العلـم ممـن نقلـت كالمهـم 
عند تعريف األسوة؛ وأهنا تكون يف اخلري والرش، معتمدين يف ذلك عىل أن 
ـذلك إال إن  األـسـوة يف املواـضـع الثالـثـة وـصـفت باحلـسـنة، وال توـصـف ـب

ـذلك يف جاـنـب الرش، ـرد ـك ِكاـنـت ـت ـدم َ ـذا وإن ـكـان ـحمـتمال؛ إال أن ـع ً وـه
استعامهلا يف القرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو كالم العـرب ـ فـيام وقفـت 
عليه ـ يف جانب الرش؛ يدل عىل أهنـا ال تسـتعمل إال يف جانـب اخلـري فقـط، 
ًويكون وصـف األسـوة باحلسـنة يف تلـك املواضـع الثالثـة؛ وصـفا كاشـفا  ً

 .ت اللفظًمؤكدا ملا يفهم من ذا
 . اإلمام •

ًورد لفظ اإلمام يف مواضع عدة من القـرآن الكـريم، مـرادا بـه مـن 
 :إمام، وذلك يف مواضع: ُيقتدى به يف اخلري، فمرة جاء بلفظ 

  z   y   x    w   v  u}  |  {    ] :قولـه تعـاىل: املوضع األول
  ¬  «  ª  ©    ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �   ~Z  ]١٢٤: البقــــــرة[  



 
 

  
 

  ).١("به دىَقتُوي به ؤتمُي ،ًإماما للناس كُِريَصُم إين ":  الطربيقال
ــاين ــاىل: املوضـــع الـث ــه تـع i  h   n  m   l  k  j] :  قوـل

  }  |  {z  y  x  wv  u  t       s  r  q  p  o
  °  ̄   ®    ¬  «  ª©  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢    ¡  �   ~

  µ    ́   ³  ²  ±Z  ]ورة األحـقــاف، ونـحــوه يف ـســ] ١٧: هـــود
ـــاىل ـــول تـع Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  Ä  ]  :يـق

  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð   ÏZ ونلحـظ هـنـا أن الوـصـف 
 بـه ًؤمتـاُم أي": جاء للكتاب نفسه، قال أبو السعود عند كالمه عن آية هـود

 .)٢("ومقتدى ،الدين يف
x  w  v  ] : قولـــه تـعـــاىل: املوضـــع الثالـــث      u  t  s

|  {  z  y  ¡  �    ~   }  Z  ]قــال ]١٢ :الفرقــان 
 جيعلهـم أن ؛اإليـامن إىل اهللا وفقهـم أن بعـد ألنفسـهم سـألوا": ابن عاشور

ًقدوة  .)٣("ّاملتقون هبم َيقتدي ُ
 :أئمة، يف موضعني: ومرة جاء بصيغة اجلمع

ـاىل: األول ـه تـع ـد قوـل !  "  #  $  %  ] : عـن
  1  0   /  .  -,  +  *  )  (   '  &Z 

                                                
 ).٢/١٨(جامع البيان) ١(
 ).٢/١٨(إرشاد العقل السليم) ٢(
 ).١٠/١٧٠(التحرير والتنوير) ٣(



 

 

 

 . )١(" اهللا أمر يف هبم ُيقتدى ًأئمة اهللا علهم ج":  قال قتادة]٧٣: ألنبياءا[
ـاين ـاىل: والـث ـه تـع ـد قوـل O  N    M  L  K  ] : عـن   J

 U  T  S  R  QPZ ] ريــدُوأ ..": قــال الطــربي] ٢٤: الســجدة 
ْوهي هبـم، ّيـؤتم اخلـري، يف قـادة مـنهم جعـل أنـه املوضـع هذا يف بذلك  َتـدىُ
 .)٢("هبدهيم

 5  6 7 ]: أمة، وذلـك عنـد قولـه تعـاىل: ة جاء بلفظومر
?  >  =  <  ;  :  9  8 Z ]ـري] ١٢٠: النحــل ـن كـث ـال اـب ـا  ": ـق فأـم

 .)٣("به قتدىُي الذي إلمام افهو األمة،
 : املثل •

َورد لفظ املثل يف القرآن الكريم مرادا به احلالة التي حتتذى ويقتدى  ًَ ُ
   |  {  ~  �  ¡  ] : ىلهبا يف جانب اخلري، وذلك يف قوله تعا

¢   £  Z ]للـذين املثلـني أحـد جـاء ": ال ابـن عاشـورق ] ١١: التحرمي 
 امـرأة فكانـت، التقـوى لشـدة الثـاين واملثـل، اإليـامن إلخـالص ًمثال آمنوا

 تـربؤوا املـؤمنني ألن؛ للقانتني ًمثال ومريم ،املؤمنني إيامن ملتانة ًمثال فرعون
 . )٤( " بمكة الكفر عىل بقوا الذين قرابتهم ذوي من

                                                
 ).١٨/٤٧٢(أخرجه الطربي يف جامع البيان) ١(
 ).٢٠/١٩٤(جامع البيان) ٢(
 ).٤/٦١١(تفسريالقرآن العظيم) ٣(
 ).١٥/١٩٣(التحرير والتنوير) ٤(



 
 

  
 




 

حفل القرآن الكريم بنامذج كثرية للقدوة احلسنة، ترجـع يف جمملهـا 
 : إىل صنفني

 .األنبياء: األول
 .الصاحلون من أتباع األنبياء: الثاين

فأما األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ فال شك أن األخذ بسـننهم، 
ًري يف طريقهم؛ مطلب أصيل يف رساالت اهللا مجيعا؛ ذلك أهنم املبلغون والس

قد بعثهم عز وجل ليكونوا قدوة ألممهـم، يتأسـون بسـنتهم، عن اهللا تعاىل، 
 . ويقتدون هبدهيم

وأما الصاحلون من أتباعهم، فرتسم هدهيم والتأيس بطريقتهم، هو 
يـه مـن اهلـدى والرشـاد ـ ٌيف حقيقته اقتداء باألنبياء أنفسهم؛ ألن ما هـم عل

ِالذي محل الناس عىل االقتداء هبم ـ إنام كان التباعهم رسـل اهللا، وسـريهم  ْ َ
 .عىل طريقتهم

ًوقد جاءت آيات القرآن الكريم مقررة هذا األمر، داعية إليه، يقو ل ً
ً من األنبيـاء ملحقـا هبـم الصـاحلني مـن آبـائهم ًاهللا تعاىل ـ بعد أن ذكر عددا

ــــاهتم وإـخــــو   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z ]:  اهنم ـ وذرـي
 ،بغريهم ِتقتد وال باالقتداء، هداهم َّفاختص ":   قال أبو السعود]٩٠:األنعـام [

 الـدين وأصـول ،وتوحيـده تعـاىل بـاهللا اإليامن يف ُطريقتهم ؛هبداهم واملراد
 . )١("ُهدى تبقى ال النسخ بعد فإهنا للنسخ، القابلة الرشائع دون

                                                
 = ). ٢/٣٩٩(إرشاد العقل السليم ) ١(



 

 

 

 للنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم، جـاء بعـد ذكـر ونلحظ أن هذا األمر
ـاء،  ـإبراهيم أيب األنبـي ـدئا بـنـوح أول الرـسـل، ـمـرورا ـب ـا، مبـت ًثامنـيـة عرش نبـي ً ً
ًووصوال إىل آخـرهم عيسـى، علـيهم ـ مجيعـا ـ الصـالة والسـالم، ويف هـذا  ً
داللة عميقة عـىل احلبـل املوصـول بـني رسـل اهللا تعـاىل، ختتلـف أمـاكنهم، 

 .، ويبقى هداهم ودينهم واحدوتتباعد أزماهنم
وملحظ آخر كريم تدل عليه هذه اآلية، أشار إليه املفرسون، يقول 

 إىل بـديع رمـز ؛ّاألولـني مـع ّعـده وتـرك ،بالذكر إفراده ويف ": ابن عاشور
ْورعـي مقداره، ّوتفرد ،فذاذته  تلـك مـرور بعـد رسـالته جمـيء حلـال بـديع َ

ّقدم ولذلك املتجاورة، أو املتباعدة العصور  عىل  )هبداهم: ( وهو املجرور ُ
 واملزايـا، للفضـائل اجلامعـة منزلتك هو ّألنه ؛اهلدى بذلك لالهتامم عامله،

َهبد االقتداء به يليق فال    .)١("ُهداهم دون هو ًىُ
ومثل هذه اآلية الكريمة الدالـة عـىل االقتـداء باألنبيـاء وأتبـاعهم؛ 

 كـام ]٤:املمتحنـة  [z y  x  w  v  u  t   s{ Z   ]: قولـه تعـاىل
Ï  Î   ]: يقول تعاىل عن عيسـى عليـه السـالم وأتباعـه مـن احلـواريني

                                                

 :اختلف املفرسون يف متعلق االقتداء هبم، يف أي يش يكون، عىل ثالثة أقوالو =
 .االقتداء هبم يف توحيد اهللا تعاىل، ونفي الرشك وحماربته: القول األول
 . هبم يف مجيع األخالق احلميدة والصفات الرفيعة الكاملةاالقتداء : القول الثاين

 . االقتداء برشائعهم إال ما خصه الدليل: القول الثالث
   .محله عىل كل ما ذكر إال ما دل الدليل عىل ختصيصه: القول الرابع

 ).٧/٣٤(واجلامع ألحكام القرآن ) ٦/٣٦٥(ومفاتيح الغيب) ١١/٥١٨(جامع البيان : ينظر
 ).٥/٢٣(رير والتنويرالتح) ١(



 
 

  
 

  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù   Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     Ñ  Ð
  äã  â  áZ ] ـثــم ـهــيج اهللا اـملــؤمنني ... ":  ـقــال ابــن ـســعدي]١٤/الصــف

Ï  Î       Ô  Ó    Ò     Ñ] :باالقتداء بمن قبلهم من الصاحلني بقولـه   Ð  
  äã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú   Ù   Ø     ×  Ö  ÕZ ") ١( . 

ًوهذه اآليات تدل ـ أيضا ـ عىل أن القدوة كام تكون تأسيا باألفراد؛  ً
ًفقد تكون أيضا باجلامعة، ويكون هذا باتباع منهجهم، وسـلوك طـريقتهم، 

<   ?  @  ] :ه مجاعة املؤمننيوهلذا قال تعاىل يف شأن خمالفة ما علي

  PO  N  M   L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
  S  R   QZ ]١١٥: النساء.[ 

ٍعىل أن االقتداء قد خيرج عن أن يكون متابعة ألفـراد أو مجاعـة، إىل 
ًأن يكون ذات الكتاب املنزل إماما يقتدي به الناس، وهـذا مـا يقـرره قولـه 

   i  h l  k  j  t            s  r  q  p  o  n  m] : تـعـــاىل
  ¥  ¤£  ¢    ¡  �   ~  }  |  {z  y   x  wv  u

  µ    ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®    ¬  «  ª©  ¨   §  ¦Z  ] ــود : هـ

È   Ç  Æ  Å  Ä  ] : ونحـوه يف سـورة األحقـاف، يقـول تعـاىل] ١٧
  Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï   Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ

  ÕZ   ]ـ]١٢ :ألحقــافا ـري ـق ـن كـث ـن أي ": ال اـب ـل وـم ـذا قـب ـرآن ـه ـاب الـق  كـت
ًإماما  (التوراة وهو موسى، َ ًورمحة ِ َ ْ َ  ًإماما األمة تلك إىل تعاىل اهللا أنزل: أي ) َ

                                                
 .٥٥٢تيسري الكريم الرمحن ص ) ١(



 

 

 

 قاده ؛اإليامن حق هبا آمن فمن، هبم اهللا من ورمحة، هبا يقتدون  وقدوة هلم،
 .)١(" بالقرآن اإليامن إىل ذلك

 

                                                
 ).٢/١٨(إرشاد العقل السليم) ١(



 
 

  
 

)١(. 
 

ملا كانت القدوة احلسنة هبذه املنزلة الرفيعـة، واملكانـة العاليـة؛ كـان 
ًلزاما أن يكون أهلها قد بلغوا رتبة عالية من الكامل البرشي، جعلتهم أهال  ً
ِلئن يقتدي هبم غريهم، وهذا ما تنطق به آيات القرآن الكريم، إذ هي حافلة  َ

ًحسنة، وإماما يتبـع يف  يكون قدوة بعدد من الصفات التي تؤهل املرء حتى
 .اخلري

ُويمكن تبني تلك الصفات واستنباطها عن طريق النظر يف اآليـات  ُ َ
التي أشارت إىل لفـظ القـدوة، أو األلفـاظ األخـرى التـي تـدل عـىل معنـى 
القـدوة احلـسـنة، والـسـياق اـلـذي وردت فـيـه، والشخـصـيات الـتـي ذـكـرت 

  .مقرتنة بالدعوة إىل أخذ القدوة منها
وسنذكر تلك اآليات متبعني هلا بام تدل عليه من صفات، لنخلص 

 . ًبعدها إىل أبرز الصفات التي تؤهل املرء ليكون إماما، وأسوة يقتدى به
  5  6    7  8  ] :يقول تعـاىل يف شـأن إبـراهيم عليـه السـالم

  G     F  E  D  CB  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9
   HZ ] ه اآلـيــات الـكــريامت تـشــري إىل مجـلــة ـمــن  فـهــذ]١٢١–١٢٠:النحــل

 :)٢(الصفات هي
                                                

 .األسس النفسية الختاذ القدوة: ضافة إىل هذا املطلب، ما ورد يف هذا البحث يف مطلبإلينظر با) ١(
ومفاتيح ) ٧١/٣١٦(جامع البيان: ينظر يف تفسري اآليات، وما دلت عليه من هذه الصفات) ٢(

 ) .٤/١٦٣(وإرشاد العقل السليم) ٤/٦١١(وتفسري القرآن العظيم) ٩/٤٨٤(لغيب ا



 

 

 

لزوم طاعة اهللا تعاىل مع اخلضوع واخلشوع له، وهذا معنى القنوت  •
 .املشار إليه يف اآليات الكريمة

: االستقامة عىل دين اهللا وامليل عن الضاللة، وهذا معنى قوله تعاىل •
[  ?  >  =  <  ;Z. 

> =  ]: لرشك عنـه يف قولـهاإلخالص هللا تعاىل، وهو معنى نفي ا •
 ?  >Z. 

CB A  ]: شـكر اهللا تـعـاىل ـعـىل نعمـه، وـهـو معـنـى قوـلـه •
DZ. 

وأوقفك عـىل آيـة أخـرى يف سـورة السـجدة، أشـارت إىل صـفات 
َأخرى حسنة ملن يقتدي به الناس، حيث ذكـر تعـاىل أنـه اصـطفى مـن بنـي  َ

َإرسائيل أئمة يقتـدى هبـم، فقـال عـز وجـل ُ :[     M  L  K  J
O  NT  S  R  QP   Z)وهــــذه اآليــــة ]٢٤: الســــجدة [ )١ 

َالكريمة تشري إىل صفتني أخريني، مها ْ ُ : 
 .الصرب عىل فعل ما أمر اهللا به، وترك ما هنى عنه •
 .التصديق بآيات اهللا، واليقني هبا •

S  R  QP  O    ]: ًقال أبو السعود تعليقا عىل قولـه تعـاىل
TZ ملـا إليـك أحسنت :نحو ،جلزاءا معنى فيها التي ) ملا ( هي ":  قال 

                                                
وروح ) ٦/٣٠٩(معامل التنزيل : ينظر يف تفسري اآلية وما دلت عليه من هذه الصفات) ١(

 ).١٧/١٨١(والتحرير والتنوير) ١٦/٢٠(املعاين



 
 

  
 

: ادواملـر... أئمـة جعلنـاهم صـربوا املـ :هتقـديرة، لألئمـ والضـمري، ِجئتني
 صربهم أو ،الدين نرصة يف الشدائد ومقاساة ،الطاعات مشاق عىل صربهم

 تنـال ؛واليقـني بالصرب:  وهذا املعنى أخذه بعض العلامء فقال)١("الدنيا عن
 .)٢(الدين يف اإلمامة

ملنا هـذا الصـفات وجـدناها ترجـع إىل معنـى كـيل ينتظمهـا وإذا تأ
ًمجيعا، وهو العبوديـة هللا تعـاىل، ونعنـي هبـا العبوديـة التامـة املتضـمنة كـامل 
اخلضوع واالنقياد، والتجايف عن كل مظاهر الرشك، مع ما يتطلبه ذلك من 
 ًالصرب اجلميل لبلوغ هذه الرتبة التي جتعـل املـرء أهـال لـئن يكـون قـدوة يف

 .اخلري، يتأسى به اخللق
وهذا املعنى هو حقيقة االبتالء الذي نال به خليل اهللا إبراهيم عليه 

  x    w   v  u   ]: السالم منزلة اإلمامة يف الدين، يشري لذلك قوله تعاىل
  ª  ©    ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y

  ¬  «Z  ]بــاراهتم يف حتقيــق واملــفرسون وإن اختلفــت ع ]١٢٤: البقــرة
ُاملراد بمعنى الكلامت التي ابتيل هبا خليل اهللا، فإهنا تشري إىل قيامـه بـام أمـره 

 برشائـع: أي) بكلـامت (:تعاىل وله ق": تعاىل به أتم قيام، وهلذا قال ابن كثري
 تعاىل كقوله القدرية، الكلامت هبا ويراد طلق،ُت الكلامت فإن ونواه، وأوامر

ـن ـريم ـع ـا ـم    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ  ]  :ســالمال عليـه

                                                
 ) .٥/٣١٥(إرشاد العقل السليم) ١(
 ).٧/٣٧٢(تفسري القرآن العظيم: ينظر) ٢(



 

 

 

z  }        |  {   ~�  ¡   ]  :تـعـاىل كقوـلـه الرشعـيـة، ـهبـا وـيـراد طلـقُتو
£  ¢ Z طلـب وإمـا صـدق، خـرب إمـا وهـي، الرشعيـة كلامتـه: أي 

w   v    ] : الكريمـة اآليـة هذه ذلك ومن، ًهنيا أو ًأمرا كان إن عدل   u  
  {z   y   xZ   أي) إين جاعلـك للنـاس إمامـا ( : القـ. هبـن قـام: أي :

َفعل، ما عىل جزاء َوترك باألوامر قام كام َ َ  قـدوة للنـاس اهللا جعله لزواجر،ا َ
 وقد أكد تعاىل هذا املعنى يف جوابـه  ـ )١("حذوه ذىَتُوحي به، دىَقتُي ًوإماما

 أن تكـون اإلمامـة يف ذريتـه مـن عليه السالمعز وجل ـ عىل سؤال إبراهيم 
̈    ©  ª  »]:  قال تعاىلبعده، حيث   §  Z   . 

ويدل عىل معنى هذه العبودية التامة التي جتعـل املتصـف هبـا قـدوة 
ًوإماما؛ ما ورد يف وصف إبراهيم وبنيه ـ  إسحاق ويعقوب ـ عليهم السالم 

!  "  ] : بالعبودية، يف سياق تقرير إمامتهم يف الدين يقـول تعـاىل
-,  +  *  )  (   '  &  %  $  #  

  1  0   /  .Z ]٧٣: األنبياء[ . 
ِولعل هذا يفرس لنا ذكر دعاء عباد الرمحن رهبم؛ بـأن جيعلهـم أئمـة  ِ

z  y  ] : للمتقــني، يف قولــه تـعــاىل   x  w  v      u  t  s

  ¡  �    ~   }  |  {Z  ]ــاىل ]١٢ :الفرقـــان ــر تـع ــث ذـك  حـي
ً عد كثريا مـن يف أول سياق صفاهتم، ثم) عباد الرمحن  ( ةوصفهم بالعبودي َّ َ

صفاهتم التي جيمعها ما أرشنا إليه من معنى العبودية التامة هللا تعاىل، وختم 
                                                

 ).١/٤٠٥(تفسري القرآن العظيم: ينظر) ١(



 
 

  
 

ذلك بذكر دعائهم رهبم أن جيعلهم أئمة للمتقني، فكأن تلك الصفات تبلغ 
 .هبم درجة اإلمامة يف الدين

وقبل أن نختم الكالم عن صفات القدوة حيسـن التنبيـه عـىل ثالثـة 
 : أمور

ُن كل صفة حسنة فيمن أمر اهللا أن يقتدى هبا، هي مما حيسن أ: األول ُُ َ
أن يتحىل اإلنسان هبا ويقتدي بأهلها، وهذا الذي ذكرناه من صفات القدوة 
احلسنة؛ هو أرفع تلك الصفات وأكملها، وال يعني أن عداها من صـفاهتم 

 . ًاحلسنة ليست حمال للقدوة والتأيس
ا إليهـا؛ هـي يف أعـىل درجـات أن هـذه الصـفات التـي أرشنـ: الثاين

الكامل اإلنساين، بحيث جاء التعبري القرآين عن املتصف هبـا بلفـظ اإلمـام، 
ًواجلانب اللغوي الذي أرشنا إليه ـ يف أول البحث ـ يكشف شيئا مـن هـذه 
ًاحلقيقة، حيث يكون اإلمام جامعا للخري، يقـوم مقـام اجلامعـة الكثـرية مـن 

 .الناس
رفع كامالت البرش، وقليل من يـدرك أعالهـا، وهي هبذا املعنى يف أ

ًوهلذا فأهلها يتفاوتون فيها، وعندئذ يكفي أن تكون معيارا لصفات القدوة 
 .احلسنة، فبقدر ما يف املرء منها يكون االقتداء به

ًأنه ليس بالزم أن يكون األسوة احلسنة مربأ من كل عيب، : الثالث َ ُ
اع؛ ملا جبل عليه البرش من نقص، ًساملا من كل نقص، فإن هذا ليس بمستط

دل عليه أن اهللا تعاىل ملا جعل خليله إبراهيم عليه السالم أسـوة للمـؤمنني ـ 
وهو املوصوف بأعىل صفات القدوة ـ استثنى مـن ذلـك مـا وقـع منـه عليـه 



 

 

 

t   s  ]  :ًالسالم ملا استغفر ألبيه، فلم جيعله موضعا لألسوة، قال تعـاىل
y  x  w  v  u {  z     ¥  ¤  £  ¢  ¡    �         ~  }  |  
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   Ê  ÉZ ]مع أن اهللا تعاىل قد بني عذر إبراهيم عليه السـالم  ]٤: املمتحنة
ٍه عن وعد وعد به أباه، رجـاء أن هيتـدي يف استغفاره ألبيه، إذ كان ذلك من

إىل احلق، حتى تبني له أنـه عـدو هللا؛ فتـربأ منـه، وتـرك االسـتغفار لـه، قـال 
R           Q  P  O  N        M  L     K  J       I  H  ] : تعـــــاىل

    ^   ]          \  [  ZY  X  W  V  U  T   SZ ] ـقــال الـســعدي ]١١٤: التوبــة 
 االسـتغفار فـإن ": هني اهللا للمؤمنني عن االسـتغفار للمرشكـنيًبيانا ملعنى 

 ماتوا إذا ألهنم ؛واملؤمنني بالنبي يليق فال مفيد، غري غلط احلال هذه يف هلم
... العذاب كلمة عليهم حقت فقد ؛عليه يموتون أهنم لمُع أو الرشك، عىل

 فإنـه ألبيـه السـالم عليـه إبـراهيم الـرمحن خليـل من االستغفار وجد ولئن
[   Q  P   O  NZ ـــــــــــــه يف ª  »  ¬®  ¯  °   ±  ] : قوـل

²Z  هللاّ، عـدو أبـاه أن إلبراهيم تبني فلام، أبيه عاقبة يعلم أن قبل وذلك 
 )١(" Y  XZ]  والتذكري الوعظ فيه ينفع ومل الكفر، عىل سيموت
 

                                                
 .٣٥٣: تيسري الكريم املنان ص) ١(



 
 

  
 


يرقـى إليـه إال مـن حتـىل ْإن يكن بلوغ درجة القدوة رفيع املقـام، ال 

بجميل الصفات، وكريم اخلصـال؛ فـإن التوفيـق لالقتـداء، وأخـذ األسـوة 
بمن سلف من أئمة اهلدى والرشـاد؛ رشف ال يبلغـه إال مـن كـان فيـه مـن 

 .الصفات ما يدل عىل صدقه يف حتري احلق، وحرصه عىل التوفيق إليه
 سـنجدها تشـري وإذا نظرنا يف اآليات الكريمة الواردة يف االقتـداء؛

إىل صفتني رئيستني، جيب أن يتحىل هبام من يريد االقتداء والتأيس، وقد جاء 
، وخليـل اهللا إبـراهيم rذكرمها يف سياق الدعوة إىل أخـذ األسـوة، بـالنبي 

 :ومن تبعه من املؤمنني
 .ُرجاء ثواب اهللا وخشية عقابه: الصفة األوىل

: ـنـد قولـه تـعـاىلوقـد ورد ذـكـر هـذه الـصـفة يف موضـعني؛ األول ع
[  Î  Í  Ì  Ë   Ê      É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  ...Z 

 واملوضع الثـاين يف شـأن إبـراهيم عليـه السـالم ومـن معـه مـن ]٢١: األحـزاب [
ـؤمنني، عنــد قولــه تعــاىل   #  $  %  &  '   )    (  *  +   !  "] : اـمل

 5 4   3   2  1  0     /  .   -,Z ] يـات الكريمـة وهذه اآل] ٦ :املمتحنـة
فيها إشـارة إىل أن التـأيس يف اخلـري؛ منـوط برجـاء املتـأيس ثـواب اهللا تعـاىل 
ُوخشية عقابه، وما يتبع ذلك مـن صـحة نيتـه وسـالمة قصـده، وهلـذا ذكـر 

'   )    (  *   ( ": ًاليوم اآلخر معطوفا عىل رجاء اهللا تعـاىل، قـال األلـويس
ريض ـ ام يرمز إليه أثر ابن عباس  ك، يؤمل اهللا تعاىل وثوابه: أي)  +  ,- 

بمعنـى يـوم القيامـة ) اآلخـر اليوم  ( وعليه يكون قد وضع ـاهللا تعاىل عنهام



 

 

 

مـن ــ  بــيعـىل مـا قـال الطيـ  فهـو ، ألن ثوابه تعاىل يقع فيه؛موضع الثواب
 ممـا ، وكرمـهًأرجو زيدا: إطالق اسم املحل عىل احلال، والكالم نحو قولك

 وفيـه مـن ،يه فيه توطئـة للمعطـوف وهـو املقصـوديكون ذكر املعطوف عل
 .)١("...  كرمه عىل البدلية ًأرجو زيدا: احلسن والبالغة ما ليس يف قولك

ًذكر اهللا كثريا: الصفة الثانية ُ . 
Á  ]: وهذه الصفة جاء النص عليها يف آية األحزاب، يقوله تعاىل

  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê      É  È   Ç  Æ   Å  Ä  Ã ÂZ 
 : ونلحظ هنا أن هذه الصفة جاءت معطوفة عىل الصفة األوىل] ٢١: األحـزاب [
وهذا فيه إشارة إىل أن التأيس واالقتداء؛ حيتاج  ) '   )    (  *  +  ,-   (

ٍإىل كثرة ذكر هللا تعاىل، ومداومة عليه، قال أبو السعود  ذكر بالرجاء َنَرَوق": ٍ
 ؛تعـاىل ذكـره عـىل املثـابرة فـإن ،ًكثـريا ًزمانا أو ،ًكثريا ًراْكِذ :أي ) كثريا (اهللا

 .)٢("r اهللا برسول تساءإلئا يتحقق وهبا ،الطاعة مالزمة إىل تؤدي
وهبذا يظهر لنا أن هاتني الصفتني؛ هي أعظم ما ينبغي أن يتحىل بـه 
ـذه  ـأيس بأصــحاب ـه ـار، إذ الـت ـري املـصـطفني األخـي ـداء بـس ـد االقـت ـمـن يرـي

 حيتاج معه املرء إىل باعث قوي عليه، وال أعظم املقامات العالية أمر عظيم،
 ومجع":  قال الشوكاين،ًمعينا من اإلخالص هللا، ودوام الصلة به ـ عز وجل ـ

 صىل اهللا برسول احلسنة األسوة تتحقق بذلك فإن له، والذكر هللا الرجاء بني
                                                

 ).١٦/٦٩(روح املعاين ) ١(
وأشار إىل معناه ) ١٦/٧٠(ونقله عنه األلويس يف روح املعاين) ٥/٣٢٧(إرشاد العقل السليم) ٢(

 ).٦/٣١(الشوكاين يف فتح القدير 



 
 

  
 

 .)١("وسلم عليه اهللا
 املقامات وهذه اآليات الكريمة التي تشري إىل صفات املقتدي بأهل

ًالعالية، املتأيس هبم، فيها إيامء ـ أيضا ـ أن سلوك القدوة جيب أن يكون عـن 
وعي وإدراك، وليس جمرد تقليد وحماكاة، فـإن الرجـاء املشـار إليـه فيهـا ال 
يكون إال بقصد وإدراك، وهلذا وصف تعاىل هذا السلوك بأنه قدوة وأسوة، 

 . ودعا املؤمنني وأرشدهم إليه
 

                                                
 ).٦/٣١(فتح القدير) ١(



 

 

 


  

جاءت آيات القرآن الكريم داعية إىل أخذ القدوة واألسوة احلسـنة 
 :بطريقني

 .الدعوة الرصحية ألخذ القدوة: الطريق األول
 . الدعوة غري الرصحية:الطريق الثاين

القـدوة، : فأما الـدعوة الرصحيـة ألخـذ القـدوة، فيـدل عليهـا لفـظ
 ذاهتا تدل عىل معنى االقتداء والتأيس ـ كام ظ واإلمام، فهذه األلفاواألسوة،

 .مر بنا ـ
وهذه األلفاظ مع داللتها الرصحية عىل معنى القدوة، فقد اقرتن هبا 

َثناء عىل من ذكر، وبيان أن فيهم أسوة حسنة ملن يق ٌ ُ َتـدي هبـم، وأهنـم أئمـة ٌ
َهـدى يتـاب ٌ؛ متبـع طريـق احلـق، َعون عـىل طـريقتهم، وأن السـالك سـبيلهمَُ ِ َّ ُ

َسالك سبيل الرشاد، وهلذا وصفت األسوة بالنبي  ِ ُ ٌr  َباحلسنة، وسيقت ْ ِ
ِمساق الثناء والتعظيم، È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ] :  يقول تعـاىلَِ

Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì   Ë  Ê     ÉZ  ]يف شـــــأن  ومثلـــــه ]٢١:األحـــــزاب
t   s  ]  : قال تعاىل عنهممن املؤمنني، إذإبراهيم عليه السالم ومن تبعه 

y  x  w  v  u {  z   Z ]٤: املمتحنة.[   
وقد استدل هبـذه اآليـة أهـل العلـم عـىل مرشوعيـة التـأيس بأفعـال 

 اهللا برسول التأيس يف كبري أصل الكريمة اآلية ذه ه":، قال ابن كثريrالنبي
r ،تـأيسبال النـاس وتعـاىل تبـارك أمـر وهلـذا؛ وأحوالـه وأفعالـه أقواله يف 



 
 

  
 

 ،وجماهدـتـه ،ومرابطـتـه ،ومـصـابرته، ـصـربه يف ،األـحـزاب ـيـوم r ـبـالنبي
 يوم إىل دائام عليه وسالمه اهللا صلوات  ـجل و عزـ  ربه من الفرج وانتظاره

 .)١("الدين
وكذا الشأن يف وصف إبراهيم عليه السالم باألمـة واإلمـام، يقـول 

: النحــــل [Z 5  6    7     8  9  :  ;  >  =  <  ? ]: تـعـــاىل

  z   y   x    w   v  u}  |  {    ~  �  ]:  وقولــــه تعــــاىل] ١٢٠
  ¬  «  ª  ©    ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢¡Z  ]ـــــــرة ـــــــــذه ]١٢٤: البقـــ  فـه

األلفاظ مع داللتها الرصحية عىل معنى القدوة؛ فقد جاءت يف سـياق الثنـاء 
 . عىل املذكورين وأهنم حمل االقتداء والتأيس واالئتامم

لدعوة إىل أخذ القدوة بصيغة األمر الرصيح، وذلك بل قد وردت ا
Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z]: عنـــد قولـــه تعـــاىل  ]٩٠:األنعـــام [  

                                                
 )٣/٦٢٦(العظيمتفسري القرآن ) ١(

  هذا وقد اختلف أهل العلم من املفرسين واألصوليني يف داللة اآلية عىل حكم أفعال النبي 
 : املجردة، عىل أربعة أقول

 . املجرد دال عىل اإلباحة أن فعله : القول األول 
 .أنه دال عىل االستحباب: القول الثاين

 .أنه دال عىل الوجوب: القول الثالث
 .  يتوقف فيه فال يدل عىل حكم حتى يعرف بعينه:القول الرابع

واإلحكام ) ٢/١٩٢(واملستصفى) ٥/٢٢٤(أحكام القرآن للجصاص: ينظر تفصيل ذلك يف
واجلامع ألحكام ) ٣/٢٢٩(واملحصول) ٢/٨٨(وأصول الرسخيس) ٢/١٤٠(البن حزم

 ). ١٤/١٦٥(القرآن



 

 

 

 للرسول ًأمرا هذا كان وإذا، واتبع اقتد:  أي": ًقال ابن كثري بيانا هلذا املعنى
r، ١("به ويأمرهم يرشعه فيام له تبع فأمته( . 

املؤمنني؛ أن يكونوا مثـل ويف معناه أمره تعاىل لصحابة رسول اهللا و
: أنصار عيسى ابن مريم يف استجابتهم لدعوتـه عليـه السـالم، يقـول تعـاىل

[  Ñ  Ð  Ï  Î    ÞÝ       Ü   Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     
 äã  â  á  à  ßZ  ثــم هــيج اهللا املــؤمنني ... ": قــال ابــن ســعدي

Ô  Ó    Ò     Ñ       ]: باالقتداء بمن قبلهم من الصاحلني بقوله   Ð  Ï  Î
  äã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú   Ù   Ø     ×  Ö  ÕZ«) ٢(. 

وأمـا الـدعوة غـري الرصـحيـة ألخـذ القـدوة، فقـد وردت يف الـقـرآن 
الكريم يف سياق الثناء عىل أولئك الذين هم حمل القدوة، حيث نجد آيـات 

الصـاحلني، والتـأيس هبـم، إىل األخـذ بسـرية أولئـك القرآن الكـريم تـدعو 
وذلك عن طريق الثناء عىل سريهم، واإلشادة بمواقفهم، والقـرآن الكـريم 
حافل بنامذج رائعة من أتباع األنبياء، فيها ثناء عظيم عليهم، مثل ما ورد يف 
خرب طالوت وجنوده، ومثل خرب مـريم ابنـة عمـران، ومـؤمن آل فرعـون، 

 ممـا ورد يف القـرآن الـكـريم، ومـؤمن القريـة يف ـسـورة يـس، وغـريهم كـثـري
وسيأيت ـ إن شاء اهللا ـ ذكر مزيـد مـن الـنامذج عـىل هـذا يف املبحـث اخلـاص 

 .بنامذج القدوة وجماالهتا

                                                
 ).٣/٢٩٩(تفسري القرآن العظيم) ١(
 .٥٥٢ص تيسري الكريم الرمحن ) ٢(



 
 

  
 

ومما هو جدير باإلشارة أن آيات القرآن الكريم، وهي تعرض تلك 
النامذج ال تشري ـ يف غالب احلال ـ إىل اسمها أو مكاهنا أو زماهنا، وإنام يكون 

هتامم بمواقفها جمردة عن زماهنا ومكاهنا، حتى يكون االعتبار باملواقف، اال
ُبعيدا عن شخوصها زمانا ومكانا، وحتى تكون تلك املواقف مثاال حيتذى  ً ً ً ً

 .به غري مرتبط بمكان أو زمان
ومن األمثلة الظاهرة عىل ذلـك؛ اآليـات الكريمـة التـي نزلـت إثـر 

مـا حصـل مـن بعـض الصـحابة مـن غزوة أحد، وما فيها من تعقيـب عـىل 
ًضعف عن القتال، ملا سمعوا صـارخا بمقتـل رسـول اهللا  ََّr  لتنــزل آيـات

ُعظيمـة تؤسـس ملعنـى حقيقـة اجلـهـاد والبـذل هلـذا الـدين، وإنـه ال ـيـرتبط  ُ
E    D  C    ]: بأشخاص وإن عال مقامهم، وجلت أقـدارهم، قـال تعـاىل

  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F  U  TS
    c  b  a  ̀   _ ̂   ]\  [       Z  Y  X   W  V

  s  r q  p  o      n  m  lk  j  i   h    g  f  e  d
     ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  yx   w   v  u  t

 ³  ²  ±°  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈     §  ¦  ¥ ¤  £
  ́Z   ]  نبـي من كأينو( : َوقوله ": قال ابن عاشور] ١٤٦ــ ١٤٤: آل عمـران 

 أو أنبيائهم إصابة عند ،واألنبياء الرسل أتباع صرب من سلف بام ربةِع ) قاتل
 حـال بتشـبيه تعـريض فـالكالم، احلـالني ملامثلـة غـريه، أو حـرب يف قتلهم،

ٍأحد أصحاب ّحمـل ّألن ؛السـالفني األنبيـاء أصحاب بحال ُ َ  هـو لـيس املثـل َ
 .احلرب يف االهنزام خصوص



 

 

 

 ـمـوت أو ،املـصـائب حـلـول عـنـد األتـبـاع رببـصـ وفـهـ َّالتـشـبيه َّوأـمـا
 .)١("املتبوع

َومن صور الدعوة غري الرصحية إىل أخذ القدوة؛ جعل املقتـدى بـه 
|  {  ~  ]  :ًمثاال حيتذيه املؤمنون، ويتأسون به، كـام يف قولـه تعـاىل

  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �
   ̧ ¶    µ       ´  ³  ²   ±   °  ¼     »   º   ¹

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½Z  
 ًمـثال ؛آمنـوا للـذين املثلـني أحـد جـاء و": قـال ابـن عاشـور ]١٢ ـ   ١١ :التحرمي[

 ًمـثال فرعـون امـرأة فكانـت، التقـوى لشدة الثاين واملثل، ِإليامنا ِإلخالص
 ذوي مـن ربؤواتـ املـؤمنني ألن ؛للقـانتني ًمـثال ومـريم ،املؤمنني إيامن ملتانة

.)٢("بمكة الكفر عىل بقوا الذين قرابتهم

                                                
 ).٣/٢٣٩(التحرير والتنوير) ١(
 ).١٥/١٩٣(املصدر السابق) ٢(



 
 

  
 

 
 





 

 

 









 

 .جمال الدعوة إىل اهللا تعاىل: املطلب األول
 .املجال األرسي: املطلب الثاين

 .املجال السيايس: املطلب الثالث
 .املجال العسكري: املطلب الرابع

 . جمال الصرب:املطلب اخلامس
 .جماالت متنوعة: املطلب السادس



 
 

  
 



 

 

 

مما سبق دراسته يف هذا البحث يتضـح لنـا؛ أن سـلوك االقتـداء فيـه 
معنى الشمول ملجاالت احلياة، واإلحاطة بتطبيقاهتا؛ ذلك أن حقيقة سلوك 
ًاالقتداء قائم عىل معنى املتابعة والتأثر بسلوك ما، سواء كان قوال أو فعـال،  ً ٍ

ٌله يف كل حالة وموقف سـلوك وأفعـال، فمجـاالت القـدوة عـىل واإلنسان  ٌ
هذا؛ متنوعة تنوع سلوك اإلنسان، متعددة تعدد التطبيقات التي يمر هبا، يف 

 .شتى مواقفه وحياته
وـصـورة ـهـذا الـشـمول يف ـجمـاالت الـقـدوة، والتـنـوع يف تطبيقاـهتـا، 

 احلسـنة، ًظهرت جلية يف آيات القرآن الكريم، وهي تعرض لنامذج القـدوة
حيث رأينا فيها من التنوع والتعدد؛ ما جيعلها عصية عىل احلرص، ويكفي يف 
هذا املقام، اإلشارة إىل نامذج القدوة يف األنبياء الـذي ذكـرهم اهللا يف كتابـه، 
ومن تأمل تلك املواقف التـي قصـها اهللا تعـاىل عـنهم؛ مل يشـك أن جمـاالت 

ظاهرها، من عقائـد وعبـادات، القدوة تشمل كل تطبيقات احلياة، ومجيع م
إىل سلوك ومعامالت، وهذا ما جيعلنا نحتار يف تلك القدوات، أي مواقفها 

 .نذكر، وأهيا ندرس، وكل مواقفها قدوة، وكل ترصفاهتا أسوة
ً هذا ـ أيضا ـ أن دعوة القرآن الكريم ألخذ القـدوة احلسـنة، دويؤك

Á   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  ] :  تعاىلجاءت مطلقة غري مقيدة، كام يف قوله
 Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  ÈZ  ] وقوله تعـاىل]٢١: األحـزاب  :

[Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z  ]٩٠:األنعام[  
بل حتى االستثناء الـذي ورد يف شـأن اسـتغفار خليـل اهللا إبـراهيم 
عليه السالم ألبيه، يؤكد هذا املعنى؛ ألن اهللا إنام استثنى حادثة بعينها، فنهى 
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 ] .٤:ملمتحنةا[
كذلك؛ فإننا سنكتفي بذكر أبرز املجـاالت العامـة، وإذا كان احلال 

التي ورد يف القرآن الكريم ذكر نـامذج للقـدوة فيهـا، مـع اإلشـارة إىل أبـرز 
ِاملجاالت، ولفت النظـر إىل مـوطن القـدوة فيهـا، وعلمنـا  األمثلة عىل تلك

ُبسعتها حيملنا عىل االختصار يف عرضها، وحسبنا أن نضـع اليـد عـىل أبـرز  ِ ْ َ
 . القدوة فيهامواطن

 :وحيسن بنا  قبل ذكر تلك املجاالت هنا التأكيد عىل ثالثة أمور
أن تقسيم املجاالت وتصنيفها؛ مرده االجتهاد واالستنباط، : األول

 . فيمكن ملن أراد أن يغاير يف هذا التقسيم، ويستنبط غريه
مل يكن املقصود من ذكر هذه األمثلة االستقصاء يف دراستها، : الثاين

ثل ذلك يطول به هذا البحث، واالختصار فيه مقصود، وإنام أردنا لفت فم
 .النظر إىل حمل القدوة يف تلك النامذج، ووضع اليد عىل موطن القدوة فيها

أن بعض نامذج القدوة ـ وال سيام األنبياء ـ تتعلق بأكثر مـن : الثالث
ُ، ومل أرد جمال، ورغبة يف االختصار اقترصت منها عىل أبرز جمال يتعلـق هبـا

 .تتبع جماالت القدوة فيها
 



 

 

 


 

جمال الدعوة إىل اهللا تعاىل أوسع املجاالت يف جانب القـدوة؛ لسـعة 
ما يتعلق به، فهو يتعلق بمجاالت احلياة كلها، وقد حتـدث القـرآن الكـريم 

ـدعوة وأســاليبه ـاهج اـل ـذكر مـن ـدعاة، ـف ـدعوة واـل ـن اـل ـا ـع ـني طرقـه ا، وـب
ووسائلها، والقرآن الكريم هو املصدر األول يف معرفة منـاهج الـدعوة إىل 

 .ّاهللا وأساليبها عىل مر العصور
إن هداية الناس وإرشادهم إىل الطريق املستقيم هو أرشف وظائف 

ـــــــــــــــــة  W     V    U  T  S  R  Q   P  ] البرشـي   O  N  M  L
XZ ] ـي أهلـهـا رشـفـا أـهنـ ]٣٣: فصـلت ـاء وأتـبـاعهم، ًيكـف ا مهـمـة األنبـي

 .َْهيلك عليها أوهلم، فيأخذها عنه آخرهم

والقدوة احلسنة من الوسائل املهمة يف تبليغ الدعوة، وإيصال احلق 
للناس، ذلك أن السرية احلسنة، واألفعال احلميدة، جتذب أنظار املـدعوين 

 .وتوقع يف نفوسهم األثر البليغ
غـريهم خـري شـاهد عـىل مـدى وإن سرية أبناء اإلسالم مـن جتـار و

ًأمهية القدوة احلسنة، وبالغ أثرها يف الناس، فإن كثريا من أقطار العامل تتذكر 
تـلـك الفـئـة املؤمـنـة الـتـي نرشت اإلـسـالم يف ربوعـهـا، ـعـن طرـيـق الـسـلوك 

 .احلسن واألسوة الطيبة
ويف هذا املجال سنذكر نامذج للقدوة من سري املصطفني األخيار من 

ًباعهم، تكون زادا للداعية إىل اهللا، وعونا له يف القيام بمهمتهاألنبياء وأت ً. 



 
 

  
 

 .  معامل عامة للقدوة من سرية األنبياء عليهم السالم: ًأوال 
إن كل مواقف األنبياء والرسل ـ يف األصـل ـ هـي جمـال للقـدوة يف 
جانب الدعوة إىل اهللا تعاىل، وكل مـواقفهم التـي ذكرهـا اهللا تعـاىل يف كتابـه 

ًل جانبا من جوانب الدعوة إىل اهللا تعاىل، وجماال من جماالهتامتث ً. 
ـن  ـص اهللا ـم ـا ـق ـريهتم، وـم ـدوة يف ـس ـواطن الـق ـإن حرص ـم ـذا ـف وـهل
ًخربهم، يطول جدا إذ كل سريهتم موطن للقدوة، ويف أمـر اهللا نبيـه حممـدا  ً

¾  ]: عليه الصالة والسالم باالقتداء هبم والسري عىل طريقتهم يف قوله

Á  À  ¿Ä  Ã  ÂZ  ]إيـامء  إىل هذا املعنى ] ٩٠:األنعام. 
ـيهم الصــالة  ـي ـمـن ـسـريهم عـل ـا نكتـف ِوإذ ـكـان اـحلـال ـكـذلك فإنـن َ ِ
والسالم يف جمال الدعوة إىل اهللا تعـاىل، بـإبراز مراسـم اهلـدى فيهـا، ومعـامل 
القدوة منها، وإن من أبرز معـامل القـدوة يف جمـال الـدعوة إىل اهللا تعـاىل مـن 

 :عامل التاليةسريهتم امل
َاملعلم األول ْ  .العقيدة هي حمور دعوة األنبياء: َ

ًإن املتتبع لسياق دعوة رسل اهللا جيد أن هناك منطلقـا تبـدأ منـه كـل 
ُالدعوات، ومنتهى ترجع إليه كل الرسـاالت، وهـو األسـاس الـذي تبنـى  َ ْ ُ

جل عليه، واملحور الذي تدور حوله، إنه أمر عقيدة توحيد العبادة له ـ عز و
M   L  K  J  I  H  ]  :ـــــ يقــــول تعــــاىل   G  F  E  D

N  Z]٣٦: النحل[. 
;  ]  :لقد قص اهللا عن أنبيائه الكرام قوهلم لقومهم أول دعـوهتم

  B   A  @   ?  >  =  <Z  ]كل نبي يأيت إىل قومه ليقرر هـذه ]٥٩: األعراف 



 

 

 

والعقيـدة احلقيقة، أول دعوتـه، ومبـدأ بعثتـه، لتكـون الـدعوة إىل التوحيـد 
ـاس  ـاة الـن ـا يف حـي الصــافية، ومعاجلــة االنحــراف يف تصــورها أو مظاهرـه

 .وسلوكهم، هي حمور الرسالة ومنطلقها
والعبودية احلقة هللا تعاىل التي أرسل هبا أنبيـاء اهللا، ال تعنـي ـ فقـط ـ 
اإلقرار بالربوبية واخللق؛ فهذا مل ينـازع فيـه العقـالء، ومل ترسـل مـن أجلـه 

ِام أرسـلت الرسـل لتعبـد النـاس لرهبـا يف كـل مظـاهر احليـاة، يف األنبياء، إن ُ ِ
 .األحوال الشخصية، والشؤون االجتامعية، والنظم السياسية واالقتصادية

ومن هنا ندرك فداحة اخللل يف تصور بعض الناس للعبودية، وأهنا 
تقترص عىل أداء بعض شعائر العبادة، إن األمر أوسع من ذلك وأشمل، إن 

ة هللا تعني مطلق الذل واخلضوع هللا تعاىل يف كل شؤون احلياة جليلها العبودي
  ®  .£  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©   ª  »] : ودقيقـهـا، يـقـول تـعـاىل

  ³  ²  ±°  ¯Z ]١٦٣ – ١٦٢: األنعام[. 
 

َاملعلم الثاين ْ  .تقويم السلوك يف ضوء العقيدة: َ
ة قـومهم الناظر يف دعوة رسل اهللا الكرام يلحظ أهنم يبدؤون بدعو

إىل إفراد اهللا تعاىل بالعبادة واخللـوص مـن الرشك، ثـم ينتقلـون إىل معاجلـة 
ٌاالنحراف العميل يف سلوك أممهم، كل بحسب االنحـراف الـذي وقـع فيـه 

9  :  ;   ]  :قومه، استمع لقول نبي اهللا تعاىل شعيب وهو يدعو قومه
  J  I  H   GF  E  D  C  B   A  @  ?  >  =<

  N  M  LK  U     T  S  R  Q  P    OZ 



 
 

  
 

 .]٨٤: هود[
هذا هو املنهج العام لدعوة أولئـك الرسـل الـذي كشـفته سـريهتم، 
وهو احلق إذ ال يمكن الفصل بني السلوك واملعتقد، فالعقيدة هـي الـروح، 

 .والسلوك العميل هو البدن، فكيف الفكاك
ّأي دعوة وهذا املنهج القائم عىل هذين الركنني هو املنهج الرباين، و

إـصـالحية ـختـل بأـحـد ـهـذين اـلـركنني، سيـصـيبها ـمـن الفـشـل واـلـنقص يف 
 .مسريهتا اإلصالحية، بقدر ما أخلت وفرطت فيهام

 
َاملعلم الثالث ْ  .املعرفة الدقيقة بأحوال املدعوين: َ

دلـت آيـات القـرآن الكـريم عـىل أن أنبيـاء اهللا كـانوا عـىل علـم ـتـام 
سـلوك أممهـم، ال ختفـى علـيهم مظـاهر بأحوال جمتمعاهتم، ومعرفة دقيقـة ب

 .االنحراف فيهم وعالماته
وتلك املعرفة ليست معرفة سطحية، بل هي تفصيلية عميقة، ولـذا 
ِكان حديثهم مع قومهم، حديث العارف ببواطن األمور، املطلع عىل خفايا 
ُاألحوال، استمع مثال إىل قول لوط عليـه السـالم وهـو جيابـه قومـه بفضـح 

z   y  x  ]  :رف، ويكشف هلم بعض أخالقهم الذميمـةسلوكهم املنح

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �        ~  }   |   {
  ²±  °  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈    §

  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹           ¸  ¶  µ              ´  ³
ÁZ ]٢٩ – ٢٨: العنكبوت[. 

رفتـه دقيقـة إن من الواجب عـىل الداعيـة إىل اهللا تعـاىل أن تكـون مع



 

 

 

بحال جمتمعه، حتى تكون تصوراته صحيحة، حتكي واقعـه، وحتـى يكـون 
ًعالجه مناسبا حلال أمته، ملبيا حاجتها ً. 

َاملعلم الرابع ْ  . تنوع أساليب الدعوة وطرقها: َ
ُجبلت طبائع اخللق عىل اختالف وتنوع، يورث اختالف اآلراء،  ُ ٍُ

كان، وأثرمها البالغ عىل ًوتباين األهواء، فضال عن عوامل الزمان وامل
ٍالناس، وهلذا فقد كشفت سرية األنبياء الكرام عن تنوع يف أساليب 
ٍدعوهتم، وتعدد يف طرقها، ومل حيرص أحد منهم نفسه يف أسلوب حمدد ال 
يبارحه، وما ذاك إال الختالف عوامل التأثري يف الناس، فام يؤثر فيك قد ال 

ًليه السالم يدعو قومه ليال وهنارا، ورسا ًيؤثر يف غريك، وهلذا وجدنا نوحا ع ً ً
ُوجهارا، خيص أحدهم بحديثه تارة، ويعمهم تارة أخرى، يرغب لعلهم  ُ ً
ًيطمعون، ويرهب لعلهم حيذرون، مستعينا بشتى الرباهني واآليات، يف  ُ ُ
األفاق واألنفس، استمع خلرب اهللا تعاىل وهو يذكر هذا التنوع يف دعوة نوح 

Z  Y  X  W      V  U  T   S  R  Q   P  ]   \  [  ]  : عليه السالم
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   \   [      Z  Y   X  W       V   U   T     S   R  Q  P  O    N
  a  `     _   ^  ]Z ]٢٠ – ٢: نوح.[ 

إن تقدير الدعاة واملربني هلذا التفاوت واالختالف أمر بالغ األمهية؛ 
ْحتى يستعمل مع كل أحد مـا يناسـبه مـن األسـاليب والوسـائل، ونخطـئ  ُ َ ُ

ـنام ـنـحرص أنفـسـنا يف مـسـلك  ـريا حـي ٍكـث ـا، ـمـع أن ً ـدناه، وطريـقـة ألفناـه ٍاعـت
ٌاملجاالت رحبة والوسائل كثرية  َ ٌ ِ. 

َاملعلم اخلامس ْ  .التجرد هللا يف دعوهتم: َ
وأما جترد أنبياء اهللا تعاىل يف دعوهتم وجهادهم، من أغراض الـدنيا 
ومطاحمها ومطامعها، فمعلم ظاهر، وسـمة بـارزة لكـل الرسـل واألنبيـاء، 

وط وشعيب، قد أخـرب اهللا تعـاىل عـنهم أن كـل ٌفهذا نوح وهود وصالح ول
â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  ]  : ٍواحد منهم قال لقومه أول دعوته   Û  Ú    Ù  Ø

  ãZ ]لقد أكد رسل اهللا عىل هذه احلقيقـة مـرارا وتكـرارا، ]١٠٩: الشعراء ً ً
حتى يقطعوا كل ذريعة ودسيسة ألعداء اهللا الصادين عن سـبيله، يومهـون 

ُأنبياء اهللا أهل مطامع دنيويـة، وهـذا خـاتم الرسـل وإمـامهم هبا الناس، أن 
 وعــىل الــدعاة ]٢٣: الشــورى[  Z +   ,     -    .  /  0  1  2  3] : يقــول

واملصلحني أن يكونوا عىل حـذر مـن الفريـة التـي يرددهـا أعـداء اهللا تعـاىل 
 .مطامع دنيوية ومطامع سياسية حينام يصموهنم أو يصفوهنم بأنه أصحاب

َعلم السادسَامل  .الصرب واملصابرة: ْ
من أبرز جماالت القدوة يف دعوة األنبياء؛ ما كان عليه أنبياء اهللا من 

ٍصرب ومصابرة يف دعوة الناس، ومراغمة ينال  الباطل، وحتمل األذى الذي ٍ



 

 

 

أحدهم يف ماله وولده، أو يف نفسه، ذلك األذى الذي ربام شـمل التضـييق 
بعاد، وربام تعداه إىل القتـل وسـفك الـدم، فهـذا واملحارصة، أو الطرد واإل

سلكه سيصيبه فيه ما أصاهبم، ويناله من األذى بقـدر مـا  طريق األنبياء من
ً داعيا أصـحاب رسـول اهللا إىل ًمقررا هذه السنة فيه من اإليامن، يقول تعاىل

{  ~  �  ¡  ¢     £   ]: االقتداء بمن سلف من األنبياء وأتبـاعهم
  §  ¦  ¥ ¤ ́  ³  ²  ±°  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈   Z   

 ].١٤٦: آل عمران[
بل هذا خامتهم وإمامهم عليه الصالة والسالم يأمره ربه أن يتأسى 

¾   ¿  Á  À  ] : بإخوانـه مـن أويل الـعـزم يف صـربهم ألـمـر اهللا     ½   ¼
ÂZ ]٣٥: األحقاف [.  

ـق ـعـىل ا ـؤازره؛ توـكـل مطـل ـاء اهللا وـي ـذا الـصـرب يف أنبـي هللا، يـقـوي ـه
خيشون أذى  وتفويض كامل إليه، وحسن ظن به ـ عز وجل ـ مما جعلهم ال

قوي، وال مكر عدو، استمع هلذا التحدي البالغ، واالستعالء باحلق، وفرط 
 وهو فرد واحد، يتحدى قومه عليه السالم، باهللا تعاىل من نبي اهللا هود الثقة

  1  2  (  *    +  ,   -  .  /  0]  :ًوهم مـن هـم قـوة وبطشـا
     F  E  D   C  BA  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7    6  54  3

     O  N  M  L    K  JI  H  GZ ]٥٦ – ٥٤: هود.[ 
َاملعلم السابع ْ  .العاقبة للمتقني: َ

القرآن الكـريم، أن  األنبياء كشفت عنه آيات ومعلم بارز من دعوة
ـلـه  للمتقـني، وأن األرضاهللا تعـاىل قـد جـرت سـنته بوعـد منـه أن العاقبـة 



 
 

  
 

 يورثها من يشاء من عبـاده، قـد يتـأخر نرص اهللا، وتشـتد وطـأة املحـن عـىل
 قد يتأخر نرص ،حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نرص اهللا املؤمنني،
َألن أهل اإليامن مل حيققوا رشط النرص والتمكني، وربام حتى يصح  اهللا تعاىل ِّ َ

ُويصدق إيامهنم ْ م برهبم، أو ربام حتـى تقـوم احلجـة عـىل الكـافرين ُوتعلقه َ
ـه واـلـبطش  واملـكـذبني، لـكـن نرص اهللا إذا ـنـزل ـكـان الغاـيـة يف إـعـزاز أولياـئ

ـاىل ـه يـقـول تـع ® ̄    ] : بأعداـئ   ¬   «  ª  ©  ¨  §   ¦
       »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ´³  ²  ±  °Z ]١١٠: يوسف[. 

 .ل يف الدعوة إىل اهللاجلدل بالتي هي أحسن، األسلوب األصي: ًثانيا
إن احلوار واملجادلة هي األسلوب األصيل يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، 
ولعل من أهم ما يواجه الداعية إىل اهللا تعاىل حماورة أهل الضالل، وال سيام 
أهل الطغيان منهم، فمجادلة مثل هـذا النـوع حتتـاج إىل مـؤهالت خاصـة، 

رص أساس يف صفات املحاور، السيام فالثبات، والقوة، ورسعة البدهية، عنا
عندما يكون اجلدل مع أهل السلطة والنفوذ، أصحاب القدرة عىل الـبطش 

 .بخصومهم
وحينام يذكر احلوار واجلدال؛ فال توجد شخصية يصدق عليها أهنا 
أوىف نموذج للقدوة يف هذا املجال، بام متتلكه من مـؤهالت احلـوار بكفـاءة 

 . عليه السالموجدارة كخليل اهللا إبراهيم
 لقد عرضت آيات القرآن الكريم إبـراهيم عليـه السـالم يف صـورة 
ًالرجل احلليم العاقل، الذي أويت قدرا كبريا من البالغة، وقدرة عجيبة عىل  ً ً
املحاورة واجلدل بالتي هـي أحسـن، بأسـلوب ومـنهج ال نظـري لـه، يوافـق 



 

 

 

ـس أوـتـار القـلـوب، وخياـطـب ا ـوقظ اإلحـسـاس، ويالـم ملنـطـق، العـقـل وـي
 .يستشهد بشتى األدلة والرباهني من آيات اهللا يف األنفس واآلفاق

، إنـه يكشـف لـك )١(انظر إىل حواره مع ذلـك امللـك اجلبـار العـايت
رسعة البدهية عند الداعية إىل اهللا تعاىل، يكشف لك سعة األفق والفكـر يف 

اجلـأش يف ٌعقليته عليه السالم، وأمر آخر بالغ األمهية وهو الثبات ورباطـة 
 .ًأصعب املواقف شدة وأكثرها خطرا

وعند حماورته لقومه تتكشف لك القدرة الذهنية العجيبـة، القـدرة 
عىل حشد األدلة املتنوعة، يف ذاهتا وغاياهتا وسياقها، فريصها لتكـون أشـبه 
باجلنـد املحتـشـدين لنرصـتـه، ـكـل يرضب يف ـجمـال، ويـصـيب ـمـن املـخـالف 

 . احلوار، والتنوع املذهل يف سياقاته وجوانبهًمقتال، مع التفنن البديع يف
ًوأخريا يف حواره مـع والـده يكشـف لـك تلـك الشخصـية احلانيـة 
الرفيقة احلليمة، يف أسـلوب هـادئ دافـئ، وعبـارات رقيقـة، تفـيض رمحـة 

ًوشفقة وبرا وإحسانا، مع ما تواجهه من استنكار واستكبار وتعنت ً. 
ًم تصور نموذجا من نامذج ونقف اآلن عىل آيات من القرآن الكري

القدوة يف احلوار يف جمال الدعوة إىل اهللا تعاىل، يسرتشد هبا الدعاة ويستهدي 
=  <  ?  @  G  F  E    D  C   B  A  ]: هبا املصلحون، قال تعاىل
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 .ًالوارد يف سورة البقرة، ويأيت قريبا ذكره) ١(



 
 

  
 

  i  h  gZ ]َلقد سكر هذا امللك بقوة السلطان، فقام . ]٢٥٨: البقرة َِ
يتطاول عىل مقام الربوبية، ويدعي صفة من صفاهتا، وذلك حينام أخربه 

 وهي " اإلحياء واإلماتة "إبراهيم عليه السالم بصفة من صفات اهللا تعاىل 
دوع بالقوة، ُنعمة يستحق املنعم هبا العبادة وحده، فام كان من هذا املخ

 أنا أحيي وأميت، أقتل هذا فيموت، أو أعفو ": املغرور بالقدرة إال أن قال
وهذا منطق فيه عجرفة، سوغها قوة السلطة والنفوذ، لكن ) ١("عنه فيحيا

ّلننظر إىل موقف إبراهيم هل تلكأ أو تلعثم ؟ هل تردد أو حتري، أمام هذا  َ َ
يلوح بقدرته عل قتله وسفك دمه؟ التهديد املبطن من الطاغية الكافر، وهو 

ًكال، لقد كان ثابتا حارض البدهية، رسيع اجلواب، فنقله نقلة عجيبة، نقله  ً
فتحداه أن ..  ُإىل أفق أرحب، ال يستطيع معه هذا املكابر أن يتامدى يف كربه

Z   Y  X  W     V  U    ]  ] يغري نظام الشمس يف طلوعها وغروهبا 

  ̀  _   ̂  ]  \ Zزل عليه هذا التحدي كالصاعقة ترصعه،  لين
ُفلم حير جوابا، ومل جيد خمرجا ً، فيفغر فاه ويشخص برصه، تعلوه احلرية  َ ُُ ُ ُ َ ً ً ِ ُ

i  h  g  f  e  dc   b  ]وترتسم عىل وجهه الدهشة    a  Z. 
إن عىل الدعاة إىل اهللا تعاىل أن يعلموا أن حجج أهل الباطل واهية، 

ريه، لكنهـا حتتـاج إىل داعيـة قـد حتصـن بـالعلم، ال تقف أمام قوة احلق وتأث
ـده  ـه، مـسـتنزال تأيـي ـوكال ـعـىل رـب ـات، واـسـتبطن البدـهيـة، مـت ًوتـسـلح بالثـب ً

                                                
واملحرر ) ١/٣١٥(ومعامل التنزيل) ٥/٤٣٢(جامع البيان: ينظر يف معنى اآلية) ١(

 ).١/٣١٣(الوجيز



 

 

 

 .ومعونته
ومن األمور املهمة التي تؤخذ من هذه املجادلة، نوعية احلجج التي 
ذكرها إبراهيم عليه السالم، إهنا حجج واضحة ال تعقيد فيها وال تكلـف، 

يف هذا الكـون الفسـيح، كـل النـاس يشـاهدها وكلهـم حيسـون أمور عادية 
ــذه  ــي، وـه ــري والغـن ــل، والفـق ــامل واجلاـه ــك الـع ــتوي يف ذـل ــا، يـس بأثرـه
املحسوسات مع بعدها عن التعقيد والرتكيـب إال أهنـا حتمـل يف مضـموهنا 

 .وحقيقتها، رس هذا الوجود بحيث هبت الكافر أمامها
 

 .ةالداعية واملبادرة إىل الدعو: ًثالثا
بعد أن تتضح معامل اهلدى، ويتحدد للداعية هدفه، ويتسلح بالعلم، 
فال جمال لإلخالد إىل األرض والتسويف، واصطناع العوائق الومهيـة أمـام 
ميدان الدعوة، إن التأخر والتسويف لن يكسب الداعية إال بـالدة الـذهن، 

َوحب الركون وإلف احلياة الوادعة ْ ِ. 
 بعد أن يتسلح بـالعلم ويتصـور هدفـه، أن عىل الداعية إىل اهللا تعاىل

 تـأخر بعـد ّينزل إىل ساحة الدعوة، ليصارع قوى الرش يف املجتمع، وإن أي
ٌهذا لن يكون يف صالح دعوته، إنام هو إمداد ألهل الغواية، وختلية للميدان  ِ ْ َ

 .من داعي اهلداية
 لقد أخرب القرآن الكريم عن نفر تلقوا دعوة احلـق، ومنهـا انطلقـوا

ـــاىل !  "  #   $  %  &  ] : مـبـــارشة إىل ـقـــومهم مـنـــذرين، ـقـــال تـع
   3  2  1  0  /  .  -,  +   *   )  (  '.  
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  j  i  h   g  feZ] إهنا حادثـة عجيبـة، تتحـدث عـن ]٣٢ــ ٢٩: األحقـاف 
ًنوع غري معهود من الدعاة واملدعوين، فهاهنا عامل آخر يفتح لنا آفاقا رحبة 
يف جمال الدعوة إىل اهللا تعاىل، ال يقف عند حدود البرش، بـل يتجـاوزهم إىل 

 .عامل األرواح اللطيفة
غ تأثرهم بام سـمعوا، ورسعـة لقد قص اهللا خربهم وصورة من مبل

'  )  (   ]  :استجابتهم، يقـول تعـاىل   &  %  $   #  "  !
0  /  .  -,  +  *  3 2 1 Z  ـــي ـــري يلـق ـــذا التعـب إن ـه

ْبظالـلـه ـعـىل اـحلـدث، فالرسـعـة والنـفـرة إىل الواـجـب بمـجـرد ـسـامع آـيـات  ُ
 القرآن، معلم بارز يف هذه احلادثة، وكم نحن بحاجة إىل هـذه النوعيـة مـن

املبادرة، فاهلـدى إذا اتضـحت معاملـه، كـان التسـويف والتـأخري واصـطناع 
 .ًالعوائق الومهية؛ رضبا من اإلخفاق وعدم التوفيق

وحينام وعى الصحابة ريض اهللا عنهم هذا املعنى، كان الرجل منهم 
يسمع اآلية أو احلديث فينطلق هبا إىل قومه من غري تـأخري، هـذا ضـامم بـن 

ّوأخذ عنه أركان اإلسالم، واحلالل واحلـرام، كـر  r النبي ثعلبة ملا قدم إىل
بئست الـالت : ًعائدا إىل قومه، فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال

: اتق الـربص، اتـق اجلـذام، اتـق اجلنـون، قـال! مه يا ضامم: قالوا! والعزى
ًابـا، ًويلكم واهللا ال يرضان وال ينفعان، إن اهللا قـد بعـث رسـوال، وأنـزل كت



 

 

 

استنقذكم به مما كنتم فيه، وإين أشهد أن إال إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه، 
ًوأن حممدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بام أمركم به وما هناكم عنه، 

ًقال فواهللا ما أمسى من ذلك اليوم يف حارضه رجل وال امرأة إال مسلام ِ ِ)١(. 
ُنرصة الدعاة إىل اهللا: ًرابعا ْ ُ. 

د توىل دعاة اهللا تعاىل مهمة هي أعظم املهام وأخطرها، مهمة تنوء لق
ُّدون محلها شم اجلبال الراسـيات، وهلـذا فهـم بحاجـة إىل مـن يـؤازرهم يف 
مهمتهم، ويعينهم يف أداء رسالتهم، حيتاجون إىل أعوان ال يرتددون يف بذل 

ها، وال كل غال يف سبيل هذه الدعوة، أناس ال هينـون ملـا أصـاهبم يف سـبيل
 .يضعفون لعدوهم وال يستكينون

ًويف القرآن الكريم يذكر اهللا تعاىل نموذجا كـريام مـن نـامذج نرصة دعـاة اهللا  ً
تعاىل، والوقوف معهم حتى يبلغوا رساالت رهبم، يتمثـل يف حـواري نبـي 
اهللا عيسى عليه السالم، الذين امتدح اهللا نرصهتم لنبيه، وأثنى عىل موقفهم، 

منني من هذا األمة أن يكونوا مثلهم، ويقتدوا هبم يف نرصة اهللا بل ودعا املؤ
Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     Ñ  Ð  Ï   ] :ورـســوله، يـقــول تـعــاىل   Î

  äã  â  á   à  ß   ÞÝ       Ü   Û  Ú  ÙZ ]لـقـد أثـنـى اهللا ] ١٤/الصــف 
ًرا تلك عىل نرصهتم لنبيه، وقيامهم معه حتى يبلغ دعوة اهللا، يقول تعاىل ذاك

¾   ¿   Á  À   ]  :النرصة ملا أحس عيسى عليه السالم الكفر من قومه

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â

                                                
 ."محد موثقونورجال أ"): ١/٣٦١(وقال يف جممع الزوائد) ٥/٤٨٨(أخرجه أمحد) ١(
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  )Z ]ـري  ]٥٣ – ٥٢: آل عمــران  ـمـن أراد أـنـه والـظـاهر ": ـقـال اـبـن كـث
 يف يقـول وسـلم عليـه اهللا صـىل يالنبـ كـان كام اهللا؟ إىل الدعوة يف أنصاري
ِيؤويني عىل أن أبلغ ٌرجل  من:هياجر أن قبل احلج، مواسم ْ  فـإن ريب، كـالم ُ
 ونرصوه، فـآووه األنصـار وجـد كالم ريب، حتـى ُأبلغ أن منعوين قد ًقريشا

 مريم، ابن عيسى واألمحر، وهكذا األسود من ومنعوه فآسوه إليهم وهاجر
 النور واتبعوا ونرصوه، وآزروه به فآمنوا ئيل،إرسا بني من طائفة له انتدب
   .)١( "معه أنزل الذي

ًوفضال عن هذا فإن دعاة احلق يعرتض طريقهم الشـيطان بأوليائـه 
وأعوانه من شياطني اإلنس واجلن، بالكيد واملكر تارة؛ وبالتهديد والتلويح 

هم أذى بالعنف تارة أخرى، وربام كان دعاة احلق ال يأوون إىل قوة متنع عـن
ُالظاملني وبطشهم، وكثريا ما وقف الناس موقف النظار يشاهدون دعاة اهللا  ً
ُتعاىل يكاد هلم، ويمكر هبم، ويتعرضون لألذى والتضـييق، وهـم سـاكتون  ُ
سكوت املوت، ال ينرصون وال يدفعون، غري أنه وإن تكن هذه حال غالب 

ص مالـه وعرضـه ِالناس، فهناك من يبذل نفسه وماله فدى لدعاة اهللا، يرخ
يف سبيل اهللا، وهتـون عليـه نفسـه يف ذات اهللا، ويف كتـاب اهللا تعـاىل نمـوذج 
مرشق هلذه الفئة من الناس، يتأسى به املؤمنون، حيث ذكـر اهللا تعـاىل خـرب 

p  o  n  m  ]  : يقـول تعـاىل عنـه)٢(املؤمن من القرية يف سورة يس

                                                
 ).٢/٣٥(تفسري القرآن العظيم ) ١(
 ).٢٠/٥٠٤(جامع البيان: ينظر يف خربه) ٢(
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من خرب هذا الرجل أن رأى قومه معرضني عن احلق، مبعدين يف الضالل، 
ل رسـل اهللا، عازمني عىل ارتكاب أشد اجلرائم فظاعة وبشـاعة، جريمـة قتـ

 يف بواجبـه ليقـوم، املدينـة أقىصيهم مـن إلـوهلذا انتفض عىل قومـه وسـعى 
عىل  األثيم اعتدائهم مقاومة ويف البغي، عن كفهم ويف احلق، إىل قومه دعوة

رسل اهللا، فصاح فيهم هبذه املوعظة الصادقة، وقام نرصة هللا ورسله، فكـان 
جوار كريم، فهو نمـوذج مرشق جزاؤه أن أدخله اهللا اجلنة يف نعيم مقيم، و

  .للتضحية يف سبيل اهللا ونرصة لدعاته
ومن النامذج البارزة يف جمال نرصة الدعاة إىل اهللا تعاىل وقـول كلمـة 

، يقول تعـاىل )١(مؤمن آل فرعون، الذي ذكر اهللا خربه يف سورة غافر: احلق
N  M  L  K  J  I  ]  :عنــــــه   H   G  F  E  D  C

T  S  R  Q  P   O  ^  ]  \[  Z    Y  X  W  VU  
         l  k  j  i  h  g  f  e  dc       b  a   ̀ _Z 

ِ لقد جاءت هذه الرشيعة لتعيل من شأن كلمة احلق، وال سيام حني ]٢٨: غافر[ ِْ ُ
تقال يف وجه ملك يرغب إليه الناس ويرهبـون، حينهـا تكـون كلمـة احلـق 

علمنا ما انطـوت عليـه نفـوس أهـل ًأمامه هلا تبعاهتا اخلطرية، خصوصا إذا 

                                                
 ).٧/١٤٠(تفسري القرآن العظيم: ينظر يف خربه) ١(



 
 

  
 

السلطة من تسلط وجتـرب، فحيـنام يقـف أمامـه رجـل مـن سـواد النـاس، ال 
يملك من مقومات القوة املادية ما يدفع به عن نفسه، وحيجب عنها األذى، 
ًومع هذا كله يقف أمامه رابط اجلأش، صادعا باحلق، ال تأخذه يف اهللا لومه 

 .)١(منه هي أفضل اجلهاد وأرفعهالئم، حينها تكون هذه الكلامت 
ومما جيعلها أفضل اجلهاد أهنا صيحة حتذير جاشت هبا نفس املؤمن، 
إذ يعتزم فرعون وملؤه اإلقدام عىل أبشع جريمة، جريمة قتل موسى عليـه 

 الباطـل، والـتـواري ـبـاإليامن، الم، ـفـال جمـال بـعـد ـهـذا للسـكوت ـعـنالسـ
ف يف وجـه الطاغيـة، وقـول واإلغضاء عن املنكر، لقـد وجـب اآلن الوقـو

كلمة احلق، حتى وإن كان ثمنها ذهاب نفسه التي بني جنبيه، ليصيح فـيهم 
J  I  ]  :بكـــل مـــا أويت مـــن قـــوة   H   G  F  E  D  C

U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  Z ـــــة ـــــا كلـم  إـهن
مدوية، كلمة عظيمة، يف موقف عصيب، تستحق كل ذلك االحتفاء والثناء 

 . آيات القرآن الكريم هلاهالذي تضمنت

                                                
 كتاب ٨/٣٤٥[والرتمذي]  كتاب املالحم، باب األمر والنهي١٢/٤٨٢[أخرج أبو داود) ١(

ن، باب األمر باملعروف والنهي عن  كتاب الفت٢/٣٧١[وابن ماجة] الفتن، باب أفضل اجلهاد
وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا ) ٣/١٩(وأمحد] املنكر

حديث حسن : قال الرتمذي) إن أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر : ( عليه وسلم قال
: ن له، ثم قال عنههـ وذكر االرناؤوط يف تعليقه عىل املسند شاهدي.أ.غريب من هذا الوجه

 .حسن لغريه



 

 

 

 . الداعية وداء العجلة: ًخامسا
ـواجهتهم يف  ـاس، ـم ـة الـن ـاىل مواجـه ـدعاة إىل اهللا تـع ـار اـل ـد اخـت لـق
شهواهتم وأهوائهم وملذاهتم، ونذروا أنفسـهم هلـذه املهمـة، فـال ريـب أن 
ـأس  ـيهم أن ـحيـذروا الـي ـذيب، واألذى والتـضـييق، فعـل ْيلـقـوا الـصـد والتـك َ

حيذروا إلقاء السالح والتخيل عن املعركة، وترك ميـداهنا، واالستسالم، أن 
ٌواالنزواء خلف اجلدران، وترك املجتمع تتقاذفه أمواج الباطل، فذاك أمـر 

 .. يقدر عليه كل أحد، وما أيرسه
ًويف كتاب اهللا تعاىل عاتب اهللا نبيا كريام من أنبيائه ، ملا غضب عىل )١(ً

 خروجه عنهم وهجره هلم، ومل يصـرب قومه، حني مل يستجيبوا له، فعجل يف
حتى حيكم اهللا له، ولذا فقـد هنـى اهللا تعـاىل رسـوله الكـريم عـن مثـل هـذه 

ًالعجلة يف جمال الدعوة فقال خماطبا نبيه حممدا عليه الصالة والسالم ً  [   O

  a  `   _      ̂ ]  \   [  Z     Y      X  W   V    U      T  S  R  Q     P
d    c  b  j  i  h   g  f  e   Z ]ـــــم ــــ ــــــــــــال ]٥٠ – ٤٨: القلــــ   ـق

 يف تشاهبه وال: أي ،والسالم الصالة عليه متى، بن يونس وهو ": السعدي
 صربه عدم وهو احلوت، بطن يف االنحباس له وأوجبت أوصلته التي احلال
 إن مشـقة الـدعوة )٢(" لربـه ًمغاضـبا وذهابه منه، املطلوب الصرب قومه عىل

شقة الصرب حلكم اهللا حتى يأيت موعده يف الوقت الذي يريـده احلقيقة هي م

                                                
 ).٥/٣٦٦(تفسري القرآن العظيم: هو يونس بن متى، ينظر يف خربه) ١(
 .٨٨١: تفسري الكريم الرمحن، ص) ٢(



 
 

  
 

ـقات  ـاس، ومـش ـوة الـن ـرية، مشــقات دـع ـاق كـث ـق مـش ـه، ويف الطرـي بحكمـت
تكذيبهم، ومشقات الصرب عىل أذاهم، ثم مشقات إمساك النفس عـىل هـذا 

 .كله، راضية مستقرة، مطمئنة إىل وعد اهللا احلق
 .زوجات الدعاة: ًسادسا

ًىل اهللا مهمة عظيمـة، تتطلـب كثـريا مـن التضـحية إن مهمة الدعاة إ
ًبالوقت واملال واجلهد، تتطلب كثـريا مـن صـفاء الـذهن واجـتامع القلـب، 
ٍوهلذا فهم بأشد احلاجة إىل أن تكون بيـوهتم التـي يـأوون إليـه مبـاءة أمـن، 
وارفة الظـالل، يسـرتحيون فيهـا اسـرتاحة املحـارب، هتـدأ فيهـا أعصـاهبم، 

 .حهموتسكن فيها أروا
إن الداعية إىل اهللا تعاىل ال يستطيع أن يتصدى للدعوة إىل اهللا تعـاىل 
خارج بيته، إذا مل يكن ذلك البيت واحة وارفة الظالل، ال يستطيع الداعيـة 
إىل اهللا تعاىل أن يتقن القيام  بمهمته، وهو مشغول الذهن بـام يـدور يف بيتـه 

ـا ـخيـرج إىل  ـسـاحة القـتـال وـهـو ًـمـن خالـفـات أو منغـصـات، أرأـيـت حمارـب
 .مشغول الذهن بحصونه الداخلية

ويف كتاب اهللا تعاىل نموذج كريم لنسـاء الداعيـة األول حممـد عليـه 
الصالة والسالم،  حيث أنزل اهللا تعاىل عـىل نبيـه صـىل اهللا عليـه وسـلم آيـة 
التخيري، التي تضمنت ختيري نسائه بني البقاء معه عىل  قلة العـيش وشـظفه، 

ًحهـن رساحـا مجـيال، فـام كـان مـنهن ريض اهللا عـنهن ـ وهـن وبـني أن يرس ً
 التـي يقـوم هبـا النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ـ إال أن ةالعاملات بعظـم املهمـ

اخرتن اهللا ورسوله والدار اآلخرة، عىل شظف العيش الذي يالقينه يف هذه 
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 إنه موقف كريم من نساء كريامت اخرتن البقاء عىل شظف العيش ]٢٩ – ٢٨
والصرب عىل قلة أسباب احلياة، عىل زينة الدنيا ومتاعها، وتلك قدوة حسنة 

 .لزوجات الدعاة إىل اهللا تعاىل
دعاة قـد يالقـني شـظف العـيش وقلتـه، بـل قـد جتـد إن زوجات ال

ًالواحدة منهن إمهاال من زوجها وعدم رعايـة هلـا حـق الرعايـة، النشـغاله 
بالدعوة إىل اهللا تعاىل، وقد ترى  قريباهتا ومن حوهلا يف عيشة راضية ال يكاد 
الزوج يفارقهن، األسـباب هلـن مهيـأة واألحـوال مواتيـة، أمـا هـي ـ فـألن 

ة إىل اهللا تعاىل ـ ال تلقى ذلك االهتامم، وتلك الرعايـة، ال يكـاد زوجها داعي
الزوج جيلس إليها حتى يأتيه داعي النفـرة إىل الـدعوة، يغيـب عنهـا األيـام 
ًوالليايل، وربام األشهر، ولو أنه مل يكن داعية السرتاحت من هذا كله، حقا 

قـد جيـدن يف ًإن مثل هذا الشعور قد ينتاب كثريا من زوجـات الـدعاة، بـل 
 .نصوص الرشع ما يعضد موقفهن

ولكن هل نظرت هذه املرأة إىل موقف أزواج النبـي صـىل اهللا عليـه 
وسلم، وتأملت احلامل هلن عىل اختيار اهللا ورسوله والصرب عـىل قلـة متـاع 
الدنيا، والتضحية بأوقاهتن وسعادهتن اخلاصة من أجل اهللا ورسوله والدار 

 .اآلخرة
 تعاىل هم بأشـد احلاجـة إىل نسـاء يقفـن بجـانبهم، إن الدعاة إىل اهللا



 
 

  
 

ويذللن السبيل هلم، ويصربن عىل مضاضة العيش، وضيق احلال، حمتسبات 
 . عند اهللا تعاىل راجيات ثوابه وفضله

عىل نساء الدعاة إىل اهللا تعاىل أن يعلمن أن من الصـعوبة أن يواجـه 
، لـن يسـتطيع الـدعاة أن ًالداعية إىل اهللا تعاىل هم اخلارج وهم الداخل معـا

يواجهوا هم املجتمع وإصالحه، وهم األرسة املتمثل يف املضـايقة، وطـول 
ًالشكوى، وكثرة التذمر من احلال، إن مثل هذا كفيل بأن خيلق اضـطرابا يف 

 .ًفكر الداعية، وتشويشا يف ذهنه، يمنعه من إتقان عمله، والقيام بواجبه
يضـحني بحظـوظهن مـن ونحن إذ نطلب من زوجـات الـدعاة أن 

أزواجهن من أجل اهللا والدار اآلخرة، فإننا ال ندعوها إىل ترك كل حقوقها 
ألن هذا حق فرضه اهللا تعال هلن، إننا نـدعوهن إىل التنـازل .. وإمهاهلا، كال

ـوف مــع  ـدعوهن إىل الوـق ـدر احلاجــة، ـن ـن احلظــوظ والفضــول عــن ـق ـع
ًعـلـن البـيـت مكاـنـا أزواجـهـن وإـعـانتهم ـعـىل مهـمـتهم، ـنـدعوهن إىل أن جي

 .يسرتيح فيه الداعية من مهوم دعوته، ويلقي عىل أعتابه األذى الذي يلقاه
 



 

 

 


 

ُاألرسة لبـنـة املجتـمـع األوىل، وعـنـوان ـصـالحه وفـسـاده، وـصـحتة  ِ َ
ًوسقمه، إذا أقمت أرسة طيبة كريمة؛ أقمت جمتمعا طيبا كريام، والقدوة يف  ً ً َ َْ َْ َ

ًجال األرسي جمال بارز، تضمن عددا من النامذج احلسنة التي يقتدي هبـا امل
املـرء يف حياـتـه، حـيـث نـجـد يف الـقـرآن الـكـريم اإلـشـارة إىل ـنـامذج متنوـعـة 

 :  متعددة للقدوة، نشري منها إىل بعض أبرز تلك النامذج
 .تربية األبناء: ًأوال

ة، وهـي أخطـر تربية األبنـاء هـي املهمـة الرئيسـة املوكلـة إىل األرس
ُاملهام وأبعدها أثرا، فاألبناء شـداة املسـتقبل وأمـل األمـة، وإىل هـذا املعنـى  َ ُ ً

أبو هريـرة ريض اهللا يشري النبي صىل اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه 
ما من مولود إال ويولد عىل الفطرة، فـأبواه (( :  rقال رسول اهللا : عنه قال

ِّ يمجهيودانه أو ينرصانه أو َ ِسانهُ ِ َ(( )١(. 
ويف القرآن الكريم نامذج للقدوة احلسنة يف تربية األبناء، أبرزها مـا 
ًجاء يف وصية لقامن البنه، حيث متثل منهجا يف تربية األبناء واألخذ بيدهم 
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ومسلم يف ]  كتاب التفسري، باب ال تبديل خللق اهللا١٠١٥[أخرجه البخاري يف صحيحه) ١(

 ] . كتاب القدر٤/١٦٢٤[صحيحه
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æ  å  ä    ã       â  áàZ ]ـد تضــمنت وصــايا ] ١٩ – ١٣: لقمــان لـق
ـاء  ـاء، يقـتـدي ـهبـا اآلـب ًلـقـامن البـنـه ـعـددا ـمـن املـعـامل الـبـارزة يف تربـيـة األبـن

 : ن، ومنهاواملربو

إن تربية األبناء عىل معرفة خالقهم املنعم عليهم، هي أول ما جيب عـىل  •
األرسة املسلمة؛ ألن معرفة اهللا تعاىل بام له من مجيل الصفات وجليلها، 
يورث يف النفس حمبة اهللا وتعظيمه، وحتقق معنى العبوديـة اخلالصـة لـه 

 .عز وجل من كل مظاهر الرشك وصوره
ن يؤكد عىل هذا املعنى، ويلفت نظر ابنه إىل كـامل قـدرة وهلذا رأينا لقام

اهللا تعـاىل وـبـالغ علـمـه بخلـقـه، ـعـىل نـحـو يـمـأل اـلـنفس ـمـن عظـمـة اهللا 
 .ومقامه

ـان، ويضــبط  ـاة اإلنـس ـتقرار يف حـي ـورث االـس ـاىل ـي ـاهللا تـع ـامن ـب إن اإلـي
السلوك، ويعمق يف النفس الشعور بمراقبة اهللا تعـاىل واطالعـه، وهـذا 

 .بط سلوك األبناء وأفعاهلمكله حيقق ض
إن من واجب اآلباء واملربني، أن يغرسـوا يف ضـامئر الـنشء مراقبـة اهللا 



 

 

 

تـعـاىل واطالـعـه ـعـىل أعامـهلـم، حـتـى ينـشـأوا ـعـىل مـبـدأ الرقاـبـة الذاتـيـة 
 .الصادرة عن ضامئرهم

ِوبعد التأكيد عىل حق اهللا تعاىل ـ أعظم احلقوق وأوهلا ـ يأيت التأكيد عىل  • ِ
 فحقهام أعظم احلقوق بعـد حـق اهللا تعـاىل، ال يـؤثر عـىل ،ينحق الوالد

 .هذا احلق حتى كفرمها باهللا عز وجل
غري أن حق الوالدين وإن عظم فهو تابع حلق اهللا تعاىل، وهلـذا ال جيـوز 

 متابعتهام عىل الباطل حتى ولو سعيا جاهدين يف رصف ابنهام إليه 
 حماولتهام إضالل ابنهام؛ يأيت ويف ثنايا ذكر جماهدة الوالدين الكافرين يف •

التأكيد عىل أمهية اتباع سبيل املؤمنني املنيبني إىل اهللا تعاىل، للتأكيـد عـىل 
ِأمهـيـة االقـتـداء بأـهـل االـسـتقامة وـسـلوك ـطـريقهم يف مـسـريهم إىل اهللا  ْ َِ

 .تعاىل
وأمر األبناء باملحافظة عىل أركان الدين ورشائعه الكبار، ركن أصيل يف  •

لك شعائر اإلسالم العظام، ال جيوز التهاون هبـا والتسـامح تربيتهم، فت
فيها، وجـاء الـنص يف وصـية لقـامن عـىل شـعرية الصـالة، ألهنـا أعظـم 
الرشائع، وهي الصلة بني العبد وربه، وكـم مجيـل أن ينشـأ األبنـاء عـىل 

 .حسن الصلة برهبم وخالقهم منذ نعومة أظفارهم
 ـيـأمر ابنـه بالـصـالة وإنـام أـمـره وممـا جيـدر لـفـت النظـر إلـيـه أن لقـامن مل

بإقامتها، ولفظ اإلقامة يدل عىل االستقامة املنايف للعـوج، وظـالل هـذا 
اللفظ توحي بأداء العبادة عىل أكمل وجه وأوفاه، إن عىل اآلباء واملربني 
ًأن يكون اهتاممهم متجهـا إىل إتقـان األبنـاء ملـا يكلفـون بـه مـن شـعائر 



 
 

  
 

ًت الدنيوية، وليس جمرد أدائها ظاهريا دون العبادة أو حتى تلك الواجبا
 . إتقان وإحسان

بعد التأكيد عىل حق اهللا تعاىل ـ حق التوحيد والعبادة ـ وحق الوالدين؛  •
يأيت التأكيد عىل مبدأ العالقة اإلجيابيـة مـع املجتمـع الـذي يعـيش فيـه، 
ـرء يـشـعر  ـذي جيـعـل اـمل ـز بالتفاـعـل املثـمـر، اـل ـي تتمـي ـة الـت ـك العالـق تـل

 االجتامعية جتاه جمتمعه وناسـه الـذين يعـيش معهـم، وهلـذا هليتبمسؤو
وجدنا لقامن يأمر ابنه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والصـرب عـىل 
األذى الذي يلحقه بسبب هذا، كام نجده حيذره من بعض اآلفات التي 

كرب النفس وغرورها، وإعجاهبا : تنايف العالقة االجتامعية اإلجيابية مثل
 .متلكهبام 

ًإن نشأة األبناء عىل هذا املعنى االجتامعي الكبـري؛ يثمـر جـيال متامسـكا  ً
ًمتعاطفا، إجيابيا جتاه جمتمعه وناسه الذي يعيش بينهم ً. 

بقي أن نقول إن هذه الوصية تلفت النظر إىل العالقة الوثيقة بـني االب  •
ة، ًوابنه، ومدى القرب بينهام، وهلذا كانت الوصية، تفيض حنانا ورمحـ

وحمبة وشفقة، حيث يويص األب ابنه وفلذة كبده، فيدلـه عـىل خـري مـا 
يعلم، وحيذره من رش ما يعلم، بأسلوب غاية يف العطف واحلنو، يستثري 
كوامن النفس وإدراكها، وخياطب وجداهنا وعقلها،  وهكـذا جيـب أن 

ٍ واملواعظ، فليس ألنك أب أو مرب تلقي الكالم هكـذا  اتساق الوصاي
ًوهنيا، بل ال بد أن تتخري أمجل األلفاظ وأرقها، ختاطب هبـا عقـول ًأمرا 

 .األبناء وأرواحهم



 

 

 

فتلك وصية لقامن البنه متضـمنة أصـول الرتبيـة وأسسـها، .. وبعد
 :وهي ترجع يف مضموهنا إىل أساسني

حق : تربية األبناء عىل الوفاء باحلقوق، وأعظم تلك احلقوق: أوهلام
ادته، ثم حق الوالدين يف اإلحسـان إلـيهام وحسـن اهللا تعاىل يف توحيده وعب

 .صحبتهام
وصـورته اجلليـة : تربيتهم عىل التفاعل االجيايب مع املجتمع: ثانيهام

يف األمر باملعروف، كل معروف، والنهي عن املنكر، كل منكر، بام يقتضـيه 
هذا التفاعل من الصرب عىل األذى الذي قد يلحقه جراء ذلك، وكذلك ترك 

 .سالك السلبية من  الكرب والغروربعض امل
تلك بعض املعـامل البـارزة يف وصـايا لقـامن البنـه، بـام تضـمنته مـن 
ـة يف تنشــئة األبنــاء،  ـة األب بابنــه، ومعــامل تربوـي دالالت عميقــة يف عالـق
ِوداللتهم عىل خري ما يعلم هلم، وكلها معامل يقتدي هبا اآلباء واملربون، وهم 

 . اء والعناية هبميقومون بواجب تربية األبن
 .األرسة وشعائر الدين: ًثانيا

ويف نمـوذج آخـر يمـثـل قـدوة لآلبـاء، وـهـم يتعاهـدون أهـلـيهم يف 
القيام بشعائر اهللا، واملحافظة عليها، تتمثل هذه القدوة يف نبي اهللا إسـامعيل 
ًعليه السالم، حيث أثنـى اهللا تعـاىل عليـه، فكـان ممـا ذكـر تعـاىل ثنـاء عليـه، 

ل بيته يف قيامهم بشعائر اهللا، وأعظمها الصـالة والزكـاة، فهـذه تعاهده أله
الشـعائر العظـام ال جمـال للتهـاون فيهـا مـع األهـل واألبنـاء، فهـي أـسـاس 

<  ]: الدين، وهلذا نص اهللا تعاىل عليها وهو يثني عىل نبيه إسامعيل؛ فقال



 
 

  
 

  F  E  D  C  B   A  @      ?Z ] وثنــاء اهللا تعــاىل ـعــىل ]٥٥: مــرمي 
إسامعيل عليه السالم يف تعاهده ألهل بيته يف شعرية الصالة والزكاة؛ تنبيـه 
بالغ عىل أمهية تعاهد األهل، وفيها داللة عىل منزلـة هـاتني الشـعريتني مـن 

 الدين 
إن مما يؤسف له هتاون أصحاب املسؤولية والرعايـة عـىل أهلـيهم، 

 وهذا من تضـييع وعدم تعاهدهم يف شعائر الدين، وال سيام العظيمة منها،
األمانة وغش للمسؤولية، وقد توعد عليه النبي صىل اهللا عليه وسلم ببـالغ 

مـا مـن عبـد يسـرتعيه اهللا (( : العقوبة ففي احلديث الذي أخرجه الشـيخان
 .)١ ())رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة 

 .األرسة والشائعات: ًثالثا
األرسة الواحدة فيام بيـنهم عـن أخبـار اجلـريان، يكثر حديث أفراد 

ــا،  ــاذبون أطـــراف احلـــديث فيـه ــات، يتـج ــوال األصـــدقاء والقراـب وأـح
ويتسامرون عليها، وتطلق األلسنة من غري روية يف نقل األخبار، وربام زاد 
الـراوي، ووـهـم الـسـامع، وال ـجمـال للتثبـت فيـهـا، وال للتأـكـد منـهـا، فـهـي 

ام تقـال تزجيـة للوقـت، وقضـاء عـىل الفـراغ، أحاديث األهـل واألرسة، إنـ
ويملؤ جو األرسة بالشائعات واألخبار السيارة، وتصـبح أعـراض النـاس 
لقمة تلوكها ألسنتهم، وفاكهة يسمرون عليها، وهذا النوع مـن األحاديـث 

                                                
 ١/١١٦[ومسلم] ب األحكام، باب من اسرتعي رعية فلم ينصح كتا١٤١٩[أخرجه البخاري) ١(

 .واللفظ له] كتاب اإليامن



 

 

 

ًخطر جدا، ألن ما تتداوله األلسن اليـوم، عـىل أنـه حـديث أرسة، وتزجيـة 
ر، ويتناقلـه اجلـريان والنـاس، حتـى يشـاع وقت، ال يـربح أن يفشـو ويظهـ

وينترش، ليكون بعد هذا من إشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا، وقد توعـد اهللا 
تعاىل الذين يشيعون الفاحشة يف الـذين آمنـوا بالعـذاب األلـيم؛ وذلـك أن 
املجتمع الذي ترسي فيه مثل هذه الشائعات؛ ال يـربح أن تتقطـع أوصـاله، 

 .وينحل عقد رباطه
ـا ويف ـي  تتناقلـه ـذه الـشـائعات الـت ـاىل نـمـوذج ملـثـل ـه  كـتـاب اهللا تـع

األرسة حتى تذيع بني الناس، يف حادثة اإلفك املشهورة التي وقعت لعائشة 
ُزوج النبي صىل اهللا عليه والسالم الطاهرة املربأة، حيث رميـت يف عرضـها 
ـبرص أو  الـطـاهر، وتناـقـل الـنـاس ـهـذه املقوـلـة دون وـعـي أو إدراك، دون ـت
تأمل، بل حتـى دون تثبـت وتبـني، ويـاهللا العجـب كيـف جـاز عـىل قلـوب 
ُاملـؤمنني وعـقـوهلم مـثـل هـذا اإلـفـك، ترـمـى بـه زوج النـبـي ـصـىل اهللا علـيـه 
وسلم، وهلذا يصور تعاىل مقدار الغفلة التـي وقـع فيهـا النـاس، بقولـه عـز 

z     y   x  w  v  u  t     s  r   q  p  o  }   ]  :وجـــل
  ~  }  |Z ] وتأمل هنا دقة التعبري ومجال التصوير حيث جعـل ]١٥: النـور 

ـون  ـار يـك ـي األخـب ـع أن تلـق ـاألفواه، ـم ـك ـب ـاس خلــرب اإلـف ـي الـن ـاىل تلـق تـع
ًباألسامع؛ ليشري إىل أنه كان تلقيـا خـال مـن الـوعي هلـذه املقولـة، والتـبرص 

واههم بعاقبتها، والتأمل يف حقيقتها، فالناس يتلقون اخلرب باألفواه ليغادر أف
u  t     s  r    ] : مرة أخرى بال أدنى نظر أو تعقل، وهلذا قال تعاىل

   x  w  v  Z طريقـة عـىل للتلقـي آلـة األلسـن جعلـت " يقول ابن عاشـور 



 
 

  
 

 وإنـام، اليشء تنـاول يف باأليـديــ  اخلـرب رواية يفـ  األلسن بتشبيه ،يليةـيخت
 هـذا كـان ملا ألنه ؛سامعباأل األخبار تلقي أن مع للتلقي آلة األلسن جعلت
ـي ـاخلرب التـحـدث غايـتـه التلـق ـه ...األـسـامع مـكـان األلـسـن جعـلـت ،ـب  وفـي
 باإلخبار يبادرون يتلقونه حني فهم ،اخلرب هذا تلقي عىل بحرصهم تعريض

 يكون ال القول أن مع  ))بأفواهكم: ((كرووجه ذ... تريث وال ترو بال ،به
 قول هو أي))  علم به لكم ليس ما ((: لقوله التمهيد أريد أنه ؛األفواه بغري
 بنقيض قائمة العلم أدلة ألن ؛تصور جمرد عن ولكنه ،العلم يف ملا موافق غري

 .)١("األفواه عىل جتري ألفاظ جمرد الكالم فصار ،القول هذا مدلول
ًلقد عاتب اهللا تعاىل املؤمنني عتابا بالغا بسبب تفريطهم يف مكافحـة  ً

هللا تعاىل أم املؤمنني الطاهرة عائشة ريض اهللا عنها من هذه اإلشاعة، وملا برأ ا
ًهذه املقولة وسـامها إفكـا ـ وهـو أشـد الكـذب ـ أرشـد املـؤمنني إىل املـنهج 

E  D   C  B  ]  :الصـحيح يف التعامـل مـع هـذه الشـائعات، فقـال تـعـاىل
  M    L  K  J  I  H  G   FZ ]ـــــور ــــذا ]١٢: الن ــــاك ـه  وـه

 اجلليل الذي متثل هذا التوجيه الكريم ملا سمع املوقف الكريم من الصحايب
 خالد أيوب أباأن : ( تلك املقولة اإلفك تسوقها إليه زوجه، روى ابن جرير

: قال عائشة؟ يف الناس يقول ما تسمع أما: أيوب أم امرأته له قالت زيد، بن
 كنـت ما واهللا ال: قالت أيوب؟ أم يا ذلك فاعلة أكنت الكذب، وذلك بىل،

 .)٢( )منك خري واهللا فعائشة: قال !هألفعل
                                                

 ).٩/٤٤٩(التحرير والتنوير) ١(
 ).١٩/١٢٩(جامع البيان) ٢(



 

 

 

إنه املنهج الراشد الواعي الذي جيب أن تقتدي به األرسة املسـلمة، 
ومن ورائها املجتمع كله يف التعامـل مـع الشـائعات، حيـث ينـزل اإلنسـان 
ُنفسه وأهله منزلة من يقال فيه  وينقل عنه، أكان هو أو أهله يفعله أو يقوله،  ُُ ُ

 .ها، فكيف يتهم غريه من املؤمننيفإذا برأ نفسه وزكا
 .الفتيان والفتيات: ًرابعا

الشباب زهرة األيام، والفرتة الذهبية يف حياة اإلنسان، جتتمع فيهـا 
ًكل القوى، وتتكامل فيها خمتلف الطاقات؛ وهلذا فهي أشد املراحـل تـأثريا 
عىل اإلنسان، غري أن هذه الطاقات عنـدما تنطلـق مـن غـري قيـد أو ضـبط؛ 

ُ معاول هدم وفساد، ولذا عني اإلسـالم هبـذه املرحلـة عنايـة خاصـة، متيس
ُحتى جعل السؤال عن فرتة الشباب، أحد األسئلة األربعة التي يسأل عنها 
العبد يوم القيامة، ففي احلديث الذي رواه معاذ بن حبل عن النبي صىل اهللا 

 أربـع عـن يسـأل حتـى القيامـة يوم عبد قدما تزول ال(: عليه وسلم أنه قال
 أيـن مـن مالـه وعـن ،أبـاله فـيام شـبابه وعـن، أفنـاه فـيام عمره عن :خصال
 . )١()فيه عمل ماذا علمه وعن ،أنفقه وفيام ،اكتسبه

لقد حتدث القرآن الكريم عن هذه الفرتة الدقيقة من حياة اإلنسان، 
فذكر نامذج لفتيان وفتيات صاحلني يعدون قدوة حسنة للشباب، فهم نامذج 

باب وفتيات اسـتطاعوا أن يوظفـوا طاقـاهتم وقـدراهتم، يف جانـب خري لش
اخلري والبناء، فكانوا نامذج مرشقة يقتـدي هبـا الفتيـان والفتيـات، نشـري إىل 

                                                
رجال الطرباين "): ١١/٢٦٧(وقال يف جممع الزوائد) ٢٠/٦٠(أخرجه الطرباين يف الكبري) ١(

 . "كندي، ومها ثقتانرجال الصحيح، غري صامت بن معاذ وعدي بن عدي ال



 
 

  
 

 : ثالثة منها
 .يوسف وأيام املحن •

مـن أبـرز تلـك الـنامذج؛ يوسـف عليـه السـالم، فحياتـه كلهـا متـثـل 
شـتى مواقـف حيـاهتم؛ إذ األنموذج األكمل، الذي يقتدي به الشـباب، يف 

ُكانت حياته مثاال حيتذى، ورمزا يتطلع له كل مـن تسـمو نفسـه إىل العـال،  ً ُ ً
حتى جعل اهللا تعاىل من خربه وما جرى له مع إخوته آيات بينات للسائلني، 

 ] ٧: يوسف[ T  S    R  Q  P   O  NZ  ]  :يقول تعاىل
 يف قلـب لقد تعرض لشـتى املحـن وأنـواع الـبالء، بسـبب مـا وقـع

ْإخوته من غرية، محلتهم عىل الكيـد لـه، والسـعي لرصفـه عـن وجـه أبـيهم  َ
يعقوب عليه السالم، فكان ما كان من إلقائه يف ظلمة البئر، لتبدأ بعد هـذه 
اجلريمة من إخوته رحلة طويلة مع أنواع الفتن والبالء، تبـدأ هبـذه الظلمـة 

ِّدها إىل الرق وما فيه من املوحشة يف بئر عميق، وهو غالم صغري، لينتقل بع
ذل العبودية وهواهنا، وهو الكريم ابن الكريم، من غري ذنب اجرتحه، وال 

 . إثم ارتكبه
لينتقل بعد هذا إىل بيـت عزيـز مرص، حيـث نشـأ فيـه ودرج، حتـى 
بدت عليه خمايل النجابة، عىل ما فيه من احلسن واجلامل الظاهر، ويف البيت 

 صباح مساء، تنظر إليه فال خيفى عليها من أمره كانت امرأة العزيز، تطالعه
يشء، ترـقـب حركاـتـه وـسـكناته، وال تلـبـث أن تؤـخـذ ـبـه، ويأرسـهـا مجاـلـه 
فتعشقه كأشد ما يكـون العشـق، ويسـتحكم األمـر حتـى مل تعـد النظـرات 

 وهنا يظهر موقف "هيت لك":  الالهثة تكفي، بل حتولت إىل دعوة رصحية



 

 

 

 !"معاذ اهللا": يل عىل الشهواتالشاب امللتزم بدينه املستع
أال حيق أن نتساءل ملاذا هذا الصد واملنع ؟ مع كوهنا امرأة مجيلة، قد 
حازت إىل ذلك السلطة، وهي سيدته، وهي الداعية، وهو غريب ال خيشى 
ًعارا وال شنارا، ثم هو شاب فيه كل ما يف الشباب مـن رغبـة؟ ملـاذا ؟ هـل  ً

ًلعزيز ويعرف حاله؟ هل خياف اخلدم ؟ أبدا ًخياف العزيز ؟ أبدا فهو يعرف ا
فاألعني نائمة واألبواب مغلقة واألماكن خالية، ثم مـن جيـرؤ عـىل دخـول 

ثم مـع هـذا كلـه يمتنـع أشـد مـا يكـره االمتنـاع، ! خمدع السيدة، وقد هيأته
إنه اإليامن والتقوى التي حتجز املؤمن عن اخلوض يف ! ويأبى كل هذا اإلباء

َ والتدنس بآثامها، إهنا املراقبة الدائمة هللا، فإن غفل العزيز، مستنقع الرذيلة، َ َ
ّوسها احلرس، ونام الناس، فاهللا حي ال ينام، يسمع ويرى ََ. 

لقد كشفت املـرأة عـن .. وبعد هذا كله هل تنتهي هذه املحنة ؟ كال
سعار الشهوة، فتهدد بالسجن، وتلوح به، بل وتلجأ إىل اإلغراء من جديد، 

 من مسـامهة النسـاء يف حماولـة إغـراء يوسـف، وإقناعـه باخلضـوع فال متانع
واالستسالم، وهنا يعظم اخلطب عىل الفتى يوسـف، وتشـتد عليـه املحنـة، 

Z  Y  ]  :فال جيـد إال أن يرضع إىل اهللا تعـاىل أن يقيـه رش مـا جيـد وحيـاذر
       j  i  h     g  f        e  d  c  b  a`     _  ^   ]  \  [

l  k    v       u  t      s  rq  p  o  n  m  Z ] ـــف ــــ ــــ  ] ٣٤ – ٣٣: يوســــ
لقد اختار السجن وهذا يف غاية مقامـات الكـامل أنـه مـع شـبابه، ومجالـه، "

وكامله، تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مرص، وهي مع هذا يف غاية اجلامل، 
هللا ًواملال، والرياسة، ويمتنع من ذلك وخيتار السجن عىل ذلـك خوفـا مـن ا



 
 

  
 

 ثبت يف احلديث الذي رواه أبـو هريـرة ريض اهللا عنـه عـن )١("ورجاء ثوابه
ــ وذكـر ... سبعة يظلهم اهللا يف ظله، يوم ال ظل إال ظلـه(: أنه قال rالنبي 

 .)٢()إين أخاف اهللا : منهم ـ شاب دعته امرأة ذات منصب ومجال، فقال
اعتاده، ٍينتقل الفتى يوسف عليه السالم بعد هذا من رغد عيش قد 

ٍإىل شظف مل تعتده نفسه، ومل يألفه طبعه، فال تتحطم نفسه وال يأسى قلبـه، 
ًبل جيد فيه ميدانا لنرش العقيدة والدعوة إليهـا، فلـم يـربح غـري قليـل حتـى 
مالت إليه قلوب السجناء وعواطفهم، ملا توسموا فيه من اخلري، وحدث أن 

ها، وهنا يستشـعر يوسـف عرض عليه اثنان منهم رؤيا وطلبا إليه أن يفرس
والءه لدينه، إن سجنه ال يعفيه من مسئولية هذا الدين، فام كـان منـه إال أن 
ًجعل حـاجتهام إليـه مـدخال لقلـوهبام، فيؤكـد هلـام قدرتـه عـىل تفسـري هـذه 
ًالرؤيا، ثم يرشع يف عرض الدعوة مستغال إنصاهتام له ثم خيلص إىل تفسـري 

 .الرؤيا
أعجزت املأل عن تأويلها، وهنا يتـذكر وحدث أن رأى امللك رؤيا 

أحد الغالمني قصـته مـع يوسـف فيـذهب إليـه ثـم يعـود إىل امللـك بتأويـل 
ِالرؤيا، ويف تأويل يوسف للرؤيا ما يدل عىل كامل خلقه، فهو مع كونـه قـد  ُ ُ
ًسجن ظلام كل هـذه السـنني، مل يمتنـع عـن تنبـيههم إىل اخلطـر القـادم، بـل 

ة منه، ويصل التأويل إىل امللك فيعجـب ويسـأل ويرشدهم إىل طريقة النجا
                                                

 ).٢/٧٣٨(تفسري القرآن العظيم) ١(
]  كتاب األذان، باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة١٣٢[أخرجه البخاري) ٢(

 ]. كتاب الزكاة٢/٥٩٠[ومسلم



 

 

 

عن صاحبه ويرسل إليه بإطالق رساحه، وهنا يأبى يوسف إال أن يقف مرة 
ُأخرى موقفا عجبا، إنه ال يريد اخلروج كشخص أدين ثـم عفـي عنـه، كـال  ُ ً ً
فهو طاهر الثياب، وجيب أن يظهر للناس حقيقة ذلك، لقد أكـرب املصـطفى 

 اهللا يـرحم (:  األنبياء هذا املوقف من يوسـف فقـالعليه السالم وهو خاتم
 لبـث مـا طـول السـجن يف لبثـت ولـو شـديد ركن إىل يأوى كان لقد ،ًلوطا

 .)١() يالداع ألجبت يوسف
ويسري يوسف مع تقلب األيام بني نعمة وحمنة وتسند إليـه الـوزارة 

هم ُفيصري له أمر مرص ويؤمه أهلها، ويأيت إخوته فيستحرض ما قد جرى مـن
وما كان بينهم، واآلن وقد أصبحوا بـني يديـه وحتـت سـلطانه، أال حيـق لـه 
ُالثأر لنفسه وقد ظلم، وفرقوا بينه وبني أحـب النـاس إليـه؟ أال حيـق لـه أن 

إهنـا النبـوة، إهنـا الرمحـة واإلحسـان، لقـد .. يعاقبهم وهم املعتـدون ؟ كـال
 .واستغفرهلم صفح عنهم بل وزاد فوق هذا أن دعا 

 كل هذه األحداث املتالحقة تتحقق رؤيا يوسف التي قصها ثم بعد
ًعىل أبيه يـوم كـان فتـى صـغريا، واجتمـع لـه أهلـه وذووه مـع عـز السـلطة 
ّوالنفوذ، وهنا يتذكر يوسف ما مر به وما القاه، وحيس بأثر النعمة، فتتوجه 

عىل اإلسـالم مـع أنـه نفسه وقلبه إىل ربه حيمده ويشكره، ويسأله أن يتوفاه 
°   ±  ]  :بي اإلسـالم والـداعي إليـه، وهـذا مـن كـامل معرفتـه بـاهللا تعـاىلن
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ونبئهم عن ضيف :  كتاب أحاديث األنبياء، باب قوله٦٩١[أخرجه البخاري يف صحيحه) ١(
 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه] امن كتاب اإلي٤/١٤٦٧[ومسلم] إبراهيم



 
 

  
 

  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  ÁZ ]١٠١: يوسف[ . 
ـد ـع لشــباب .. وبـع ـوذج راـئ ـه الســالم نـم ـإن قصــة يوســف علـي ـف

عـت، اإلسالم، ومثال رفيع يف التعـايل عـىل املغريـات والشـهوات مهـام تنو
ًنموذج للشاب املعتـز بدينـه عـن رشاك اهلـوى، ال تزيـده الفـتن إال متسـكا 
ًبدينه، وانقطاعا إىل ربه، لقد تقلب يف فتن متعددة متنوعة بعضها كان يكفي 

 .إلسقاطه، لكن هي رمحة اهللا لعبده املؤمن
إن الشاب امللتزم بدينه املستعيل بعقيدته عىل هذه األدناس؛ ليشـعر 

تزاز وهو يسري يف موكـب هـذا النبـي الكـريم، موكـب العفـة بالفخر واالع
والطهر، فام أمجل أن يكون الشاب طاهر الباطن والظاهر، يف احلديث عـن 

 وجـل عـز اهللا إن (: وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال :قال عامر بن عقبة
 .)١ ( )صبوة له ليست الشاب من ليعجب

 ."فتية آمنوا برهبم"أصحاب الكهف  •
ًة ـ أيضـا ـ رضبـوا أروع نمـوذج يف االستمسـاك بـاحلق والصـرب  فتي

عليه، والبعد عن الدنيا وزخرفها، والتعلق بام عند اهللا، حتى أنزل اهللا تعاىل 
ًقرآنا يتىل إىل قيام السـاعة، خيلـد ذكـرهم ويثنـي علـيهم، ليكونـوا نموذجـا  ً

 .قيدهتميقتدي به كل الشباب الذين يضيق عليهم يف دينهم، ويفتنون يف ع
ًحينام يكون املجتمع وثنيا يف كل صـوره ومجيـع موروثاتـه، وحيـنام 

                                                
وقال األرناؤوط يف تعليقه عىل ) ١١/١٧٢(وحسنه يف جممع الزوائد) ٤/١٥١(أخرجه أمحد) ١(

 .حسن لغريه: املسند
 .صبا: ينظر اللسان، مادة. امليل إىل اهلوى: والصبوة 



 

 

 

تندرس معامل الرشائع اإلهليـة، وخيبـو نورهـا، وحيـنام يكـون املؤمنـون قلـة 
ـك ـشـيئا أـمـام ـقـوة أـهـل األوـثـان املتعـصـبني لعقـيـدهتم،  ًمستـضـعفة، ال متـل

جتمـع والبعـد ًاملستميتني دفاعا عنها، حينها البد من االنفصال عن هـذا امل
ًعنه؛ ألن جمتمعا ـ كهذا ـ قد طمست معـامل اخلـري فيـه، وأصـبح وجـود فئـة 
قليـلـة ـختـالف ـهـذا املجتـمـع يف األفـكـار واملعتـقـدات والتـصـورات، أـصـبح 

ًوجودها أمرا غري مقبول مطلقا، ال جيوز السكوت عليه ً. 
ـاهنم،  ـدد كـي ـع ـهي ـذا الواـق ـون املستضــعفون ـهب ـعر املؤمـن وـحـني يـش

لفتنة واالضطهاد، فإنه البد من اخلروج عن هذا الواقع حمافظة ويعرضهم ل
ًعىل هذا الكيان وإبقاء جلذوة اإليامن، ترى هـذا املعنـى بـارزا واضـحا كـل  ً

 .الوضوح، حينام تقرأ أوائل سورة الكهف
يشدك يف قصة أصحاب الكهف أن أبطاهلا فتية، والفتية من طبعهم 

ِمتعها، غـري أن مـن يواجهنـا هنـا فتيـة حب الدنيا ولذاهتا، واالسرتواح إىل  َ ُ
ِزهدوا يف هذه املتع، بل رغبوا عن األهل واملال والوطن، رغبـوا عـن هـذا  َ ُ
ًكله فرارا بعقيدهتم، ونجاة بشعلة اإليامن التي قد توأد يف ظل هذا املجتمـع 
الوثني، إنه موقف عجيب رائع استحق أهله أن جتري هلم املعجـزات، وأن 

 قرآن يتىل، ليكونوا أسوة ملن يضطهدون من أجل عقيدهتم، ُخيلد ذكرهم يف
ــــل ¢  £  ¤  ¥  ¦§   ¨  ©  ª  »  ] : وـصــــدق اهللا القاـئ

  ®  ¬Z ]١٣: الكهف.[ 
 .فتاتا مدين •

نموذج رائع لفتياتنا يقتدين به، حيث قص اهللا تعاىل خرب فتايت مدين 



 
 

  
 

لعـفـة ـمـع نـبـي اهللا موـسـى علـيـه الـسـالم، وـمـا تـضـمنه خربـمهـا ـمـن مـعـاين ا
ًواحلياء، والصيانة والديانة، فلم تكن حاجتهام وغياب الرقيب عنهام؛ سببا 

 .حيملهام عىل التهاون يف صيانة نفسيهام، وحشمة سلوكهام
ـا  لـقـد جـعـل اإلـسـالم مـكـان عـمـل اـملـرأة البـيـت، وجـعـل وظيفتـه
األساس القيام عىل شؤون األرسة، وحينام يكون خروجها إىل العمل خارج 

احلاجـة إىل ذلـك؛ فـإن اإلسـالم ال يمنـع ذلـك وفـق رشوط البيت بسـبب 
وحمرتزات، حتفظ عفة املرأة وطهرها، وتبقي عىل خصـائص األنوثـة فيهـا، 
ًبعيدا عن مواطن عمل الرجال، وما يسـتتبع ذلـك مـن رضر عـىل املجتمـع 

 .وأخالقه
ًوقد رضب القرآن الكريم نموذجا ملثل هذه احلاجة، وصور كيـف 

-  .  /  ]  :لمة مع خروجها عفيفة طـاهرة يقـول تعـاىلتكون املرأة املس
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خرجتا لتسقيا غنمهام، وقد عدمتا من يقوم هبذه املهمة، وتظهر لك العفة يف 
ًا هناك بعيد.. َسلوكهام حيث جتنبتا خمالطة الرجال ومزامحتهام، فوقفتا هناك

عنهم، حتى إذا قىض القـوم اسـتقتا، ويظهـر هلـام رجـل عليـه عالئـم القـوة 



 

 

 

والطهر، يسأهلام وقد رأى من حاهلام يف حبس غنمها ومنعها من السـقي مـا 
 ،أوجب سؤاهلام عن ذلك، فتجيبانه بجواب خمـترص ال تـكرس فيـه وال متيـع

 تلك اخلدمة ويزاحم القوم ويسقي هلام، ثم يتوىل مبارشة إىل الظل، فال جيعل
ًطريقا إىل التطفل عليهام واستغالهلام، ولعل هذا ما حـدا بالفتـاة أنـه تصـفه 

 ."األمني"بقوهلا 
وما يلبث أن تأيت إحدى الفتـاتني عـىل اسـتحيا متيش مشـية احلرائـر 
: ًالعفيفات، ثم تقول له بعبارة فيها أدب، إذ مل تطلبه مطلقا لئال يـوهم ريبـة

 [ `  _  ^          ]  \  g   f         e  d  c   b  a  
    ji  hZ   ًعبارة موجزة تـؤدي الغـرض، وال تطمـع متشـوفا، وال تـوهم

 ً.جاهال
ـا  ـاة بأبيـه ـه، ـختـتيل الفـت ـذا الـشـاب إىل الـشـيخ حيادـث ـنام يـقـدم ـه وحـي
وتعرض عليه بأدب جم وحيـاء ظـاهر أن يسـتأجره، وتثنـي عليـه، ويفهـم 

عفيفة ال ختجل من حرصها عـىل إعفـاف األب مرادها، إن الفتاة الطاهرة ال
نفسها يف أمر فطري، لكنها يف طلبها مل تلجأ إىل الطـرق امللتويـة، واملسـالك 

 .ّاملعوجة، بل عرضت األمر عىل أبيها، بأدب وحياء جم
إنه نموذج كريم للفتاة امللتزمـة بـدينها املحافظـة عـىل عفتهـا، التـي 

أهتـا احلاجـة إىل اخلـروج مـن تصون كرامتها، وحتفظ حيائها، حتى وإن أجل
 .بيتها نموذج يرشف فتياتنا االقتداء به والتأيس بصاحبته

 .  املرأة: ًخامسا
شقائق الرجال؛ نصف املجتمع، وأساس األرسة، ويف القرآن نامذج 



 
 

  
 

َرائعة للمرأة الكريمة الطـاهرة، التـي تنجـب األبنـاء الكـرام، وتـريب شـداة  َ ُ
لصاحلة مريم بنت عمران، حيث كانت ومنذ املستقبل، ويف مقدمتهم املرأة ا

نشأهتا فتاة متميزة بصلتها برهبا، وحفاظها عىل طهارهتا، حتى اختارهـا اهللا 
ٍتعاىل أما لنبيه الكريم املسيح عيسى بـن مـريم، ولتكـون أمـا معجـزة البـن  ً ً ًّ ُّ ُ

)  ]  :ٍمعجز، وهلذا جعلها اهللا وابنها آية باقيـة للعـاملني، يقـول تعـاىل
+  * )  Z] ــاء إهنــا نمــوذج للمــرأة الصــاحلة التــي ] ٩١: األنبي

نشأت منذ صغرها عىل حسـن الصـلة بـاهللا تعـاىل، ومتـام العبوديـة لـه، مـع  
ُحفظ عفافها وطهر أخالقها، حتى أثنى اهللا تعاىل عليها هبذين اخللقني خلق 

ــاىل ــال تـع ــة فـق ــة وخـلــق العـف ¸  º   ¹  «     ¼  ½  ] : العبودـي

 Â   Á   À   ¿   ¾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Z 
 .]١٢: التحرمي[

وامرأة أخرى هي قدوة يف عدم الغرور بفتنة السلطة واملـال، نعنـي 
ِبذلك امرأة فرعون، تلك املرأة الصاحلة، التي مل تبهرها فتنة الزينة واجلامل،  ْ ُ
ُّكام تبهر غالب النساء، ومل تغرهـا فتنـة اجلـاه والسـلطان، كـام يغـر هبـا جـل  ُ ُُّ َ ِ ُ

ُ، وهلذا وجدناها تؤثر ما عند رهبا عىل ملك فرعون، وزينة فرعـون، النساء
ٍومال فرعون، حتى قالـت بقلـب خمبـت منيـب إىل رهبـا ِ ْ ُ : [   ©   ̈ §  ¦

    µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªZ ]ـــــــرمي  ]١١: التحـــ
ِوهلذا كله استحقت أن تكون من النساء القالئل الُكمل، فعـن أيب   موسـى ّ

 الرجال من كمل (: وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال :قال عنه هللا ريض
 وإن عمران، بنت ومريم فرعون، امرأة آسية إال النساء من يكمل ومل كثري،



 

 

 

 لقد استحقت )١ ( )الطعام سائر عىل الثريد كفضل النساء عىل عائشة فضل
ّ، باقيا عـىل مـر ًهذه املرأة الكريمة أن تكون مثاال يرضبه اهللا تعاىل للمؤمنني ً

العصور، بقرآن يتىل ما تعاقب الليـل والنهـار، يقـول اهللا تعـاىل عنهـا وعـن 
|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ] : أختها مريم بنـت عمـران

       ´  ³  ²   ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º   ¹   ¸  ¶    µ

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ ]١٢ – ١١: رميالتح[. 


                                                
..] ًورضب اهللا مثال:  كتاب أحاديث األنبياء، باب قوله٧٠١[أخرجه البخاري) ١(

 ]. كتاب فضائل الصحابة، باب فضل خدجية٤/١٥٠٣[ومسلم



 
 

  
 


 

اجلانب السيايس يف حياة الناس بـالغ األمهيـة، إذ معقـد األمـر كلـه 
عليه، به تنـتظم حيـاهتم، وتسـتقيم شـؤوهنم، وتصـان حقـوقهم، ال يمكـن 
تصور اجتامع مجاعة من الناس بغري نظام يسري شؤوهنم، يعرف به كل أحد 

 .جبه الذي عليهمنه حقه الذي له، ووا
ُوإذا ذكرت السياسـة تبـادر إىل الـذهن أول يشء احلكـم واحلكـام، 
فهم رأس النظام السيايس، وعنوانه الدال عليه، ويف كتاب اهللا تعاىل نـامذج 
مرشقة حلكام ساروا يف رعيتهم سرية العدل، مل تطغهم قدرهتم، وال غرهتم 

ُّمنها يشف عن جانـب قوهتم، نقف عىل ثالثة من تلك النامذج، كل نموذج  ِ َ
 :أساس يف احلكم

 .الرجوع إىل احلق: ًأوال
قل أن جتد يف الناس من ينصف مـن نفسـه، فينقـاد للحـق حتـى لـو 
ًخالف رأيه، ويرجع إليه حتى لو سلك طريقا سواه، فكيف إذا كـان ذلـك 
ِمن ملك قوله نافذ، وحكمه قاطع، ويف كتاب اهللا تعاىل نموذج كريم، لنبي  َ

 مثال التواضع والرجوع إىل احلق، ذلك ما كان من خرب نبـي اهللا كريم، كان
m  l  k  j  i  h  g       ]  :داود عليــه الســالم، يقــول تعــاىل

  y  xw  v   u  t  s  r   q   p  o  n
    ̈ §  ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {  zZ 

وحكـم داود  ويف بيان هذه اآلية، والواقعـة التـي تضـمنتها ]٧٩ – ٧٨: األنبياء[
: عليه السالم فيها، أخرج ابن جرير عن ابن مسعود ريض اهللا عنـه أنـه قـال



 

 

 

َأنـب قد ٌمْرَك( ْ  بـالغنم داود فـقىض: قـال الغـنم ـ :  ـ يعنـيفأفسدته عناقيده تَ
 دفعت: قال ذاك؟ وما: قال اهللا، ّنبي يا هذا غري سليامن فقال م،ْرالَك لصاحب

 إىل الغـنم وتـدفع كـان، كام يعود حتى ليهع فيقوم ،الغنم صاحب م إىلْرالَك
 م إىلْرالَك َدفعت ؛كان م كامْرالَك كان إذا حتى منها، م فيصيبْرالَك صاحب
َففهمناها : (هقول فذلك صاحبها، إىل الغنم َودفعت صاحبه، َ ْ َّ َ َسليامن َ َ ُْ َ() ١( . 

ٍإن األوـبـة إىل اـحلـق، والرـجـوع إىل الـصـواب، خـلـق ـعـال رشـيـف،  ُ
كثر النفوس، وتعجز دونه أكثر الرجال، ويعظم هـذا يف ظـل تضعف عنه أ

ًسطوة السلطة، وقوة اجلاه وامللك، إذ يكون الرجوع فيها إىل احلق أمرا بالغ 
 .ّالصعوبة قل من يستطيعه

إن هذا اخلرب يمثل قدوة حسنة لكل حاكم وقـاض، يف الرجـوع إىل 
ُاحلق، فاحلق أحق أن يتبع ويرجع له، ويصار إليه، فه ُ اهنا داود عليه السالم ُ

ـ وهو امللك، وقبل هذا هو النبي املرسل من اهللا عز وجل ـ حيكـم يف قضـية 
ِحكم حق وعدل، ال ظلم فيه، وال يعاب عليه، فقد رأى أن قيمة ما أتلـف  ْ ُ َ ُ
من زرع أصحاب العنب، يكافئ قيمة الغنم؛ فحكم بالغنم هلم، ومع هذا مل 

 أوىل األمـرين، وأنفـع القضـائني، مل جيـد يمنعه ذلك أن يرجع إىل احلق، إىل
غضاضة يف نفسه أن يأخـذ بحكـم غـريه، ملـا كـان أوىل مـن حكمـه، وأنفـع 
للخصمني، مل حتمله عزة امللك والسـلطان، وأنفـة الـنفس مـن الرجـوع إىل 
احلق، يف أمر يسـوغ فيـه االجتهـاد، ويف ذلـك أسـوة عظيمـة ألهـل احلكـم 

                                                
 ).١٨/٤٧٥(جامع البيان) ١(



 
 

  
 

 . تعميهم السلطة والقوة عنهوالقضاء، أن يكون احلق رائدهم، ال
 . احلاكم املتواضع: ًثانيا

التواضع خلق كريم قل من الرجال من يبلغه، وال سيام إذا وجدت 
أسباب القـوة التـي تطغـي الرجـال كاجلـاه والسـلطان، وشخصـية نبـي اهللا 

ُ  ـ بحق ـ نمـوذج احلـاكم املتواضـع، الـذي أعطـي لُسليامن عليه السالم متث
القوة، حتى سخرت لـه الـريح، وحرشت لـه اجلنـود، مـن أسباب القدرة و

ِاجلن واإلنس والطري، حتى مل يوجد ملك يف األرض، اجتمع له من أسباب  َ
القوة مثل ما اجتمع له عليه السـالم، وخـري مثـال عـىل تواضـعه مـا ورد يف 
سورة النمل من خربه مع ملكة سبأ، فمـع مـا يف هـذه القصـة مـن جوانـب 

دل، واحلزم، واليقظة، وحسـن سياسـة أمـور الدولـة، كالع: أخرى للقدوة
وتدبري شؤوهنا، إال أن خرب النمل ووادهيا، وخرب عرش ملكة سبأ يستوقفنا 

 .ًمليا، لنلحظ فيهام معاين التواضع الكريم يف نبي اهللا سليامن عليه السالم
U   T  ]  :أمـا خـربه ـمـع واد النمـل فقـد ـقـال اهللا تعـاىل عـنـه

Z  Y     X  W  V  e  d  c  b  a  `      _  ^   ]  \  [   
  q    p     o  n  m  l  k     j  i       h  g  f
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هذا سليامن عليه السالم وسط جيشه، هذا اجليش الغريـب  ]١٩ – ١٧: النمـل [
.. ق عجيبـة مـن شـتى األجنـاس والكائنـات مـن اجلـنالذي يتألف من فر

والطري، جيش ال كاجليوش جيـوب األرض يقطعهـا، وقـد مجـع .. واألنس



 

 

 

أوله مع آخره، عىل نحو تنتظم به صفوفه، وتتسق فيه خطاه، فال يضـطرب 
، ويف طريقهم يمرون عىل واد النمل، فتصيح نملـة يف قومهـا، )١(وال خيتلط

 هذا اجليش اجلرار، فـيحطمهم بأقدامـه وهـو ال حتذرهم أن يقفوا يف طريق
 .يشعر

حتى إذا سمع سليامن هذه الكلامت من النملة تبسم هلا، تبسـم مـن 
ًيرى صغريا يفر منه خياف أذاه، وهو ال ينوي بـه رشا، وتبسـم مـرة أخـرى  ً
هلذه النعمة التي وهبها اهللا له، فجعلته عىل صـلة هبـذه الكائنـات العجيبـة، 

ب هـذا امللـك العظـيم الـذي أويت أسـباب القـدرة والقـوة، وهنا يتحرك قل
ًيتحرك قلبه ال فخرا وكربا، أو غرورا وعجبا، ولكن تواضعا لربه، واعرتافا  ً ً ً ً ًُ
ًبفضله، يتحرك قلبه متجها إىل صاحب النعمة والفضل، يدعوه ويرجوه أن 
يلهمه شـكر هـذه النعمـة، والقيـام بحقوقهـا، ويسـأله أن يدخلـه يف ركـب 

كيف يكون كامل املعرفة باهللا تعاىل، هذه ! احلني وموكبهم، وسبحان اهللالص
املعرفة التي جتعل املرء ال يأمن عىل نفسـه أن تـزل بـه القـدم، مـع أنـه النبـي 
املرسل من اهللا، فال يزيد عىل أن يسأل ربـه أن يدخلـه يف موكـب الصـاحلني 

هم وسـائل الـدنيا وركبهم، وهذا هو تواضع العارفني بـاهللا تعـاىل، ال تزيـد
 .ًوأسباهبا إال معرفة باهللا عز وجل، وتعظيام له

                                                
 أي حيبس "): ٥/١٧٧(هذا النظام يشري إليه التعبري بلفظ يوزعون يف اآلية، قال ابو السعود ) ١(

أوائلهم عىل أواخرهم، أي يوقف سالف العسكر حتى يلحقهم التوايل، فيكونوا جمتمعني ال 
هم أحد، وذلك للكثرة العظيمة، وجيوز أن يكون ذلك لرتتيب الصفوف، كام هو يتخلف من

 ."املعتاد يف العساكر



 
 

  
 

ومثل هذا املوقف الكريم الـدال عـىل مبلـغ التواضـع واخلشـوع هللا 
ًتعاىل؛ موقف آخر له عليه السالم، ال يقل شأنا عن هذا، إنه خربه مع عرش 

ـول تعــاىل @   I  H  G  F  E   D  C  B  A  ]  :ملكــة ســبأ، يـق
M  L  K   J  ]  \  [  Z  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  P  O   N  
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    ¦    ¥Z ] املبلـغ أي سـلطان وقـوة تبلـغ هـذا!  سـبحان اهللا ]٤٠ – ٣٨: النمـل 
حتى إن عرش مملكة يساق له، عىل هذا النحـو، ليكـون بـني يديـه ! العظيم

ـا  ـه يف حلـظـات ال ـجتـاوز إرـسـال الـطـرف ورده، ال يوـجـد هـن وـحتـت ترصـف
جيوش جراره وال دماء تسال وال حرب ورضب، وإنام طـرف يرسـل فـال 
 يرتد حتى يكون العرش بني يديه، أي قدرة تبلغ هـذا املبلـغ، ولـوال أن اهللا

تعاىل ذكرها يف كتابه، ما كان املرء يظن أن يف وسع أحد من الـبرش أن يبلـغ 
ًهذه القدرة، والالفت هنا موقف سليامن عليـه السـالم، مل نـر هنـا زهـوا أو 
ًفخرا أو عجبا، مل نر شيئا من هذا، إنام رأينا سليامن يستشعر نعمة اهللا تعـاىل  ً ً

ًف القـوة والقـدرة إال تواضـعا كلام جتددت عليه املواقف، فـال تزيـده مواقـ
ًوخضوعا لربه، حتى ال جير بخلده ـ وهو يرى  العرش أمامه بلمح البرص ـ 
ًإال أن يرى هذه النعمة بالء وامتحانا وتكليفا، وهكـذا يكـون التواضـع يف  ً

ُ مل خيدع سليامن عليه السالم هبذا السلطان والقوة، فيظنهـا مـن أبلغ صوره،
 .ناس، بل عرف أهنا من اهللا، وأهنا نعمة أو بالءكسبه ليتسلط هبا عىل ال

 



 

 

 

 .احلاكم العادل: ًثالثا
ـوة  ـن ـق ـدرة، ـم ـوة، ووســائل الـق ـع للمــرء أســباب الـق ـنام جتتـم حـي

النافـذ، والتقلـب يف السلطان، وعز امللك، والتمكن من األسباب، واألمر 
قـد ًاألرض حيثام شاء، وأنى أراد، حينها يكون العدل عزيزا بعيد املنال، ول

وقـدوة حسـنة مـن ملـك ، ً عجبـاًقص اهللا عز وجل يف كتابـه الكـريم خـربا
ــَ م،صــالح ـه يف األرض اهللانكِّ ـاء ، ـل ـوة، ووســائل البـن  فمــده بأســباب الـق

، وطوف بني سهوهلا وجباهلا، يقول ً وغرباًوالعمران، فجاب األرض رشقا
Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Ó  ]  : هـذا التمكـنيًعز وجـل واصـفا
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طغى معها النفوس، وسكرة تـذهب هبـا  إن للنرص نشوة ت] ٨٨ – ٨٣: الكهـف [
ّالعقول، وتطيش معها األحالم، وكم جتر هذه السكرة عىل الناس من بالء،  ُ َ
فتحرق نارها املحسن منهم وامليسء، لكن هذا امللك العـادل، النـاظر بنـور 
اهللا، ال حيمله انتصاره وغلبته عىل إعامل سيفه يف أعدائه، مل حيمله حرهبم له 

ّهم ـ وقد قدر عليهم ـ بل ميز بميزان العدل بـني الظـاملني عىل ظلمهم وقهر
 . )١(املعاندين، وبني املؤمنني التائبني، فأحسن إىل املحسن وعاقب امليسء

                                                
 :ذكر املفرسون أن ذا القرنني ملا فتح إحدى املدن العظيمة قسم املحاربني له إىل قسمني) ١(

 = .أ ـ ظامل وهو الكافر، فهذا له العقاب يف الدنيا واألخرى



 
 

  
 

إن أصحاب القوة والسلطة إن مل تكن صلتهم باهللا وثيقة، وتذكرهم 
ًملوقفهم بني يدي رهبم حارضا يف ضامئرهم، حيا يف قلوهبم؛ مل يمنعهم عـن  ً

 .ظلم مانع، ومل يردعهم عن البغي رادعال
 

                                                

 .لدنيا واألخرىب ـ مؤمن فله اإلحسان يف ا =
 ).٣/١٦٧(تفسري القرآن العظيم) ٥/١٩٩(معامل التنزيل: ينظر



 

 

 


 

إن القوة هي أداة احلق التي حتمي أركانه، وتصون حدوده، وتـزيح 
العوائق أمام امتداد ضيائه، واحلق الذي ال قوة له ال بقاء له، إذ خيبو ضوءه، 

 .وخيفت صوته
الطـامعني، وتطلعـات وتبقى األمة مهيبة اجلانب، منيعة عن أطـامع 

ًالطاحمني؛ إذا كانت قوهتا العسكرية موفورة، واستعدادها للحرب حارضا، 
ًويف هذا املجال سنذكر بعضا من النامذج املرشقة التـي يقتـدي هبـا ويتأسـى 

 : بطريقتها
 .قائد وجيش: ًأوال

من أبرز نامذج القدوة الواردة يف كتاب اهللا يف املجال العسكري، 
لوت وجيشه، وقتاهلم مع جالوت وجنده، حيث كشفت خرب القائد طا

اآليات الكريمة، عن صفات القائد املحنك، الذي حيسن إدارة املعركة، 
ِوهتيئة اجلند هلا، كام حيسن معرفة أخالق املحاربني ومعادهنم، كام يكشف ـ 
ّأيضا ـ معادن اجلند وأنواعهم، يقول تعاىل ذاكرا خرب هذا القائد الفذ مع  ً ً
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تتحدث اآليات الكريامت عن قصة مأل من بني إرسائيل، ] ٢٥١ – ٢٤٧

تسلط عليهم بعض امللوك فأخذوا ديارهم وأمواهلم، ثم إنه خرج فيهم نبي 
، فبعث )١(ًهم ملكا يقاتلون حتت لوائهمرسل من اهللا، فطلبوا إليه أن يقيم في

ّاهللا هلام قائدا اسمه طالوت، وهيمنا هنا موقفان أبرزهتام اآليات الكريامت  ً
 : موقف قائد وموقف جيش

ـد  ـات الكــريامت إىل صــفات القاـئ ـد، فقــد أشــارت اآلـي ـا القاـئ أـم
ـارزتني ـه، فأـشـارت إىل صــفتني ـب ـادة فـي ـؤهالت القـي ـة : وـم ـم بالسياـس العـل

 .والقوة اجلسمية والقلبيةاحلربية، 
إن القائد حمط أنظار جنده، وعليـه تتعلـق آمـاهلم، فالبـد أن يكـون 

                                                
) ١/٤٤٥(وتفسري القرآن العظيم) ١/٢٩٧(ومعامل التنزيل) ٥/٢٩١(جامع البيان: ينظر) ١(

 ).٣/٢٤٣(واجلامع ألحكام القرآن



 

 

 

ًمؤهال لقيادهتم، واستاملة قلوهبم إليه، بحيث يذعنون له، ويسلمون بأهليته 
لقيادهتم وريادهتم، ومالك هذا كله العلم بفنون احلرب وسياستها، والقوة 

 اآليات الكريمة إشارة إىل بعض املواقـف البدنية والقلبية لتنفيذ ذلك، ويف
 :التي تكشف عن هذه الصفات التي متيز هبا القائد طالوت

حنكة حربية دقيقة، إذ مل ختدعه هتافات ) طالوت(لقد أظهر القائد 
احلامس والنشوة، بل قد علم أن اجليش حيوي الغث والسمني، فكان البـد 

 فـال يبقـى إال اخللـص من االمتحان تلـو االمتحـان، حتـى يصـفوا اجلـيش
منهم، الذين يستطيع أن يرمي هبم العـدو حيـث كـان، فكـان مـن ذلـك أن 
عرضهم عىل النهر، ومنعهم مـن الرشب منـه إال أن يغـرتف الواحـد مـنهم 

، )١(ّغرفة بيده فقط، ويذكر املفرسون أنه مر هبم عليه وقد اشتد هبم العطش
ًفكان فشل أكثر اجلند ذريعا، ومن مل يطق صربا  عىل ظمأ املاء، كيـف يطيـق ً

 .ًصربا عىل بأس القتال
وبعد هذا االمتحان يعرضهم عىل املحك احلقيقـي، حيـنام يـربزون 
ألعدائهم حتى يرون األمر عىل حقيقته، فينخذل كل جبان منهم أمام كثرة 
العدو، حتى ال يبقى بعد هذا إال اخللص، بعد أن صفا اجليش من الشوائب 

 .واألخالط الرديئة
ن هذا املوقف يكشف صفة العلم باحلرب وسياستها، ويف املوقف إ

التايل يظهر لك صفة القوة البدنية والشجاعة القلبية، ذلك أن القائد ملا رأى 

                                                
 .حالة السابقةإلا: ينظر) ١(



 
 

  
 

ًاجليش ينسحب أفراده فوجا إثر فوج، حتى مل يبق معه إال قليـل مـن اجلنـد 
َأمام قوم جبارين، مل ختر عزيمتـه، ومل يضـعف قلبـه، بـل ثبـت هـو، َ َّ وثــبت ٍ َ

 .اجليش معه، حتى تم اللقاء وكان النرص، وقتل بيده قائد جيش العدو
أما املعنى اآلخر الذي تشري إليه اآليـات الكريمـة مـن خـالل هـذه 
القصة ـ بعد أن عرضت صفات القائد ـ فهو طبيعة اجلند والعسكر، حيـث 

 :تشري اآليات إىل أن اجلند قسامن
شـدائد واملضـائق، ويظهـر فشـله جندي خمذل خائر، ال يصـرب يف ال

أمام االختبار الفعيل لقدراته، وهذا اجلندي اخلائر؛ ال يمكن الوثوق به، وال 
االعتامد عليه يف أي الظروف، حتى وإن كان العدو بمـرأى العـني، وحيـيط 
باجليش، فهذا اجلندي مستعد للفـرار، وتـرك بـاقي اجلـيش يواجـه العـدو، 

ه، فوجوده يلحق باجليش أبلـغ الرضر، بـام ومثل هذا ينبغي إبعاده وإقصاؤ
ًيثريه من بلبلة واضطراب، فضال عام قد حيدثه عند القتال من اهلرب والتويل 

 .وترك الثغرات يف الصف
وقسم آخر من اجلند والعسكر، ثابت القلـب، .. هذا نوع من اجلند

ة، رابط اجلأش معتمد عىل اهللا، متوكل عليه، ال تزيده االمتحانات إال صالب
ـي  ًوال يزـيـده ـشـدة املوـقـف إال إرصارا؛ ألـنـه يـعـرف مـصـدر اـلـنرص احلقيـق
ـة الثابـتـة يف ـجـيش  ومـيـزان الـقـوة الفـعـيل، وهـنـا أرع ـسـمعك ـملـا قالـتـه الفـئ
طالوت، حينام تكاثر املتخلفون واملخذلون، وتراجع أكثر اجليش، أمام قوة 

ن أهنم مالقوا الذين يظنو: ( األعداء اجلبارين، وتأمل وصف اهللا هلم بقوله
S  R  Q  P    ]: مل ـتـزد ـهـذه الفـئـة ـعـىل أن قاـلـت) اهللا     O  N
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ُفليست العربة بالعـدد والعـدة، وإنـام العـربة كلهـا تكمـن فـيام يقـوم بقلـب 
َاملقاتل، فاملقاتل هيزم يف قلبه، قبل أن هيزمـه عـدوه، وهلـذا ملـا بـرزوا وجـاه  ِ

ُلعدو، ما كان منهم إال أن اجتهوا إىل رهبم، بقلوب مفعمة بالرجاء واألمل، ا
ـــالوا ـــه؛ فـق ـــل علـي   k  j  i    h  g  f  ] : وصــــدق التوـك

p  o  n  m  lZ . 
ـد العـارف بسياـسـة احلـروب، اخلـبـري  إن هـذه القـصـة نمـوذج للقاـئ

 أن بأحوال اجلند، الذي ال تغره الكثرة، وال ختدعه شـجاعة األقـوال، دون
ُتبىل األفعـال، كـام أهنـا نمـوذج للجنـدي الـذي يوثـق بـه ويعتمـد عليـه إذا 

 .اشتدت احلرب، وعظم الكرب
 .الغاية من القتال: ًثانيا

إن اهللا تعاىل قد رشع القتال يف سبيله، وجهاد أعدائه؛ لتكون كلمته 
هي العليا، ولتزاح كل العوائق التي تقف دون سامع احلق واالنقيـاد لـه، ال 

ّتبط حقيقة اجلهاد يف سبيله بأحد من اخللق، وإن جل قدره، وعظم شأنه، تر
ًحتى وإن كان نبيا أو رسوال، فهؤ الء الكرام من األنبياء وأتباعهم، مهمتهم ً

محل راية احلق، وتبليغ دين اهللا تعـاىل، وقتـال الصـادين عـن سـبيله، هيلـك 
هايتهم بل هو ماض عليها أوهلم، فيأخذها عنهم آخرهم، ال ينتهي اجلهاد بن

 . ما بقي حق وباطل، وهدى وضالل
ٍويوم وقع بعـض الصـحابة الكـرام، يف غـبش عـال تصـورهم هلـذه 
احلقيقة من غاية اجلهاد، وذلك يف غـزوة أحـد، ملـا فشـا يف النـاس أن النبـي 



 
 

  
 

؛ )١(عليه الصالة والسالم قد قتل، فضعفت قـواهم، وتركـوا قتـال عـدوهم
ٍ قد قتل، فلم يعد من باعث عـىل القتـال، وهلـذا ألن من كانوا يقاتلون دونه

ًاخللل يف تصور حقيقة اجلهاد، نزلت آيات من القرآن عظيمة، تتضمن عتابا 
D  C    ]: ًبالغا هلم، وتقرر حقيقة اجلهاد يف سبيل اهللا وغايته، يقول تعاىل
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       ÕZ ]١٤٨ – ١٤٤: آل عمران[  . 

لقد تضمن هذا العتاب دعوة املؤمنني من أصحاب النبـي صـىل اهللا 
عليه وسلم؛ إىل أخذ القدوة واألسوة ممـن سـبقهم عـىل ذات الطريـق، مـن 
ّاألنبياء والربانيني من أتباعهم عىل مر التاريخ، حيث صربوا عـىل مـا نـاهلم 

 عدوهم من قتل أو أرس؛ فلم تضعف هلم شوكة، ومل تلن هلم قناة، يقول من
ª  »  ¬   ]: تعــــــــال   ©  ¨     §   ¦   ¥  ¤   £      ¢  ¡   �   ~  }

  ´  ³   ²   ±°   ¯    ®Z اآليـة هبـذه عاتـب إنام ": قال ابن جرير 
                                                

وتفسريالقرآن ) ٢/١١٢( ومعامل التنزيل)٧/٢٥١(جامع البيان : ينظر تفصيل هذه احلادثة يف) ١(
 ).٢/١٢٨(العظيم



 

 

 

 سـمعوا أو القتـال، وتركـوا ُأحد، يوم اهنزموا الذين... قبلها التي واآليات
 ،ـفـرارهم ـعـىل لجـو ـعـز اهللا فعـذهلم، قـتـل ـقـد ًحممـدا إن :يـصـيح الصـائح
 عـن ارتددتم  ـاملؤمنون أهيا ـ قتل أو حممد مات نإأف: فقال ،القتال وتركهم
 أتباع من كثري فعل من كان عام أخربهم ثم أعقابكم؟ عىل وانقلبتم ،دينكم
 أتبـاع نمـ والعلم الفضل أهل كان كام فعلتم هال: هلم وقال قبلهم، األنبياء
 والقتـال نبـيهم، منهاج عىل امليض من، نبيهم تلُق إذا يفعلونه قبلكم األنبياء

 . )١("اهللا دين َأعداء دينه عىل
غري أن هـذا اخللـل يف تصـور حقيقـة اجلهـاد، وإن وقـع مـن بعـض 
املؤمنني، فقـد كـان عنـد آخـرين مـنهم غايـة يف الوضـوح، غايـة يف البيـان، 

 مـن ًرجـال ّأن: (  عن ابن أيب نجـيح عـن أبيـهواستمع ملا أخرجه ابن جرير
 فالن، يا: فقال ،)٢(دمه يف َّيتشحط وهو األنصار من رجل عىل ّمر املهاجرين
 َّبلغ، فقد قتل، قد حممد كان إن: األنصاري فقال قتل؟ قد ًحممدا ّأن أشعرت
J  I  H  G  ] : وجـل عز اهللا فأنزل، دينكم عن فقاتلوا   F    E    D  C

 M  LK  TS   R   Q   P   O  N Z  )٣( . 
وتصور هذا املعنى العظيم، هو الذي جعل أنس بن النرض ريض اهللا 
عنه يقول ملا رأي بعض القاعدين بعد سامعهم خرب مقتل النبي عليه الصالة 

                                                
 ).٧/٢٦٥(جامع البيان ) ١(
 .ختبط يف دمه واضطرب، ينظر اللسان مادة شحط: أي) ٢(
، والبيهقي يف دالئل ٩٠وابن املبارك يف اجلهاد ص) ٧/٢٥٣(أخرجه الطربي يف جامع البيان ) ٣(

 .ملكيًمرسال من حديث أيب نجيح يسار ا) ٣/٢٤٨(النبوة



 
 

  
 

 عىل فقاتلوا يقتل، مل حممد رب فإن ُقتل، قد حممد كان إن قوم، يا" :والسالم
 يقـول ممـا إليـك أعتـذر إين اللهـم وسـلم، عليه اهللا صىل حممد عليه قاتل ما

 .)١("قتل حتى فقاتل بسيفه ّشد ثم! هؤالء به جاء مما إليك وأبرأ هؤالء،
 

 .الصرب يف القتال: ًثالثا
ُحيـنام يـكـون ميـدان الـصـرب ـبـذل الـنفس واملـهـج؛ فالبـد ـمـن ـصـرب 
عظيم، يطغى عىل احلب الفطري للحياة، واإلخالد إىل األرض، حتى حيمل 

ًملجاهد روحه عىل راحته، يبذهلا برضا وطمأنينة، مهام تكن الصعاب ومهام ا
 .متكن اآلال

؛ فرضبـوا نـامذج  rوهذا املعنى العظـيم استشـعره صـحابة النبـي 
رائعة من الصرب عىل محل هذا الدين، واجلهاد يف سبيل نرشه، ويف كتاب اهللا 

 :يهم، يقـول تعـاىلإشارة إىل نموذج كريم وقدوة حسنة أثنـى اهللا تعـاىل علـ
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ـى كانــت تلــك  ـذين اســتجابوا لــه ولرســوله، ولكــن مـت عــىل أولئــك اـل
ني أوقفك عىل خـرب عجـب يف هـذه االستجابة؟ وعىل أي حال كانت؟ دع

االستجابة، يذكره لنا أحد الذين نزلت فيهم هذه اآليات، فقد أخـرج ابـن 

                                                
 ).٧/٢٥٥(املرجع السابق) ١(



 

 

 

ًجرير بسنده عن أيب السائب موىل عائشة بنت عثامن أن رجال من أصحاب 
ًشـهدنا أحـدا ": ًمن بني عبد األشهل كان قد شهد أحدا قال rرسول اهللا 

ني، فلـام أذن مـؤذن رسـول اهللا أنـا وأخـي، ورجعنـا جـرحي rمع الرسـول 
أتفوتنا غزوة مع رسول اهللا : باخلروج يف طلب العدو، قلت ألخي أو قال يل

r  !رسول مع فخرجنا! ثقيل جريح إال منا وما نركبها، دابة من لنا ما واهللا 
 محلتـه ُغلـب إذا ُفكنـت منـه، ًجرحـا أيرس وكنـت وسلم، عليه اهللا صىل اهللا

 رسول فخرج املسلمون، إليه انتهى ما إىل انتهينا ىحت )١(عقبة ومشى ،ُعقبة
 عـىل املدينة من وهي األسد، محراء إىل انتهى حتى ،وسلم عليه اهللا صىل اهللا

 إىل رجـع ثـم واألربعـاء،، والثالثـاء، االثنـني: ًثالثـا هبـا فأقـام أميال، ثامنية
 اهللا ًأرأيت صـربا يف االسـتجابة لـداعي اجلهـاد كهـذا، فـريض.. )٢( "املدينة

 .عنهم وأرضاهم
 

                                                
ًمحلته شوطا، وسار شوطا: أي) ١(  .عقب: ينظر اللسان، مادة. ً
 ).٧/٤٠٠(جامع البيان) ٢(



 
 

  
 


 

ُقـل أن يوجـد يف كتـاب اهللا خلـق عظـم ثوابـه، وفخـم جـزاءه مثـل 
الصرب، حتى قرنه اهللا تعـاىل بـأعىل مراتـب الـدين، وأكمـل منـازل اإليـامن، 

ـال تعــاىل ـالتقوى، فـق ـه ـب q  p  o  n  m   l  k  j  i     ]  :فقرـن
rZ ]ـالي ]٩٠: يوســف ـه ـب N    M  ] : قنيوقرـن   L  K  J

  T  S  R  QP  OZ ]ـاىل]٢٤: الســجدة ـال تـع ـه بالتوـكـل فـق :  وقرـن
[  Û  Ú  Ù  Ø  ×Z ]وإنـــام قرنـــه تعـــاىل هبـــذه ]٤٢: النحـــل 

ـال إال  ـدين ال تـن ـة ـمـن اـل ـازل العالـي ـة ليـشـري إىل أن ـهـذه املـن املراـتـب العالـي
 .بالصرب

 يبلغ فيها أمنيته؛ بغـري إن املرء ال ينال يف الدنيا غايته مهام تكن، وال
Q  P  ]  :صرب وعزيمة، إذ هي  مطبوعـة عـىل املشـاق، وهلـذا قـال تعـاىل

    T  S  RZ ] ِخلـق ":  قـال قتـادة ]٤: البلـد  إال آدم ابـن ُيلقـى ال، مشـقة يف ُ
 .)١("واآلخرة الدنيا أمر مكابد

ويف كتاب اهللا تعاىل نامذج متنوعة يقتـدي هبـا املـؤمن يف صـربه عـىل 
ِائب الدهر وغري الزمان، منهانو َ ِ: 

 .الصرب عىل البالء: ًأوال
إن البالء واالبتالء يف هذه الدنيا سنة جارية، مل يسلم منها أولياء اهللا 

                                                
 ).٢٤/٤٣٣(أخرجه يف جامع البيان) ١(



 

 

 

ِوأحباؤه، بل لقد جعل اهللا تعاىل الـبالء عالمـة يعـرف هبـا العبـد أن اهللا قـد  ْ َ
د اهللا تعاىل، ومن ًأحبه، ولذا كان األنبياء أشد الناس بالء؛ لعظم منزلتهم عن

مل يعرف هذا األمر مل يفقه سنة اهللا تعاىل، وال عرف حقيقة التكليف، ذلـك 
ًأن هللا عبادة يف الرضاء  .كام له أن له عبادة يف الرساء،ِ

وركب الصابرين ركـب رشيـف طويـل، يـأيت يف مقـدمهم نبـي اهللا 
حتـى ، )١(أيوب عليه السالم، الذي صرب عىل ما أصـابه مـن الـبالء العظـيم

حتى ال يذكر الصرب والـبالء إال ويقـرن بـه ًأصبح مثال يرضب عىل الصرب، 
اسم أيوب عليه السالم، وهلذا امتدحه ربه عز وجل عـىل صـربه مـع عظـم 

ــبالء، فقـــال  فكـــان قـــدوة ]٤٤: ص[ Z  4    5  76   8  9:  ;  >] : اـل
ًونموذجا رائعا يتعزى به كل مبتىل يف نفسه أو ولده أو ماله ً. 

ى يف شـكواه ـ عليـه السـالم ـ مـن الرض الـذي أصـابه، كانـت وحتـ
شكوى املؤمن بربه، املفوض إليه شـأنه، الـذي يعلـم أن قضـاء اهللا خـري لـه 
كله، تأمله وهو يدعو ربه كيف كان دعاؤه، كيف كان أدبه مـع ربـه، كيـف 
فوض األمر إليه، فلم يسأله أن يكشف الرض عنه، مل يسأله أن يرفـع الـبالء 

ل به، وإنام فوض األمر إىل ربه الذي هو أرحم به من نفسه، يقـول الذي ح
ــــاء [ 0Z  1      2  3  4  5  6      7  8  9  ]  :تعـــــاىل : األنبيـ

 بـام نفسـه ذكـر حيـث ،السـؤال يف أيـوب ألطـف وقـد": قال أبو حيان]  ٨٣
                                                

ًيذكر املفرسون آثارا كثرية تشري إىل أن البالء سلط عىل ماله وولده وجسده، عىل أن يف بعض ما ) ١(
وتفسري ) ٧/٩٦(ومعامل التنزيل) ٢١/٢١١(جامع البيان: ينظر. حمل نظرذكروه مبالغة هي 

 ).٣/٢٥٣(القرآن العظيم



 
 

  
 

 الرض يعني ومل ،باملطلوب يرصح ومل ،الرمحة بغاية ربه وذكر ،الرمحة يوجب
 وهلذا كانت عاقبة هـذا الصـرب العظـيم، والتفـويض إىل اهللا، )١("مسه الذي

ًفرجا وخمرجا، فعافاه اهللا تعاىل من كل بالء، ورد عليه أهله وماله، بـل زاده  ً ََ
ملا ختم اهللا حديثـه عـن صـرب أيـوب ًمثلهم فضال منه ورمحة وكرامة، وهلذا 

  قــــال]٤٣: ص[ Z!  "  #  $  %  &  '  )  (  *    ]: قــــال
وجعلناه يف ذلك قدوة، لئال يظن أهل البالء أنا فعلنا هبـم ذلـك ": ابن كثري

هلواهنم علينا، وليتأسوا به يف الصرب عىل مقدورات اهللا، وابتالئه لعبـاده بـام 
 .)٢("يشاء، وله احلكمة البالغة يف ذلك

 .الصرب عىل الفتنة يف الدين : ًثانيا
فتنة يف دين اهللا تعاىل؛ خرب ومن نامذج الصرب العظيمة عىل البالء وال

ِاملؤمنني أصحاب األخدود، الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف سورة الربوج يقـول  ِ ِ
ًتعاىل ذاكرا خربهم مثنيا علـيهم معظـام جـرم املعتـدين علـيهم ً ً : [  "  !

  0   /  .    -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #
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    bZ ]لقد رضب أولئـك الصـابرون أروع نـامذج القـدوة، ] ١٠ – ١: الربوج
 يف الصرب عىل الفتنة يف الدين، ذلك النوع من الفتنة الذي ال يبقي عىل يشء،

                                                
 ).٨/١٨٣(البحر املحيط) ١(
 ).٣/١٥٣(تفسري القرآن العظيم ) ٢(



 

 

 

فتنة نالتهم يف أمواهلم وأهليهم وأنفسهم، جاء يف اخلرب عن النبـي صـىل اهللا 
 أرأيـت مـا : فقيـل لـه، امللـكُيتفـأ(( : عليه وسلم وهو يذكر خربهم قولـه 

 فأمر باألخدود بأفواه ! قد آمن الناس، قد واهللا نزل بك حذرك!كنت حتذر
ـريان،تَّدُالســكك فخــ ـن مل يرجــع:  وقــال، وأرضم فيهــا الـن ـه ـم  عــن ديـن

 ، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي هلا فتقاعست أن تقع فيها.فأقحموه
  )١ ()) فإنك عىل احلق ، اصربي!يا أماه: فقال هلا الغالم

إنه نموذج فريد من التضـحية للـدين والصـرب عـىل الفتنـة فيـه، إنـه 
نموذج سامي رفيع من صور الصرب عىل احلق، وعض النواجذ عليـه، مهـام 

ًلثمن غاليا، إن دين اهللا تعاىل له تبعات ولوازم، قد يكون مـن تبعاتـه؛ يكن ا
ّذهاب األموال واألهل، بل وحتى األنفس، فإذا مل يكن املـؤمن عـىل وعـي 
ْهبذه احلقيقة، أو شك أن يفجـأ بعنـف املواجهـة مـع أعـداء الـدين فيخذلـه  ُ

  .ُإيامنه، وخيذل احلق الذي آمن به
 .الصرب زمن الفتن: ًثالثا

يف زمن الفتنـة تطـيش األحـالم، وتـذهب العقـول، ويعلـو صـوت 
ًاجلهـل عـىل العقـل، وتـصـري أزمـة األمـور إىل الـسـفهاء بـدال عـن العـقـالء،  ِّ
فتستباح الدماء، وتنتهك األعراض، ويكثر اهلـرج واملـرج، وينفلـت زمـام 
َاألمور، وخيتلط احلق بالباطل، وال يتبني املحق من املبطـل، وال الظـامل مـن ََ 

ْاملظلوم، فام يدري الناس عالم يقـاتلون، وفـيام يقتلـون، وعندئـذ ال تكـون  ُ ُِ َ َ

                                                
 .من حديث صهيب ريض اهللا عنه] كتاب الزهد٤/١٨١٨[أخرجه مسلم) ١(



 
 

  
 

الشجاعة باخلوض مع اخلائضني يف الفتنة، وال يكون الدين بـالولوغ فيهـا، 
ًوإنام يكون الدين حقا، والشجاعة صدقا؛ بكف اليد عنهـا، وكـبح الـنفس  ً

لذي معها، وبعض  بعض احلق ااعن سورهتا، وفوران محيتها، التي قد يؤزه
ُالظلم الذي وقع عليها، وقل من يعصم فال تتلطخ يده بدم حرام، وال متيش  ْ ُ ّ
ٍرجله إىل حرام، ألن املرء حيتاج ـ يف مثل هذه احلال ـ إىل كثري بل عظيم مـن  ٍ
اإليامن، وعظيم من احللم والعقل، حتى يمنع النفس من سـورهتا، ويكـف 

 .اليد عن بطشها
ِّ نموذج هلذه القلة من الناس، القادرة عىل ضبط ويف كتاب اهللا تعاىل

سلوكها مهام تكن الفتنة شديدة، ومنع سورة الغضب أن تطغى مهـام تكـن 
W  V  U  ] : ًالدوافع عادلة، يقول تعاىل مشريا إىل هذا النموذج الكريم

   gf  e      d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X
p  o  n  m  l  k  j    i   h   x  w  v  u  t  s   r  q  
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  ×Z ]ىل موقف كريم من ابن آدم إن هذه اآليات تشري إ] ٣١ – ٢٧: املائدة
ًاملقتول، حينام ثارت نفس أخيه حسدا وظلام، وبغيا وعدوا، بغري حق إال أن  ً ًً

يف صورة ناطقة بالظلم، ذلك النـوع مـن ) ١(اهللا تقبل من أخيه ومل يتقبل منه
                                                

 = :اختلف املفرسون يف هذه القصة يف أربعة مواضع) ١(



 

 

 

ٍالظلم الذي يتعرى فيه صاحبه عن أي شبه حق، صورة ناطقة بمدى احلسد  َ ََ
 عىل أخيه ابن أمه وأبيه، ال يتعدى عـىل مالـه أو الذي يعمي صاحبه، فيبغي

بعض حقه، وإنام يزهق روحه، ويغتال حياته، فقال ألخيه يتهدده ويتوعده 
 وأمام هذا التهديد املنبعث من احلسد، األعمى عـن gfZ ] :رصاحة

ًالعواقب، يلفت األخ نظر أخيه ـ بمنطق العقل ـ إىل أنه مل يكن سببا يف عدم 
ً، حتى يكون سببا يف بغيه وعدوانه، كـام لفـت نظـره إىل سـبب تقبل اهللا منه

  k  j    i  ]: القبول حقيقة، ووعظه وذكره من طرف خفي لعله يتـذكر

  m  lZ ويؤكد له أنه لن ينساق يف مواجهـة معـه، حتـى لـو بسـط يـده 
إليه، ورشع يف قتله، يف موقف حليم، وكلـامت راشـدة، كانـت كفيلـة بـوأد 

s   r  q  p  o  ] :  النفس، وختفيف ثورهتا، قال لهالفتنه، وتسكني

  �  ~   }  |    {  zy   x  w  v  u  tZ لقد كـان يف مقـدور 
هذا املقتول ـ إن مل يقتل ـ أن يدافع عن نفسه، ويرد عنها، ولكنه علم أنه مهام 
يفعل، ومهام يقاوم، فإنه يقابل يف ذلك كله أخاه، فإن مشى، مشى إىل أخيه، 

ِد يده؛ مدها إىل أخيه، فاختار منع رجله، وكف يـده، وحـبس نفسـه وإن م ْ ِ ّ
                                                

 . يف تعيني ابني آدم، الذين وقع بينهام القتال، أكانا من صلب آدم أم من بني إرسائيل: األول =
 .يف األمر الذي من أجله قربا القربان: والثاين

 .يف نوع القربان: والثالث
 .يف سبب تقبل اهللا من أحدمها دون اآلخر: والرابع

ري أهنا تشري إىل حقيقة أن كل واآليات الكريمة أمجلت يف هذه املواضع األربعة فلم تفصل، غ
ًمنهام قربا قربانا هللا، وأن اهللا تقبل من أحدمها، ومل يتقبل من اآلخر، فام كان منه إال قتل أخيه 

ًبغيا وظلام  .  ٣٧٣: وزاد املسري ص) ٣/٤٣(ومعامل التنزيل) ١٠/٢٠٢(جامع البيان:  ينظر. ً



 
 

  
 

ًعن سورة الغضب، اختـار أن يلقـى اهللا مظلومـا مقتـوال، عـن أن يلقـاه اهللا  ً
ــاتال ــا ـق ًظاـمل ً : [  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ̈   §    ¦    ¥   ¤  £  ¢

  °Z  غري أن هذه النفس الباغية، ال تزال بصاحبها حتى طوعـت قتـل
هلته حتـى قتلـه، ليكـون مـن شـؤم هـذه اجلريمـة عليـه؛ أن أول أخيـه، وسـ

عقوبتها؛ ندم مرتكبها، ندمه عىل ذات فعله، ال عىل يشء آخر، هـذا الفعـل 
ًالذي خطط ودبر له، وحرص عىل القيام به، ينقلب عليه، ليكون باعثا عىل 

 .الندم واحلرسة يف الدنيا، قبل العقوبة يف األخرى
 يكون يف الناس، وهلذا أمر اهللا تعاىل نبيـه إنه موقف عجيب نادر أن

ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم أن يتـلـو ـهـذا اـخلـرب ـعـىل الـنـاس، حـتـى يعـتـربوا ـبـه، 
ً العظة منه، ويقتدوا بخري ابني آدم، وهذا ما جـاء نصـا عـن النبـي اويأخذو

 إهنـا( :صىل اهللا عليه وسلم يف اخلرب الذي رواه سعد ريض اهللا عنه أنـه قـال
 واملـايش، املـايش من خري والقائم ،القائم من خري فيها القاعد ،فتنة ستكون

 ي؟ ليقتلنـ إيل يـده وبسـط يبيت عيل دخل إن أفرأيت :قال. يالساع من خري
  . )١ ()آدم كابن كن: قال

لقد وعى هذا الدرس العظيم ـ مع شدته ومشقة العمل به ـ صحابة 
ن ريض اهللا عنـه يكـف َّرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فهذا عثامن بن عفـا

ًيده عن ردع الذين خرجوا عليه ظلـام، بـل ويـأمر مـن معـه بكـف أيـدهيم، 

                                                
) ١/١٨٥(وأمحد..] ن فتنة القاعد فيها كتاب الفتن، باب ما جاء تكو٤/٨٣[أخرجه الرتمذي) ١(

 .حديث حسن: وقال الرتمذي



 

 

 

ْوحيرج عليهم يف ذلك، قال أيوب السختياين ِّ َ َإن أول من أخذ هبذه اآليـة ": ُ َ
َّمن هذه األمة لعثامن بن عفان ريض اهللا عنه َّ")١(. 

 

                                                
 .إىل ابن أيب حاتم، ومل أجده يف املطبوع منه) ٣/٦٨(عزاه ابن كثري يف تفسريه) ١(

 ).٤/١١٧(والبداية والنهاية) ٢/٦٦١(تاريخ األمم وامللوك: ينظر خرب مقتل عثامن يف 



 
 

  
 


 

 لعـدد مـن املجـاالت املتنوعـة التـي تتضـمن يف هذا املطلب نعرض
 :نامذج للقدوة احلسنة، منها

 .الصدق: ًأوال
الصدق من أبرز أخالق املؤمنني، بل هو عالمـة فارقـة بـني املـؤمن 
واملنافق، حتى قال النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يف احلـديث الـذي رواه أبـو 

 أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا :ثالث املنافق آية(: هريرة ريض اهللا عنه
 .)١( ) خان اؤمتن وإذا

 )٢(ومن نامذج القدوة يف الصدق؛ ما قصه اهللا تعاىل من خـرب الثالثـة
الذين ختلفوا عن غزة تبوك مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فلم خيرجوا 
للقتال، وقد ذكر اهللا خربهم يف سورة التوبة، وأثنى عليهم بصدقهم رسول 

عنه ملا خرج مع الصحابة إىل لقاء العدو يف غزوة تبوك، اهللا يف سبب ختلفهم 
جاء يف خربهم ما رواه كعب بن مالك ـ ريض اهللا عنه ـ  وهـو أحـد الثالثـة 
الذي ختلفوا عن الغزو أنه دخل عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم بعد أن رجع 

 :قـال ثم غضب،ُامل مُتبس مَتبس ،عليه سلمت فلام فجئته(( : من الغزو يقول
 قد تكن أمل ،خلفك ما: يل فقال يديه، بني جلست حتى أمشى فجئت .تعال

                                                
 ]. كتاب اإليامن١/٧٨[ومسلم] مة املنافق كتاب اإليامن، باب عال١١[أخرجه البخاري) ١(
كعب بن مالك، وهالل بن أمية، ومرارة بن : ذكرت كتب السري واملغازي أسامءهم، وهم) ٢(

 ). ٥/٢١٢(، وسرية ابن هشام١٠٧٣: مغازي الواقدي ص: ينظر. الربيع



 

 

 

 الـدنيا، أهـل من غريك عند جلست لو واهللا إين بىل، :فقلت ؟ظهرك ابتعت
 لقد واهللا يولكن ً،جدال أعطيت ولقد بعذر، سخطه من سأخرج أن لرأيت
 أن اهللا ليوشـكن ؛عنـى بـه تـرىض كـذب حـديث اليوم حدثتك لئن علمت

 فيـه ألرجـو ؛إين فيـه عـىل جتـد صـدق حديث حدثتك ولئن عىل، يسخطك
 منـى أيرس وال أقـوى قط كنت ما واهللا عذر، من يل كان ما واهللا ال اهللا، عفو
 فقـد هـذا أمـا: وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول فقـال. عنـك ختلفت حني

ًلقد كان موقفـا غايـة يف احلـرج عـىل  )١ ()) فيك اهللا يقىض حتى فقم صدق،
ًء الثالثة الكـرام، حـرج التخلـف أوال عـن رسـول اهللا وصـحابته بـال هؤال

عـذر، حيـث مل يتخلـف ـ مـع النسـاء ـ إال صـاحب عـذر أو منـافق معلـوم 
النفاق، ثم حرج الصدق مع رسول اهللا وهو يـرى النـاس يعتـذرون بشـتى 
األعذار، ويتذرعون بمختلف األسباب، فيقبل الرسـول مـنهم، ويسـتغفر 

ُهلم، ويكـل  ِ رسائـرهم إىل اهللا، ومـا كـان يعجـزهم أن يقولـوا بـبعض قـول َ
أولئك املعتذرين، حتى عاب عليهم قـرابتهم تـرك االعتـذار ونسـبوهم إىل 

: ( قلة التوفيق، يقول كعب بن مالك يصور هذا احلرج واللوم من الناس له
 سـلمة بنـي مـن رجـال وثـارـ أي بعد خروجه من عند رسـول اهللا ـ  فقمت

 أن يف عجزت لقد ،هذا قبل ًذنبا أذنبت علمناك ما واهللا :يل الوافق ،فاتبعوين
 إليـه بـه اعتـذر بـام وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول إىل اعتـذرت تكون ال

. وسـلم عليه اهللا صىل اهللا رسول استغفار ذنبك كافيك كان فقد ،املخلفون
                                                

 كتاب ٤/١٦٩١[ ومسلم] كتاب املغازي، باب حديث كعب بن مالك٩٠٩[أخرجه البخاري) ١(
 .من حديث كعب بن مالك ريض اهللا عنه] لتوبةا



 
 

  
 

 اهللا صـىل اهللا رسـول إىل أرجع أن أردت حتى ييؤنبونن زالوا ما اهللا فو :قال
 ) نفيس فأكذب وسلم عليه

ومل ينته البالء هبم عند هذا احلرج الشديد، حتى يأمر النبي صىل اهللا 
عليه وسلم الناس كل الناس بـرتك كالمهـم واحلـديث معهـم، يف هجـران 
جمتمعي كامـل هلـم هـم وحـدهم، دون سـائر املتخلفـني املعتـذرين بـأوهى 

 صىل اهللا عليه وسلم بأن يعتزلـوا ًسبب، ويزداد األمر حرجا فيأمرهم النبي
نساءهم، وتبلغ الفتنة مداها حني يأيت كتاب من ملك غسان ـ وهو مرشك ـ 

 واملجـد العـزة يمنيـهيعرض عىل كعب بـن مالـك أن يلحـق بـه ليواسـيه، و
إهنا الفتنة تبلغ مداها فتضيق هبم الدنيا، وتتنكر هلم األرض، يقول .. واجلاه

!  "  #  $  %  &  ]  :ي ـهـم فـيـهتـعـاىل يـصـور ـهـذه اـحلـرج اـلـذ
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ِّإهنا نفوس كريمة تقية تأبى أن ختادع ذاهتا حتى لو خدعت الناس،  ِ َ
نفوس تأبى إال قول الصدق مهام تكن التبعات، ومهام تكن العواقب، وهلذا 

ـــى ـــدحهم اهللا وأثـن ـــاىلامـت ـــيهم، يـقـــول تـع ¬   ®  ]  :  عـل   «  ª  ©
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لـقـد ـكـان ـصـدقهم ـمـع اهللا ورـسـوله، وـشـجاعتهم يف ـقـول اـحلـق وإن ـكـان 
عليهم؛ سبب نجاهتم، وقبول توبتهم، بال وثناء اهللا عليهم، وهذا مـا جعـل 

: ( كعب بن مالك يستشعر عاقبة صدقه، ومرده احلسن، يقول ريض اهللا عنه
 إال أحـدث ال أن يتـوبت مـن وإن ،بالصـدق نجـاين إنام  إن اهللاهللا رسول اي

 صـدق يف اهللا ابـتاله املسـلمني مـن ًأحـدا أعلـم مـا فـواهللا ،بقيـت مـا ًصـدقا
، ابتالين مما أحسن ،وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول ذلك حدثت مذ احلديث

 إىل -وسـلم عليـه اهللا صـىل- اهللا لرسـول ذلـك ذكرت مذ تعمدت ماواهللا 
 . )١()ي بق فيام اهللاي فظنحي أن ألرجو وإين ًكذبا هذا ييوم

 .التسليم ألمر اهللا: ًثانيا
ًإن حقيقة اإليامن باهللا صدقا، والتسليم له حقـا يظهـر كاملـه ومتامـه  ً
حينام يكون مراد اهللا تعاىل وأمره يعارض هـوى الـنفس ومشـتهياهتا، حـني 
يـكـون أـمـر اهللا تـعـاىل حيـتـاج إىل كـثـري ـمـن التـضـحية والـفـداء، إىل كـثـري ـمـن 

يم والرضا، حيتاج إىل أن خيـرج املـرء عـن كـل ثمـني، ويضـحي بكـل التسل
ًعزيز، ال يستبقي لنفسه يف نفسه شيئا، بل خيرج عن كل يشء، وتلك منازل 

َاملقربني األخيار، املجـتبني األبرار ْ َ َْ ُ. 
يف كتاب اهللا نموذج هلذه الفئة من اخللق، نموذج ملثال بلغ الغاية يف 

ًـضـا عـنـه يف أـمـره وقـضـائه، رـضـا مل خيالـطـه ـحـرج، التـسـليم هللا تـعـاىل، والر
ُوتسليم مل يشبه تردد، يف موقف مل تعرف البرشية أكـرم منـه وال أزكـى، إنـه  ْ َُ

                                                
 . تقدم خترجيه يف أول سياق قصة ختلفهم) ١(



 
 

  
 

، حـني رأي )١(موقف شيخ احلنيفية إبراهيم وابنـه إسـامعيل علـيهام السـالم
ًإبراهيم عليه السـالم يف املنـام ذبـح ابنـه، يقـول تعـاىل ذاكـرا هـذا النمـوذج 

Á  ] : ًم من التسليم له والرضا عنه، بادئا بدعوة إبراهيم يقول تعاىلالكري
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ًأهيام أعظم شأنا، موقف األب أم االبن، غري أنك ال تشـك أهنـام بلغـا أعـىل 
 .درجات الرضا عن اهللا، وأرفع مقامات التسليم له

راهيم عليه السالم فيأتيه هذا األمر لذبح وحيده، وهـو أما األب إب
املقطوع عن األهل والقرابة، يأتيه األمر بذبح وحيده الذي طاملا متنته نفسه، 
ورغب إىل ربه أن يرزقه إياه، حتى إذا حتققت له أمنيته كأحسن ما تكون، يف 

ح ابنـه، غالم وصفه ربه بأنه حليم، وتعلقت روحه به، تأتيه رؤيا املنـام بـذب
فامذا كان منه، ما الذي جال بخاطره، ما الذي دار بخلده، مل يصدر من هذا 
ًالقلب السليم غري التسليم، مـع كوهنـا جمـرد رؤيـا، وليسـت وحيـا رصحيـا  ً

                                                
اختلف املفرسون من السلف رمحهم اهللا يف الذبيح هنا أهو إسامعيل أم إسحاق عليهام الصالة ) ١(

 وتفسري القرآن ١١٩١: وزاد املسري ص) ٢١/٧٢(جامع البيان: والسالم، ينظر
 ).١٥/٩٩(مع ألحكام القرآنواجلا) ٧/٢٧(العظيم



 

 

 

ًمبارشا، فيستجيب لربه دون أن يرتدد، أو يسأل، أو يستمهل، يسـتجيب يف 
وتسـليم ييش بـه عرضـه ًغاية الرضا والتسليم، رضا تنطق به كلامته البنـه، 

Õ      Ô  Ó  Ò  ]: األمر عليه كأبلغ ما تكون السـكينة والطمأنينـة   Ñ  Ð   

  ÚÙ  Ø  ×  ÖZ إنه ال يعرض عىل ابنـه أن يرسـله إىل مـوطن القتـل 
وسفك الدماء، وال يأمره أن يقوم بعمل خياطر فيه بحياته، بل يعرض عليه 

ّعىل غرة حتى ينفذ أمـر ربـه، بـل بيده هو، مل يشأ أن يأخذه .. أن يذبحه هو ِ
رشف  اآلخـر هـو لينـاليعرضه عليه، ويسأله أن يتمهـل ويـرى رأيـه فيـه، 

 .الرضا عن اهللا والتسليم له
ونقف هنا لنلـتقط أنفاسـنا قبـل سـامع كـالم الغـالم الصـغري، هـذا 
الغالم الذي وصفه ربه باحلليم وهو صغري، لنرى يف جوابه أثر هذا احللم، 

â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û    ]: ارحه يف سكناهتا وحركاهتاتنطق هبا جو

  æ   å   ä  ãZ ولكـن، فحسـب واستسـالم طاعة يف ال األمر يتلقى إنه 
 ومعرفة اهللا، مع األدب، مع بالغ ارتياب والتردد  بغري، ينقاد يقنيو ًرضا يف

وهلذا يستعني بربه عىل ضعفه ويسأله أن  االحتامل؛ يف وطاقته قدرته حدود
 .لهمه الصرب والثباتي

حتى إذا نطق األب وابنه بحقائق اإليـامن والتسـليم، جـاء التطبيـق 
 نبـل يرتفـع أخـرى ومـرةوالتنفيذ، لتبلغ الفتنة مداها، وليبلغ البالء غايته، 

 بنـو عليـه تعـارف مـا كـل وراء االرضـ وطمأنينـة ،اإليامن وعظمة ،الطاعة
 وإن لذبحـه، ًاسـتعدادا هجبينـ عـىل ابنـه فيكـب يـميض الرجل إن ،اإلنسان
 يكون أن إىل األمر وصل وقدًيميض معه مستسلام ال يفر وال يرتدد،  الغالم



 
 

  
 

 وطاعة ثقة ،حقيقته يف اإلسالم هو هذا ،اإلسالم هو فهذا، أسلام لقد، ًعيانا
 املشاعر هذه إال نفسه يف جيد ال وكالمها ،وتنفيذ ،وتسليم اورض وطمأنينة

  .العظيم امناإلي غري يصنعها ال التي
 يندفع لقد، واحلامسة االندفاع وليس، واجلراءة الشجاعة ليست إهنا

 ال ربـام أنـه يعلم وهو الفدائي يندفع ولقد، تلْقُوي تلْقَي، امليدان يف املجاهد
، آخر يشء هنا وإسامعيل إبراهيم يصنعه والذي يشء كله هذا ولكن ،يعود
 وراءهـا فـيُْخت عجلـة يف دفاعانـ وال ،دافعـة محاسـة وال فـائر، دم هنـا ليس

 القاصد املتعقل الواعي االستسالم هو إنام! والنكوص الضعف من اخلوف
 املستبرش اهلادئ االرض هنا بل ال، يكون ملا املطمئن يفعل، بام العارف املريد،
 !اجلميل وطعمها للطاعة املتذوق

 قـاحق قـد كانـا، أسلام قد كانا، أديا قد وإسامعيل إبراهيم كان وهنا
 وتزهـق دمه، ويسيل إسامعيل، يذبح أن إال ًباقيا يكن ومل، والتكليف األمر

ـر وهــذا ، روحــه ـي ال أـم ـزان يف ًشــيئا يعـن ـدما اهللا، مـي ـراهيم وضــع بـع  إـب
 منهام أراده ما كل ومشاعرمها وعزمهام روحهام من امليزان هذا يف وإسامعيل

 ،ظـهـرت ـقـد هونتائـجـ ،وـقـع ـقـد واالمتـحـان، ـتـم ـقـد االـبـتالء ـكـان، رـهبـام
 وتسـليمهام صـدقهام وإسامعيل إبراهيم من اهللا وعرف، حتققت قد وغاياته

ـــه ,-  .  /            ] :ـل   +   *  )  (  '  &  %     $  #  "  !

 ;   :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0Z     لـقــــد أراد 
ْاهللا تعاىل أال يبقى يف نفس إبراهيم وابنه من حظ النفس يشء دون اهللا  تعاىل، َ

حتى إذا تم هذا وجادا بكل يشء وأعز يشء، جاء الفرج من اهللا تعاىل بذبح 



 

 

 

 نجـــــــــزهيم  M  L  K  J  I     H  G  FZ  ]: عظـــــــــيم
 مسـتوى إىل ورفعهـا قلـوهبم بتوجيـه ونجـزهيم ،البالء هذا ملثل باختيارهم

ـاء  كــذلك ونجــزهيم، األداء عــىل وإصــبارهم بإقــدارهم ونجــزهيم، الوـف
 !اجلزاء يم عظباستحقاق

ة العظيمـ ةاحلادثـختلد هذه  األضحى، يف النحر سنة بذلك ومضت
، وأن التسـليم وعظمـة، الطاعـة مجالالتي يقتدي هبا أهل اإليامن يف معرفة 

 إنام بالبالء، ميؤذهي أن وال ،باالبتالءم يعذهب أن يريد الاهللا تعاىل وهو رهبم 
 .دمون بني يديه عز وجل، مستسلمني ال يتقملبني يأتونه طائعني أن يريد
 .التسليم للحق واالنقياد له: ًثالثا

حينام تتضح معامل احلق، وتستبني أنواره، وختالط بشاشته القلـوب، 
 حينها ال تقـف العوائـق أمـام ضـيائه أن يـترسب ،وتذوق حالوته األرواح

ـه  ـوا إلـي ـوب وهتـف ـه القـل ـاد إلـي ـوب، وال حتجــب الـسـدف ضــوءه، تنـق ُللقـل ُ
ًلك من أمرها شيئا، ال تلفـت للظـالم وأهلـه، تنقـاد لـه غـري األرواح، ال مت

 .حذرة من العواقب، وإن يكن فيها ذهاب األموال، وسفك الدماء
ٍيف كتـاب اهللا تعـاىل نمـوذج عـال يف التسـليم للحـق، واالنقيـاد ـلـه، 
ُنموذج من طراز فريد يف نوعه، فريد يف موقفه، حتى استحق أن يشاد به يف 

 موضع واحد، بل يف أكثر من موضع، ذلك ما كـان مـن كتاب اهللا، ليس يف
ُخرب سحرة فرعون، ملا حتدى فرعون موسى عليـه السـالم، ورضب موعـد  ُ
ًلذلك، وتوىل فرعون ومجع أمهر السحرة وجاء هبم، يقول تعـاىل ذاكـرا مـا 
جرى بني فرعون ومالئـه يف شـأن موسـى عليـه السـالم، وأنجـع الوسـائل 
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: ما جاؤوا، وهم يطمعون يف رضا فرعون عنهم، وقرهبم منه، ومكافأته هلم
[4  32  1  0  /  .  -  ,Z     لقد جاؤوا وهم يريدون إظهـار

ًتفوقهم يف فنون السحر وطرقه، ظنا منهم أن موسى عليـه السـالم إنـام أراد 
ـنهم ـيهم،أن يـنـازعهم يف ـف «] : ويظـهـر تفوـقـه عـل   º  ¹   ¼    

  É  È   Ç   Æ   Å  Ä  Ã   Â   Á  À   ¿  ¾  ½
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  Ì   Ë    ÊZ ] ـــه ــــ ــــ : طـ

حتى إذا اجتمع الناس وغص املكان باملحتشدين، بـدؤوا عـرض  ]٦٤ – ٦٢
سحرهم، واثقـني بـنرصهم، معتـزين بفرعـون وسـلطانه، وجـاؤوا بسـحر 

 حرض حتى موسى عليه السـالم وصفه اهللا تعاىل بأنه عظيم، أرهب كل من
َّأوجس خيفة من هول ما رأى، غري أن اهللا تعايل ثبـت رسـوله، وربـط عـىل  َ



 

 

 

ـألقى عصــاه التــي بيــده ½  ¾  ¿  Á  À  ]  :قلبــه، وأوحــى إليــه ـف

   Ñ   Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ
 Ô    Ó  ÒZ ] ــم لـقــد وـقــع اـحلــق وزـهــق  ]١١٩ – ١١٧: األعــراف نـع

باطل، وبان دجل السحر والسحرة، ظهر احلق الذي جاء بـه موسـى مـن ال
ًاهللا تعاىل، فإذا العصا التي كانت مجادا إذا هبا تنقلب بقدرة اهللا حية حقيقـة،  ًِّ َ
وإذا هبا تتحرك وتسعى، لتأكل اإلفك الذي صـنعه السـحرة، وهنـا يؤخـذ 

التـي السحرة من هول املنظر، يؤخذون مـن عظـم مـا يـرون، تلـك العصـا 
ًكانت عودا صـغريا يف يـد موسـى، تتحـول حقيقـة ولـيس ختيـيال، وصـدقا  ً ًً
ًوليس تزييفا، يروهنا تتحول حية حقيقة تسعى وتأكل ما يلقى فيهـا، يـرون 
ذلك ـ وهم أهل السحر وخـرباؤه ـ فـريون احلـق الـذي ال تزييـف فيـه وال 

ال يملكون خداع، فام يملكون أمام سلطان احلق ـ وقد أخذ عليهم قلوهبم ـ 
إال أن خيروا ساجدين ملـن أجـرى هـذه اآليـة البـاهرة، واملعجـزة الناطقـة، 
يسجدون له بطريقة تدل عىل أهنم مل يملكوا غري هذا، مل يملكوا حتى جمـرد 
الكالم وال التعبري عن انبهارهم، بـل خيـرون سـاجدين هللا، ليكـون فعلهـم 

 \  [  Z  Y  X  ] ] : أبلغ من كل قول، وأسمع من كـل بيـان
  c  b  a   `   _    ̂Z  نعم رب موسى وهارون الذي أجرى هـذه 

 .املعجزة عىل يدمها
ّلقد خر سحرة فرعون هللا تعاىل كافرين بفرعون، كافرين بسـلطانه،  َ
غري عابئني بجربوته وعذابه، سجدوا هللا تعاىل أمام هذه احلشود العظيمة، ال 

ِّ وهـارون، بـرب هـذه احليـة ليعلنوا هزيمتهم فقط، بل إيامهنم برب موسى



 
 

  
 

 .التي أكلت سحرهم وزيفهم
إنه نموذج كريم يف التسليم للحق، واالنقياد له عندما ترتفع راياته، 
وتبني عالماته، نموذج يف التسليم للحق، بعد أن ختـالط بشاشـته القلـوب، 

 .ِّوترسي روحه يف األرواح، لتحيا به بعد أن كانت ميتة ال حراك فيها
َعون عىل السحرة إيامهنم باحلق، وعجب من تسـليمهم لقد أنكر فر ِ َ

ًله، قبل أن يأذن هلم، ناسيا أن احلق واهلدى، ال يستأذن إذا دخـل القلـوب، 
ـام تكــن  ـرية، ومـه ـات كـب ـام تكــن املغرـي وال خيــرج إذا ســكن األرواح، مـه
العواقب وخيمة، غري أن الطاغية ال يدرك هذه احلقيقة وال يشعر هبا، وأنى 

ِ فريعد ويزبد ويتوعد وهيدد، يقولله ذلك، ْ ُ ِ ْ ُ :[   m  lk  j  i  h  g  f 
  z  y  x  w   v  u  ts  r  q  p  o  n

  {Z  فـام يزيـدون عـىل قـوهلم :[  ¥  ¤   £      ¢  ¡�   ~  } Z  ال ـضـري 
ًألنه ال يمكنهم التنازل عـن احلـق، ال ضـري ألن الـدنيا ليسـت عوضـا عـن 

¢  £  ¤  ] مون أن املـرد واملرجـع هللا تعـاىل، اآلخرة، ال ضري ألهنم يعل
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 لقد كان كل جريمتهم أهنم انقادوا للحق، وأسلموا لـه، بعـد ]٧٣ – ٧٢: طـه [
Q  P  ] : أن رأوا برهانــه   O   \  [  Z  YX  W  V  U   T  S       R

   _  ^  ]Z ] موقف مـن الثبـات عـىل احلـق قـل ]١٢٦ – ١١٣: األعـراف َّ
 .َّمثيله، وصورة من الشجاعة يف مواجهة الباطل قل نظريها



 

 

 

 خامتة
ـذي بنعمـتـه ـتـتم الـصـاحلات، والـصـالة والـسـالم ـعـىل  احلـمـد هللا اـل

 :أما بعداملصطفى األمني، وعىل آله وصحبه أمجعني، 
ـائج والتوصــيات،  فـقـد كـشـفت ـهـذه الدراـسـة ـعـن ـعـدد ـمـن النـت

 : أعرضها خمترصة يف النقاط التالية
 :دلت هذه الدراسة عىل أن القدوة واالقتداء، سلوك له ثالثة أركان .١

 .ِاملقتدي ب ـ املقتدى به ج ـ السلوك الذي يقع فيه االقتداء - أ
 القدوة، حيث تقارهبا وردت ألفاظ يف القرآن الكريم، هي نظائر لكلمة .٢

 .األسوة، واإلمام، واإلتباع، واملثل: يف املعنى والداللة، وهي
إن سلوك االقتداء والتأثر باملحيط؛ سلوك فطري، نابع من أصل تكوين  .٣

اإلنسان، ال يمكن للمرء أن يسلم منه؛ ألنه يصادف رغبة ملحـة تـدفع 
لميـة ـ إىل سـلوك ًالبرش مجيعا ـ مهام كانـت أعامرهـم، أو مسـتوياهتم الع

 . االقتداء والتقليد لغريهم، وإن اختلفت درجات التأثر واالقتداء
تبني لنا من خالل هذا البحث أمهية القدوة احلسنة، وأثرها البـالغ عـىل  .٤

 : األفراد واملجتمعات، ويظهر هذا يف أمور، منها
 .نرش القيم - أ
 .إعطاء الدليل العميل - ب
 . إعطاء التطبيق العميل الصحيح للسلوك - ت

أبانت هذه الدراسة عـن أن االقتـداء، يـدخل يف جمـاالت احليـاة كلهـا،  .٥
ًوميادينها مجيعا، ألن حقيقة سـلوك االقتـداء؛ قـائم عـىل معنـى املتابعـة 



 
 

  
 

ٌوالتأثر باملقتدى به، يف سلوكه وأفعاله، واإلنسان له يف كل حالة سلوك  َ
ِوأفعال، ربام كانت حمال لتأثر الناس واقتدائهم هبا ً ٌ. 

ت هذه الدراسة أن نامذج القدوة احلسنة يف القـرآن الكـريم كثـرية كشف .٦
متنوعة، يصعب اإلحاطة هبا؛ فكل الشخصيات والقصص التي ذكرت 
ـرادا أو  ـانوا أـف ـب اخلــري، ســواء ـك ـل جاـن ـي متـث ـريم، الـت ـران الـك ًيف الـق
ًمجاعات، رجاال أو نساء، هي يف احلقيقة نـامذج للقـدوة احلسـنة، وهـذا  ً

أهم جوانب فوائد قصص القرآن الكريم، ألن اهللا تعاىل يكشف لنا أحد 
 .إنام ذكرها ألخذ العربة منها، واالقتداء باملحسنني من أهلها

جيب أن يكون سلوك االقتداء عن وعـي وإدراك، ولـيس جمـرد تقليـد؛  .٧
: ألن اهللا ملا أمر باالقتداء بـالنبي صـىل اهللا عليـه وسـلم؛ قـال بعـد ذلـك

[Ê     É   Î  Í  Ì  Ë  Zوالرجاء ال يكون إال بقصد وإدراك . 
جاءت آيات القـرآن الكـريم داعيـة إىل أخـذ القـدوة واألسـوة احلسـنة  .٨

ـريقني ـق األول: بـط ـدوة: الطرـي ـدعوة الرصحيــة ألخــذ الـق ـاألمر : اـل ـك
كالثنـاء عـىل ـصـفات : الطريـق الثـاين الـدعوة غـري الرصحيـة. باالقتـداء

 .القدوة وأفعاله
الصاحلون من : الثاين. األنبياء: ني؛ األولترجع أصناف القدوة إىل صنف .٩

أتباع األنبياء، فإما الصنف األول فاألصل أن االقتداء به مطلق، إال أن 
 علـيهام يرد ما يستثني هذا، كام يف قصة إبراهيم مع أبيـه، وقصـة يـونس

السالم، وأما من عداهم فإن االقتداء هبم مرشوط بأن يكون يف جانـب 
 . اخلري



 

 

 

اء قد خيرج عن هذا ليكون ذات الكتاب املنزل من اهللا عىل أن االقتد
Æ  Å  Ä  ] : ًتعاىل إماما يقتدي به الناس، وهذا ما يقرره قوله تعاىل

 Ë  ÊÉ  È   Ç  Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï  Î  Í   Ì 
Ô Z   . 

ُكام أن املقتدى به وإن يكن يف األصـل أعيانـا مشـاهدة، يقتـدى هبـا  ً َ
فربام يتوسـع األمـر حتـى يصـري السـلوك ويتابعها الناس عىل سلوكها؛ 

ـان  ـض النظــر عــن أعـي ـاس، بـغ ـدوة للـن ـادات؛ ـق ـه، وجممــوع الـع بذاـت
إيــامء    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z]: أصحاهبا، ويف قولـه تعـال

ُهلذا املعنى، حيث جعل تعاىل حمل االقتداء جمموع اهلدى الذي كان عليه 
 .األنبياء

إن كل سابق : ن يقالوهذا املعنى يؤسس قاعدة يمكن تلخيصها بأ
يف اخلري؛ هو قدوة ملن جاء بعده، وكـل مـن سـار عـىل هنـج مـن سـبقه، 

 .وجرى عىل طريقته؛ فهو مقتد به

ًتضمن البحث ذكر عدد من صـفات القـدوة؛ وهـي ترجـع إىل معنـى  .١٠
ًكيل ينتظمها مجيعا، وهو العبودية هللا تعاىل، ونعني هبـا العبوديـة التامـة، 

االنقياد، والتجايف عن كل مظاهر الرشك، غري املتضمنة كامل اخلضوع و
 : أنه حيسن التنبيه عىل عدد من النقاط تتعلق بصفات القدوة

أن تلك الصفات هي يف أرفع درجات الصـفات وأكملهـا، وال  - أ
ـي أن عــداها مــن صــفاهتم احلســنة ليســت حمــال للقــدوة  ًيعـن

 .والتأيس



 
 

  
 

 أعـىل أن هذه الصفات التي أرشنا إليها يف هـذا البحـث؛ هـي يف - ب
درـجـات الـكـامل اإلنـسـاين، وقلـيـل ـمـن ـيـدرك أعالـهـا، وـهلـذا 
ًفأهلها يتفاوتون فيها، وعندئذ فيكفي أن تكون معيارا لصفات 

 .القدوة احلسنة، فبقدر ما يف املرء منها؛ يكون التأيس به
ًأنه ليس بالزم أن يكون األسوة احلسنة مربأ من كل عيب، ساملا  - ت ً َ ُ

تثناء اسـتغفار إبـراهيم عليـه من كـل نقـص، دل عـىل ذلـك اسـ
 .ًالسالم ألبيه، فلم جيعله اهللا حمال لألسوة

كان الرتكيز يف القرآن الكريم عىل السـلوك الـذي هـو حمـل االقتـداء،  .١١
دون شخصيات القدوة ذاهتا، يؤكد هذا أن آيات القرآن الكـريم وهـي 

 أو تعرض تلك النامذج ال تشري ـ يف غالب احلال ـ إىل اسمها، أو مكاهنا،
زماهنا، وإنام يكون االهتامم بمواقفها جمردة عن زماهنـا ومكاهنـا، حتـى 
ًيكون االعتبار باملواقف، بعيدا عن شخوصها زمانا ومكانا، ما مل يكـن  ً ً

 .لذكرها أثر
ًوأخريا فقد ظهر من خـالل البحـث أن القـرآن الكـريم كـام حتـدث عـن  .١٢

و القدوة السيئة، جانب القدوة احلسنة؛ فقد حتدث عن اجلانب اآلخر، وه
وهو جانب جدير بالبحث والدراسة وهلذا فالباحث يـويص بـأن يـدرس 

 .جانب القدوة السيئة يف ضوء آيات القرآن الكريم دراسة علمية مستقلة
هذا وأسأل اهللا تعاىل الكـريم، الـرب الـرحيم، أن جيعـل هـذا العمـل 

ًخالصا له سبحانه، مقربا مرضـاته، سـبحان ربـك رب العـزة عـام  يصـفون ً
 .وسالم عىل املرسلني واحلمد هللا رب العاملني



 

 

 

 قائمة املصادر واملراجع
  أحكام القرآن أمحد بن عيل اجلصاص حممد الصادق قمحاوي دار إحياء

 هـ١٤٠٥الرتاث، بريوت، ط
  ،اإلحكام يف أصول األحكام، عيل بن أمحـد بـن حـزم، ـمطبعة السـعادة

 هـ١٣٤٥ ـ ١ط
 يا الكتاب العزيز، حممد بن حممـد العـامدي، إرشاد العقل السليم إىل مزا

 بدون: دار إحياء الرتاث، بريوت ط
  أـصـول الرتبـيـة اإلـسـالمية وأـسـاليبها،  عـبـد اـلـرمحن اـلـنحالوي، ـدار

 .٢الفكر، بريوت، ط
  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشـنقيطي، حممـد

 هـ١٤١٧: اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
  البداية والنهاية، أبـو الفـداء ابـن كثـري، أمحـد أبـو ملحـم وآخـرون، دار

 هـ١٤٠٨ـ ١الريان، القاهرة، ط
 م١٩٦٨/ تاج العروس ، حممد مرتىض الزبيدي، الكويت. 
  ،تاريخ األمم وامللـوك، حممـد بـن جريـر الطـربي، دار الكتـب العلميـة

 بدون: بريوت ط
 اشورالتحرير والتنوير ، حممد الطاهر بن ع. 
 التفسري البسيط، عيل بن أمحد الواحدي. 



 
 

  
 

 ١جمموعة من املحققني بإرشاف جامعة اإلمام، مطابع جامعة اإلمـام ط 
 هـ١٤٣٠

  تفسري القـرآن العظـيم، إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري، سـامي بـن حممـد
 .سالمة، دار طيبة، الرياض

  هتذيب اللغـة، أبـو منصـور األزهـري، عبـد السـالم هـارون، املؤسسـة
 رصية، مرصامل

  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان عبد الرمحن بن حممد السعدي
 ٢مؤسسة الرسالة، بريوت ط

  ،جامع البيان يف تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي، أمحد شـاكر
 هـ١٤٢٠، ١الرسالة، بريوت، ط

  اـجلـامع الـصـحيح املـسـند ـمـن ـحـديث رـسـول اهللا ، حمـمـد ـبـن إـسـامعيل
 هـ١٤١٧ ـ ١، دار  السالم، الرياض طالبخاري

  اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحـد القرطبـي، حممـد احلفنـاوي، دار
 هـ١٤١٤ ـ ١احلديث، القاهرة ط

  ،الـدر املنثـور يف التفسـري باملـأثور، جـالل الـدين السـيوطي، دار الفكـر
 هـ١٤١٤بريوت ط

 مود األلويس، دار روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حم
 إحياء الرتاث العريب، بريوت



 

 

 

  ـيل اجلــوزي، زهــري ـن ـع ـرمحن ـب ـد اـل ـم التفســري،  عـب زاد املســري يف عـل
 هـ١٤٢٣ ـ ١الشاوبش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

  ،سنن ابن ماجة، حممد بـن يزيـد القزوينـي، حممـد مصـطفى األعظمـي
 هـ١٤٠٤ ـ ٢رشكة الطباعة، الرياض، ط

 يامن بـن األشـعث السجسـتاين، صـدقي العطـار، دار سنن أيب داود، سل
 هـ١٤١٤الفكر، بريوت ط

  ،سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، صـدقي العطـار، دار الفكـر
 هـ١٤١٤:بريوت ط

  سنن النسـائي، أمحـد بـن شـعيب النسـائي، املكتـب اإلسـالمي لتحقيـق
 هـ١٤١٢ ـ ٢الرتاث، دار املعرفة، بريوت ط

 مللك بن هشام احلمريي، مصطفى السقا وآخرون، السرية النبوية، عبد ا
 هـ١٤١٢ ـ ١دار اخلري، بريوت، ط

  ،ـة ـووي، دار الكـتـب العلمـي ـن رشف الـن ـي ـب ـلم، ـحي رشح صــحيح مـس
 بدون: بريوت ط

  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، ترقيم حممد فؤاد، دار بن
 هـ١٤١٦ ـ ١حزم، بريوت ط

 د بـن حجـر العسـقالين، تـرقيم فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمح
 هـ١٤٠٧ ـ ١حممد فؤاد، دار الريان، القاهرة، ط



 
 

  
 

  ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية، حممـد بـن عـيل الشـوكاين
 هـ١٤٠٣:دار الفكر، بريوت، ط

  ،القاموس املحيط، جمد الدين حممـد الفـريوز آبـادي، مؤسسـة الرسـالة
 هـ١٤٠٧ ـ ٢بريوت، ط

 ــلم ــا الـس ــنرش كاريزـم ــيج لـل ــاذرة، دار اخلـل ــو ـع ــر أـب ــوظيفي، عـم  اـل
 والتوزيع،عامن

  لسان العرب، ابن منظور، أمـني حممـد عبـد الوهـاب وآخـرون، إحيـاء
 هـ١٤١٧ـ ٢الرتاث، بريوت ط

  ،جممع الزائد ومنبع الفوائد، عيل بن أيب بكر اهليثمي، دار الفكر، بريوت
 هـ١٤١٢طبعة 

 تيميـة، مجـع عبـد الـرمحن بـن جمموع الفتاوى، أمحد بن عبد احللـيم بـن 
 قاسم 

  ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن غالـب األشـبييل
 ١٤١٣ ـ ١عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 املحرر يف أصول الفقه، حممد بن أمحد الرسخيس، دار املعرفة، بريوت 
 رازي، طـه جـابرالعلوان، املحصول يف علم األصول، حممد بن عمـر الـ

 هـ١٣٥٧ ـ ١جامعة اإلمام، الرياض، ط
  ،املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن عـيل بـن سـيده، مصـطفى السـقا



 

 

 

 م١٩٥٨ ـ ١مكتبة مصطفى البايب، القاهرة ط
 ٢خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي، دار الفكر، بريوت ط 
 مـد عبـد السـالم عبـد املستصفى يف علم أصول الفقه، حممد الغزايل، حم

 هـ١٤١٣ ـ ١الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت ط
 املسند، أمحد بن حنبل، دار الفكر، بريوت. 
  ،معامل التنزيل، احلسني بن مسعود البغوي، خالد عبد الرمحن وآخـرون

 .دار املعرفة، بريوت
 م١٩٨٠:املعجم الكبري، سليامن الطرباين، محدي السلفي، ط 
 القرآن، احلسني بن حممد األصفهاين، دار الفكر، معجم مفردات ألفاظ 

 بريوت،
 م١٩٨٤ ـ ٣املغازي، حممد بن عمر الواقدي ،مارسون جونسون، ط 
 ـ ١مفاتيح الغيب، حممد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت ط 

 هـ١٤١١
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 



 

 

 

 
 

 من وسائل عالج املشاكل الزوجية
 يف ضوء الكتاب والسنة








 
 
 

 
 

 إبراهيم بن عيل احلسن .د
هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعـة اإلمـام حممـد بـن عضو  •

 .سعود اإلسالمية
أصـول الـدين جامعـة اإلمـام من كليـة  درجة املاجستري عىلحصل  •

ـن ســعود  ـد ـب ـه حمـم ـدين القاســمي (اإلســالمية بأطروحـت مجــال اـل
 .)ومنهجه يف التفسري

عىل درجة الدكتوراه من كلية أصـول الـدين جامعـة اإلمـام حصل  •
تفسري البسيط للواحدي من (حممد بن سعود اإلسالمية بأطروحته 

سورة يونسأول سورة األنفال إىل  .ًقا ودراسةيحتق)  آخر 
 
 



 
 

  
 



 

 

 

 


 

ـن رشور  ـاهللا ـم ـوذ ـب ـتغفره، ونـع ـتعينه ونـس ـده ونـس إن احلـمـد هللا نحـم
أنفسنا، وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فـال هـادي 

ك لـه، وأشـهد أن حممـدا عبـده له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال رشيـ
ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وأتباعه إىل يـوم الـدين، وسـلم 

ًتسليام كثريا، أما بعد  ً : 
فلقد حرص اإلسالم عىل جلب السعادة الدنيوية واألخروية ألفراده، 
ًوكان من أعظم وسائله بناء األرسة املسلمة بناء متينا، رايس القواعد، حمكم 

 .ًناء، حمفوظ الوحدة، حمميا من التهتك والتمزق والشتاتالب
واألرسة هي اللبنة األوىل للمجتمع، وهي مدرسة اإليـامن، وغارسـة 
العقيدة، ومنها تتخرج األجيال املسلمة، وفيها ترتبى الناشئة عـىل التطبيـق 

 .            العميل لإلسالم
ُ ومتى ما حصنت األرسة، ومحيت مـن عوامـل اهلـدم،  واالضـطراب ُ

النفيس، استقام املجتمع، وصلح أمره، واستظل أفراده بظالل وارفـة، مـن 
هناءة العيش، وطمأنينة البـال، والتفـرغ ملهـام احليـاة، وحتقيـق اهلـدف مـن 

 .الوجود
إن محاية األرسة مـن النــزاعات، التـي تـؤدي إىل الشـقاق والتصـدع، 

سبيل حتقيقه، وتكاثرت غاية رشيفة، ومطلب نبيل، أبدى القرآن وأعاد يف 
 .النصوص يف حتصيله 



 
 

  
 

بل إن الرشيعة جعلت التفريط يف حقوق القرابة قطيعة رحم، يستحق 
ö≅yγ (: فاعلها اللعنة؛كام قال اهللا تعـاىل sù óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) ÷Λ äøŠ ©9 uθ s? β r& (#ρ ß‰ Å¡øÿ è? ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# (# þθ ãè ÏeÜ s) è? uρ öΝ ä3 tΒ$ ym ö‘r&  $ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# ãΝ ßγ oΨ yè s9 () ١(. 

والبـصــري ـبــأحوال الـنــاس يعـلــم أن ـمــن أعـظــم مفـســدات األرس، 
ومنغصـات احلـيـاة، املشـاكل األرسـيـة، واخلالفـات الزوجـيـة، فهـي تقـلـب 
ًالفرح ترحـا، والسـعادة شـقاء، واالحتـاد فرقـة، واألنـس وحشـة، واحلـب 

 .ًبغضا 
املعول بل إن املشاكل بني الزوجني هي البوابة الكربى للطالق، ذلك 

 .اهلادم للبيوت، واملصادر للسعادة 
ًإن كثريا من األرس املسلمة اليوم قد اهتزت من جـذورها، وتفككـت 
أوارص كانت مرعية، وتغريت ثوابت كانت حممية، وما ذاك إال أننا نعـيش 
يف عامل مفتوح، يعج بالتواصل والتأثر والتأثري، وصار الشباب من اجلنسني 

، وـسـلوك أـقـوام، ـقـد حتطـمـت عـنـدهم أوارص يطلـعـون ـعـىل ثقاـفـات أـمـم
 .القربى، وهتشمت قداسة األرسة 

 وبكيد من -     وثمت عامل مهم ينبغي أن يتفطن له، وهو أن املرأة املسلمة
 قد خطت خطوات واسعة، يف جمـال حماكـاة املـرأة الغربيـة، وبقـي -غريها 

 عليه اجليل  بنفس الفكر واملنهج والتعامل الذي كان- يف اجلملة -الرجل 
ّالسابق، مما وسع اهلوة بني اجلنسني، حتى كأهنام من بيئتني خمتلفتـني، فحـل 

                                                
 .٢٣، ٢٢: سورة حممد، اآليتان)  ١(



 

 

 

الرصاع والنـزاع واجلفوة، بدل التفـاهم والصـلح واملحبـة، والتعـاون عـىل 
 .جلب املصالح، ودرء املفاسد 

ومن الواجب املتحتم عىل أهل العلم، ورجـال اإلصـالح، واملهتمـني 
ة الطريق لشباب اإلسالم، وبيان هدايات دينهم؛ لبنـاء برتبية األجيال، إنار

ًأرسهم أوال، ثم محايتها من املؤثرات واملنغصات ثانيا  ً. 
ـوان ـا بعـن ـيام ـسـبق بحـث ـات ": ًوـقـد كتـبـت ـف ـة للعالـق ـد الذهبـي القواـع

 بينت فيه ما ينبغـي مراعاتـه عنـد بنـاء األرسة، )١("الزوجية يف ضوء القرآن
ء، يسـتظل هبـا الزوجـان والناشـئة، ثـم وعوامل اسـتمرارها، كدوحـة غنـا

 .املجتمع واألمة
ثم رأيت أن من متام ذلك تتبع اهلدايات القرآنية، والعالجات النبوية، 

 مـن ":ًللخالفات الزوجية، فجمعت ما تيرس منها، وجعلت هلا عنوانا هـو
 ."وسائل عالج املشاكل الزوجية يف ضوء الكتاب والسنة 

  : خطة البحث
 . ومتهيد، وأربعة مباحث، وخامتة ،بحث من مقدمةيتكون هذا ال
ـة األرسة، وخـطـورة :          املقدـمـة وـهـي ـمـا ـبـني أـيـدينا، وفيـهـا بـيـان أمهـي

 .اخلالفات الزوجية، وخطة  البحث 
 .أسباب اخلالفات الزوجية :          التمهيد

 .العالج النفيس ملشاعر البغض : املبحث األول

                                                
 .هـ١٤٣١) ٧(نرش يف جملة الدراسات القرآنية، العدد )  ١(



 
 

  
 

 .لتخيري وأثره يف الوئام بني الزوجني ا:         املبحث الثاين
 .عالج نشوز الزوجني :         املبحث الثالث
 .اإليالء وجتربة الفرقة :        املبحث الرابع

 .وفيها خالصة البحث وأهم النتائج :        اخلامتة
 .       ثبت املراجع 

 .       فهرس املوضوعات
  :منهجي يف البحث

ذي رست عليه بأنه استقرائي وصـفي، وفـق يمكن تلخيص املنهج ال
 -:النقاط التالية

ًحرصت أن يكون البحث معتمدا عىل ما ورد يف الكتاب والسنة، وما  -١
 .خرج عنهام فهو رشح وتوضيح، وبيان للمقصود 

ً اعتمدت عىل األحاديث الصحيحة واحلسنة، ومل أذكر حديثا ضعيفا  -٢ ً
ًث، مقـترصا عـىل مـا إال مع اإلشارة إىل ذلك، وقد خرجـت األحاديـ

حيقق املقصود، وهو بيان درجـة احلـديث، فـإن كـان يف الصـحيحني، 
ّأويف أحـدمها اـقـترصت ـعـىل ذـلـك، وإال ذكـرت بـعـض ـمـن خرـجـه، 

 .ًمفضال من نص عىل صحته 
 .التزمت برتقيم اآليات وعزوها إىل سورها  -٣
سـلكت ـمـنهج التفـسـري املوـضـوعي يف بحـث ـكـل جزئـيـة، ومل أقـصـد  -٤

ا ورد يف ذـلـك؛ ـبـل اقـترصت ـعـىل ـمـا حيـقـق الـغـرض اسـتيفاء ـكـل ـمـ
 .واالستشهاد 



 

 

 

اعتمدت يف جممل البحث عىل مصادر أصيلة، وأمهات كتـب معتـربة  -٥
عند العلامء، ويستثنى من ذلك ما تقتضـيه طبيعـة البحـث، يف قضـايا 

 .معارصة أو نحوها 
قد أطنب يف بعض املباحث؛ العتقادي أن حاجة الناس تقتيض ذلك؛  -٦

 .البيان يستلزم االستطراد والتفصيل وأن متام 
مل أترجم لألعالم؛ ألن أكثرهم مشاهري، ال جيهلهـم القـارئ املثقـف،  -٧

والقلة القليلة من املعارصين جماهيل بالنسبة يل، وليس بني يدي ترمجة 
 .لكثري منهم 

ًحرـصـت أن يـكـون ـهـذا البـحـث مرتبـطـا ـبـالواقع، وعالـجـا لقـضـايا  -٨ ً
اء، وليس للنخبة املثقفـة، وأسـأل اهللا أن معارصة، وخطابا لكافة القر

 .أكون حققت بعض ما حرصت عليه 
هذا وأسأل اهللا العظيم أن ينفع هبذا اجلهد، وأن حيقق املقصود منه، 
من تنبيه شباب األمة ملا قد يعرتض حياهتم الزوجية، ولفت انتباههم لطرق 
 ـحـل اخلالـفـات، وـعـدم التعـجـل ـبـالطالق، فـهـو الـكـي اـلـذي يـكـون آـخـر

 .العالج، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه وأتباعه 



 
 

  
 

 متهيد
 أسباب اخلالفات الزوجية

 

األرسة جتمع إنساين، جيمع بني ذكر وأنثـى، ثـم تنمـو بوجـود الذريـة 
 وتتــوزع الوظــائف، وختتلــف امليــول واالهتاممــات ،فتتشــابك املصــالح

 إىل تصـادم بعـض املصـالح، والطموحات، والنظرة للحياة، مما قـد  يـؤدي
 عـىل التمييـز بـني مـا -ً أحيانـا -واختالف وجهات النظر، وعـدم القـدرة 

للفرد وما عليه، وقـد يتعمـد الـبعض اإلخـالل بـذلك؛ حلـب التسـلط، أو 
الرغبة يف التملك، أو الظن أن ذلك نوع تأديب، وهكذا تتولد املشاكل، ثم 

ًزقا وغضبا، وقد تتطور إىل حقـد ًترتاكم وتتعقد وتتشابك، ثم تنتج قلقا ون ً
 .مكبوت، وحزن دائم، مما يقطع خط الرجعة إىل الصلح واملساحمة 

إن احلياة الزوجيـة لـن ختلـو مـن مشـاكل وقتيـة، وخالفـات يف أمـور 
طارئة، مهام كانت الثقافة، أو التدين، أو تقارب الطباع، فاحلياة الزوجية لن 

ًتكون أبد الدهر حبا وهياما وتغـزال ً ، بـل البـد مـن منغصـات هـي كـامللح ً
للطعام، إذ يعقبها اعتذار وإرضاء، وإشعار بقيمة الطرف اآلخر، وتأسـف 
مما حدث، مما يقوي العالقة الزوجية، ويزيد من اكتشاف أغوار الشخص، 
وماذا حيب وماذا يكره، بل إن بعض الباحثني االجتامعيني، يرى أن احليـاة 

فات قـط، تسـتوجب الدراسـة والبحـث؛ الزوجية التي ال حتدث فيها خال
 .)١(قد يؤول األمر إىل عدم جدية أحد الطرفني، أو عدم أمانته وصدقه إذ

                                                
 .٤٠٥حتفة العروس، ص :انظر)  ١ (



 

 

 

واخلطورة تكمن يف املشاكل املسـتديمة، أو مـا تـفيض إىل ترضر أحـد 
ـدائم، أو ـشـعوره بـعـدم التوفـيـق يف ـهـذه الزـجيـة، أو  الـطـرفني، أو حزـنـه اـل

 . هجر، أو طالق تستدعي مساعدة خارجية، أو تؤدي إىل
 : وعند السرب والتتبع نجد أن أبرز أسباب املشاكل الزوجية هي 

 :  سوء االختيار-١
فالزواج رشاكة عمرية، وارتباط مصريي؛ ولذا ينبغي اجلد يف حسـن 
ـرتجح حتقــق الرضورات مــن  ـى ـي ـاط، حـت ـث يف االرتـب ـار، والرتـي االختـي

 .الصفات، من وجهة نظر كل طرف
ـة حســ ـه تعــاىل    ويؤكــد أمهـي ـار قوـل ^  M  Z :ن االختـي   ]   \   [   

_L)إذا جـاءكم " :-صـىل اهللا عليـه وسـلم- كام يدل عليه قول النبي،)١ 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن ال تفعلوا تكن فتنة يف األرض، وفساد 

فمن دعائم الزواج الناجح شعور كل طرف بطيـب اآلخـر، ،  )٢("عريض 
ء ال هينـأ إال بمعـارشة مـن يشـاكله، ويمكـن ورضاه عن دينه وخلقه، واملـر

ــــه ــــاىلاالـســــتئناس بقوـل °    M : تـع ¯   ®  ¬   «
´   ³  ²   ± L)فاملراد هبم الرجال والنساء عىل ،  )٣

                                                
 .٣: سورة النساء، اآلية)  ١ (
وحسنه األلباين، صحيح اجلامع  الصغري،ح ) ٣/٣٨٦)(١٠٨٥(رواه الرتمذي،كتاب النكاح، ح)  ٢(

)١/١١٢)(٢٧٠.( 
 .٢٦:  النور، اآلية سورة)  ٣(



 
 

  
 

 .)١(أحد القولني يف تفسري اآلية 
وقد اسرتسلت يف التأكيـد عـىل حسـن االختيـار، ومـا ينبغـي مراعاتـه مـن 

 القواعــد الذهبـيــة يف "ابق الصــفات يف القاعــدة األوىل مــن بحـثــي الســ
  ."العالقات الزوجية 

 :  اختالف امليول -٢
 ذات ميول معينة، وثقافـة خاصـة، وترغـب -ً مثال -فقد تكون الفتاة

ًأن تعيش نمطا معينا من احليـاة، ثـم تفاجـأ بـأن بعلهـا عكـس التيـار الـذي  ً
اختارته لنفسها، وحينئذ إمـا أن تعـيش عـىل مضـض، مـع كثـرة اخلالفـات 

 أثـر -صـىل اهللا عليـه وسـلم- وقد بني النبـي ،ملشاكل، أو تطلب الطالقوا
 األرواح جنود جمندة فام ":املشاكلة واملشاهبة يف االئتالف واالختالف فقال 

قال :( ، قال احلافظ ابن حجر)٢(" تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
ري والرش، حيتمــل أن يكــون إشــارة إىل معنــى التشــاكل يف اخلــ: اخلطــايب

ُّوالصالح والفساد، وأن اخلري من الناس حين إىل شكله، والرشير نظري ذلك  ِّ
يميل إىل نظريه، فتعارف األرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من 

: ال القرطبـيقـو... خرب ورش، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت
يز بأمور خمتلفة تتنـوع هبـا، لكنها تتامًرواح وإن اتفقت يف كوهنا أرواحا؛ األ

مـا اجتمعـت فيـه مـن  فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسـب، بسـبب

                                                
 ).٣/٢٨٩(تفسري القرآن العظيم البن كثري : انظر)  ١(
 ).١/٩٩)(١٠٢(رواه مسلم، كتاب اإليامن، ح)  ٢(



 

 

 

  .)١( )املعنى اخلاص لذلك النوع 

ولذا ينبغي للزوجني أن يكونـا واضـحني قبـل العقـد، وأن يكشـفا مـا 
حيبان، وما يكرهان، ونمط احلياة التـي يرغبـان يف سـلوكها، وأن ال يكـون 

 .ً عظيام يف التدين، واالنفتاح عىل الثقافات الوافدة الفارق بينهام
ً     كام أن ألرسيت الزوجني دورا مهام يف ذلك، فهم أعرف الناس برغبـات  ً

صـىل -أوالدهم وميوهلم، وما هو األصلح هلم، وليتذكر اجلميع قول النبي
 . )٢(" من غش فليس مني":-اهللا عليه وسلم

  : اجلهل باملسؤولية جتاه الزواج-٣
ً      فقد يتزوج الشاب طمعا يف متعـة أو أوالد، أو حتقيقـا لرغبـة والـد، أو  ً
جماراة زميل، وجيهل ما يرتتب عـىل الـزواج مـن مسـؤوليات وتضـحيات، 
وكدح وتعاون، وما يستوجبه من معاملة حكيمة، وإدارة سليمة، ونفقات 

ٍت، وارتبـاط  عـن عـاداٍّباهظة، والتزام بحدود اهللا فيام له وما عليـه، وختـل
 .بقيود والتزامات 

وقد أرشد اهللا تعاىل العاجز عن النكاح إىل عدم خوض غامره، فقــال 
ــاىل É#Ïÿ÷è :تـع tGó¡uŠø9uρ ) tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰Ågs† %·n% s3ÏΡ 4®Lym ãΝåκu�ÏΖøóãƒ ª!$# ÏΒ ( 

Ï&Î#ôÒsù)ـا مــعرش الشــباب، مــن اســتطاع مــنكم البــاءة ": ويف احلــديث،)٣ ـي
                                                

 ) .٦/٣٦٩(فتح الباري)  ١ (
 )٢٦٣٨( ومسلم،كتاب الرب، ح)٤/٢٦٨(باب األرواح جنود جمندة كتاب األنبياء، رواه البخاري،)  ٢(

)٤/٢٠٣١.( 
 . ٣٣: اآلية: سورة النور) ٣(



 
 

  
 

نه أغض للبرص، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فليتزوج؛ فإ
 .)١("فإنه له وجاء

ويف احلديث إرشـاد العـاجز عـن :( -رمحه اهللا-قال احلافظ ابن حجر
وذكر ابن دقيق العيد عن بعض العلـامء حتـريم ، )٢()مؤن النكاح إىل الصوم

    . )٣(النكاح يف حق من خيل بالزوجة يف الوطء أو اإلنفاق
 : عدم النضج العقيل والعاطفي -٤

      فالبعض يتقدم يف السن، ولكـن عقلـه وعاطفتـه دون سـنه وهيئتـه، ممـا 
 .)٤(يرتتب عىل ذلك سوء ترصفه، وعدم ضبط عواطفه

ومن أكرب أسباب التفاوت بني العمر الزمني والعمر العقيل والعاطفي،       
ًمـا، فالولـد منعـزل عـن انفصال الصغار عن الكبـار، وعـدم االلتقـاء إال ملا

الكبار بسبب الدراسة واأللعاب، والشبكة العنكبوتيـة، ثـم االسـرتاحات، 
وتكوين جمموعات شبابية، تعمق البعد عن الكبار، ومن ثـم يقـدم الشـاب 
عىل الزواج ورصيده من جتارب احلياة، ومن العقل املكتسب، والقدرة عىل 

ًكاد يكون معدوما، وقد أشار ، والدربة عىل حل املشاكل، يةحتمل املسؤولي
ـه ـاء أرسة بقوـل ـزواج، واـجلـدير بإنـش ـل لـل ـبحانه إىل املؤـه %ãΑ (: اهللا ـس ỳ Ìh�9$# 

šχθãΒ≡§θs% ’n?tã Ï!$|¡ÏiΨ9$# $yϑÎ/ Ÿ≅�Òsù ª!$# óΟßγŸÒ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷è t/ !$yϑÎ/uρ (#θà) xÿΡr& 
                                                

 ).٢/١٠١٨) (١٤٠٠(ومسلم كتاب النكاح، ح) ٧/٣) (٣(تاب النكاح، حرواه البخاري، ك)  ١(
    ).٩/١١١(فتح الباري )  ٢(
 .املصدر السابق، املوضع نفسه)  ٦(
  .٤٠٩، ١٤٠أصول علم النفس، ص : انظر)  ٤(



 

 

 

ôÏΒ öΝ ÎγÏ9≡uθøΒr&  ( )غي أن يتحىل فقد أشارت هذه اآلية إىل ثالث خالل ينب،  )١
 :هبا الزوج 

%Α " : قوـلـه تـعـاىل-أ  ỳ Ìh�9$# " وـمـن مـعـاين الرجوـلـة يف لـغـة الـعـرب :
الكامل، واالتصاف بصفات خترجـه عـن الصـغر والسـفه والتخنـث، ففـي 

وعـىل ذلـك : ُالرجل صفة يعنى بذلك الشدة والكامل، قال:( لسان العرب
 وقـال، ألكثر الرفـعأجاز سيبويه اجلر يف قوهلم مررت برجل رجل أبوه، وا

ًويف معنى ...إذا قلت هذا الرجل، فقد جيوز أن تعني كامله : يف موضع آخر
  وهبذا نعرف رس،)٢()أي فوق الغالم: كامل، وهذا رجل: هذا رجل: تقول

%ãΑ    ( :التعبري بقوله تعاىل ỳ Ìh�9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã    (     !$|¡ÏiΨ9$#   الذكور : ومل يقل
ناث، ففي هذا التعبري إثارة ملكامن الرجولة فيهم جتـاه هـذه قوامون عىل اإل

ًاملـسـؤولية العظيـمـة، إذ ال يـقـوم ـهبـذه القواـمـة حـقـا، إال ـمـن ـكـانوا رـجـاال  ً
 .)٣(ًحقا
أي بام خصهم به من   ) /yϑÎ/ Ÿ≅�Òsù ª!$# óΟßγŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt$ ( : قوله-ب      

وختىل ،ج من تشـبه بالنسـاءًخصائص متيزهم عن النساء، فليس أهال للتزوي
 .عن صفات الرجولة 

ـه-   ج $ (: قوـل yϑ Î/ uρ (#θ à) xÿΡ r& ô ÏΒ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r&    (  فالنفقــة مــن رضورات احليــاة
                                                

 . ٣٤: سورة النساء، اآلية)  ١(
 .باختصار) ١١/٢٦٦) (رجل(لسان العرب )  ٢(
 ). ١/٦٠٠(الالحم : كام يف سورة النساء، دتفسري آيات األح: انظر) ٣(



 
 

  
 

ريض - فاطمة بنت قـيس -صىل اهللا عليه وسلم-الزوجية، وقد نـهى النبي
ـا ـه-اهللا عنـه ـال ـل ـزوج بصــعلوك ال ـم ـن الـت ـؤمر ، )١(  ـع ـرتب ـي ـري اـل والفـق
 É#Ïÿ÷ètGó¡uŠø9uρ :اف، وحفظ الفرج والصوم، دون الزواج، قال تعاىلباالستعف

) tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰Ågs† % ·n%s3ÏΡ 4®Lym ãΝåκu�ÏΖøó ãƒ ª!$# ÏΒ   &Î#ôÒsù () ٢(. 
   :النفسية األمية -٥

واملراد بذلك نقص النضج االنفعايل، واخلـوف عـىل الـذات، وعـدم 
واعتقـاد  ،)٣( للدفاع عن الشخصـيةالثقة بالنفس، واستخدام وسائل بدائية

التنازالت والتضـحيات لرشيـك احليـاة، وغـض الطـرف عـن اهلنـات،  أن
ًتنازل مهني، وبخس حلق النفس، بينام يرى الناضج نفسـيا الطـرف اآلخـر 
كعضو من أعضائه، فليس ثمت غالب أو مغلوب، بل هناك أعضاء جلسـد 

ـــاىل ـــال اهللا تـع ô ( :واحــــد، ـق ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ Ν ä3 Å¡ àÿΡ r& % [`≡ uρ ø—r& 

(# þθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Ν à6 uΖ ÷� t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ ()مثـــــل ":ويف احلـــــديث، )٤ 
املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم، مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو 

ع األبعـدين، فـإذا كـان هـذا مـ ،)٥(" تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
 .  فكيف بمن جعل اهللا بينهام من القرب ماال يكون بني الوالد وولده 

                                                
 ).٢/١١١٤) (١٤٨٠(رواه مسلم، كتاب الطالق، ح)  ١(
 . ٣٣: اآلية: سورة النور) ٢(
 .١٤٠:النضج االنفعايل يف أصول علم النفس،ص: يستحسن االطالع عىل مبحث)  ٣(
 .٢١: سورة الروم، اآلية )  ٤(
 ).٤/٢٠٠١) (٢٥٨٩(رواه مسلم، كتاب الرب، ح)  ٥(



 

 

 

       
 : تولد املشاكل-٦

عند سـرب أحـوال املختلفـني مـن األزواج، نجـد أن البـدايات يسـرية 
 تكرب املشكلة، ثم تولد مشاكل ال ،سهلة، ثم باجلهل،  أو العناد، أو املكابرة

 :ً وقديام قيل ،ها ابتداءهناية هلا، إن مل يقض علي
 )١(ومعظم النار من مستصغر الرشر

ولكي تتضح حقيقة املراد بتولـد املشـاكل، إليـك هـذه القصـة املتكـررة يف  
 :واقعنا

     أرسة سعيدة مكونة من زوجـني عـاقلني متحـابني، وعـدد مـن األوالد، 
ك ًوذات ليلة عاد الزوج متأخرا من اجـتامع لـه مـع أصـحابه، وكـان يف ذلـ

ً يشء مـن اإلثـارة، فـراود امرأتـه فوجـد منهـا صـدودا، عتبـا عـىل عاالجتام ً
 يف زيارة أمها القريبة مـن ةًتأخره، فبات مغضبا، ويف الصباح استأذنت املرأ

 !..ال زيارة اليوم: سكنها، فقال بلهجة املغضب
ًوانطلق إىل عمله، وملا عاد ظهرا مل جيد الغداء، فـذهب إىل أقـرب مطعـم     
ُل، ثم عاد دون أن حيرض ألرسته طعاما، فاشتد غضب املرأة، وانطلقت فأك

إىل أهلها، فتأزمت األمـور، وتعقـدت املشـاكل، وامـتألت األنفـس غيضـا 
 ..!وغضبا، وطال اهلجر

ومل يعد االستقرار إىل هذه األرسة إال بعد تدخل عقالء، وظهور مستور     
                                                

احلوادث مبداها كل :  ، وصدره٢٥:ديوان الصبابة له، ص: عجز بيت البن أيب حجلة، انظر) ١(
   .من النـظـر



 
 

  
 

الـزوجني عـىل املشـكلة يف خمبوء، ما كـان ينبغـي أن يظهـر، ولـو قىض أحـد 
 . مهدها، ملا وصلت إىل ما وصلت إليه 

   MM :ولـقـد ـحـذرنا اهللا تـعـاىل ـمـن ـنـزغ الـشـيطان فـقـال ـسـبحانه
  P    O  N  W  V  U  TS  R  QL)وقـــال جــــل وعــــال   ،)١: 

M     ̂   ]  \  [Z  Y  X   W  VU   T  S  R  Q   P
  a  ̀    _L)٢( . 

 : عدم تنظيم الدخل املادي -٧
    إن عدم الوضوح يف دخل الزوج، وعدم وضع ميزانيـة لـألرسة، وإبعـاد 
ًاملرأة عن إعدادها، جيعلها تطالـب بـأمور قـد تفـوق طاقـة الـزوج ماديـا أو 
ًمعنويا، مما جيعله متوترا قلقا، وقد تتهمه بالبخل، وتبدأ يف إثارة مشـاكل ال  ً ً

 .تنتهي 
فال إرساف يصل إيل حد ، إلنفاق   واإلسالم يريب أتباعه عىل االعتدال يف ا

والقاعـدة يف هـذا قولـه ، وال إمساك يصل إىل حد البخـل والتقتـري، التبذير
وقوله  ،)٣() %tÏ%©!$#uρ !#sŒÎ) (#θà)xÿΡr& öΝs9 (#θèùÌ�ó¡ç„ öΝs9uρ (#ρç�äIø)tƒ tβ%Ÿ2uρ š÷t/ š�Ï9≡sŒ $YΒ#uθs  ( :تعاىل
Ô  Ó  Ò  Ñ   (:ـمـع قوـلـه تـعـاىل )٤() βÎ) tÍ‘Éj‹t6ßϑø9$# (#þθçΡ%x. tβ≡uθ÷zÎ) ÈÏÜ≈u‹¤±9$#¨  ( :تعـاىل

                                                
 .٢٠٠:  اآلية،سورة األعراف)  ١(
 .٥٣:سورة اإلرساء، اآلية )  ٢(
 .٦٧:سورة الفرقان، اآلية )  ٣(
 .٢٧:سورة اإلرساء، اآلية )  ٤(



 

 

 

  Ö  Õ×(  )١(  . 

ِّومما يؤسف له أن كثريا من الشـباب، خيلـون هبـذه التعـاليم الربانيـة،  ً
إما بسـبب التقتـري، أو ، فتسوء العرشة الزوجية، فيقعون يف أحد طريف الذم

 .ذير بسبب الفقر، وتراكم الديون، نتيجة اإلرساف والتب
 :  سوء اخللق - ٨

      إن سوء خلق أحد الزوجني، وبذاءة لسانه، وعصبيته، ورسعة غضـبه، 
من أعظم مثريات املشاكل، وتعظم املشكلة إذا ظن الطرف اآلخر أن سـوء 

 !.اخللق ناشئ عن عدم االحرتام، ومعرفة القدر 
ليـه، واملـالذ       إن احرتام املرء هو طريق حبه، بل هو املنـزل الذي يـأوي إ

الذي يلجأ إليه، والقلب ال يستطيع حب من ال يبادلـه االحـرتام والتقـدير 
º  (  :والتوقري، وقد أرشدنا اهللا تعاىل إىل كليات االحرتام املتبادل يف قوله

Ã  Â    Á   À    ¿    ¾     ½  ¼   »       Î    Í   Ì  Ë   Ê   É     È   Ç   Æ   Å   Ä
 Ó   Ò   Ñ  ÐÏ    Ô      Õ      Ö  à   ß   Þ  ÝÜ   Û  Ú    Ù   Ø   ×
ã   â  á ( )٢( . 

 :      اتكالية أحد الزوجني -٩
      إن إمهـال أحـد اـلـزوجني املنــزل واألطـفـال، وجعـل الـعـبء كلـه ـعـىل 
الطرف اآلخر، يشعره بالظلم فتسوء نفسيته، ويقل عطاؤه، فتتولد املشاكل، 

ـاىل ـول اهللا تـع ـراد األمــة ـق ـرآن ألـف ـات الـق ـن توجيـه Á  :   : وـم   À   ¿

                                                
 .٩: سورة احلرش، اآلية )  ١(
 .١١: ورة احلجراتس)  ٢(



 
 

  
 

Ð   Ï   Î     Í ÌË  Ê   ÉÈ      Ç   Æ   Å   Ä  ÃÂL)ــــــول  ،)١ ويـق
 صـىل -ويقـول  )٢(" خريكم خريكم ألهله ":-صىل اهللا عليه وسلم-النبي 

 .)٣(" ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه":-اهللا عليه وسلم 

 : )٤( إثارة الغرية-١٠

لشك، فال تنبعث الغرية التي تكمل السعادة الزوجية عند ابتعاد شبح ا 
فطر اهللا عليها الزوجني، ويكون هذا بالبعـد عـن مـواطن الريبـة، كـاملواقع 
ـري  ـرأة يف وـقـت ـغ ـبوهة، وخــروج اـمل ـاكن املـش ـة، والســفر إىل األـم اإلباحـي
مناسب، أو عملها يف مكان ال يـرىض عنـه الـزوج، أو يتـوجس منـه ريبـة، 

 صـىل اهللا عليـه - فعـل النبـيواملؤمن مطالب بنفـي التهمـة عـن نفسـه، كـام
إنام هي !  عىل رسلكام ": بقوله للرجلني الذين مرا به ومعه زوجته –وسلم 

 إن الشيطان يبلغ مـن ابـن آدم مبلـغ الـدم، وإين ": ثم فال"صفية بنت حيي
، والعاقل ال يفتح عـىل نفسـه ثغـرة،  )٥("خشيت أن يقذف يف قلوبكام شيئا 

 .يه حياته، ويقيض عىل سعادته يدخل منها الشيطان، فيفسد عل
ومما يثري غرية املرأة وصـف حماسـن أخـرى، أو احلـديث عـن التعـدد بـال  

                                                
 .٢: سورة املائدة، اآلية )  ١(
) ١٨٢٩(كتاب اإلمارة ح  ومسلم، )٧/٤٧)(١١٨(ح  كتاب النكاح، البخاري، رواه) ٢(

)٣/١٤٥٩. ( 
 ) .١/١٧)(١٢(رواه البخاري، كتاب اإليامن ح)  ٣(
 .١٤٣ص : أرسار احلياة الزوجية: للتوسع انظر )  ٤(
 )٣/١٠٦)(١٣٩(حرواه البخاري، كتاب االعتكاف، )  ٥(



 

 

 

̀  M   a :مربر، وهذا من األذية التي هنى اهللا عنها يف قوله سـبحانه
k  j  i  h  g  f  e  d   c  bL)١( . 

 : عدم التجديد يف حياة الزوجني -١١
 والفـراغ قاتـل، والتكـرار سـبب للسـأم، إن نمط احليـاة الواحـد ممـل،     

وخيفف هذا جتديد احلياة واألوضاع، الذي ينبغي أن يتناسب مع القدرات، 
ًفـهـو ـكـام يـكـون يف الطـعـام واللـبـاس، فإـنـه يـكـون أيـضـا بإـضـافة عـمـل إىل 
األرسة، كاشرتاك يف مسـابقة، أو قـراءة كتـاب، أو صـيام تطـوع، أو زيـارة 

ـارب، أو ـخـروج  ـأـق ـنح ، أو ازهةـلـن ـان، أو ـم ـري املـك ـتغالل العـطـل لتغـي ـس
 ...الزوجة إجازة مطولة لزيارة أهلها

ومما يعني عىل جتديد احلياة اللهو مع الزوجة، واللعب، واملداعبة، فهذه    
ـاة،  األـمـور ـتـدخل الرسور ـعـىل قلبـهـا، وـتـقيض ـعـىل اـلـنمط الواـحـد للحـي

 وقـد قـال رسـول والتكرار اململ لألعامل، والرتابة التي تدعو إىل السـآمة،
 كل ما يلهو به الرجل املسلم باطل، إال رميـه " - صىل اهللا عليه وسلم-اهللا

 - وملا أخرب جابر)٢("بقوسه، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله، فإهنن من احلق 
 ": ً أنه تزوج ثيبا قال له- صىل اهللا عليه وسلم - رسول اهللا -ريض اهللا عنه 

 .)٣("هال جارية تالعبها وتالعبك 

                                                
 .٥٨: سورة األحزاب، اآلية)  ١(
صحيح :وصححه األلباين، انظر)١٧٤/ ٤)(١٦٣٧(رواه الرتمذي،كتاب فضائل اجلهاد،ح)  ٢(

 ).٢/٨٣٣)(٤٥٣٤(اجلامع الصغري، ح
 ).٧/٨) (١٧( رواه البخاري، كتاب النكاح، ح)  ٣(



 
 

  
 

إن احلياة مجيلة إذا كان الـزوج مصـدر إسـعاد، وعامـل أنـس، ومكمـن    
 أفضل األعامل أن تـدخل عـىل أخيـك ": عطاء، ومنبع فيض، ويف احلديث

ًاملؤمن رسورا، أو تقيض عنه دينا، أو تطعمه خبزا ً ، والقاعـدة الرشعيـة )١("ً
 بـمـن  اـبـدأ": ـكـل مـسـلم ـهـي الـتـي أـكـد عليـهـا دينـنـا، وينبـغـي أن يراعيـهـا

 .)٢("تعول

 :  وسائل اإلعالم -١٢
    لبعض وسائل اإلعالم دور يف إثارة املشاكل الزوجية، فهي تغرس صورة 
غري حقيقية للحياة الزوجية، وتضخم دور مـا يسـمى باحلـب، ويعنـون بـه 
ًـنـزوة الـشـهوة اجلنـسـية، ـكـام أن لإلـعـالم دورا يف إفـسـاد ـمـا ـبـني اـلـزوجني، 

ـذي تتـعـرض  ـرأة، ومطالبتـهـا باـسـتيفاء حقوقـهـا، بتـضـخيم الظـلـم اـل ـلـه اـمل
ّوالتنمر عىل بعلهـا، والتـذمر مـن ثوابـت دينهـا، وأعـراف جمتمعهـا، فتبـدأ 

 .)٣(سلسلة من املشاكل التي قد تؤدي إىل الطالق
ويتجىل خطر اإلعالم بمعرفة من يوجهه يف اجلملة، وهـم أهـل الكتـاب،    

ــد قـــال اهللا تعـــاىل M Ù :وـق   Ø    ×   Ö   Õ   Ô   Ó  Ü   Û  Ú   

                                                
، و البيهقي يف شعب اإليامن، ٩٥: ص) ١١٢(رواه ابن أبى الدنيا يف كتاب قضاء احلوائج،ح)  ١(

) ١٠٩٦(صحيح اجلامع الصغري، ح:بنحوه، وهو حديث حسن، انظر)٦/١٢٣)(٧٦٧٨(ح
ضعفه املنذري، لكنه حسن ) :١/١٥٢)(٤٥١(، وقال العجلوين يف كشف اخلفاء ح)٢٤٧/ ١(

 .لشواهده 
 ).٢٢٨ / ٢) (٣٠(رواه البخاري، كتاب الزكاة، ح)  ٢(

 .١٦٧، ونحو أرسة سعيدة ص٦٥ املجتمع، ص اإلسالم وبناء: انظر)  ٣ (



 

 

 

à       ß   Þ   ÝL)وـقــال تـعــاىل ،   )١: M        ̀    _  ̂   ]  \  [  Z   Y  X  W

e  d   c  b  a L) ٢(.  

 : )٣( العالقة اجلنسية-١٣
لقد قرر بعض املتخصصني بأن وراء كل اضطراب جنيس بني الـزوجني      

القـة مشاكل زوجية، والواقع يشهد أن هلذا القول نصيبا مـن الصـحة، فالع
السـكن، واملـودة،  اجلنسية السليمة أمر رضوري يف كـل زواج سـعيد؛ ألن

والرمحة بني الزوجني، تضعف إذا سـاءت هـذه العالقـة، وألن عـدم إرواء 
ًـهـذه الغرـيـزة لـفـرتة طويـلـة، يـسـبب ـتـوترا وقلـقـا وارتياـبـا، ـبـل ويف بـعـض  ً ً

 .ًاألحيان نفورا بني الزوجني 
 

إىل أن ـهـذا ـهـو الـسـبب احلقيـقـي للتـغـري     وـقـد ال ـيـتفطن بـعـض األزواج 
 .املفاجئ يف أخالق امرأته، وإثارهتا للمشاكل، وألتفه األمور 

   ومن اجلدير بالتحـذير الـدخول يف حلقـة مفرغـة مظلمـة، إذ إن املشـاكل 
 الزوجية تولد حزنا وقلقا ومها وغام، فتضـعف القـدرة اجلنسـية، وضـعفها 

يس، فتـفـرت العالـقـة ـبـني اـلـزوجني، يزـيـد املـشـاكل، فيـسـتمر الـضـعف اـجلـن
 . ًويصبح بينهام سياجا من الوهم، إذ يتومهان مرضا أو عينا أو سحرا

                                                
 .١٠٠: سورة آل عمران، اآلية )  ١(
 .١١٨: سورة آل عمران، اآلية )  ٢(
، والزوج والزوجة ص ١٨٩، وأرسار احلياة الزوجية ص١٢٠ص : اللقاء بني الزوجني : انظر)  ٣(

٨٢. 



 
 

  
 

ُ وأخريا أمهس يف أذن كل زوج أن ال يسمع امرأته كلمة ال أحبك، أو : ً
أفكر يف طالقك، مهام سـاءت العالقـة بيـنهام؛ ألن احلـب عنـد املـرأة يعنـي 

 احلياة، وإذا انكرس قلـب املـرأة بسـامع تلـك احلياة، فإذا فقدته فكأنام فقدت
 .النغمة النشاز صعب ترميمه 

، ومـن )١() /èδρç�Å°$tãuρ Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î£ ( :إن عىل الزوج أن يتـذكر قـول اهللا تعـاىل
 املعروف إشعارها بالدفء، واحلنان، واألمان، مهام كـتم القلـب مـنأعظم 

 . بغض أو غضب 
ة للمشاكل الزوجية، ولعل يف الورقات التاليـة      هذه أبرز األسباب املسبب

ً عالجا جذريا هلذه املشاكل، مبنـيا عىل كتاب اهللا، وسـنة رسـول اهللا  صـىل -ً
 ولعيل بـذلك أسـتطيع تقريـب يشء مـن هـدايات القـرآن -اهللا عليه وسلم

ٍلألجيال الناشئة، التي تبحـث عـن حلـول ملعاناهتـا، يف مصـادر غـري أمينـة، 
ُقدير حلول ألقوام يف بيئات خمتلفة عن بيئتنا، وأسست عىل وهي عىل أقل ت

واقع غري واقعنا، فام يناسبهم قد ال يناسبنا، وما يكون دواء هناك، قد يكون 
 . واهللا املوفق ،داء هنا

                                                
 .١٩سورة النساء، اآلية )  ١(



 

 

 

 


 
 غلـيظ ينظر اإلسالم إىل عقد النكاح نظرة إكبار وإجالل، فهو ميثاق

šχ (بنص قول اهللا تعاىل õ‹ yz r& uρ Ν à6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹ Î= xî ()وهـو عقـدة النكـاح يف )١ 
ــه تعـــاىل ρ÷ (: قوـل r& (# uθ àÿ ÷è tƒ “ Ï% ©! $#  Íν Ï‰ u‹ Î/ äο y‰ ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9  : ويف لســـان العـــرب)٢()  #$

عقـدت احلبـل فهـو معقـود، : يقال... ُحجم العقد، واجلمع عقد: العقدة(
العهد، واجلمع عقود، وهي : والعقد... منه عقدة النكاحوكذلك العهد، و

 .)٣()أوكد العهود 
 أن املـرأة تـنكح بكلمـة اهللا، - صىل اهللا عليه وسلم -وأخرب الرسول 

فـاتقوا اهللا يف النسـاء، ... ":وتؤخذ إىل بيت زوجهـا بأمـان اهللا، حيـث قـال
 .)٤("فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا 

وـقـد ـحـرص اإلـسـالم ـعـىل حـفـظ األرسة ـمـن التـهـدم، وأبـعـد عنـهـا 
أسباب التصدع، وعالج ما قد يطرأ عليها مـن عوامـل االنحـالل، ويظهـر 

 فقد ينفـر " العالج النفيس للنفور الزوجي"ًهذا جليا فيام يمكن أن نسميه 
لـه الرجل من امرأته، ويشعر بكرهها، وال جيد هلا من املحبة واملودة ما حيم
ـاىل ـة يف ـقـول اهللا تـع ـذه احلاـل ـرآن ـه ـالج الـق ـا يف عصــمته، ويـع  :ـعـىل إبقائـه

                                                
 .٢١: سورة النساء، اآلية )  ١(
 .٢٣٧: ورة البقرة، اآلية س)  ٢(
 .باختصار) ٢٩٨-٢٩٦/ ٣ (" عقد "لسان العرب )  ٣(
 ).٢/٨٨٦) (١٢٨(رواه مسلم، كتاب احلج، باب حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم، ح)  ٤(



 
 

  
 

) £ èδρç� Å°$ tã uρ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 β Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. # |¤ yè sù β r& (#θ èδ t� õ3s? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅ yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠÏù 
# Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 ()١( . 

انئ امرأته من ولعل يف الوقفات التالية ما جييل هذا العالج، ويمنع ش
 : تعجيل الفراق، أو التفوه بالطالق 

β ( : يف قوله تعاىل-ًأوال Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì�x. # |¤yèsù β r& (#θ èδt� õ3s? $ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yèøg s† uρ ª!$# 
ÏµŠ Ïù # Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 ( وعدم ،إرشاد للمسلم إىل حتمل املكروه املبغض من املرأة 

ًسببا للفراق، فثمت جوانب خري، قد التعجل بفراقها، وأن ال يكون الكره 
 -وسـلم  صـىل اهللا عليـه -يكون الكره حجبها، وهذا ما أرشد إليـه النبـي 

 أو "ًال يفـرك مـؤمن مؤمنـة، إن كـره منهـا خلقـا ريض منهـا آـخـر": بقولــه
 .)٢(" غريه ":قال

وهذا شـأن العاقـل يف تعاملـه مـع سـائر بنـي آدم، مـن أب أو ابـن أو 
الخ، فال يكاد يوجد من يسلم من عيب أو ...ؤوسصديق أو رئيس أو مر

 :نقص 
 )٣(ومن ذا الذي ترىض سجاياه كلها      كفى باملرء نبال أن تعد معايبه

وإذا كـان األـمـر ـكـذلك مل يبـق إال التحـمـل، وـغـض الطـرف ـعـن بواـعـث 
ًالكره، واالنشغال باملحاسن املوجودة يف املرأة، وهبذا ينقلب البغض حبـا، 

 . كام هو مشاهد والكره مودة،
                                                

 .١٩: سورة النساء، اآلية)  ١(
 ). ٢/١٠٩١) (١٤٦٩( رواه مسلم،كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء،ح) ٢(
 ) .١/٤٥٦(خزانة األدب : يد بن خالد املهلبي، انظر البيت ليز) ٣(



 

 

 

ً قد يكـون سـبب الكـره أمـرا طارئـا مـن خصـومه أو نـزاع، أو -ًثانيا ً
اختالف وجهات نظر، وعالج هذا بالتأين، وعدم التعجل، ومما حيمل عىل 
ذلك التفطن إىل أن يف العجلة فوات خري كثـري، أو حصـول مكـروه يفـوق 

β  (:املكروه الـذي هـرب منـه، وهـذا ينـدرج يف قولـه تعـاىل Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. 

# |¤yè sù β r& (#θ èδ t� õ3 s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù # Z� ö� yz # Z��ÏW Ÿ2 (. 

 وإبــهامه؛ لتـذهب " خـري" من لطيف تعبري القرآن تنكري لفظ -ًثالثا
ـنفس مــذاهب شــتى ـاختالف ،اـل ـف ـب ـامح الرجــال ختتـل ـوم أن مـط  ومعـل

أمثلـة هلـذا اخلـري، حاجاهتم، وميوهلم وآماهلم، وقـد ذكـر بعـض املفرسيـن 
 تعـم "خـري"، واحلق أن لفظـة )١(كالولد الصالح، وعطفه عليها بعد الكره 

كل ما حتتمله الكلمة يف السياق من معنى، فقد يكون يف املرأة املكروهة دين 
ًتؤثر به عىل زوجها، أو تكون به سببا لصالح ذريته، وقد يكون عندها من 

 أو تســتقيم صـحته، ، أو يكثر مالهحسن الرأي ما تعظم به منـزلة زوجها،
بخالف ما قد يكون عند غريها مـن ضـعف ديـن، أو سـوء رأي، أو تبـذير 
: ِمال، مما يشتت شمل الرجل، أو يفقره، أو يفقده عزه، وصدق اهللا القائل

) # |¤tã uρ β r& (#θ èδ t� õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ ×� ö� yz öΝ à6©9 ( # |¤tã uρ β r& (#θ ™6 Ås è? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @� Ÿ° 

öΝ ä3 ©9 ( )٢(. 

β":( قـال أبـو السـعود Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. "  وسـئمتم صـحبتهن بمقـتىض

                                                
 ).٤٧٧/ ١(طبعة شاكر، وتفسري القرآن العظيم ) ٨/١٢٢(تفسري الطربي : انظر)  ١(
 .٢١٦: سورة البقرة، اآلية)  ٢(



 
 

  
 

الطبيعة، من غري أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك، من األمور املذكورة، 
 &|¤yèsù βr# (معـارشهتن فال تفارقوهن بمجرد كراهة الـنفس، واصـربوا عـىل

(#θèδt�õ3s? $\↔ø‹x© Ÿ≅yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠÏù #Z�ö�yz #Z��ÏWŸ2 (  علة للجزاء، أقيمت مقامه،  لإليذان
ـل ـاه، كأـنـه قـي ـإن كرهتـمـوهن فاـصـربوا عـلـيهن ـمـع : بـقـوة اـسـتلزامها إـي ـف

ًالكراهة، فلعل لكم فيام تكرهونه خريا كثريا ليس فيام حتبونه  ً. 
فقـد :  تامة رافعة ملا بعدها، مستغنية عـن تقـدير اخلـرب، أي"عسى"و

ًا جعل اهللا فيه خريا كثريا، فإن النفس ربام تكره مـا هـو َّقربت كراهتكم شيئ ً ً
أصلح يف الدين، وأمحـد عاقبـة، وأدنـى إىل اخلـري، وحتـب مـا هـو بخالفـه، 

 .فليكن نظركم إىل ما فيه خري وصالح، دون ما هتوى أنفسكم 
ْوذكر ّالفعل األول مـع االسـتغناء عنـه، وانحصـار العليـة يف الثـاين،  ِ ِ

 مفعوـلـه؛ ليفـيـد أن ترتـيـب اـخلـري الكـثـري ـمـن اهللا ـلـيس للتوـسـل إىل تعـمـيم
ًخمصوصا بمكروه دون مكروه، بل هـو سـنة إهليـة، جاريـة عـىل اإلطـالق، 

مـادة مـن ) يعنـي كـره الزوجـة(حسب اقتضاء احلكمة، وأن مـا نحـن فيـه 
موادها، وفيه من املبالغة يف احلمل عىل ترك املفارقة، وتعميم اإلرشاد مـاال 

 .)١()خيفى 

# ( :وقال ابن عاشور بعد أن فرس قوله تعاىل      |¤ tã uρ β r& (#θ èδ t� õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ 

×� ö� yz öΝ à6 وهذه حكمة عظيمة، إذ قد تكره النفوس ما يف عاقبته خري، :( ) 9©
فبعضه يمكن التوصل إىل معرفة ما فيه من اخلري عند غوص الرأي، وبعضه 

                                                
 ).١٥٨/ ٢(تفسري أيب السعود )  ١(



 

 

 

اإلرشاد : واملقصود من هذا... ر للناسًقد علم اهللا أن فيه خريا، لكنه مل يظه
ـدم االغــرتار  ـب األشــياء، وـع ـرأي يف عواـق ـل اـل ـر، وتغلـغ ـامق النـظ إىل إـع
بالبوارق الظاهرة، وال بميل الشهوات إىل ما يف األفعال مـن مالئـم، حتـى 
ـا  يـسـربه بمـسـبار اـلـرأي، فيتحـقـق ـسـالمة حـسـن الـظـاهر، ـمـن ـسـوء خفاـي

 . ) ١ ()الباطن

 ممـا سـبق أن األرسة املسـلمة ال تبنـى عـىل احلـب وحـده،  يفهـم-ًرابعا      
ًفاحلب عمل قلبي، والقلب قلب، وما حتبه اليوم قد تكرهه غدا، والعكـس  ُّ
بالعكس، ولذا ال ينبغي أن تكون العالقة الزوجية ريشـة يف مهـب الـريح، 

 . العاطفة، ومحاقة اهلوىزوةـلنوعرضه 
-ها، فقال عمر بن اخلطاب ّلقد هم رجل أن يطلق امرأته ألنه ال حيب

فأين الرعايـة ! وهل مل تبن البيوت إال عىل احلب؟!  وحيك"-ريض اهللا عنه
  .)٢("!والتذمم؟

ًإن كثريا من بيوت املسلمني اليوم تتصـدع، بـل تتهـدم بسـبب الغـزو 
اإلعالمي املؤثر، الذي يصور الزوجني بصورة العاشقني اهلائمني، يكتنفهام 

، مع تضخيم ما يسمونه احلـب، وهـم يعنـون بـه حب واله، وغرام مسعور
 . العاطفية، وامليل اجلنيس املحدود زوةـنال

وقد اكتسح اإلعـالم مسـاحة كبـرية، مـن عقـول الفتيـان والفتيـات، 
وصاروا يطمعـون إىل حتويـل مـا يرونـه مـن متثيـل عـرب الشاشـة، إىل واقـع 

                                                
 ).٢٨٧/ ٣(التحرير والتنوير )  ١(
 .٤٢٦:منهج السنة يف الزواج، ص)  ٢(



 
 

  
 

 !!.ملموس، حيياه الزوجان طول العمر
اة الزوجيـة الواقعيـة يعرتهيـا شـد وجـذب، فاحلي!! وهيهات هيهات

وحلو ومر، وصفو وعكر، وحب وبغض، ورضا وسخط، وهذا واقع كل 
متعارشين، ولو لفرتة يسرية، فكيف بزوجني قررا االرتبـاط مـدى العمـر، 

ِّوما أصدق قول كثري ُ)١(:  

 وعن بعض ما فيه يمت وهو عائب ومن ال يغمض عينه عن صديقه   
  جيدها وال يسلم له الدهر صاحب  كل عثــرة          ً  ومن يتتبع جاهدا

       
  :)٢(وقال بشار بن برد

  ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه ًأنت مل ترشب مرارا عىل القذى      إذا 
  :)٣(وقال زهري بن أيب سلمى

 ومن مل يصانع يف أمور كثرية              يرضس بأنياب ويوطأ بمنسم      
القرآن الكريم ترفع االهتاممـات، ومتـأل فـراغ الـنفس، إن توجيهات 

وتصور واقع احلياة كام هو، من غري شطط وال شطح، فإذا أراد الزوجان أن 
يعيشا حياة السعادة،  واألمن، والسالم، فليتدبرا كتاب اهللا، وليمتثال أمره، 
 :وليصرب كل واحد منهام عىل ما يسوؤه من اآلخر، وليتذكر قول اهللا تعـاىل

                                                
 .١٥٤: البيتان لكثري عزة، انظر ديوانه)  ١(
 .٣٠٩/ ١: ديوانه: انظر)  ٢(
 .٢٩ص : رشح ديوانه : انظر)  ٣(
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وثمت أمر نـهمس به يف أذن العروسني، فقد يشنأ أحـدمها اآلخـر يف 
ـأة،  ـن املفاـج ـببه يشء ـم ـذا يف الغاـلـب ـس ـيعلام أن ـه ـر، ولـكـن ـل ـة األـم بداـي

نقص أو العيب مل يكـن يف واكتشاف اآلخر عىل حقيقته، وبروز يشء من ال
 .احلسبان 

وعالج هذا بالصـرب والتلطـف، فرسعـان مـا يـألف أحـدمها اآلخـر، 
ويرىض به، فينمو احلـب بيـنهام، وتتقـوى روابـط األلفـة واملـودة، ويغتـبط 
أحدمها باآلخر، حتى إنه ينكر عىل نفسه تلك احلالة النفسية التي مر هبـا يف 

 .مقتبل احلياة الزوجية 

                                                
 .٣، ٢: سورة الطالق، اآليتان)  ١(



 
 

  
 

 
 

 
قد يكون الزوجان عاقلني راشـدين، راغبـني يف بقـاء عقـدة النكـاح، 
كارهني لالنفصال، ولكن يقـع بيـنهام نـزغ شـيطان، أو هـوى، أو مصـلحة 
معينة، أو اختالف يف وجهات النظر، ومن ثم ينظر أحدمها أو كالمهـا مـن 

ية املتنازع عليها وحسب، وهبذا تتكدر منظار ضيق، ومن خالل تلك القض
احليـاة الزوجـيـة، وـيـدخالن يف نـفـق مظـلـم ال هناـيـة ـلـه، وحينـئـذ الـبـد ـمـن 
احلسم، وفض النـزاع، ووضع حد لتلك املشكلة، وقد عـالج القـرآن مثـل 

إمـا قطـع مـادة : تلك القضية بام يعرف بتخيـري املـرأة، فتختـار أحـد أمـرين
ري اإلشكال، وإما الطـالق؛ لكـي تتهيـأ هلـا النـزاع، واإلعراض كلية عن مث

 .فرصة اختيار الطريق الذي يناسبها، واحلياة التي تصبو إليها 
 :ويف الفقرات التالية بيان ذلك 

¥  ( :  قال اهللا تعاىل-ًأوال   ¤   £    ¢             ¡    �   ~   }  |   {

 ª   ©    ¨   §   ¦$   ²    ±   °  ¯                 ®   ¬
µ  ́      ³  »    º   ¹      ¸   ¶  (

)١( .        
ما يكشف مالبسات نـزول هـاتني اآليتـني، فقـد  وقد جاء يف السنة   

 لنفسـه ولنـسـائه معيشـة الكـفـاف، - ـصـىل اهللا عليـه وـسـلم -اختـار النبـي 
والرضا بأدنى القوت، وقد كان يميض الشهر والشهران ال يوقـد يف بيوتـه 

                                                
 .٢٨،٢٩سورة األحزاب، اآلية )  ١(



 

 

 

ن نساؤه راضيات صابرات، حتى رأين املال ، وكا)١(نار، اكتفاء بالتمر واملاء
ـنهن- يف أنفسهن  فتحركـت- صىل اهللا عليه وسلم -يفيض بني يديه   - ريض اهللا ع

ملا نرص اهللا : ( الرغبة يف تغيري احلال، وطمعن يف زيادة النفقة، قال أبو حيان
ظـن أزواجـه أنـه  )٢(ّنبيه، وفرق عنه األحزاب، وفتح عليه قريظة والنضـري

! يـا رسـول اهللا : نفائس اليهود، وذخائرهم، فقعـدن حولـه وقلـناختص ب
بنات كرسى وقيرص يف احليل واحللل، واإلماء واخلول، ونحن عىل ما نـراه 
من الفاقة والضيق، وآملن قلبه بمطالبتهن له بتوسـعة احلـال، وأن يعـاملهن 

  .)٣()بام يعامل به امللوك واألكابر أزواجهم

 مل يصـغ إىل تلـك املطالبـة، ومل -يـه وسـلمصـىل اهللا عل-ولكن النبـي 

                                                
، ومسلم، كتاب )٨/١٥٧) (٤٦(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب فضل الفقر ح: أنظر)  ١(

 ).٤/٢٢٨٣) (٢٩٧٢(الزهد ح
 سببه ذكر آية التخيري بعد ذكر بني قريظة،والراجح أن -رمحه اهللا-هذا وهم من أيب حيان )  ٢(

 : حادثة  التخيري إنام كانت يف السنة التاسعة، ويدل عىل ذلك أمور
وقال ) وآية التخيري نزلت سنة تسع اتفاقا): ( ٧/٤٣٨(قال احلافظ ابن حجر يف الفتح  - أ

 ).وهو املعتمد : ( د أن نقل ذلك عن احلافظ الدمياطيبع) ٩/١٩٧(يف موضع آخر 
 رواه " وكنا قد حتدثنا أن غسان تنعل اخليل لغزونا ": قول عمر يف قصة التخيري    -ب

ووجه ) ٥٠/ ٧) (١٢١(البخاري، كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته، ح
 .- اهللا عليه وسلم صىل-يف أواخر حياة النبي  االستشهاد أن االحتكاك بغسان إنام كان

إن أزواج النبي آنذاك تسع، وهذا مل -وفيهم أبو حيان يف املوضع السابق-قول املفرسين - ج
هـ، إذ إن زينب وأم حبيبة وصفية وميمونة إنام تزوج بـهن ٥غزوة قريظة سنة حني يكن 

 .سنة سبع 
  .ومل أجد ما ذكره أبو حيان يف كتب السنة املسندة) ٨/٤٧١(البحر املحيط )  ٣(



 
 

  
 

ـي  ـاة اـلـدنيا، وأـبـى إال أن يـظـل ـعـىل احلاـلـة األوىل الـت ـاع احلـي يلتـفـت إىل مـت
ًاختارها لنفسه، استعالء عىل رغبات النفس، وحرصا عىل الكامل الـبرشي  ً
ّاملنشود، وتفرغا للمهامت الكربى، وملا بالغت أزواجه يف املطالبة، نزلت آيتا  ً

دخل أبو بكر يستأذن عىل رسول :  قال - ريض اهللا عنه- فعن جابر.التخيري
ً فوجـد النـاس جلوسـا ببابـه، مل يـؤذن ألحـد - صىل اهللا عليـه وسـلم -اهللا

فأذن أليب بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاسـتأذن فـأذن لـه، فوجـد : منهم، قال
ً جالسا حوله نساؤه وامجا ساكتا، قال فق- صىل اهللا عليه وسلم-النبي  ً : ال ً

ُألقولن شيئا أضحك النبي يـا رسـول اهللا لـو :  فقال-صىل اهللا عليه وسلم-ً
 سـألتني النفقـة فقمـت إليهـا فوجـأت - يعني امرأتـه -رأيت بنت خارجة 

 هن حويل كام ": وقال-صىل اهللا عليه وسلم-، فضحك رسول اهللا )١(عنقها
ام عمـر إىل  فقـام أبـو بكـر إىل عائشـة جيـأ عنقهـا، وقـ"ترى يسألنني النفقة 

 -صىل اهللا عليـه وسـلم-تسألن رسول اهللا : حفصة جيأ عنقها،كالمها يقول
ًواهللا ال نسـأل رسـول اهللا شـيئا أبـدا لـيس عنـده، ثـم : ما ليس عنده، فقلـن ً

ًاعتزهلن شهرا، أو تسعا وعرشين }  |   (:  ثم نزلت عليه هـذه اآليـة،ً
º   « ( حتى بلغ )  {  ~   ¹ ائشـة فبـدأ بع: قال)   ̧     

ًإن أريد أن أعـرض عليـك أمـرا أحـب أن ال تعجـيل فيـه !  يا عائشة":فقال
 . "حتى تستشريي أبويك

 !.قلت وما هو؟ يا رسول اهللا:  قالت
                                                

 ). ١٩٠/ ١) (وجأ(لسان العرب : رضبه، انظر: اللكز، ووجأه بيده: الوجء) ١(



 

 

 

أفيك يا رسول اهللا :  اآلية، قلت-صىل اهللا عليه وسلم-فتال عليها الرسول 
َبل أختار اهللاَ ورسوله والدار اآلخرة، وأسألك أن ! أستشري أبوي؟ ال خترب ُ

ال تسألني امرأة مـنهن إال أخربهتـا، إن : امرأة من نسائك بالذي قلت، قال
ًاهللا مل يبعثني معنتا وال متعنتا، ولكن بعثني معلام ميرسا ً ًً")١(. 

 صـىل -ًوقد جاء يف رواية عمر للقصة ما يصور شيئا من معيشة رسول اهللا 
 يف مطـالبتهن -نهن  ريض اهللا عـ- وعذر أمهات املؤمنني -اهللا عليه وسلم 

حدثني عمر :  قال- ريض اهللا عنهام-بزيادة النفقة، فعن عبد اهللا بن عباس 
دخلـت ...  نساءه–صىل اهللا عليه وسلم -ملا اعتزل النبي : بن اخلطاب قال

صىل اهللا -طلق رسول اهللا :  ويقولون)٢(املسجد، فإذا الناس ينكتون باحلىص
: مرن باحلجـاب، قـال عمـر فقلـت نساءه، وذلك قبـل أن يـؤ-عليه وسلم 

يـا بنـت أيب بكـر قـد : فدخلت عىل عائشة فقلـت: ألعلمن ذلك اليوم، قال
مـايل : فقالـت! ؟-صـىل اهللا عليـه وسـلم-بلغ من شأنك أن تؤذي رسول اهللا 

 قال فدخلت عىل حفصـة بنـت ،)٣(عليك بعيبتك! ومالك يا ابن اخلطاب؟
 صـىل اهللا عليـه -ول اهللاأقـد بلـغ مـن شـأنك أن تـؤذي رسـ: عمر فقلت هلا

                                                
وبعضه يف ) ٢/١١٠٤)(١٤٧٨(ح... رواه مسلم، كتاب الطالق، باب بيان أن ختيري امرأته) ١(

 )٢٩٧(  ح"...  يا أهيا النبي قل ألزواجك": صحيح البخاري، كتاب التفسري باب قوله
)٦/٢١١  .( 

أنظر النهاية يف غريب احلديث . ن األرض باحلىص، وهو فعل املفكر املهموميرضبو: أي)  ٢(
 ).٥/١١٣) (نكت(

، )عيب(أنظر املصدر السابق . اشتغل بأهلك ودعني، وتعني حفصة، وعيبة الرجل أهله: أيب)  ٣(
)٣/٣٢٧.( 



 
 

  
 

 ال - صـىل اهللا وعليـه وسـلم -واهللا لقد علمـت أن رسـول اهللا ! ؟-وسلم 
فبكـت أشـد  -صـىل اهللا عليـه وسـلم -حيبك ولوال أنا لطلقـك رسـول اهللا 

فـدخلت عـىل ...هـو يف خزانتـه: أين رسـول اهللا ؟ قالـت: البكاء، فقلت هلا
عـىل حصـري، فجلسـت،  وهـو مضـطجع -صىل اهللا عليـه وسـلم  -رسول اهللا

فأدنى عليه إزاره، وليس عليه غريه، وإذا احلصري قد أثر يف جنبـه، فنظـرت 
 فإذا أنا بقبضة من شـعري -صىل اهللا عليه وسـلم-ببرصي يف خزانة رسول اهللا 
ًنحو الصـاع، ومثلهـا قرظـا :  معلـق، قـال)٢( يف ناحيـة الغرفـة، وإذا أفيـق)١(ََ

قلت يا نبـي اهللا ومـايل ال ! بن اخلطاب؟فابتدرت عيناي، قال ما يبكيك يا ا
أبكي؟ وهذا احلصري قد أثر يف جنبك، وهـذه خزانتـك ال أرى فيهـا إال مـا 

صـىل اهللا -أرى، وذلك قيرص وكرسى يف الثامر واألهنار، وأنت رسـول اهللا
 يا ابن اخلطـاب أال تـرىض ":فقال!  وصفوته، وهذه خزانتك–عليه وسلم 

 .)٣("بىل:  قلت"! دنيا؟أن تكون لنا اآلخرة وهلم ال
 خلزانة النبي -ريض اهللا عنه-إن الصورة الواضحة التي صورها عمر 

ـي رضــيها لنفســه -عليــه وســلم  صــىل اهللا-  تكشــف حالــة املعيشــة الـت
وألزواجه، وتبـني عـذر أمهـات املـؤمنني يف املطالبـة بزيـادة النفقـة، وهلـذا 

 -صىل اهللا عليـه وسـلم-بنه  بأهنن طال- رمحه اهللا -يستبعد ما ذكره أبو حيان 
                                                

 ).٧/٤٥٤(، )قرظ(شجر يدبغ به اجللد، أنظر لسان العرب : القرظ)  ١(
ح اهلمزة وكرس الفاء، اجللد الذي مل يتم دباغه، وقيل اجللد الذي دبغ بغري قرظ، بفت: األفيق)  ٢(

 ).١٠/٦) (أفيق(أنظر املصدر السابق 
 ).٢/١١٠٥(، )١٤٧٩(رواه مسلم، كتاب الطالق، ح )  ٣(



 

 

 

، بل واقع احلـال يبـني )١(أن يعاملهن بام يعامل به امللوك واألكابر أزواجهم
صـىل اهللا -أهنن يطالبن بأن يساوين بسائر أهـل املدينـة، ولكـن رسـول اهللا 

ً ريض لنفسه أدنـى حـد الكفـاف، يشـبع يومـا، وجيـوع يومـا، -عليه وسلم ً
فــإين : ال، قــال: ء؟ فــإن قــالواأعنــدكم يش: ًويــدخل عــىل أهلــه ســائال

 .)٢("صائم
 يعلم مما سبق أن عالج اخلالفات الزوجية بالتخيري ال يكون إال يف -ً     ثانيا

ـان الزوجــان يف متــام رشــدمها،  ـيام إذا ـك ـع ـف القضــايا الكــربى، وهــو ينـف
ّومعرفتهام بنتائج ترصفهام، فالرجل خيري امرأته بني الفراق، أو الكـف عـن 

ل، واإلعراض عن سبب النكد، وهـو هبـذا يعلـن برصاحـة ال مثري اإلشكا
مواربة فيها أنه لن يتنازل عام اختاره لنفسه، ولو أدى األمـر إىل االنفصـال 

 .والطالق 
وعىل املرأة أن ترتيث، وحتسب حساب املستقبل، وهل هنـاك ضـامن 
ًبكونـه خـريا مـن احلـارض، أو أن األمـر ال يعـدو أن يكـون كاملسـتجري مـن 

 .ضاء بالنار، والسيام إن كان بينهام مودة أو ذرية الرم
وعليها أن تتذكر أن املشكلة احلارضة جتعل عىل العينني قتامة حتجب 
رؤـيـة املحاـسـن، ـفـإذا وقـعـت كارـثـة الـطـالق، وأزـيـح الـسـتار ـعـن نتائـجـه 
الوخيمة، وآثاره النفسية واالجتامعية واملالية، نـدمت والت سـاعة منـدم، 

ً إين ذاكـر لـك أمـرا مـا ":لعائشة - صىل اهللا عليه وسلم - ويف قول رسول اهللا
                                                

 .ويؤكد عدم صحة هذا القول أين مل أجده يف دواوين اإلسالم املسندة ).٨/٤٧١(البحر املحيط )  ١(
 ).  ٢/٨٠٨) (١١٥٤( ح.. ه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة روا) ٢(



 
 

  
 

 خري دليل عىل أن هذه القضية الكربى، التي يرتتب "...أحب أن تعجيل فيه
 .ٍعليها هتدم أرسة، وتشتت أطفال، حتتاج إىل ترو ومشاورة 

 نلتمس حكمة اهللا يف اختيار نزول هذه اآلية بسبب مطالبـة نسـاء -ً     ثالثا
زيـادة النفقـة، والرغبـة يف يشء مـن متـاع احليـاة  - اهللا عليه وسلمصىل-النبي

الدنيا وزينتها، إذ إن هذه القضـية مثـار إشـكال يف كثـري مـن األرس، وعـىل 
ِمدار الدهر، فاملعروف أن لكل ٍ من الزوجني زاوية نظر، فاملرأة تركـز عـىل 

األحـوال، احلارض، وترغب يف التفوق عىل قريناهتا، أو جمـاراهتن عـىل أقـل 
ُّبينام يركز الرجل عىل املستقبل، ويعد العدة لتحسينه، ويكون هذا  ً غالبـا -ُ

 عىل حساب احلارض، ومن ثم حيتدم النـزاع بـني الطـرفني، وتكـون هـذه -
 مصدر إزعاج مستمر، فال املرأة راضية عن واقعها، - إن مل حتسم -القضية 

رضـاء زوجتـه، أو تكليـف وال الرجل مستعد باملجازفة بثروته، يف سـبيل إ
نفسه ما ال تطيق، إن كان قليـل ذات اليـد، فجـاء القـرآن الكـريم بـالعالج 

 تعـاليم القـرآن، ليكـون - صىل اهللا عليه وسـلم -احلاسم، وطبق الرسول 
 .قدوة للمسلمني، عرب األجيال املتكررة، والقرون املتعاقبة 

 ألوان تكريم اإلسالم للمرأة، ً  يف قضية التخيري نشهد لونا من-ًرابعا          
وذلك بتخيريها يف مصريها، فكام أن اخليار هلـا عنـد عقـد النكـاح، بالرضـا 
بالزوج أو عدمه، فكذلك يف بعـض األحـوال تعطـى اخليـار، بـأن تبقـى يف 
عصمة الزوج وفق إمكاناته، وما اختاره لنفسه، من أسلوب حياة، أو ختتار 

 .ياة ترضاها، وتسرتيح هلا البعد عن هذا الزوج، والبحث عن ح
 !.إن هذا اخليار مرتبط بإرادة الزوج : فإن قيل



 

 

 

نعم؛ ألنه بتخيريه امرأته ال جيوز له أن يطالبها باملهر، فهو الغارم :  فاجلواب
اخلارس، فإن أرادت أن تتحمل عنه الغرم واخلسارة، فلها ذلك يف أي وقت 

 . )١(تشاء، وهو ما يعرف باخللع
أعداء اإلسالم، من أن اإلسالم يظلم املرأة، ويلزمها بالعيش فأين ما يشيع 

 .يف كنف رجل ال حتبه، وال ترغب يف البقاء معه 

                                                
 ).١٠/٢٦٧(املغنى : انظر)  ١(



 
 

  
 




 
تصعب قيادة اإلنسـان، وتـتعرس إدارتـه، ويسـتحيل إرضـاؤه يف كـل 
حال، إذ يتنازعه ديـن وعقـل وفطـرة ومصـلحة وعـادة مـن جهـة، وهـوى 

ة وللملـك وشهوة و َطمـع وطمـوح مـن جهـة أخـرى، ثـم إن للشـيطان ملــّ
، كام أن هناك هرمونات تتحكم بانفعاالت اإلنسان وتوتره، وكـذلك )١(ملـّة

للظروف االجتامعية، والضغوط النفسية، واملشـاكل املحيطـة بـاملرء أثـر يف 
 .مزاجه وترصفه 

ذب ِّ إذا مل يـدرب نفسـه،وهي-بل إن من أبرز وجوه ضعف اإلنسـان 
 أن الكلمـة ترضـيه، وتسـخطه األخـرى، -خلقة، وبقي عىل حالة الطفولـة

ًوتفرحه ابتسامة أو موقف، وترتحه مثلها، فرحا وترحا قد يؤثر يف حارضه  ً
 .ومستقبله 

وهي عرضـة ،واحلياة  الزوجية ليست بمنأى عن هذا الواقع البرشي
ني زوجـني، لتقلبات القلوب، وانفعاالت األنفس؛ وهلذا لن تعدم سامع أنـ

 .وآهات قرينني، وكل منهام يندب حظه، وينعى قدره، ويشكو خله 
بل قد يتطور األمـر إىل هجـر ومصـارمة، وترفـع ومناكـدة، وهـو مـا 

 ." النشوز "أطلق عليه القرآن الكريم اسم 

                                                
حسن غريب ال : وقال) ٥/٢١٩)(٢٩٨٨(جزء من حديث رواه الرتمذي، كتاب التفسري، ح) ١(

 .ًنعلمه مرفوعا إال من حديث أيب األحوص 



 

 

 

وإذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وطريقته يف عالج هذا النشوز، تبني لنـا أنـه 
 : ثالثة أنواع

 :  نشوز الزوجة -ع األول النو
 (:      قـــال اهللا تعـــاىل ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïèsù £ èδρã� àf ÷δ $# uρ ’ Îû 

Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £ èδθ ç/ Î� ôÑ $# uρ ( ÷β Î* sù öΝ à6uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θäóö7 s? £ Íκ ö� n= tã ¸ξ‹ Î6y™  3 ¨β Î) ©!$# šχ%x. 

$ wŠ Î= tã # Z��Î6 Ÿ2 ()١(. 

 : عدة مسائل وحول هذه اآلية 
 (:   قوله تعـاىل-األوىل ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ (  اخلـوف يف لغـة العـرب

العلـم، وبـه فرس الليحـاين : واخلـوف:(...  ففي لسان العـرب،يأيت بمعنى العلم
Èβ (:قوله تعاىل Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î) (  ()٢(. 

 ( ذهب كثـري مـن املفرسيـن إىل أن معنـى قولـه تعـاىلولذلك   ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB 

 ∅ èδ y—θ à± èΣ (  : تعلمونه)يف هذا "اخلوف"ووجه رصف : ( ، قال ابن جرير)٣ 
 "العلــم" إىل "الظــن" يف قــول هــؤالء نظــري رصف "العلــم"املوضــع إىل 

رجـاء، ً مقرونـا ب"اخلـوف" وكـان ،ً شـكا"الظـن" إذ كـان ،لتقارب معنييهام
  : )٤( كام قال الشاعر،ًوكانا مجيعا من فعل املرء بقلبه

                                                
  .٣٤: سورة النساء، اآلية)  ١(
 ) .٩/١٠٠) (خوف(، لسان العرب ١٢٨:  اآلية سورة النساء،)  ٢(
 ) .٢/٤٨(واملحرر الوجيز ) ٢/٢٠٨(والبغوي ) ٨/٢٩٨(تفسري الطربي : انظر )  ٣(
  .٢٣ص: هو أبو حمجن الثقفي، انظر ديوانه )  ٤(



 
 

  
 

 )١()        أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها  وال تدفنني يف الفالة فإنني 
 يف ـهـذا املوـضـوع ـعـىل باـبـه، وـهـو توـقـع "اـخلـوف": وـقـال الفرـيـق اآلـخـر

، والقول األول أرجـح )٢(املكروه، وذلك بظهور أمارات النشوز وعالماته
 : ا يأيت مل

 . )٣( ثبوت هذا املعنى يف اللغة-١   
ـه تعــاىل-٢    ـة قوـل β÷ (:  دالـل Î* sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛ r& Ÿξ sù (#θ äóö7 s? £ Íκ ö� n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ (   فهــو

 .تفسري للنشوز، وأنه عدم الطاعة، ال اخلوف من عدم الطاعة 
 أنه ترتب عىل ذلك هجر، ورضب، ومثل هذا ال يكفي فيه جمرد توقع -٣  
 . واخلوف منه ،نشوزال
ً أن كثريا مما ذكره املفرسون من عالمات النشوز،كالتأفف، والتكاسل، -٤  

عن بعض األمور، وإظهـار كراهيـة أمـر يتعلـق بـالزوج، ونحـو  والتغايض
 ! .ذلك ال تكاد ختلو منها أرسة، فهل يبيح ذلك للزوج اهلجر والرضب ؟

ء، إذا ارتـفـع، وـتـل ناـشـز، نـشـز اليش: االرتـفـاع، يـقـال: والنـشـوز يف اللـغـة
 . )٤(إذا رفعته عن مكانه: وأنشزت اليشء

 ومعـصـيتها ـلـه، وـعـدم طاعـتـه، ،ترفعـهـا ـعـىل بعلـهـا: ونـشـوز اـملـرأة 

                                                
 ) .ط شاكر) (٨/٢٩٨(تفسري ابن جرير )  ١(
زيلومعامل)٢/١٨٩(املصدر السابق، وأحكام القرآن للجصاص: انظر)  ٢( وتفسري القرآن ) ٢/٢٠٨( التـن

 ) .١/٥٠٣(العظيم 
 ) .٣/١٣٩) (خاف(القاموس املحيط : انظر)  ٣(
 ) .١١/٣٠٥) (نشز(هتذيب اللغة : انظر )  ٤(



 

 

 

، أو )١(والتقصري يف حقه الواجب، أو القيام بذلك عىل وجه التكره والتـربم
ال  وممـا ، مما يعد شذوذا يف العـرف والعـادة،تعمد األذى املادي أو املعنوي

 .تستقيم معه عرشة، وال تصفو به حياة 
∅ ":  معنـى قولـه تعـاىل-الثانية èδθ Ýà Ïè sù "الـوعظ :  قـال أهـل اللغـة

َوالعظة واملوعظة النصح والتذكري بالعواقب، وبام يلني قلب اإلنسـان مـن : ِ
 . )٢(ثواب وعقاب

هـذه هـي املرحلـة األوىل مـن مراحـل عـالج نشـوز : وقال املفرسون
عظ بذكر حتريم النشوز، وأنه إثم عظيم؛ ملا يرتتب عليه من الزوجة، بأن تو

 .إضاعة واجب، وهو ترك حق الزوج 
 ومـن )٣( والرجل العاقل ال خيفى عليه الوعظ الذي يؤثر عىل امرأتـه

 : ذلك 
  :^ تذكريها بام يلني قلبها، مما أعـد اهللا للزوجـة املطيعـة،كقول النبـي-١   
 شهرها، وحصـنت فرجهـا، وأطاعـت إذا صلت املرأة خـمسها، وصامت"

  .)٤("ادخيل اجلنة من أي أبواب اجلنة شئت: زوجها، قيل هلا
ـه -تذكريها بالوعيد الشديد، للزوجة العاصية لزوجها، كقول النبي -٢   صـىل اهللا علي

                                                
 ) .٢/٢٠٨(ومعامل التنـزيل ) ٨/٣٠٠(تفسري الطربي : انظر)  ١(
 ) .٧/٤٦٦) (وعظ(لسان العرب : انظر)  ٢(
وتفسري املنار ) ١/٥٠٣(وتفسري ابن كثري ) ٥/١٧١(وتفسري القرطبي) ٨/٢٩٩(تفسري الطربي : انظر)  ٣(

)٥/٧٢. ( 
وصححه املحقق شعيب ) ٩/٤٧١) (٤١٦٣(ح ) ترتيب ابن بلبان(رواه ابن حبان )  ٤(

 ) .١/١٧٤) (٦٦٠(صحيح اجلامع الصغري، ح : األرناؤوط، واأللباين، انظر 



 
 

  
 

إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها " :-وسـلم
 .)١("املالئكة حتى تصبح

صىل اهللا  - تذكريها بعظم حق زوجها، وأنه جنتها أو نارها،كام قال النبي-٣  
ً لوكنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد غـري اهللا، ألمـرت املـرأة أن " :-عليه وسلم

تسجد لزوجها، والذي نفس حممد بيده ال تؤدي املرأة حق رهبا حتى تؤدي 
 .)٢("عه حق زوجها كله، حتى لو سأهلا نفسها وهي عىل قتب مل متن

 - صـىل اهللا عليـه وسـلم -      وعن احلصني بن حمصن أن عمة له أتت النبي
ـال!  ـنــعم:   قاـلـت" أذات زوج أـنـت ؟":فـقـال ـهلـا ـه ؟": ـق ـف أـنـت ـل : ، قاـلـت" كـي

ـال ـا عـجـزت، ـق ـوه إال ـم ـك ":الآـل ـو جنـت ـإنام ـه ـه ـف ـن أـنـت مـن ـانظري أـي  ـف
 .)٣("ونارك
قة، وطالق، وتشتت أرسة،  تذكريها بام يؤول إليه نشوزها من منع نف-٤

وضياع ذرية، وما آلت إليه حالة كثري من املطلقات، من عـزوف الرجـال 
 . عنهن 

َّومما يذكر الرجل به يف هـذا السـياق، حثـه عـىل التفتـيش عـن سـبب  ُ
ًنشوز امرأته، فإن كان بخال أنفق، وإن كان إعراضا أو سـهرا أو سـفرا، أو  ً ً ً

 . ه، وأتم حق امرأته سوء منظر، أو رائحة، أصلح من شأن
                                                

) ١٤٣٦(ومسلم، كتاب النكاح،ح ) ٤/٢٣٨) (٤٧(رواه البخاري، كتاب بدء اخللق،ح )  ١(
 ) .١٠٥٩/م(

 ) .٢/٩٣٧) (٥٢٩٥(وحسنه األلباين، يف صحيح اجلامع الصغري، ح ) ٤/٣٨١(رواه أمحد )  ٢(
 ) .١/٣١٦) (١٥٠٩(وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، ح ) ٤/٣٤١(رواه أمحد )  ٣(



 

 

 

 ":  قوله تعاىل-الثالثة èδρ ã� àf÷δ $# uρ "هجره : ضد الوصل، يقال:  اهلجر
ًهيجره هجرا وهجرانـا ًِ إذا تركتـه : ًهجـرت اليشء هجـرا: رصمـه، ويقـال: ُ

 . )١(وأغفلته
نـام، وقيـل اسـتلقى، ووضـع جنبـه : مجع املضـجع، واضـطجع: واملضاجع
 . )٢(باألرض

إذا نـام معهـا يف : ضـاجع الرجـل امرأتـه مضـاجعة:  يقـال": قال األزهري
 .)٣("شعار واحد، وهو ضجيعها، وهي ضجيعته 

وقد تعـددت عبـارات املفرسيـن يف بيـان املـراد بـاهلجر يف املضـاجع، ومـن 
 :)٤(أبرزها
 .هو ترك مجاعها :  قيل -١
هـو تـرك كالمهـا يف املـضـجع، بـأن يرقـد عنـدها، ويوليـهـا :  وقيـل -٢

 . ظهره،وال يكلمها
 .هو هجر املضجع، وعدم قرب فراشها : وقيل  -٣

   وأرى أن اختالف السلف يف املراد باهلجر يف املضـاجع إنـام هـو اخـتالف 
، وـعـىل ـهـذا، ـفـالزوج أعـلـم بنفـسـية )٥(ُتـنـوع، قـصـد ـبـه التمثـيـل ال احلرص

                                                
 ) .٥/٢٥٠) (هجر(لسان العرب : انظر )   ١(
 ) .٨/٢١٩) (ضجع(املصدر السابق : انظر )   ٢(
 ) .١/٣٣٤) (ضجع(هتذيب اللغة )   ٣(
 ) .٤٠٣ـ٤/٤٠١(والدر املنثور ) ٣٠٦ـ٨/٣٠٢(تفسري الطربي : انظر )   ٤(
يرى شيخ اإلسالم ابن تيمية أن غالب ما صح عن السلف من اخلالف يف التفسري يرجع إىل )   ٥(

 = أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة -اأحدمه: اختالف تنوع، ال تضاد، وذلك صنفان 



 
 

  
 

 . زوجته، وما اهلجر الذي يؤثر عليها، وجيعلها تفكر يف عاقبة نشوزها 
ـة ـ-    الرابـع ـه تـع ـذه "  èδθç/Î�ôÑ$#uρ£ ":اىل قوـل ـة يف ـعـالج  ـه ـة الثالـث املرحـل

النشوز، حيث مل تنفع املوعظة، ومل يؤثر اهلجر، وأظهر أقـوال املفرسيـن أن 
ـة األوىل، ـبـل الرضب  ـذ الوهـل ـا مـن ـع بينـه ـة، وال جيـم ـات مرتـب ـهـذه العقوـب
ُـكـالكي، وـهـو آـخـر الـعـالج، ـفـال يلـجـأ إلـيـه لتـقـويم االعوـجـاج، وـعـالج 

 حني ال جتدي الوسـائل األخـرى، وثمـت حـول هـذا العـالج النشوز، إال
 : وقفات 
ـوع -١ ـه ـن ـه، ألـن ـة بدوـن  ال ـجيـوز الرضب إذا صــلحت ـحـال الزوـج

اعتداء، أبيح للرضورة، والرضورة تقدر بقدرها، وقد جـاء يف احلـديث أن 
  فجاء عمر" ال ترضبوا إماء اهللا ":  قال- صىل اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

النسـاء عـىل أزواجهـن، فـرخص يف رضهبـن،  )١(ذئرن:  اهللا فقالإىل رسول
ـه وســلم-فأطــاف بــآل رســول اهللا ـري يشــكون - صــىل اهللا علـي  نســاء كـث
 لقد طاف بآل حممد نسـاء ":- صىل اهللا عليه وسلم-أزواجهن، فقال النبي

        .)٢("كثري، يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم 

:  فقلـت-صىل اهللا عليه وسلم-أتيت النبي : وعن معاوية القشربي قال     
                                                

 . غري عبارة صاحبه، تدل عىل معنى يف املسمى غري املعنى اآلخر مع احتاد املسمى  =
 أن يذكر كل منهام من االسم العام بعض أنواعه عىل سبيل التمثيل، وتنبيه املستمع عىل -       الثاين

 )٣٣٧-١٣/٣٣٣( شيخ اإلسالم جمموع فتاوى: انظر . النوع،ال عىل سبيل احلد 
 ) .١/١٥١) (ذأر ( النهاية يف غريب احلديث : انظر . نشزن واجرتأن : أي )  ١(
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، ) ٢/٢٤٥) (٢١٤٦(رواه أبو داود كتاب النكاح،ح )  ٢(

 ) .٢/١٢٢٨) (٧٣٦٠(ح 



 

 

 

 أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن ممـا تكتسـون، ": ما تقول يف نسائنا؟ قال
ـوهن، وال تقبـحـوهن ـة"وال ترضـب ـئت، ": ويف رواـي ـى ـش ـك أـن ـت امرأـت  اـئ

 .)١("اكتسيت، وال تقبح الوجه، وال ترضب وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا 

املني بفـن قيـادة النسـاء، ال حيتـاجون إىل الرضب، إن خيار الرجال، والع    
 -صىل اهللا عليه وسلم- ما رضب رسول اهللا ":- ريض اهللا عنها-تقول عائشة

ًشيئا قط بيده، وال امرأة، وال خادما، إال أن جياهد يف سبيل اهللا  ً")٢(. 

 صـىل - جاء يف السنة بيان صفة الرضب، وذلك يف قول رسـول اهللا-٢    
ً ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشـكم أحـدا تكرهونـه، فـإن ":-وسلماهللا عليه 

 أي غـري شـاق، "غري مربح"، ومعنى )٣("ًفعلن فارضبوهن رضبا غري مربح 
مـا : قلـت البـن عبـاس: بـل جـاء عـن عطـاء، قـال)٤(وال شـائن وال مؤثر، 

:  وقال القاسمي،)٥("السواك وشبهه، يرضهبا به":الرضب غري املربح ؟ قال
ينبغي أن يكون الرضب بمنديل ملفوف، أو بيـده، ال : نهم من قالوم( ... 

 . )٦()"رضب بالسواك": بسوط وال عصا، قال عطاء

فالتخفيف مراعى يف هذا الباب عىل أبلـغ الوجـوه : (... وقال الرازي
                                                

) ١٧(باين، صحيح اجلامع الصغري ح وحسنه األل) ٢١٤٣(رواه أبو داود كتاب النكاح، ح )  ١(
)١/٦٦. ( 

 ) .٤/١٨١٤) (٢٣٢٨(رواه مسلم، كتاب الفضائل، ح )  ٢(
 ) .٢/٨٩٠) (١٢١٨(رواه مسلم، كتاب احلج، ح )  ٣(
 ) ..١/١١٣)(برح ( والنهاية يف غريب احلديث) ٨/٣١٤(تفسري الطربي : انظر)  ٤(
 ).٨/٣١٤(تفسري الطربي )  ٥(
 ) .٨/٣١٥(وانظر قول عطاء يف تفسري الطربي ) ٥/١٢٢٢(حماسن التأويل )  ٦(



 
 

  
 

يدل عليه أنه تعاىل ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه إىل اهلجران يف املضاجع، ... 
ب،وذلـك تنبيـه جيـري جمـرى الـترصيح، يف أنـه مهـام ثم ترقى منه إىل الرض

حصل الغرض بالطريق األخف وجب  االكتفاء بـه، ومل جيـز اإلقـدام عـىل 
 .)١()الطريق األشق 

    وهبذا يعلم أن املقصود من هذا الرضب إرسال رسالة إىل الزوجة، يعـرب 
اهلا هبا الزوج عن شدة غضبه، وعظـيم انفعالـه، بـام مل تسـتطع العبـارة إيصـ

 .إليها لبالدهتا، أو عدم مباالهتا 
 يعرتض بعض علامء الرتبية احلديثة عـىل الرضب، ويـرون أنـه وسـيلة -٣  

غري جمدية يف الرتبية، بل قد يؤدي إىل عكس املقصود، وهذا القول بإطالقه 
فيه نظر، فإن جتارب األمم تثبت نفع الرضب، إذا كـان يف موضـعه، وبيـان 

 : ذلك فيام ييل 
 ختتلف طبائع النساء، فمنهن من تردعها عن اخلطأ اإلشـارة، ومـنهن -أ    

 : قيل  ًمن تفهم بالعبارة، وصنف ثالث حيتاج إىل يشء من القسوة، وقديام
 )٢(  العبد يقرع بالعصا             واحلر يكفيه الوعيد 

 :          وقال بشار بن برد 
 )٣(ف مثل الرد احلر يلحى والعصا للعبد        وليس للملح

 من خالل ترتيب القرآن لعالج النشوز، وعىل ضوء السنة، يتبني لنا -    ب
                                                

 ) .٥/٩٣(تفسري الفخر الرازي )  ١(
 . ١٢٢: البيت ملالك بن الريب، انظر الشعر والشعراء ص) ٢(
 .املوضع نفسه: املصدر السابق: انظر)  ٣(



 

 

 

أن اإلسالم ال حيث عىل رضب النساء، بل يبيحه عند الرضورة، وعىل قـدر 
إن املقصود : احلاجة، وخيار املسلمني ال يلجؤون إليه، وبناء عىل ذلك نقول

هـذا العـالج قاتـل فمقـتىض من الرضب عالج حالـة طارئـة، وإذا علـم أن 
العقل يردع عنه، وكثري من النسـاء ينفـرن مـن الرضب، وال جيـدي معهـن 

 .ًشيئا، ومثل هذا الصنف ال يعالج هبذا العالج 
هـذه املـرأة التـي تبلـد إحساسـها، أو :  يقال للمعـرتض عـىل الرضب-   ج

نفع هلا ساءت تربيتها، أو نشأت يف بيئة ال تأنف نساؤها من  رضهبن، أهيام أ
ًأن تطلق؛ لعجز الزوج عن ردعها عن غيها، أو ترضب رضبـا غـري مـربح، 

 !. فتستقيم العرشة معها، وتبقى يف بيت زوجها، ومع ذريتها ؟
 إن من يعرف آثار الطالق عىل املـرأة واألوالد واملجتمـع، يعـرف اجلـواب 

 . الصواب 
β¨ ( : ختم اهللا تعـاىل اآليـة بقولـه-  اخلامسة Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Î= tã # Z�� Î6 Ÿ2 ( وهـذا 

املناسبة ملضمون اآلية، إذ فيه تـهديد لألزواج عىل ظلم النساء من مناسب متام 
ًأهنم وإن كانوا أعىل يدا، وأكرب درجة مـنهن، فـإن اهللا غري سبب، وتنبيه عىل 

ـؤمن ـبـه أن  ـري الـقـادر، ـفـال يلـيـق بـمـن ـي ـو الـعـيل الـقـاهر، والكـب ـسـبحانه ـه
يهن، فإن اهللا مع املظلوم، ومل جيعـل بينـه وبـني دعوتـه يظلمهن، أو يبغي عل

ًحجابا، فليحذر العاقل من ظلم البعـداء، فضـال عـن األقربـاء، ممـن ينتظـر 
 .رفده، ويطمع يف نرصه 

 :  نشوز الزوج -       النوع الثاين
Èβ (:     قال تعاىل Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρr& $ ZÊ# {� ôã Î) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ 



 
 

  
 

β r& $ ys Î= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷� t/ $ [s ù= ß¹ 4 ßxù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz 3 ÏN u� ÅØ ômé& uρ Ú[ àÿΡ F{ $# £x ’±9 $# 4 β Î) uρ 

(#θ ãΖ Å¡ ós è? (#θ à) −G s? uρ  χ Î* sù ©!$# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷ès? # Z�� Î6 yz  *  s9 uρ (# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@ β r& 

(#θ ä9 Ï‰ ÷è s? t ÷ t/ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# öθ s9 uρ öΝ çF ô¹ t� ym ( Ÿξ sù (#θ è=Š Ïϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠ yϑ ø9 $# $ yδρ â‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yèßϑ ø9 $$ x. 4 
β Î) uρ (#θ ßsÎ= óÁ è? (#θ à) −G s? uρ  χ Î* sù ©!$# tβ% x. #Y‘θ àÿ xî $ VϑŠÏm§‘ * β Î) uρ $ s%§� xÿ tG tƒ Çøóãƒ ª!$# yξà2 

 ÏiΒ  Ïµ ÏG yè y™ 4 tβ% x. uρ ª! $# $ ·è Å™≡ uρ $ VϑŠ Å3 ym ()١(. 

ُّهذه اآليات تعالج نشوز الرجل، وترفعه عىل امرأته، وتعاليه عليها،  َ َ
أو إعراضه عنهـا لسـبب مـن األسـباب، وال خيفـى أن العالقـات البرشيـة، 
ــور والصـــدود  ــن الفـت ــا يشء ـم ــزوجني، يكتنفـه ــني اـل ــة ـب ــا العالـق ومنـه
واإلعراض، وقد سبق بيان العالج إذا كان ذلك من قبل املرأة، أما إن كـان 

ك من قبل الزوج فإن هذه اآليات القرآنية قد عاجلت هذه احلالة، وبيان ذل
 : ذلك يف الوقفات التالية 

 وأنه العلم واليقني بحدوث املكروه، أو " اخلوف " سبق بيان -ًأوال
 .الظن الغالب، لوجود أمارات تدل عليه 

Èβ ( : يف قوله تعاىل" اإلعراض" و"النشوز"أما الفرق بني Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù%s{ 

. ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î) ( التجايف عن املرأة، ومنعها حقهـا : فإن النشوز
 أو رضب، أما اإلعراض فهو أخف من ،من نفسه، أو نفقته، أو أذيته، بسب

ـض الصــدود  ـتها، أو يظـهـر بـع ـا ومؤانـس ـل ـمـن حمادثتـه ـأن يقـل النـشـوز، ـك

                                                
 . ١٣٠-١٢٨: سورة النساء، اآليات ) ١(



 

 

 

  . )١(والتأفف
 : من الفراق الوفاق خري -ًثانيا 

ξ (:      ويظهر هذا يف قوله تعاىل sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ β r& $ ysÎ= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷� t/  $ [sù= ß¹ 

ßxù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz ( ال إثم عىل الزوجني فيام تصاحلا عليه، حتـى تبقـى : واملعنى
املرأة يف عصمة الرجل، مـع زوال النشـوز عليهـا، واإلعـراض عنهـا، قـال 

دخل يف هذا املعنى مجيـع مـا يقـع عليـه الصـلح بـني الرجـل وي: ( القرطبي
 )٢()  أو غري ذلك،وامرأته، يف مال، أو وطء

ومن صور هذا الصلح تنازل املرأة عن حقها أو بعضه، يف القسـم أو 
ـا لرضـهتـا، أو تـقـول ـلـه ـي وأـنـت ـحـل ـمـن : النفـقـة، أو هـبـة ليلتـه ال تطلقـن

 . )٣(شأين
 ريض اهللا - فعن عائشة،ً وضوحاوسبب نزول هذه اآليات يزيد اآلية

َ قالت سودة بنـت زمعـة حـني أسـنت، وفرقـت أن يفارقهـا ":  قالت-عنها ِ ّ
يا رسول اهللا، يومي هو لعائشـة، فقبـل : -صىل اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

:  قالت عائشـة ريض اهللا عنهـا-صىل اهللا عليه وسلم-ذلك منها رسول اهللا 
Èβ ( :ههايف ذلك أنزل اهللا تعاىل ويف أشبا Î) uρ îο r& z� ö∆$# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷èt/ # ·—θ à± çΡ ()٤(. 

                                                
 ).٤/٦(ط والبحر املحي) ٩/٢٦٨(تفسري الطربي : انظر) ١(
 ).٥/٤٠٦( تفسري القرطبي )  ٢(
 ).٢/٢٩٤: (وتفسري البغوي) ٥/٢٦٨(تفسري الطربي : انظر)  ٣(
واللفظ له وصححه ووافقه )٢/١٨٦(واحلاكم كتاب النكاح ) ٢/٢٤٢)(٢١٣٥(رواه أبو داود ح) ٤(

 . الذهبي



 
 

  
 

ـا ـة عنـه Èβ (:   ويف رواـي Î) uρ îο r& z�ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷èt/ # ·—θ à± çΡ ÷ρr& $ ZÊ# {�ôã Î) ( قاـلـت :
: الرجل تكون عنده املـرأة لـيس بمسـتكثر، منهـا يريـد أن يفارقهـا، فتقـول

  .)١("ية يف ذلكفنـزلت هذه اآل ،أجعلك من شأين يف حل
 أنه كان حتته امرأة قد خال من سـنها، -ريض اهللا عنه-وعن رافع بن خديج

فتزوج عليها شابة، فآثر البكر عليها، فأبت امرأته األوىل أن تقر عىل ذلك، 
إن شـئت راجعتـك، : فطلقها تطليقة، حتـى إذا بقـي مـن أجلهـا يسـري قـال

ـبـل : أجلـك، قاـلـتوصـربت ـعـىل األثـرة، وإن ـشـئت تركـتـك حتـى خيـلـو 
فذلك الصلح الذي بلغنا أن اهللا قد أنزل : قال...راجعني، أصرب عىل األثرة

Èβ ( :فيـه Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î)  Ÿξ sù   yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ β r& 

$ ysÎ= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷� t/ $ [sù= ß¹ 4 ßxù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz  ()٢(. 

ـه تعــ =ßxù"اىلوقوـل �Á9 $# uρ ×� ö� yz " ،ـني الــزوجني  يرشــد إىل أن الصــلح ـب
والعفـو ـعـن بـعـض احلـقـوق، وـمحـل الـنفس ـعـىل ـمـا تـكـره، كالتـنـازل ـعـن 
املرغوب، خري من الطالق، وبعض اليشء خري من اليشء، واملـرأة العاقلـة 
تفكر يف عواقب األمور، من تأمني سكن، ونفقة، وقرب من ذريـة، وإعانـة 

 وحفظ الفرج، وغري ذلك من مصالح الزواج،  فال تشتط عىل غض البرص،
 .يف طلب الفراق، ورفض الصلح 

                                                
 )٣٠٢١( ، حومسلم كتاب التفسري) ٣/٢٦٠)(٢٣(رواه البخاري، كتاب املظامل والغصب، ح) ١(

)٤/٢٣١٦ . ( 
وقال صحيح عىل رشط الشيخني، ووافقه ) ٢/٣٠٨(رواه احلاكم يف املستدرك، كتاب التفسري ) ٢(

 .الذهبي



 

 

 

ßx"كام أن يف هذه اجلملة  ù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz " ما يرشد إىل أن الوفاق أحب إىل 
صـىل اهللا -اهللا من الفراق، بل إن الطالق بغيض إىل اهللا، كام قال رسول اهللا 

 . )١("غض إليه من الطالقً ما أحل اهللا شيئا أب": -عليه وسلم
 :  احلذر من الشح ومعوقات الصلح -ً        ثالثا

ÏN ":قوله تعاىل u� ÅØ ôm é& uρ Ú[ àÿΡ F{ $# ’x±9 تذكري بطبـائع النفـوس،  " #$
بخـل مـع حـرص، : ، والشـح)٢(فكل من الزوجني يشح بنصيبه من اآلخـر

 .)٣(وذلك فيام كان عادة
رأة بالنفقـة مـن زوجهـا،  هـو شـح املـ":قال ابن جبري: ( قال القرطبي
، قـال ابـن " الشـح هنـا منـه ومنهـا ": ، وقـال ابـن زيـد"وبقسمه هلا أيامها 

املـرأة الشـح بنصـيبها مـن زوجهـا،  وهذا أحسن، فـإن الغالـب عـىل: عطية
 .)٤()والغالب عىل الزوج الشح بنصيبه من الشابة

ÏN ":وقوله سبحانه  u� ÅØ ôm é& uρ Ú[ àÿΡ F{$# ’x±9 ً غالبا -ملصاحلة ال تتم  تذكري بأن ا" #$
، ومسايسة الطبع، فالرجل شحيح بنفسه وماله، وحيتاج  إال بمسايرة النفس-

إىل استاملة، وهذا حيمل املـرأة عـىل اسـتاملته ببـذل بعـض حقوقهـا، واملـرأة 
باليسري مما تبذله، وال يكلفها بذل  شحيحة بحقوقها، وعىل الرجل أن يقتنع

                                                
عىل رشط مسلم، وضعفه : وصححه، وقال الذهبي)٢/١٩٦(رواه احلاكم، كتاب الطالق، ) ١(

 .رسالهوهو الصواب إل) ٥/٧٩) (٤٩٨٨(األلباين، انظر ضعيف اجلامع الصغري، ح 
 ).٢/٢٩٥(تفسري البغوي : انظر ) ٢(
 .٢٥٦: ص) شح(املفردات : انظر) ٣(
 ).٥/٤٠٦(تفسري القرطبي ) ٤(



 
 

  
 

 . الكثري 
 : يف بالعدل املطلق  عدم التكل-ًرابعا

قد يتحرج بعض األتقياء من موقفه من امرأته إذا كربت أو مرضـت، أو 
ضعفت العالقة بينه وبينها لسبب من األسباب، وخياف مـن ظلمهـا، أو عـدم 
القدرة عىل العدل معها إن كان هلا رضة، وقد وسع اهللا عىل هذا وأمثاله، ومحى 

 : ، وذلك من ناحيتنياألرسة من االهنيار، بسبب تلك األفكار
 . ترشيع الصلح بني الزوجني، وقد سبق بيانه -١

ً بيان أن العدل املطلق بني النساء ال يمكن، واهللا تعاىل ال يكلف نفسـا -٢   
 (: إال وسعها، وهذا معنى قوله تعـاىل s9 uρ (# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@ β r& (#θ ä9 Ï‰ ÷ès? t ÷ t/ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# 

öθ s9 uρ öΝ çF ô¹ t� ym   (. 

عـدم القـدرة عـىل العـدل بـني النسـاء يف : املراد بذلك:  املفرسونقال
 .)١(احلب، وميل القلب، واجلامع، ونحو ذلك
لن تستطيعوا أهيا النـاس أن : أي:( وقال ابن كثري يف معنى هذه اآلية

تساووا بني النساء من مجيع الوجوه، فإنـه وإن وقـع القسـم الصـوري ليلـة 
ملحبة والشهوة واجلامع، كـام قالـه ابـن عبـاس وليلة، فالبد من التفاوت يف ا

 .)٢(...)وعبيدة السلامين وجماهد
صـىل -كـان رسـول اهللا:  قالت-ريض اهللا عنها - ويوضح هذا ما روته عائشة 

                                                
وابن عطية ) ٥/٤٠٧(والقرطبي ) ٢/٢٩٥(والبغوي ) ٩/٢٨٥(تفسري الطربي : انظر )  ١(

)٢/١٢١.( 
 ).١/٥٧٧(تفسري ابن كثري )  ٢(



 

 

 

اللهـم هـذا قسـمي فـيام أملـك، فـال ":يقسـم فيعدل، ويقـول-اهللا عليه وسـلم 
  .)١( "تلمني فيام متلك وال أملك

ف يف اتصاله وإرساله إال أن معناه صحيح، ويشهد وهذا احلديث وإن اختل
#ω ß ( :له قوله تعاىل Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ øÿ tΡ �ωÎ) $ yγ yè ó™ ãρ ()كام يشهد له قوله تعـاىل )٢ ،
β ( :يف سياق اآلية Î) uρ (#θ ßs Î= óÁ è? (#θ à) −G s? uρ  χ Î* sù ©! $# tβ% x. # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm§‘ ( . 

ـمـوركم، وقـسـمتم بالـعـدل ـفـيام وإن أـصـلحتم يف أ: أي:( ـقـال اـبـن كـثـري    
متلكون، واتقيتم اهللا يف مجيع األحوال، غفـر اهللا لكـم مـا كـان مـن ميـل إىل 

 .)٣()بعض النساء دون بعض
وإذا علم أن العدل املطلق بني النساء غري مستطاع، فالواجب احلـذر 
من إتباع ما هتوى األنفـس، وتـرك العـدل املمكـن، وهـذا هـو معنـى قولـه 

Ÿξ ( :تعاىل sù (#θ è=Š Ïϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠ yϑ ø9 $# $ yδρâ‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yè ßϑ ø9 $$ x. (  أي ال يبـالغ أحـدكم
بامليل إىل من حيـب، فيـرتك العـدل املمكـن، حتـى يسـوء األخـرى، بحيـث 

 . )٤(تكون كاملعلقة
ًهي املرأة التي هيجرها بعلها هجرا طويال، فال هـي مطلقـة : واملعلقة ً

                                                
وصحح ) ١١٤٠( مذي،كتاب النكاح،حوالرت) ٢١٣٤(رواه أبو داود،كتاب النكاح،ح)  ١(

وضعفه األلباين يف  وقال صحيح عىل رشط مسلم، ووافقه الذهبي، )٢/١٨٧(واحلاكم  إرساله،
 ).٤/٢٢٨) (٤٥٩٣٦(ضعيف اجلامع الصغري ح

 .٢٨٦سورة البقرة، اآلية )  ٢(
 ).١/٥٧٧(تفسري ابن كثري )  ٣(
 ).١/٢٩٥(والبغوي ) ٩/٢٨٤(تفسري الطربي : انظر )  ٤(



 
 

  
 

َتنظر يف شأهنا، وال هي زوجة تعارش  . كسائر الزوجات ُ
 يف صفة املـرأة التـي ال ينصـفها -عز وجل-قال اهللا :( قال األزهري

$"زوجها، وال حيسـن إليهـا، وال خيـيل سـبيلها  yδρ â‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yèßϑ ø9 $$ x. " وامـرأة 
 . )١()إذا مل ينفق عليها زوجها ومل يطلقها، فهي ال أيم، وال ذات بعل: معلقة

ُأي أـتـرك ) ٢ ("ق أطـلـق، وإن أـسـكت أعـلـق  إن أنـطـ": ويف ـحـديث أم زرع
 .كاملعلقة، ال ممسكة وال مطلقة 

وبناء عىل ما سبق فإن الرجل املعدد يطالب بـأمرين، وينهـي عـن يشء 
 : واحد، ويعذر يف يشء واحد، فيطالب باآليت 

أن يعدل بني نسائه فيام هو يف مقدوره، مـن القسـم والنفقـة والكـالم -١    
ال خيص إحداهن بسفر إال بعد إذن أو قرعة، وأن حيرص عند االجتامع وأن 

عىل االبتعاد عام يثري غرية األخرى، إذ إن ذلك من األذية من غري رضورة، 
t (:واهللا  تعــــــاىل يقــــــول Ï% ©! $# uρ šχρ èŒ÷σ ãƒ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ Î� ö� tó Î/ $ tΒ 

(#θ ç6 |¡ oK ò2$# Ï‰ s) sù (#θ è= yϑ tF ôm$# $ YΖ≈ tF ôγ ç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ� Î6 •Β ()٣(. 

ً أن يبقي شيئا من احلب واحلنو والرمحة ملن ال يميـل إليهـا طبعـه، -٢  
ًفإن من احلب حظا اختياريا، وهو أن يروض نفسه عىل اإلحسان المرأتـه،  ً
وحتمل ما ال يالئمه من أخالقها، والبحث عن حماسنها، واهلدية والتحبـب 

حلنو عليها، ما يقوم مقـام امليـل والتقرب، وبذلك حيصل من اإللف هبا، وا
                                                

 ).١/٢٤٦) (علق(هتذيب اللغة )  ١(
 ).٧/٤٧)( ١١٩(صحيح البخاري، كتاب النكاح، ح :انظر) ٢(
 .٥٨: سورة األحزاب، اآلية )  ٣(



 

 

 

 .الطبيعي، واحلب من الوهلة األوىل 
 أما ما ينهى عنه الزوج املعدد فهو امليل كل امليل مع من هيوى وحيب، حتى 

ًينرصف انرصافا تاما عن األخرى  ً. 
 .وأما ما يعذر فيه فهو امليل الذي ال يملكه، من حب واستحسان ومجاع 

 : لشقاق الفراق خري من ا: ًخامسا
    لقد اعتنى القرآن الكـريم بقضـية الصـلح بـني الـزوجني، وخاصـة عنـد 
اقتحام الرجل ميدان التعدد، إذ إن ذلك مثـري زوابـع ال حرص هلـا، وحمـرك 
أشجان ال هناية هلا، مما جيعل األرسة هتتز من قواعدها، فالرجـل قـد يكـون 

، واملـرأة وجد البديل املناسب، بل املحبـوب الـذي جـذب شـغاف القلـب
تعميها الغرية، وترفض الرضا بالواقع، وتعجز عن رؤية عيوهبا، أو معرفـة 

 .سبب إعراض زوجها أو نشوزه 
ًومتى ما أبـى الرجـل أن يكـون عـادال فـيام هـو يف مقـدوره، ورفضـت 
ًالزوجة الصلح، والتنازل عن بعض ما فرط فيه الـزوج أو كلـه؛ إبقـاء عـىل 

ًة قد تكون ظالال ألوالد وأحفـاد، فحينئـذ ًعقدة النكاح، وحفاظا عىل أرس
ًيكون الفراق خـريا مـن الشـقاق، والطـالق هـو البـديل إذا تـعرس الوفـاق، 

β (: وهـذا معـنـى قولـه تـعـاىل Î) uρ $ s% §� xÿ tG tƒ Ç øó ãƒ ª! $# yξ à2  ÏiΒ  Ïµ ÏG yè y™ 4 tβ% x. uρ ª!$# 

$ ·è Å™≡ uρ $ VϑŠ Å3 ym ()١(. 

 :   وثمت وقفات حول هذه اآلية 

                                                
 .١٣٠: سورة النساء، اآلية )  ١(



 
 

  
 

Ç ( :له تعاىل  معنى قو-١ øó ãƒ ª! $# yξ à2  ÏiΒ ( Ïµ ÏG yè y™ أي يغني كال مـن ً
ًالزوجني عن اآلخر، بـأن يسـلو عنـه، ويكتفـي بدونـه، ولـيس هـذا وعـدا 
بالزواج كام قد يفهم من عبارة بعض املفرسين، فإن الواقع خيالفه، ويشـهد 

ًبأن كثريا من املطلقات مل يتيرس هلن الزواج، ولو كان وعدا بذلك مل ا أخلف ً
Ç (:( اهللا وعده، ولذلك قال ابن جرير øóãƒ ª!$# yξ à2  ÏiΒ Ïµ ÏG yèy™ ( يغن : يقول

اهللا الزوج واملرأة املطلقة من سعة فضله، أما هذه فبزوج هو أصلح هلـا مـن 
املطلق األول، أو برزق أوسع وعصمة، وأما هـذا فـربزق واسـع، وزوجـة 

 .)١()هي أصلح له من املطلقة، أو عفة
Ç (:( و السعودوقال أب øó ãƒ ª! $# yξ à2  (،ويكفـه ًمنهام، أي جيعله مستغنيا عـن اآلخـر 
 . )٢()مهامته

 ونحو ذلك )٣()إغناؤه عن اآلخر: ًومعنى إغناء اهللا كال :(وقال ابن عاشور
 .)٤(قال القاسمي

Ç (:(  قـالوممن اقترص عىل ذكر الوعد بالزواج البغوي حيـث øó ãƒ ª! $# yξ à2 

 ÏiΒ Ïµ ÏG yè y™ ( وهذا ) ٥()املرأة بزوج آخر، والزوج بامرأة أخرى: من رزقه، يعني

                                                
فقد ذكر املاوردي أن الوعد احلق له عدة ) ١/٥٤٤(وانظر النكت والعيون)٩/٢٩٤(تفسري الطربي)  ١ (

 .احتامالت
 ).٢/٢٤٠( أيب السعود تفسري)  ٢(
 ).٣/٢١٩(التحرير والتنوير)  ٣(
 ).٥/١٦٠٠(حماسن التأويل )  ٤(
 ).٢/٢٩٦(تفسري البغوي )  ٥(



 

 

 

وقد أخرب اهللا تعاىل أهنـام إذا تفرقـا فـإن :( ما يفهم من عبارة ابن كثري حيث قال
اهللا يغنيه عنها، ويغنيها عنه، بأن يعوضه اهللا من هو خري له منها، ويعوضها عنه 

 .)١ ()بمن هو خري هلا منه
فـاملرأة يرزقهـا :(... و بكر اجلزائري هبـذا املعنـى فقـال     وكذلك اكتفى أب

ًزوجا خريا من زوجها الذي فارقته، والرجل يرزقه كذلك امرأة خريا ممـن  ً ً
 .)٢()فارقها

ًولعل هؤالء املفرسين أرادوا التمثيل إلغناء اهللا كال من فضله، ال أن 
ّن تـلـج يف اآلـيـة وـعـد ـبـالزواج، بدالـلـة ـشـهادة الواـقـع، وـعـىل اـملـرأة قـبـل أ َ

ّاخلصومة، وتلح يف طلب الفرقة، أن تتبرص يف مسـتقبلها، وأن تتوقـع أن ال  ُ
 .زواج حتى املامت 

 ذهب بعض املفرسين إىل أن هذا الوعد باإلغناء عن الطرف اآلخر، -٢
والسلوان عنه، إنام هو خاص بمن عجز عن الوفاق بعد حماولـة الصـلح، قـال 

ً أن إغـنـاء اهللا ـكـال إـنـام يـكـون ـعـن الـفـراق ويف اآلـيـة إـشـارة إىل:( اـبـن عاـشـور
 .)٣()املسبوق بالسعي يف الصلح 

هـنـاك إـشـارة إىل أن ـهـذا الوـعـد اإلـهلـي :( وـقـال أـبـو بـكـر اجلزاـئـري
، فـإن مل يـتم، وتفرقـا عـىل طاعـة اهللا تعـاىل، ًمرشوط بمحاولة الصـلح أوال

 .)٤()أنجز اهللا تعاىل هلام ما وعد 
                                                

 ).١/٥٧٧(تفسري ابن كثري )  ١(
 ).١/٥٥١(أيرس التفاسري )  ٢(
 ).٣/٢١٩(التحرير والتنوير )  ٣(
 .٤: ، حاشية رقم )١/٥٥١(هنر اخلري، هبامش أيرس التفاسري )  ٤(



 
 

  
 

ًل منهام جديرا بعنايـة اهللا، وإغنائـه عـن ولن يكون ك:( وقال املراغي
اآلخر، إال إذا التزما حدود اهللا، بأن اجتهدا يف الوفاق والصلح، وظهر هلـام 
بعد التفكري والرتوي يف األسباب أنه غري مسـتطاع، فافرتقـا ومهـا حافظـان 
ِلكرامتهام عام جيعلهام عرضة للنقد، وهنش العـرض، فـإن ذلـك ممـا يرغـب 

 وعدم التالحي والتنابز، ،ا يرونه فيهام من األخالق الفاضلةالناس فيهام، مل
 .)١()واختالق األكاذيب

ـاىل-٣      ـه تـع Ç ( : يف قوـل øóãƒ ª!$# yξ à2  ÏiΒ Ïµ ÏG yèy™ (   ـا ـب، أـم ـب وترهـي ترغـي
الرتغيب فهو فيام حتمله اآلية من تسلية هلام بعـد الطـالق، ومـرارة الفـراق، 

اآلية من زجر هلام عن املفارقة بقصد املراغمة وأما الرتهيب فهو فيام تتضمنه 
للصاحب، واملضارة له، عىل الـرغم مـن حرصـه عـىل الصـلح، ورغبتـه يف 
الوفاق، فليعلم الطرف املعاند املعارض، أن فضل اهللا واسـع، وأن صـاحبه 

 .سيستغني عنه، ولن يصله من إرضاره يشء 
 :ً نشوز الزوجني معا -النوع الثالث

 للنشوز، مها نشوز الزوجة وحدها، ونشوز الـزوج سبق بيان نوعني
ًيكـون أحـد الطـرفني راغبـا يف اإلصـالح، كارهـا للنشـوز،  وحده، وفـيهام ً

ًوثمت نوع ثالث، وهو كـون الـزوجني معـا متنـافرين متناكـدين، وهـو مـا 
وصفه القرآن بالشقاق بينهام، وهذه احلالة أعرس من احلالتني السـابقتني؛ إذ 

عدان، والقلبني يتنافران، وكل طـرف يـزعم أن اآلخـر هـو إن الطرفني يتبا

                                                
 ).٦/١٧٤(تفسري املراغي )  ١(



 

 

 

ًامليسء، وعليه أن يصـلح مـا أفسـد، أو يعتـذر، فـامتأل صـدرامها غضـبا أو 
ّبغضا، وخيل إليهام أن ال تقارب وال تداين؛ إذ كل طرف غري مستعد لبداية  ُ ً
اخلطوة األوىل، وغري متهيئ لسامع اآلخر، لثقته بصواب نفسه، أو رغبته يف 

 .النفصال، لكن بعد اإلرضار والتنكيد ا
وقد تصدت آية يف سورة النساء لعالج مثل هذه احلالـة، وهـي قولـه 

N  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  (: تـعــــــــــاىل
_^  ]  \    [  Z         Y   Xd  c  b  a    ̀       ()١(. 

 : والوقفات التالية تكشف بعض جوانب العالج 
 : وصف احلالة -ًأوال

 وأنه العلم بام حـدث بـني الـزوجني، أو غلبـة " اخلوف" سبق بيان معنى    
الظن وتوقع املكروه، بحيـث يبـادر العـالج عنـد ظهـور أمـارات الشـقاق، 

 .وقبل تأزم املوقف 
واألول أظهر؛ إذ ال ختلو البيوت من شقاق عارض، وال يليق التطفل عـىل 

ناء، وحيتاجان شقاق طائف، وخالف مؤقت، حتى يطفح اإل الزوجني عند
إىل عون خارجي، ويدل عىل ذلك أن اهللا تعاىل قدم قبل هـذه اآليـة وسـائل 
ثالث لعالج النشوز، وهي املوعظـة، واهلجـر يف املضـاجع، والرضب غـري 
املربح، وهذه كلها عالجات داخليـة، والتـدخل اخلـارجي إنـام يكـون بعـد 

 .ذلك 

                                                
 .٣٥: سورة النساء، اآلية )  ١(



 
 

  
 

 .)١(خالفه: ًاقة وشقاقاشاقه مش: غلبة العداوة واخلالف، يقال: والشقاق 
 وهو الناحية، كأن كـل - بكرس الشني -ِّ    وأصل الشقاق مشتق من الشق 

ِّواحد قصد شقا وناحية غري شق صاحبه وناحيته ِ ِ )٢(. 
ً    وقيل إن الشقاق مشتق من املشاقة واملضارة، يقال شاق فـالن فالنـا إذا : َّ

 .)٣(أتى ما يشق عىل صاحبه من األمور
 وهـو - بفـتح الشـني-َّتامل ثالث، وهو أنه مشتق من الشـق وهناك اح

 .الصدع، فكأن بني الزوجني صدع وشق حيول دون التقائهام
إذا : يقـال انشـقت عصـاهم بعـد التآمهـا: قال الليث: ( قال األزهري

ِّومعنى اآلية إن علمتم خمالفة مفرقة بينهام، واشتبه عليكم . )٤()تفرق أمرهم
جهتهـا، وال يفعـل الـزوج الصـلح، وال الصـفح، وال أنه من جهته أو من  

ً فـابعثوا حكـام مـن أهلـه ،الفرقة، وال تؤدي املرأة حق زوجها، وال تفتـدي
 .)٥(ًوحكام من أهلها

ـول  ـذا ـق ـه، وـه ـر، أو ـمـن ينيـب ـر للـحـاكم وويل األـم  والـظـاهر أن األـم
 .)٧(فليبعثا: ، ولو كان األمر للزوجني لقال)٦(اجلمهور

                                                
 ). ١٠/١٨٣) (شقق(لسان العرب ) ١(
 .املصدر السابق، نفس املوضع)  ٢(
 ).٨/٣١٨(تفسري الطربي : انظر)  ٣(
 ).٨/٢٤٨) (شق(هتذيب اللغة )  ٤(
 )٥/١٢٢٣(وحماسن التأويل)٥/١٦٨(األم للشافعي : انظر)  ٥(
 ).١/٥٠٥( ابن كثري تفسري: انظر)  ٦(
 ).٣/٦٢٩(البحر املحيط : انظر)  ٧(



 

 

 

 فـهـذا الرـجـل ":-ريض اهللا ـعـنهام- طلـحـة ـعـن عـبـاسـقـال ـعـيل ـبـن أيب
ً أن يبعثوا رجال صاحلا من -سبحانه-واملرأة إذا تفاسد الذي بينهام فأمر اهللا ً

فإن اجتمع رأهيام عىل .. املرأة فينظران أهيام امليسء أهل الرجل، ومثله من أهل
 .)١ ("أن يفرقا أو جيمعا فأمرمها جائز

َ معنى احلكم -ًثانيا َ: 
م  فالن يف كـذا)٢( احلاكم- بفتح الكاف -َكم َاحل ُجعـل أمـره : ُ، وحكِّ

 .)٣(إليه
، وكـذلك مـن لـه )٤(من يصلح للحكومة بني الناس، ولإلصـالح: َواحلَكم

ُواليـة احلْكـم واإللـزام، وـهـو أبلـغ مـن احلـاكم؛ ألـنـه صـفة مشـبهة باـسـم 
 . )٥(الفاعل، يدل عىل الثبوت، وال خالف بني أهل اللغة يف ذلك

َ ماذا يملك احلكامن ؟-ًثالثا َ: 
َ       اختلف العلامء هل احلَكامن حاكامن، يستطيعان اجلمع والتفريق والتأديـب، أم 

 يف ،مهـا وـكـيالن ـعـن الـزوجني، ينـظـران يف مـصـلحتها، ويـنقالن وجـهـة نظرـمهـا
 :املسألة قوالن مشهوران 

زوجني، وهلـام أن  إهنام حاكامن، عليهام أن جيتهدا يف اإلصالح بـني الـ-١     

                                                
 ).٨/٣٢٥(رواه ابن جرير )  ١(
 ).٥/١٩٠٢)(حكم(الصحاح للجوهري )  ٢(
 ).٢/٩١) (حكم(معجم مقاييس اللغة )  ٣(
 ). ٣/٦٢٩(البحر املحيط : انظر)  ٤(
 ).٥/١٩٠(زاد املعاد : انظر)  ٥(



 
 

  
 

يفعال ما يريان من مجع أو تفريق، بعوض أو بغري عوض، وال حيتاجـان إىل 
ٌتوكيل الزوجني، وال رضامها، وما اتفق عليه احلَكامن فهو حْكم نافذ، وأمر  َُ

، وهذا القول ثابت عن عثامن بن عفـان وعـيل بـن أيب طالـب وابـن )١(ملزم
ــة ــاس ومعاوـي ــنهم- )٢(عـب ــن  وال - ريض اهللا ـع ــم ـخمــالف ـم ــرف ـهل يـع

 .)٤(وهذا مذهب اإلمام مالك وقول للشافعي وأمحد. )٣(الصحابة
 إهنام وكيالن عن الزوجني، فال جيوز بعثهام إال برضامها، وال يملكان -٢    

 .)٥(اإللزام بيشء التفريق، أو إال بإذهنام
، والرواية )٧(، واجلديد من مذهب الشافعي)٦( وهذا مذهب أيب حنيفة

 :،  وألصحاب هذا القول حجتان )٨( عن اإلمام أمحداألخرى
ـاىل)   أ  ـق "    Y _^  ]  \    [  Z   ":قوـلـه تـع ـاىل التوفـي ـذكر اهللا تـع  ـف

 . دون التفريق
وهذه احلجة فيها نظر؛ ألن اهللا تعاىل إنام ذكر أن إرادة اإلصالح سبب 

                                                
 ).١٠/٢٦٤(واملغني ) ٢/٢٠٩(والبغوي ) ٨/٣٢٥(تفسري الطربي: انظر)  ١(
والسنن الكربى للبيهقي )٤/١٢٤٣(وسنن سعيد بن منصور ) ٦/٥١١(انظر آثارهم يف املصنف لعبد الرزاق )  ٢(

)٧/٤٩٨.( 
 ).  ١٩١-٥/١٩٠(زاد املعاد : انظر)  ٣(
 ).٧/٣٧١(وروضة الطالبني ) ١٠/٢٦٤(املغني ) ٨/٣٢٥(تفسري الطربي: انظر)  ٤(
 ).١٠/٢٦٤ (املغني: انظر)  ٥(
 ).٥/١٦٨(األم : انظر)  ٦(
 ).٤/٤٠٣(الكايف البن قدامه : انظر)  ٧(
 ).  ١٠/٢٦٤(املغني : انظر)  ٨(



 

 

 

يـق، كـام َللتوفيق، فال ينبغي أن حيمل ذلك عىل سلب حق احلَكمني يف التفر
إن االقتصار عىل ذكر اإلصالح والتوفيق لبيان أنـه املقصـد : يمكن أن يقال

 .األول، فال يصار إىل التفريق إال بعد العجز عن اإلصالح 
أن البضع حقه، والطالق بيده، كام أن املال الذي تفتدي به حقها، ومها ) ب 

ام، أو واليـة رشيدان، فال جيوز لغريمها الـترصف يف حقهـام إال بوكالـة مـنه
 .عليهام 

َوهذه احلجة فيها نظر أيضا؛ ألن التطليق قد يكون بيد غري الزوج، فإن ويل 
األمر، أو من ينوب عنـه مـن القضـاة، يطلـق عنـد وجـود السـبب املقـتيض 
لذلك، وله أن يعاقب باملال فـيام أذن فيـه الرشع، كـإلزام املـرأة باملخالعـة إذ 

 .)١(تبني ظلمها
فإن الراجح، بل الصحيح هو القول األول، قـال شـيخ ًوبناء عىل ذلك 

واألول أصـح؛ ألن الوكيـل لـيس :( اإلسالم ابن تيميـة بعـد ذكـر القـولني
َبحَكم، وال حيتاج فيه إىل أمر األئمة، وال يشرتط أن يكون من األهـل، وال 
خيتص بحال الشـقاق، وال حيتـاج يف ذلـك إىل نـص خـاص، لكـن إذا وقـع 

فـيفعالن مـا هـو األصـلح مـن مجـع بيـنهام أو ...  هلـامالشقاق فالبد من ويل
َتفريق، بعوض أو بغريه، وهنـا يملـك احلَكـم الواحـد مـع اآلخـر الطـالق 
َبدون إذن  الزوج، ويملك احلَكم اآلخر مع األول بذل العوض مـن ماهلـا 

 .)٢()ِّبدون إذهنا، لكوهنام صارا وليـني هلام
                                                

 ).٣٥/٣٨٦(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )   ١(
 ).٣٢/٢٥(املصدر السابق )  ٢(



 
 

  
 

 يقـول مهـا وـكـيالن ال والعـجـب كـل العجـب ـممـن:( وقـال ابـن القـيم
... َحاكامن، واهللا تعاىل قد نصبهام حَكمني، وجعل نصبهام إىل غري الزوجني

ًوأيضا فلو كانا وكيلني مل خيتصا بأن يكونـا مـن األهـل، وأيضـا فإنـه جعـل  ً
والـوكيالن ال إرادة "کک      Y     ]  \    [  Z":ُاحلْكم إليهام فقـال

ًمى حكَــام يف لـغـة الـقـرآن، وال يف لـسـان ًوأيـضـا ـفـإن الوكـيـل ال يـسـ... ـهلـام َ
ًالشارع، وال يف العـرف العـام وال اخلـاص، وأيضـا فـاحلَكم مـن لـه واليـة  ً
َاحلْكم واإللزام، وليس للوكيل يشء من ذلك، وأيضا فإن احلَكم أبلـغ مـن  ًُ

 . )١(...)حاكم 
َ احلكم من األهل -ًرابعا َ   : 

َاحلَكمـني مـن أهـل الـزوجني؛  اتفقت كلمة العلامء عىل أنه ينبغي كون 
لنص القرآن الكريم عـىل ذلـك، وألهنـام أعلـم برسائرمهـا، ومـا خفـي مـن 
ًأمرمها، وأبرص يف شأن ما يرجـى مـن حـاهلام،  وأكثـر نصـحا هلـام، وشـفقة 

 .عليهام، وأدعى أن يفضيا إليهام بام ال يفضيان إىل األجنبي 
سـتحباب، أم عـىل َلكن هل اختيار احلَكمني من األهـل عـىل سـبيل اال
 .سبيل الوجوب، وال يصار إىل أجنبي إال عند التعذر ؟

 ذهب اجلمهور إىل استحباب كوهنام من األهل، وجيوز كوهنام أجنبيني، 
َألهنام إمـا وكـيالن أو حَكـامن، وأي ذلـك كـان فـال :( قال املوفق ابن قدامه

 . )٢ ()يشرتط له القرابة 
                                                

 ). ٥/١٩٠(زاد املعاد )  ١(
 ).٤/٤٠٢( الكايف)  ٢(



 

 

 

:(  من األهل، قال ابـن العـريب وذهب بعض العلامء إىل وجوب كوهنام
األصل يف احلكمني أن يكونا من األهل، واحلكمة يف ذلك أن األهل أعرف 

فإن مل يكن هلام أهل، أوكان ومل يكن فيهم مـن يصـلح ... بأحوال الزوجني 
َلذلك؛ لعدم العدالة، أوغري ذلـك مـن املعـاين، فـإن احلـاكم خيتـار حَكمـني 

 .)١  () يكونا جارينأن ويستحب...من املسلمنيعدلني 
ووجـوب ـكـوهنام مـن أهلهـام ـهـو :( وقـال شـيخ اإلسـالم اـبـن تيميـة

مقتىض قول اخلرقي، فإنه اشرتطه كام اشرتط األمانة، وهذا أصح فإنه نـص 
القرآن، وألن األقارب أخرب بالعلل الباطنة، وأقرب إىل األمانة، والنظـر يف 

 .)٢( )اجلمع والتفريق، وهو أوىل من والية عقد النكاح
 :وبشارة ...  توجيه-ًخامسا

 Z      Y  ] ":      ذهب كثري من املفرسين إىل أن الضـمري يف قولـه تعـاىل
ـاىل" ـه تـع ـني، والضــمري يف قوـل ـود إىل احلَكـم ـود إىل "  [  ^_  \    ":َيـع  يـع

 .)٣(الزوجني
ــمي ــال القاـس ̂_  \    "َ أي احلكَـــامن "Z      Y ":(     ـق ــع "  [    أي يوـق

 املوافقة، فيتفقان عىل الكلمة الواحدة، ويتسـاندان يف طلـب الوفـاق، بينهام
َحتى حيصـل الغـرض، ويـتم املـراد، أو الضـمري األول للحَكمـني، والثـاين 

                                                
 ).١/٤٢٦(أحكام القرآن )  ١(
 ).٥/٤٨٤(وى الكربى الفتا)  ٢(
 ).١/٥٢٥( والزخمرشي ) ٥/١٥٧(والقرطبي ) ٢/٢٠٩(تفسري البغوي : انظر)  ٣(



 
 

  
 

ـتهام صــحيحة،  ـت نـي ـني، وكاـن ـزوجني، أي إن قصــدا إصــالح ذات الـب لـل
وقلوهبام ناصحة لوجه اهللا، بورك يف وساطتهام، وأوقـع اهللا بحسـن سـعيهام 

 . )١ () الزوجني الوفاق واأللفة، وألقى يف نفوسهام املودة والرمحةبني
وبناء عىل القـول الثـاين يف مرجـع الضـمريين، فـإن يف اآليـة توجيهـا 
َللحَكمني بأن يصلحا نيتهام، وجيتهدا يف طلب الصلح بني الزوجني، وليعلام 

 .أن اهللا قدر الصلح والتوفيق حسب صدقهام يف ذلك 
 بشارة للزوجني املتناكدين بأن التوفيق بينهام ممكـن، وكذلك يف اآلية

 .مهام بدت األمور غاية يف العرس والتعذر 
ًوهبذا نعلم سنة يف احلياة الزوجية، قضاها اهللا سببا، وحكم هبا رشعـا،  ً ً
َوهي أن احلَكمني العاقلني الناصحني يستطيعان بإذن اهللا إزالة الغشاوة عن 

وج التي حالت بينهام، وإعادة األلفة واملحبـة إىل أعني الزوجني، وإذابة الثل
 .قلبني أضنامها الشقاق، وعزما عىل الفراق 

 : َومما يعني احلَكمني عىل حتقيق اإلصالح بني الزوجني ما يأيت 
 . طمأنة الزوجني بأن القضية ستحاط بالرسية التامة  )١
 . التعرف عىل مجيع مالبسات القضية  )٢
 .بارشة  السامع من طريف القضية م )٣
 ترك الزوجني يفضيان بكل ما لدهيام، وعدم مقاطعتهام إذ إن ذلـك  )٤

 .جزء من العالج، وختفيف حلدة التوتر 

                                                
 ).٥/١٢٢٣(حماسن التأويل )  ١(



 

 

 

 عدم مجع الزوجني يف مكان واحد عند سامع القضية، إذ قد يسـمع  )٥
 .ًأحدمها من اآلخر ما يسوؤه، ويكون ذلك معوقا لإلصالح 

املظلوم، واألخذ عىل  العدل املطلق مع الطرفني، والصدق يف نرصة  )٦
$  M :ًيد الظامل، بغض النظر عن القرابة، امتثـاال لقولـه تعـاىل   #  "   

   3   2   1   0/   .   -  ,   +   *   )  (   '   &   %
>   =  <   ;   :  98  7  6  5  4 L)صـىل اهللا -، ولقـول النبـي )١ 

 فقـال رجـل يـا رـسـول اهللا " انرص أخـاك ظاملـا أو مظلوـمـا":-عليـه وسـلم
 حتجـزه ":قـال! ه إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظاملا كيف أنرصه؟أنرص

 .)٢("أو متنعه من الظلم، فإن ذلك نرصه 
 
   

                                                
 .١٣٥سورة النساء، اآلية )  ١(
 ).٩/٤٠)( ١٢(رواه البخاري،كتاب اإلكراه، ح ) ٢(



 
 

  
 




 
    احلياة الزوجيـة ال ختلـو مـن ظـروف قـاهرة، وضـغوط آرسة، ومشـاكل 

 أن ال ومن ثم قد يتحفـز الـزوج فيحلـف عـىل.. ومشاكسة، وشد أعصاب
 .يعارش امرأته، وهذا هو اإليالء 

    واإليالء وإن كان نـوع بعـد عـن املـرأة املشاكسـة، وفيـه إرجـاء ملواجهـة 
املشكلة، لكن من يعرف طبائع النفوس يعلم أن البعد عن املواجهة يكـون 
ًأحيانا هو العالج الناجع، والبلسـم النـافع، ثـم إنـه نـوع تأديـب للمـرأة يف 

 وبه تصـول وجتـول وتتطـاول، وهـو سـالح فتنتهـا ،تد بهسالحها الذي تع
 .للرجل، وعدم صموده أمام إغرائها وجاذبيتها 

 : ويف الوقفات التالية ما يكشف اللثام عن هذا العالج القرآين 
 :  تعريف اإليالء -ًأوال

ـأتيل :     اإلـيـالء مـصـدر، يـقـال  ـا، وأـتـىل ـي ـأىل تألـي ـأىل يـت ـؤيل إـيـالء، وـت ْآىل ـي ً ً
ًائتالء Ÿωuρ È≅s?ù'tƒ (#θä9'ρé& È≅ôÒxÿ ( : ومنه قوله تعاىل)١(حلف:  ِأي:ْ ø9$# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$#uρ ()٢( 
 أيـن املتـأيل ": -صىل اهللا عليه وسلم- ومنه قول الرسول ،)٣(ال حيلف :أي

ً ملـا سـمع حالفـا حيلـف أن ال يضـع مـن ديـن )٤("عىل اهللا ال يفعل املعروف
                                                

 ).٤١/٤٠) (أال(ولسان العرب ) ١/١٢٧) (ألوى(معجم مقاييس اللغة : انظر)  ١(
 .٢٢سورة النور، اآلية )  ٢(
 ).٢٨٦/ ٣(تفسري ابن كثري )  ٣(
 ).٤/٢٥) (١٤(صحيح البخاري، كتاب الصلح، ح )  ٤(



 

 

 

 .ًدين خصمه شيئا 
ـب    وـظـاهر ـكـالم  أـهـل اللـغـة أن ـكـل حـلـف يـسـمى إـيـالء، ولـكـن الراـغ
احللف املقتيض لتقصري يف األمـر : ّوحقيقة اإليالء واإللية:( األصفهاين قال

، وبناء عـىل قـول الراغـب فـإن اإليـالء إنـام يكـون يف )١()الذي حيلف عليه 
 .احللف عىل الرتك والتقصري، وهذا هو مورد االستعامل يف القرآن الكريم

  .)٢(حلف الزوج املانع من مجاع امرأته: ء يف كتاب اهللاواإليال
، قال ابن )٣ (ومجهور الفقهاء خيصون اإليالء بأن حيلف عىل أكثر من أربعة أشهر

كل يمني ال يقدر صاحبها عىل مجاع امرأته من أجلها إال بـأن حينـث : (عبدالرب
ف بـاهللا أو ٍفهو مول، إذا كانت يمينه عىل أكثر من أربعة أشـهر، فكـل مـن حلـ

ّأقسم باهللا، أو أشهد اهللا، أو عيل عهـد اهللا، وكفالتـه، : بصفه من صفاته، أو قال
 .)٤()وميثاقه، وذمته، فإنه يلزمه اإليالء
:  مـراد الفقهـاء بـاإليالء فقـال-رمحـه اهللا- وقد بني اإلمام الشـافعي 

 ٍليس بمول، ليس يلزمه حكم اإليـالء،: ٍكل حالف مول، وإنام معنى قويل(
 .)٥()من فيئة أو طالق

                                                
 .٢٢ص ) إىل: (املفردات)  ١(
 ).١/٢٦٤(تفسري البغوي: انظر)  ٢(
 وتفسري القرطبي) ١١/٥(واملغني) ١/٤٨٨(وفتح الباري) ٥/٣٨٦(األم للشافعي : انظر)  ٣(

)٣/١٠٤(. 
 ).٣/١٠٣(تفسري القرطبي)  ٤(
 ) .٥/٣٨٦(األم)  ٥(



 
 

  
 

، وبني إعطاء القرآن )١(وهبذا نجمع بني قول الفقهاء إن اإليالء حرام
 صىل -املويل مهلة أربعة أشهر، مما يؤذن بإباحته، وكذلك ثبوت إيالء النبي 

، إذ مراد الفقهاء ما زاد عىل ما حده اهللا )٢(ً من نسائه شهرا -اهللا عليه وسلم
، روى )٣(ٍإذ هـو تعـد حلـدود اهللا، وإرضار بـاملرأة تعاىل من األربعة أشـهر، 

: البخاري عن نافع، أن ابن عمر كان يقول يف اإليالء الذي سمى اهللا تعاىل
 ال حيل ألحد بعد األجل إال أن يمسك باملعروف، أو يعزم بالطالق، كـام "

 . )٤("أمر اهللا عز وجل 
 : اإليالء يف كتاب اهللا -ًثانيا

t  ( :  قال تعاىل Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ  ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ßÈ š/ t� s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& ( β Î* sù ρâ !$ sù ¨β Î* sù ©!$# 

Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm §‘  % ÷β Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $# ¨β Î* sù ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ()٥(.  

إن الذين حيلفون أال يقربوا نساءهم من غـري حتديـد مـدة، أو مـدة : واملعنى
ة أشهر، يمهلون أربعة أشهر كحد أقىص، ملـا يف الزيـادة عـىل تزيد عىل أربع

β "ذـلـك ـمـن إرضار ـبـاملرأة، وإهاـنـة ـهلـا، وإـهـدار حلقوقـهـا  Î* sù #ρ â !$ sù " : أي
 :رجعوا إىل ما كانوا عليه قبل احللف، وهو كناية عن اجلامع، قال ابن املنذر

β¨ "  )٦()أمجعوا عىل أن الفيء اجلامع إذا مل يكن له عذر( Î* sù ©!$# Ö‘θ àÿ xî Ο‹ Ïm §‘" 
                                                

 ).٤/٣٤١(منتهى اإلرادات مع حاشية املنتهى : انظر)  ١(
 . سيأيت ختريج احلديث)  ٢(
 ).٨/٢٤٦(روضة الطالبني : انظر)  ٣(
 ).٧/٨٨) (٣٥(صحيح البخاري كتاب الطالق، ح )  ٤(
 .٢٢٧، ٢٢٦: سورة البقرة، اآليتان)  ٥(

 ).١/٢٦( البن املنذر اإلمجاع)  ٦ (



 

 

 

ملا سلف من التقصري يف حقهن بسبب اليمني، وال يعني ذلك سقوط كفارة 
β÷"اليمني عىل القول الصحيح  Î) uρ (#θ ãΒt“ tã t,≈ n= ©Ü9  ومل ،عزموا عىل حتقيقه: أي " #$

ًيفيئوا إىل نسائهم؛ فليتقوا اهللا، وليفارقوا بإحسـان، وال يمسـكوهن رضارا 
β¨" ،ليعـتـــدوا Î* sù ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ  "ألقــــواهلم "ΟŠ Î= tæٌ" ،بأفـعـــاهلم ونـيـــاهتم، فلرياقـبـــوه 

 .  )١(وليحذروا خمالفته
َّأما إن آىل مدة تقل عن أربعـة أشـهر، فهـو باخليـار، إمـا أن يـرب يمينـه، 

 -صىل اهللا عليه وسلم-فيعتزل امرأته حتى تنقيض املدة، كام فعل رسول اهللا 
هلن حتى مىض الشهر، وإما أن حينـث يف ًحني آىل من نسائه شهرا، فإنه اعتز

صىل اهللا -ًيمينه، ويطأ امرأته، وحينئذ تلزمه الكفارة، وكان ممتثال لقول النبي 
ً من حلف عىل يمني فرأى غريها خريا منهـا فليأهتـا، وليكفـر ": -عليه وسلم
 .)٢"(عن يمينه

 : اإليالء يف السنة-ًثالثا
 صىل -ًحنا يوما ونساء النبيأصب": قال-ريض اهللا عنهام- عن ابن عباس

يبكني، عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إىل املسجد، فـإذا  -اهللا عليه وسلم
 صـىل عليـه -هو مآلن من الناس، فجـاء عمـر بـن اخلطـاب فصـعد إىل النبـي

 وهو يف غرفة ل فسلم فلم جيبه أحد، ثم سلم فلم جيبـه أحـد، فنـاداه -وسلم
 ":فقال النبـي! أطلقت نساءك؟: فقال - وسلم  صىل اهللا عليه-فدخل عىل النبي

                                                
 ).١/٢٧٥(وابن كثري ) ١/٢٦٥(، والبغوي)٤٦٥(تفسري الطربي : انظر)  ١(
 ).٣/١٢٧١) (١٦٥٠(رواه مسلم،كتاب اإليامن، ح)  ٢(



 
 

  
 

  . )١"(ًال، ولكن آليت منهن شهرا 
ـه- وـعـن عـمـر ـبـن اخلـطـاب ـفـدخلت فـسـلمت ـعـىل  ... ": ـقـال - ريض اهللا عـن

 فإذا هو متكئ عىل رمل حصري، قـد أثـر يف -صىل اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
: ال، فقلت: ل فرفع رأسه وقا،!أطلقت يا رسول اهللا نساءك؟: جنبه، فقلت

ً قوما نغلب النساء، - معرش قريش -وكنا ! لو رأيتنا يا رسول اهللا ! اهللا أكرب
ًفلام قدمنا إىل املدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من 
ـأنكرت أن  ـي، ـف ـي تراجعـن ـإذا ـه ـا، ـف ـرأيت يوـم ـىل اـم ـائهم، فتغضــبت ـع ُنـس ُ ًَّ ْ

صىل اهللا عليه -فواهللا إن أزواج النبي ! تراجعني، فقالت تنكر أن أراجعك؟
قـد خـاب مـن فعـل :  لرياجعنه، وهتجره إحداهن إىل الليل، فقلت-وسلم

 - ذلك منهن وخرس، أفتأمن إحداهن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسـوله
 صـىل اهللا عليـه -فتبسم رسـول اهللا ! فإذا هي قد هلكت؟ -صىل اهللا عليه وسلم

ال يغرنـك أن : قد دخلت عىل حفصـة فقلـت! يا رسول اهللا:  فقلت-وسلم 
-جارتك هي أوسم منك، وأحب إىل رسول اهللا منـك، فتبسـم رسـول اهللا 

ً وكـان أقسـم أن ال يـدخل علـيهن شـهرا، مـن شـدة ...-صىل اهللا عليه وسلم
  . )٢("موجدته عليهن حني عاتبه اهللا

ه، ومن تلك نساء -عليه السالم-وقد تعددت الروايات املبينة لسبب اعتزال النبي
 : الروايات

                                                
 ).٧/٥٧) (١٣٣(رواه البخاري، باب هجرة النبي صىل اهللا عليه وسلم نساءه، ح )  ١(
) ٢/١١١٢(  )١٤٧٩(ح ومسلم كتاب الطالق،) ٥٠/ ٧( )١٢١(ح كتاب النكاح، رواه البخاري،)  ٢(

 .واللفظ له



 

 

 

 صـىل اهللا عليـه -قال رسول اهللا :  وفيه- ريض اهللا عنه -حديث جابر )١
، )١("ًثـم اعتـزهلن شـهرا ... هن حويل كـام تـرى، يسـألنني النفقـة" :-وسلم

 .وهذا يفيد أن االعتزال كان بسبب املطالبة بزيادة النفقة
  وكـان أقسـم أن ال يـدخل علـيهن":حديث عمر املتقدم، وفيه )٢

، وهـذا يفيـد أن االعتـزال "ًشهرا، من شدة موجدته عليهن حني عاتبه اهللا 
حتـريم ماأحـل اهللا لـه، مـن أمتـه ماريـه،أو  إنام كان بسـبب معاتبـة اهللا لـه يف

  . )٢(غريها
 فـاعتزل ":ويف حديث عمر املتقدم سبب آخر، حيث قال عمـر )٣
أفـشـته  نـسـاءه مـن أـجـل ذـلـك احلـديث، ـحـني -ـصـىل اهللا عليـه وـسـلم-النبـي

، وهـذا مـن األسـباب، ولـو كـان هـو السـبب الوحيـد "حفصة إىل عائشـة 
وحيتمل أن يكـون :( العتزل الزوجتني فقط، ولذلك قال احلافظ ابن حجر

 -ًجمموع هذه األشياء كان سببا العتزاهلن، وهذا هو الالئق بمكارم أخالقه
نه حتى  وسعة صدره، وكثرة صفحه، وأن ذلك مل يقع م-صىل اهللا عليه وسلم

  .  )٣()  وريض اهللا عنهن-صىل اهللا عليه وسلم-تكرر موجبه منهن 
 :  الفرقة بسبب اإليالء -ًرابعا

     إذا حلف الرجل أن ال يقرب امرأته مدة تزيد عىل أربعة أشهر، فإنه خيري 
بعد انقضاء األربعة أشهر، إما أن يفيء بجامع امرأته، وإمـا أن يطلـق، فـإن 

                                                
 ).١١٠٤/ ٢) (١٤٧٨(رواه مسلم، كتاب الطالق، ح )  ١(
 ).٢٨٩/ ٩(فتح الباري: انظر)  ٢(
 ). ٩/٢٩٠(فتح الباري )  ٣(



 
 

  
 

 .ليه، إذا طلبت املرأة ذلك، ورفعت أمره إىل احلاكم أبى طلق احلاكم ع
    وهــذا مــذهب اجلمهــور، ومــنهم األئمــة الثالثــة، مالــك والشــافعي 

إذا مضت أربعة أشـهر ... عن عمر بن عبدالعزيز:( قال البخاري،)١(وأمحد
يوقف حتى يطلق، وال يقـع عليـه الطـالق حتـى يطلـق، ويـذكر ذلـك عـن 

صـىل اهللا -ًواثني عرش رجـال مـن أصـحاب النبـي عثامن وعيل وأيب الدرداء 
 .)٢()-عليه وسلم

   وذهب فريق من العلامء إىل أن الطالق يقع بمجـرد ميض األربعـة أشـهر، 
 .)٣(وال حيتاج إىل تطليق الزوج، وهذا مذهب األحناف

    والقول األول أظهر؛ ألن اهللا تعاىل أعطى املويل أربعة أشـهر، فـال سـبيل 
َّ، ثم خريه بني الفيئة أو الطالق، مما يدل عىل أن الطالق ال عليه حتى تنقيض

β÷ ":يقع إال بإيقاعه، ثم إن اهللا أحال عىل عزيمته فقال تعاىل Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $#  
مل أجد يف يشء مـن األدلـة أن :( وقد نقل ابن املنذر عن بعض األئمة، قال"

ان العزم عـىل الفـيء يكـون ًالعزيمة عىل الطالق تكون طالقا، ولو جاز لك
 . )٤()ًفيئا، وال قائل به

 :  احلكمة من حتديد مدة اإليالء -ًخامسا

                                                
وفتح ) ١/٢٧٥(وتفسري ابن كثري)١٠٥/ ٣(وتفسري القرطبي )١١/٣١(املغني : انظر)  ١(

 ). ٩/٤٢٩(الباري
 ).٠٧/٨٨)( ٣٥(البخاري كتاب الطالق، حصحيح )  ٢(
وفتح الباري ) ١/٢٧٥(وتفسري ابن كثري) ١٠٥/ ٣(وتفسري القرطبي )١١/٣١(املغني : انظر )  ٣(

)٩/٤٢٩.( 
 ).٤/٤٩٨(وانظر ترجيح مذهب اجلمهور يف تفسري ابن جرير). ٩/٤٢٩(فتح الباري )  ٤(



 

 

 

كان أهل اجلاهلية يؤلون من نسائهم، فيحلـف أحـدهم أن ال يقرهبـا 
ًأيامًأبدا، فيرتكها ال  ِّ ، )١( وال ذات بعل، وكانوا عىل ذلك يف ابتـداء اإلسـالمَ

 .له مدة، ال تزيد عن أربعة أشهر ًثم رضب اهللا لإليالء أجال، وحدد 
وهذه املدة كافية يف تأديـب املـرأة، وإزالـة مـا علـق يف قلـب الرجـل، 

 .واختاذ القرار املناسب بالعرشة احلسنة، أو االنفصال والفراق 
ويستأنس كثري من املفرسين يف بيان احلكمة مـن هـذه املـدة بـام روي 

طـوف باملدينـة، فسـمع امـرأة أنـه خـرج ذات ليلـة، ي -ريض اهللا عنه -عن عمر
 : مغلقة باهبا تقول

 هـــّ وأرقنـي أن ال ضجيع أالعب    تطاول هذا الليل وأزور جانبه 
 ره       لنقض من هذا الرسير جوانبهـــــفو اهللا لوال اهللا اليشء غـي
 هــــًال         بأنفسنا ال يفرت الدهـر كاتبـــًولكنني أخشى رقيـبا موك

 هــــي          وإكرام بعيل أن تنال مراكبـــــواحلياء يصدنـخمافة ربـي 
خرج يف بعـث العـراق، فسـأل ابنتـه : فسأل عمر عن زوجها، فقالت

سـتة : كم أكثـر مـا تصـرب املـرأة عـن زوجهـا؟ فقالـت- ريض اهللا عنها- حفصة
 .)٢("ًال أحبس أحدا من اجليوش أكثر من ذلك: أشهر، أو أربعة، فقال عمر

 :  اإليالء وعالج اخلالفات الزوجية-ًسادسا 
ًاإليالء عالج لبعض اخلالفات الزوجية، وليس هلا مجيعا، فقد يكون 
سبب اخلالف بني الزوجني ابتعاد الزوج، وإعراضه عن امرأتـه، وانشـغاله 

                                                
 ).١/٢٦٤(تفسري البغوي: انظر)  ١(
 .باختصار) ١/٢٧٧(وابن كثري ) ٣/١٠٨(لقرطبي تفسري ا: انظر)  ٢(



 
 

  
 

عنها، ويف هذه احلالة ال يكون اإليالء هو العالج املناسب، وعىل الزوج أن 
ل حالة مـا يناسـبها مـن عـالج، وعـىل أي حـال ًيكون حكيام، وأن خيتار لك

 :فثامر اإليالء كثرية منها
 اإليالء فرقة مؤقتة، وجتربـة لبعـد الـزوجني، وهـو فرصـة الختبـار -١

الرجل نفسه ومشاعره وقدرته عىل فراق امرأتـه، فإمـا أن يفـيء ويسـتأنف 
 ويـدع ،حياة زوجية كريمة، فيها إمساك باملعروف، وإما أن يفارق بإحسان

ًاملرأة ختتار طريقا جديدا، وحياة أخرى  ً. 
ـا، وتصــحيح -٢ ـرط منـه ـا ـف ـدارك ـم ـة لـت ـرأة الذكـي ـالء فرصــة للـم  اإلـي

 .أخطائها، إن شعرت بحاجتها إىل بعلها 
 يعظم نفع اإليالء يف حالة املرأة املتكربة عىل زوجها، املعتدة بجامهلـا، -٣ 

ذا صمد الرجل أمـام هـذه املختالة بقدرهتا عىل إذالل الرجل أمام فتنتها، فإ
الفتنة، وأمام سالحها البتار مدة قد تصل إىل أربعة أشهر، عـادت املـرأة إىل 

 .رشدها، وتطامنت يف نفسها
 اإليالء فرصة لتنفيس الغضب الثائر، مما حيمـي احليـاة الزوجيـة مـن -٤ 

 .تفوه الرجل بكلامت الطالق، فيهدم أرسته، ويندم والت ساعة مندم 
ء فرتة نقاهة، وفرصة لتجديد احلياة الزوجية، بعد سأم وملـل،  اإليال-٥   

 .من طول املشاكل وكثرهتا 
  وال يعني هذا الرتغيب يف اإليالء، إذ هو عـالج، وال يصـار إىل العـالج 
ّإال يف حاالت مرضـية معينـة، أمـا يف احلـاالت العارضـة اليسـرية فبإمكـان 

لتعبد يف مكة، واالعتكـاف، الزوج البعد عن زوجته بغري إيالء وحلف، كا



 

 

 

وسفر النـزهة،  أو الدعوة إىل اهللا، وإعطاء املـرأة فرصـة لزيـارة أهلهـا فـرتة 
 .طويلة 

  وقد جيد الرجل وسيلة للبعد عن مشكلة ما بغري افرتاق، كاالنخراط يف 
دورة علمية أو ثقافية، أو املشاركة يف مسابقة، أو عمل تطوعي يمأل فراغه، 

 .ري يف مشكلته ويرصفه عن التفك



 
 

  
 


 

احلمد هللا الذي متت بنعمته الصاحلات، والصـالة والسـالم عـىل مـن 
 :عمت ببعثته الربكات، أما بعد 

فلقد جتسدت يف ثنايا هذا البحـث خطـورة املشـاكل الزوجيـة، وأهنـا 
ْالبوابة الكربى لنكد احلياة، واملعرب الواسع للطالق، والفراق بني الزوجني،  َ

ـم، وـهتـدم ا ـك ـمـن ـحـزن داـئ ـف ذـل ـا يكتـن ـة، ـمـع ـم ألرسة، وـشـتات الذرـي
وانشغال عن مهام الدنيا واآلخـرة، ويف خامتـة هـذا البحـث أذكـر أهـم مـا 

 :توصلت إليه من نتائج وتوصيات 
 أمهـيـة الدراـسـة املوـضـوعية لقـضـايا األرسة يف الكـتـاب والـسـنة، -١

اجهـة حتـديات وينبغي إبرازها لألجيال املسلمة، حتـى تسـتفيد منهـا يف مو
 . العرص

إن عىل علامء األمة، ورجـال اإلصـالح إجيـاد الوسـائل التـي توصـل 
طريقة القـرآن يف إسـعاد اإلنسـان، وربـط األجيـال الناشـئة بـدينها، الـذي 

 .ابتعدت أو أبعدت عنه، فناهلا من الشقاء ما ناهلا 
ً وجوب تأهيل املقدمني عىل الـزواج مـن اجلنسـني تـأهيال علميـا -٢ ً

ًيا ودينيا؛ حتى يكونوا عىل بينة من أمرهم، ومعرفة بام يتطلب الزواج ونفس ً
ٍمن مسؤوليات، وحتل بأخالقيات، وختل عـن حريـات، وتوقـع خلالفـات،  ٍ ٍ

 .ودربة عىل حلها، أو التكيف معها 
ً ينبغي مراعاة التكافؤ بـني الـزوجني، ماديـا وعلميـا، حتـى تقـل -٣ ً

 يتعـني مراعـاة التقـارب بيـنهام مـن فرص احتقار أحد الطرفني لآلخر، كـام



 

 

 

ـاح ـعـىل الثقاـفـات الواـفـدة، وـمـوقفهام ـمـن ـعـادات  ناحـيـة الـتـدين، واالنفـت
املجتمع؛ إذ إن التباين الكبري يف هذا الشأن مدعاة لشقاء وشقاق، وخـالف 

 .وطالق 
 من رمحة اهللا بعباده املؤمنني أن أحسن إليهم بإنزال هـذا الكتـاب -٤

 الشفاء لكل داء ديني أو اجتامعـي أو سـلوكي، ومـن املبارك،  املشتمل عىل
قلة البصرية عـدم اسـتفادة املسـلم مـن توجيـه اهللا تعـاىل حلـل مشـاكله، مـع 

 .خطورة الداء وتيرس الدواء
 ،وال خيفى عىل مستفيد من نصوص الوحيني حيوية هـذه النصـوص
 وتفوقـهـا يف إـصـالح ذات الـبـني، ومـسـايرهتا ملـشـاكل اإلنـسـان، مـهـام تـغـري

 .الزمان أو املكان أو البيئة
  يتبني من اهتامم اإلسالم بمشاكل الـزوجني، وكثـرة طـرق العـالج، -٥    

 أن -وحرصه عىل الصلح، وأمره بإمساك املرأة، حتى مع الـبغض والنفـور
الطالق مبغض هللا، وإنام أباحه ألن مساوئ حتريمه تفوق مسـاوئ إباحتـه، 

 .هه ربه، ويفرح به شيطانهوعىل املسلم أن ال يتساهل فيام يكر
ً بام أن كثريا من الشباب يعيشون أمية فكرية، وانفصاال عن الكبـار، -٦      ً

ًفرمحة هبم، ودرءا جلهلهم، ومحاية هلـم مـن االصـطدام بـالواقع، واملفاجـأة 
 : بالعبء الثقيل، الذي يرتتب عىل الزواج، فإين اقرتح أمرين

ج مـن اجلنسـني بـدورات تأهيليـه، ترشح  إلزام املقدمني عـىل الـزوا-      أ 
 .حقيقة الزواج ومشاكله، وكيفية التغلب عليها

ً     وما املانع أن تكون هـذه الـدورات جـزءا مـن املنـاهج الدراسـية، فهـي 



 
 

  
 

 .أجدى عىل الفرد واألمة من بعض املقررات التي يتطلبها سوق العمل 
ً أن يصاحب عقـد النكـاح كتيبـا عـىل هيئـة و-     ب  ِّ ثيقـة رسـمية ملزمـة، ُ

يوضح فيها حقوق وواجبات كل فرد، فيام خيص احلياة الزوجيـة، وال يـتم 
 .عقد النكاح إال إذا أيقن املأذون بإملام الطرفني هبذه الوثيقة 

ال سعادة للزوجني املسـلمني، وال هنايـة ملشـاكلهام، : ويف اخلتام أقول
 - صىل اهللا عليـه وسـلم-إال بالعودة الصادقة إىل كتاب اهللا، وسنة ورسوله

وجعل اآلخرة يف احلسبان، واليقني بأن الزواج، وما يرتتب عليه من إنفاق 
 - وما يقتضيه من صرب، وحسن خلق، وإيثار،وبذل، وما ينتج عنه من ذرية

 . كل ذلك عبادة هللا وقربة، جيده املرء يف ميزان حسناته أحوج ما يكون إليه 
 .آله وصحبه وسلموصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل 



 

 

 

 
 
طبعة عـام ،عىل البجاوي:  حتقيق ، أليب بكر ابن العريب،أحكام القرآن -١

 .بريوت / دار الفكر : هـ النارش ١٣٩٤
أحكام القـرآن لعـامد الـدين عـيل بـن حممـد الطربي،املعـروف بالكيـا   -٢

 .بريوت/ دار الكتب العلمية ،هـ١٤٠٥ ٢ط،اهلرايس
حممـد نـارص :  تـأليف ،ج أحاديث منـار السـبيل إرواء الغليل يف ختري -٣

 .بريوت /املكتب اإلسالمي :  النارش ،هـ١٤٠٥ ،٢ ط،الدين األلباين
هـ ١٤١٢ ،٢ ط،عصام احلميدان:  حتقيق ، أسباب النـزول للواحدي -٤

 .الدمام / دار اإلصالح : النارش . 
، ١حسن أبو غـدة وآخـرين، ط. د.أ:  تأليف ، اإلسالم وبناء املجتمع -٥

 .الرياض /  مكتب الرشد ،هـ١٤٢٦
ــأليف ،اإلـســالم وبـنــاء املجتـمــع -٦  ،٩ ط،أـمحــد حمـمــد العـســال.د:  ـت

 .الكويت / دار القلم،هـ١٤١٥
م، ١٩٧٣ ،٩ ط،أـمحـد ـعـزت راـجـح.د: ـتـأليف ، النفسأـصـول عـلـم -٧

 .القاهرة / املكتب املرصي احلديث للطباعة والنرش
ـمــد األـمــني حم: أضــواء البـيــان يف إيـضــاح القــرآن بالقرآن،ـتــأليف  -٨

هـ، توزيع صاحب السمو امللكي األمـري ١٤٠٣الشنفيطي، طبعة عام 
 .أمحد بن عبد العزيز

ـصـدقي :  إرشاف ، أليب حـيـان األـنـدليس، البـحـر املـحـيط يف التفـسـري -٩
 .بريوت / دار الفكر :  النارش ،هـ١٤١٢ طبعة عام ،حممد مجيل



 
 

  
 

مد الطاهر ابن حم: تأليف) تفسري التحرير والتنوير( التحرير والتنوير  -١٠
 الدار التونسية للنرش :   النارش ،عاشور

 ،هــ١٤٠١، ٤ ط،حممـد مهـدي االسـتانبويل:  تـأليف ،حتفة العروس -١١
 .بريوت / املكتب اإلسالمي : النارش 

 ،إبـراهيم الالحـم. د :  تأليف ،تفسري آيات األحكام يف سورة النساء  -١٢
 .بريوت / دار العاصمة :  النارش ،هـ١٤٢٤ ،١ط

دار املعرفة : هـ، النارش ١٤٠٦ ،١ ط، القرآن العظيم البن كثري تفسري -١٣
 .بريوت/ 

دار :  النارش ،هـ١٤١١ ،١ ط،وهبة الزحييل. د:  تأليف ،التفسري املنري -١٤
 .بريوت / الفكر املعارص 

عبد الوهاب عبد اللطيف :تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، حتقيق -١٥
 .بريوت/دار املعرفة :  النارش ، هـ٢،١٣٩٥ط

 للحافظ ابن حجر ، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -١٦
 .بريوت / دار املعرفة :  النارش ،هـ١٣٨٤ ،١ ط،العسقالين

مصـطفى عبـد القـادر، : حتقيـق،هتذيب التهـذيب للحـافظ ابـن حجر -١٧
 .بريوت/ دار الكتب العلمية ، هـ١٤١٥ ،١ط

لـسـالم حمـمـد عـبـد ا:  حتقـيـق ، ـهتـذيب اللـغـة أليب منـصـور األزـهـري -١٨
املؤسـسـة املرصـيـة :  الـنـارش ،ـهــ١٣٨٤ طبـعـة ـعـام ،ـهـارون وآـخـرين

 .العامة للتأليف واألنباء والنرش 
:  تأليف ،)تفسري السعدي( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  -١٩



 

 

 

 ١،١٤٢١ ط،عبــدالرمحن اللوحيــق:  حتقيــق ،عبــدالرمحن الســعدي
 .بريوت/هـ،مؤسسة الرسالة 

الـبـن جرـيـر ) تفـسـري الـطـربي(ـعـن تأوـيـل آي الـقـرآن  ـجـامع البـيـان  -٢٠
: ، النارش ٢ ط ،حممود حممد شاكر وأمحد حممد شاكر:  حتقيق ،الطربي

رشكة مكتبة ومطبعة :  النارش ، هـ١٣٨٨، ٣وط . دار املعارف بمرص
 . مصطفى الباين احللبي وأوالده بمرص

أمحـد عبـد :  تصـحيح، أليب عبد اهللا القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن -٢١
/ دار إحياء الرتاث العـريب:  النارش ،هـ١٣٧٢، ٢ ط،العليم الربدوين

 .بريوت 
، ٣ ط، حاشية الروض املربع، مجع عبد الـرمحن بـن حممـد العاصـمي -٢٢

 توزيع الرئاسة العامة إلدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء ،هـ١٤٠٥
 .والدعوة واإلرشاد 

، ١ ط،حممـد فرحيـة: أليف حقوق املرأة املسلمة يف القـرآن والسـنة، تـ -٢٣
 . املكتب اإلسالمي ،هـ١٤١٦

، ٣ ط،توفيـق عـيل وهبـة:  تـأليف ، دور املرأة يف املجتمـع اإلسـالمي -٢٤
 .الرياض/  دار اللواء ،هـ١٤٠١

، ١ ط،حممد بـن إبـراهيم احلمـد/ د: تأليف ،رسائل يف أبواب متفرقة -٢٥
 .الرياض /  دار ابن خزيمة ،هـ١٤٢٧

حممـد إـبـراهيم / د: ـتـأليف ،ق والسـلوك رسـائل يف الرتبيـة واألـخـال -٢٦
 .الرياض /  دار ابن خزيمة ،هـ١٤٢٤ ،٢ ط،احلمد



 
 

  
 

. هــ ١٤١٢، ٣ ط، لإلمـام النـووي، روضة الطـالبني وعمـدة املتقـني -٢٧
 .املكتب اإلسالمي 

عبـدا لعزيـز بـن نـارص :  تـأليف ، الزوج والزوجة ما هلام ومـا علـيهام -٢٨
 .الرياض/ تجارية  مطبعة النرجس ال،هـ١٤٢٦ ،٢ ط،العبد اهللا

، ١ط،أمحد حممد شاكر:  حتقيق ، أليب عيسى الرتمذي، سنن الرتمذي -٢٩
 .مكة املكرمة / املكتبة التجارية : النارش 

حممـد :  مراجعـة وضـبط ، لإلمام أيب داود السجستاين، سنن أيب داود -٣٠
 .بريوت / ، دار الفكر ١ط،حمي الدين عبدا حلميد

، ١ ط،حممد عبدا لقـادر عطـا: قيق  حت، السنن الكربى لإلمام البيهقي -٣١
 .بريوت / هـ دار الكتب العلمية ١٤١٤

 هــ دار ١٣٧٣، ١ط ،حممد فؤاد عبدا لبـاقي:  حتقيق ، سنن ابن ماجه -٣٢
 .بريوت / الكتب العلمية

 دار ، برشح جالل الدين السيوطي  وحاشـية السـندي، سنن النسائي -٣٣
 .بريوت / الكتاب العريب 

 ،٢ط،حممـد السـعيد بـن بسـيوين:حتقيق،هقيشعب اإليامن لإلمام البي -٣٤
 .بريوت/دار الكتب العلمية ،هـ١٤٢٩

 .بريوت / هـ عامل الكتب ١٤٠٦ ،٥ ط، صحيح البخاري -٣٥
حممـد :  تـأليف ،))الفـتح الكبـري ((  صحيح اجلامع الصغري وزياداته  -٣٦

 .هـ املكتب اإلسالمي ١٤٠٦، ٢ ط،نارص الدين األلباين
م،دار ٢،١٩٧٢د عـبـدا لـبـاقي،طحمـمـد ـفـؤا:  حتقـيـق ، صـحيح مـسـلم -٣٧



 

 

 

 بريوت/إحياء الرتاث العريب 
ـووي -٣٨ ـة املنصــورية ،هـــ١٣٤٩، ١ط،صــحيح مســلم برشح الـن  املكتـب

 .القاهرة/
حممـد :  تـأليف ،))الفتح الكبـري ((  ضعيف اجلامع الصغري وزياداته  -٣٩

 . املكتبة اإلسالمي ،هـ١٣٩٩ ،٢ ط،نارص الدين األلباين
ـا -٤٠ ـاري برشح ـصـحيح اإلـم ـتح الـب ـن حـجـر ،م البـخـاري ـف  للـحـافظ اـب

جامعـة :  النـارش ،عبدا لعزيز بن عبد اهللا بـن بـاز:  حتقيق ،العسقالين
 .الرياض / اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

ـــزيل وعـيــون األقاوـيــل -٤١  أليب القاـســم ،الكـشــاف ـعــن حـقــائق التـن
ـة ـعـام  ـزخمرشي، طبـع ــ١٣٩٢اـل ـارش ،ـه ـة :  الـن ـة ومطبـع ـة مكتـب رشـك

 .بي وأوالده بمرصمصطفى الباين احلل
نخبـة مـن علـامء :  تصـحيح ، جلامل الدين ابـن منظـور، لسان العرب -٤٢

 .بريوت / دار صادر : ، النارش ٢ط،اللغة
عبد القادر أمحد :  تأليف ، اللقاء بني الزوجني يف ضوء الكتاب والسنة -٤٣

 .القاهرة/دار الرتاث العريب :  النارش ،هـ١٤٠٠ طبعة عام ،عطاء
 ،هـ١٣٧٦، ١ ط،حممد مجال الدين القاسمي: أليف  ت، حماسن التأويل -٤٤

دار إحيــاء الكتــب :  النــارش ،حممــد فــؤاد عبــدا لبــاقي: تصــحيح 
 .القاهرة /العربية

عبـد :  مجـع وترتيـب ، جمموعة فتاوى شيخ اإلسـالم أمحـد بـن تيميـة -٤٥
الرئاسـة :  النـارش ،هــ١٤٠٤ طبعـة عـام ،الرمحن ابن حممد بن قاسـم



 
 

  
 

 .لرشيفني العامة لشؤون احلرمني ا
 تأليف  عبد احلق ابـن عطيـة ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -٤٦

 دار ،هـ١٤١٣ ،١ ط،عبد السالم عبد الشايف حممد:  حتقيق ،األندليس
 .بريوت / الكتب العلمية 

، ١ ط، للــدكتور الســيد اجلـمــييل، املــرأة يف ميــزان الطــب والــدين -٤٧
 .القاهرة /  دار الرتاث العريب ،هـ١٤٠٣

ملستدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهللا احلاكم النيسـابوري، وبذيلـه  ا -٤٨
 دار ،يوسـف املرعشـيل.  هـ إرشاف د١٤٠٦، ١ط،التلخيص للذهبي

 .بريوت/ املعرفة 
 . املكتب اإلسالمي،هـ١٤٠٥ ،٥ ط، املسند لإلمام أمحد بن حنبل -٤٩
حبـيـب اـلـرمحن :  حتقـيـق ،املـصـنف أليب بـكـر عـبـد اـلـرزاق الـصـنعاين -٥٠

 .هـ املكتب اإلسالمي ١٤٠٣ ،٢ ط،األعظمي
 ،حممد عبـد اهللا النمـر وآخـرين:  حتقيق ،معامل التنـزيل لإلمام البغوي -٥١

 .الرياض /  دار طيبة ،هـ١٤٠٩ ،١ط
عـبـد :  حتقـيـق ، معجـم مـقـاييس اللـغـة أليب احلـسـني أـمحـد ـبـن ـفـارس -٥٢

 .قم /  دار الكتب العلمية ،السالم حممد هارون
 وعبـد الفتـاح ،عبد اهللا الرتكي:  حتقيق ،مة املغني ملوفق الدين ابن قدا -٥٣

وزارة الشـؤون اإلسـالمية باململكـة : هــ، توزيـع١٤١٧ ،٣ ط،احللـو
 .العربية السعودية 

 حتقيـق حممـد سـيد ،املفردات يف غريـب القـرآن للراغـب األصـفهاين -٥٤



 

 

 

 .بريوت /  دار املعرفة ،كيالين
، ٤ ط،نـورحممـد األمحـدي أبـو ال/ د: تـأليف ،منهج السنة يف الزواج -٥٥

 .القاهرة /  دار السالم للطباعة والنرش ،هـ١٤١٣
ـي يف اإلـسـالمي -٥٦ ـي واخللـق ـأليف ،النـظـام االجتامـع حمـمـد أـمحـد . د:  ـت

/  دار الـنرش الـدويل،هــ١٤٢٤ ،١ ط،أمحـد فـؤاد حممـود.  ود،حسن
 .الرياض

 لإلمـام أيب السـعادات ابـن األثـري، ،النهاية يف غريب احلديث واألثـر -٥٧
 .هـ ١٣٨٣، ١ ط،زاوي وحممود الطناحي الطاهر: حتقيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 



 

 

 

 
 




 القرآن الكريم وعلوم  يف التفسريمباحث الفروق
   التأليف فيها، جماالهتا، أمهيتها،تعريفها

 
 




 
 

 عبدالسالم بن صالح بن سليامن اجلاراهللا. د
 .هيئة التدريس بجامعة امللك سعودعضو  •
أصـول الـدين بجامعـة اإلمـام من كلية  درجة املاجستري عىلحصل  •

 .)فضل القرآن الكريم: (حممد بن سعود اإلسالمية بأطروحته
امعـة اإلمـام ه من كلية أصول الـدين بجارعىل درجة الدكتوحصل  •

نقـد الصـحابة والـتـابعني : (حممـد بـن سـعود اإلسـالمية بأطروحتـه
 .)للتفسري، دراسة نظرية تطبيقية

 



 
 

  
 



 

 

 

 بسم ا الرمحن الرحيم
 


 

 ،أنفسنا رشور من باهللا ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده هللا احلمد إن
 ،لـه هـادي فـال يضـلل ومن ،له مضل فال اهللا هيده من ،أعاملنا سيئات ومن

ـه ال أن وأشــهد ـك ال وحــده اهللا إال إـل ـه رشـي ـدا أن وأشــهد ،ـل ـده ًحمـم  عـب
ً صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا،ورسوله  :دأما بع. ً

 ومنها ،فإن مباحث علوم القرآن الكريم كثرية األنواع متعددة الفروع
ــرى ــوم األـخ ــع العـل ــرتك ـم ــو مـش ــا ـه ــائل ،ـم ــروق يف املـس ــة الـف  كمعرـف

 ، وقد كثرت مؤلفات العلامء يف الفروق عىل اختالف فنوهنم،واملصطلحات
ـروق املختصــة ـهبـم ـم يف الـف ـل ـكـل عـل ـد: فكـتـب أـه ـم العقاـئ ـم ،كعـل  وعـل

 ، وعلم الطب، وعلم الفقه وأصوله، وعلم العربية،م احلديث وعل،التصوف
 والفـروق يف بعـض ،)١( إضافة إىل علوم القرآن الكريم،واآلداب والسلوك

 ويرجع اهـتامم العلـامء هبـا ملـا هلـا مـن أثـر ،العلوم أسعد بالبحث من بعض
 وللدراسات القرآنية قصب السبق يف هذا ،ظاهر يف ضبط العلوم وحتريرها

ً بل ال يبعد القول بأن الدراسات القرآنية هي أكثر العلوم بحثا ملسائل ،الفن

                                                
 ،١٣١ ،١١٥ ،١١٠ ،٩٢ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٤ ،٧٠ص (الفهرست : ًانظر طرفا من هذه املؤلفات يف) ١(

 وإيضاح املكنون ،)١٢٥٨-٢/١٢٥٥( وكشف الظنون ،)٢٩٤ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦، ١٣٥
لفروق يف  وا،)٥ص(يعقوب الباحسني .  والفروق الفقهية واألصولية د،)١٨٨-٢/١٨٧(

 .وما بعدها) ٣٣ص(مباحث الكتاب والسنة 



 
 

  
 

 وال تعجب إذا علمت أن أول مجلة تستفتح هبا كتاب اهللا تعاىل فيها ،الفروق
 M $  #  "  !L فـالرمحن الـرحيم يف ،مبحث مـن مباحـث الفـروق

 بيـنهام  لكـن،اسامن من أسامء اهللا تعاىل يشرتكان يف الداللة عىل صفة الرمحة
 واختصـاص اسـم الـرحيم ،عموم اسم الرمحن للخلق كلهم: فروق ؛ منها

 .)١(باملؤمنني
واملجاالت التي بحث العلامء فيها الفروق يف التفسري وعلوم القـرآن 

 . وقد أحببت املشاركة يف دراسة هذا املوضوع،عديدة
وتعود فكـرة البحـث يـوم أن كنـت بصـدد اختيـار موضـوع لرسـالة 

 ثـم ،ً فقد مجعت فروقا كثرية يف التفسـري وعلـوم القـرآن الكـريم،الدكتوراه
 وخطر يل أن أكتب فيه مقدمة ، فعاودت النظر فيه،عرض يل ما رصفني عنه

 . وجهود العلامء يف التأليف فيه، وجماالته وأنواعه،أبني فيها أمهيته
 مـن ،وقد دعاين لدراسة الفـروق يف التفسـري وعلـوم القـرآن أسـباب

 :أمهها
 وسيأيت تفصـيل ، أمهية معرفة الفروق يف التفسري وعلوم القرآنً:الأو

 .ذلك
ً أن أـحـدا مل يـقـم بدراـسـة موـضـوع الـفـروق يف التفـسـري وعـلـوم ً:ثانـيـا

القرآن الكريم مـع كثـرة حـديث العلـامء عـن مباحـث الفـروق بمجاالهتـا 

                                                
 ،)١/٩١( واجلامع ألحكام القرآن ،)١/٥١(معامل التنزيل : انظر تفصيل الفروق بينهام يف) ١(

 ).١/٣٢( والدر املصون ،)١/٣٥(وتفسري القرآن العظيم البن كثري 



 

 

 

  والكتب املفردة يف الفروق يف الدراسات القرآنية قرصت احلديث،املختلفة
عىل بيـان الفـروق يف جزئيـة حمـددة ؛ مثـل مـن ألـف يف الفـرق بـني القـرآن 

 أو مـن كتـب يف ، أو الفرق بني التفسري والتأويل،الكريم واحلديث القديس
 .الفرق بني الضاد والظاء

أما هـذه الدراسـة فهـي دراسـة وصـفية ملباحـث الفـروق يف التفسـري 
فـروق يف جزئيـة حمـددة أو  دون االقتصار عـىل ذكـر ال،وعلوم القرآن بعامة

 .نطاق ضيق
احلاجة إىل دراسـة هـذا املوضـوع دراسـة حتـدد معاملـه وتضـبط : ًثالثا

 وأردت هبذه الدراسة أن أسهم يف ذلك ، وتربز معامله،أصوله وتبني جماالته
ـه العـلـامء يف الـفـروق يف الفـنـون األـخـرى،وـلـو بيشء يـسـري  ، أـسـوة ـبـام كتـب

 فقد عني أهل هذا الفن بالفروق سـواء ،هوبخاصة الفروق يف الفقه وأصول
 .)١( أو يف تأصيلها ودراستها،يف بيانـها ومجعها

                                                
بها مجع ملسائل الفروق هناك بحوث جامعية عديدة يف الفروق الفقهية واألصولية وهي يف أغل) ١(

 ، دراسة نظرية تطبيقية، الفروق يف مسائل احلكم عند األصوليني: مثل،يف األبواب املختلفة
الفروق يف داللة غري املنظوم عند  و،راشد بن عيل احلايرسالة دكتوراه أعدها الباحث 

الفروق  و،عرينيبن سليامن ال حممد ماجستري أعدها الباحث ، ودراسةً وتوثيقاًاألصوليني مجعا
الفروق األصولية  و،هشام بن حممد السعيد: إعداد ،يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني

 ، نوف بنت ماجد الفرمماجستري أعدتـها الباحثة ، ودراسةً وتوثيقاًيف اإلمجاع والقياس مجعا
 ،ة واألصوليةالفروق الفقهي:  اسمها،وهناك دراسة نظرية تأصيلية للفروق الفقهية واألصولية

 .يعقوب الباحسني. د. من تأليف أ



 
 

  
 

 هدف البحث
هيدف البحـث إىل لفـت أنظـار البـاحثني إىل معرفـة الفـروق القرآنيـة 

 ثـم ، ومجع النظـري إىل نظـريه،املتفرقة يف كتب التفسري وعلوم القرآن الكريم
ًربنا معرفة الفروق يف القرآن وعلومه نوعا  وال نبعد إذا اعت،دراسته وحتقيقه

ًمستقال من أنواع علوم القرآن التي مل يـذكرها العلـامء عنـد عـدهم ألنـواع 
 .)١(علوم القرآن الكريم

 

 خطة البحث
 :مقدمة وستة مباحث وخامتة وفهارس: يشتمل البحث عىل

 . وفيها أسباب اختيار املوضوع وخطة البحث،املقدمة
 .ريف علم الفروقتع: املبحث األول
 .دواعي ذكر الفروق يف التفسري وعلوم القرآن الكريم: املبحث الثاين

 . جماالت الفروق يف التفسري وعلوم القرآن:املبحث الثالث
 . أمهية معرفة الفروق يف التفسري وعلوم القرآن الكريم:املبحث الرابع

 . التأليف يف فروق التفسري وعلوم القرآن:املبحث اخلامس
 .أثر إمهال الفروق يف التفسري وعلوم القرآن: بحث السادسامل

 . وفيها أهم النتائج والتوصيات:اخلامتة

                                                
 فاستدرك ،ً يف تدريب الراوي ثالثة وتسعني نوعا من أنواع علوم احلديث:وقد ذكر السيوطي ) ١(

 انظر التأصيل ،معرفة الفروق احلديثية:  فعد منها،ً أنواعا مل يذكرها:عليه الشيخ بكر أبو زيد 
 ).١٦٩-١٦٨ص (ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل



 

 

 

 منهج البحث
البحث كام يبدو من خطته بحث نظري وصـفي للفـروق يف التفسـري 

 : وسوف أتبع يف البحث ما يأيت،وعلوم القرآن الكريم
 .عزو اآليات إىل مكاهنا بذكر اسم السورة ورقم اآلية -
 .دعم البحث باألمثلة التطبيقية التي جتيل مقاصده وتربز أهدافه -
 أكتفي بمثال أو ،يف األمثلة التي أذكر فيها تفصيل الفرق وبيان وجهه -

 .مثالني فقط
 فأذكر أمثلة ، فقد أستطرد يف رسدهاً،أما عند ذكر أمثلة الفروق إمجاال -

ً ودفـعـا ،ـهـاً ـكـام فعـلـت يف الـفـروق االصـطالحية ؛ نـظـرا ألمهيت،كثـرية
 .لتوهم قلتها

ولبيان أن األمثلة التـي أذكرهـا مـن مباحـث التفسـري وعلـوم القـرآن  -
 عىل عزوها إىل الكتب املصنفة يف -  قدر اإلمكان–الكريم سأحرص 

 .التفسري وعلوم القرآن الكريم
ال يعني ذكر أمثلة الفروق يف هذه الدراسة التسليم بوجـود الفـرق يف  -

 ، وإنام املراد بيان أهنا من مباحث الفروق وحسب،املسائل التي أذكرها
ًفالعلامء قد خيتلفون يف الفرق بني مسألتني إثباتا أو نفيا  ،ٍ ولكـل أدلتـه،ً

 والتحقيـق يف اخـتالفهم ،وقد ينتهي األمر عند النظر يف أدلة الفريقني
 وـهـدف ـهـذه الدراـسـة إـبـراز عـلـم الـفـروق ،إىل ـعـدم وـجـود الـفـرق

لامء يف بحث الفـروق يف التفسـري وعلـوم القـرآن  وجهود الع،القرآنية
 .الكريم



 
 

  
 

 واكتفيـت ،مل أترجم لألعالم الذين يرد ذكرهم ؛ رغبـة يف االختصـار -
 .َمن ذلك بذكر تاريخ وفاة العلم

واهللا أـسـأل أن ـيـوفقني وـقـارئ ـهـذا البـحـث للعـلـم الـنـافع والعـمـل 
 .الصالح ؛ إنه نعم املوىل ونعم النصري



 

 

 

 



 
 .تعريف الفروق لغة: ًأوال

 والفرق يف اللغة يدور يف أكثر تصاريفه حول معنى ،الفروق مجع فرق
 والقـاف والـراء الفـاءأن ) ٣٩٥ت( وذكـر ابـن فـارس ،الفصل بني شيئني

 .)١(شيئني بني وتزييل متييز عىل يدل صحيح أصيل
 .)٢(نهاوالتفريق بني املتشابـهات يعني بيان أوجه اخلالف بي

 بـيـنهام فـصـلت: الـشـيئني ـبـني فرـقـت ": ويف مفـردات ألـفـاظ الـقـرآن
 :تعـاىل قال ،البصرية تدركه بفصل أو ،البرص يدركه بفصل ذلك كان ًسواء

 M@    ?  >  =  <L")٣(. 
 :ومن شواهد هذا املعنى يف القرآن الكريم

 غـريه من يفصل:  أي،)٤(M   4  3     2  1  0L : قول اهللا تعاىل
 .)٥(لصوخي

                                                
 ).٨١٤ص(معجم مقاييس اللغة ) ١(

 ).٦٨٥(املعجم الوسيط ) ٢(

 ).٦٣٣ص( وانظر مفردات ألفاظ القرآن ،)٢٥(سورة املائدة من اآلية ) ٣(

 ).٤(سورة الدخان آية ) ٤(

 ،)٤/٥٧٠( وفتح القدير ،)٢/٣١٢( والتسهيل البن جزي ،)٧/٥٧٠(املحرر الوجيز ) ٥(
 ).٢٥/٢٧٩(والتحرير والتنوير 



 
 

  
 

¤  M:  قـال تعـاىل،ُومن هذا املعنى سمي القرآن الكريم بالفرقـان
 ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥L)١(. 

M  9  8  7  6  5:  قـال تعـاىل،ُوسمي يوم بدر بيوم الفرقـان
C  B  A   @  ?  >=   <  ;   :L)٢(. 

 ،ويبدو بوضوح العالقة بني املعنى اللغوي للفـروق واملعنـى االصـطالحي
 .ٍعهام يف الفصل والتمييز بني شيئني بينهام اشرتاك واشتباه يف يشء ماواجتام

 
 ً.تعريف الفروق اصطالحا: ًثانيا

 فاللغويون ،تطرق العلامء يف كل فن إىل تعريف الفروق املختصة بـهم
 والفقهاء واألصوليون عرفوا ،والنحويون عرفوا الفروق اللغوية والنحوية

 .الفروق األصولية والفقهية
 وعنـد تأملهـا نجـدها ،من هنا نجد تعريفات متعددة لعلم الفـروقو

 :تقرب علم الفروق يف العلم الذي تتحدث عنه
ـك التعريـفـات ـن تـل ـة بأـهنـا: وـم ـروق اللغوـي ـويني للـف ـف اللـغ : تعرـي

 والوقوف عىل حقائق ،األلفاظ التي تقاربت يف معانيها وأشكل الفرق بينها
 .)٣(معانيها وأغراضها

واستخراج أوجه  ،تقاربة يف معناهااملظ الفأ الرون إىلظ ينلغويونفال
                                                

 ).١(سورة الفرقان آية ) ١(

 ).٤١(سورة األنفال من اآلية ) ٢(

 ).٢١ص( انظر الفروق اللغوية للعسكري  )٣(



 

 

 

 . بينهاختالفاال
 األصوليون والفقهاء   د عنـي فق ، الفروق يف الفقه وأصوله    عريـفأما ت 

ً خاصـة قـديام وحـديثاعناية بالفروق  وهـم أوسـع مـن بحـث يف الفـروق ،ً
 وال يكاد خيلو مذهب من املذاهب األربعة املتبوعة مـن عـدة ،وصنف فيها

 .)١(نفات مفردة يف الفروقمص
وقد تناول األصوليون الفـروق يف جمـاالت خمتلفـة مـن علـم أصـول 

الفـروق يف  فعرفوا ،ً وتبعا هلذا االهتامم فقد كثرت تعريفاهتم للفروق،الفقه
 الفرع حكم عطي وباألخص يف قوادح العلة التي من أجلها أ،باب القياس

ع مـن احتـاد حكمـيهام عنـد  فوجود الفرق بني األصل والفـرع يمنـ،األصل
                                                

 وال خيتص ببحث الفرق يف قضية ،ًومتتاز مصنفاهتم بأن كثريا منها يبحث الفروق بشكل شمويل) ١(
 صالح الكرابييس الفروق أليب الفضل حممد بن:  ومن املصنفات يف الفروق الفقهية،حمددة

 وتلقيح العقول يف فروق النقول ألمحد بن عبيد اهللا املحبويب احلنفي ،)٣٢٢ت(احلنفي 
 وعدة ،)٤٦٦ت( والنكت والفروق لعبد احلق بن حممد القريش الصقيل املالكي ،)٦٣٠ت(

 ،)٩١٤ت(الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروق أليب العباس الونرشييس املالكي 
 واجلمع والفرق أليب حممد ،)٣٠٦ت(لفروق أليب العباس أمحد بن عمر بن رسيج الشافعي وا

 والفروق أليب عبد اهللا حممد السامري احلنبيل ،)٤٣٨ت(عبد اهللا بن يوسف اجلويني الشافعي 
 ).٧٤١ت(، وإيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل لعبد الرحيم الزريراين احلنبيل )٦١٦ت(

كتاب أنوار الربوق يف أنواء الفروق أليب العباس أمحد بن إدريس : ألصوليةويف الفروق ا
 وإدرار الرشوق عىل أنواء الفروق لرساج ،)٦٨٤ت(الصنهاجي املالكي املشهور بالقرايف 

 وتقدم يف املقدمة ذكر بعض الرسائل اجلامعية ،)٧٢٣ت(الدين قاسم بن عبد اهللا األنصاري 
 .املؤلفة يف هذا املوضوع

 وإيضاح الدالئل يف الفرق ،)١٧٤-١٢٨،١٦٠-٨٥ص(الفروق الفقهية واألصولية : ظران
 ).٣٩ص( والفروق يف مباحث الكتاب والسنة ،مقدمة املحقق) ٢٦ص(بني املسائل 



 
 

  
 

 .أفاض األصوليون الكالم عن الفروق عند هذه املسألةقد  و،املعرتض
 حقيقـة "بـأن ) ٤٧٨ت(اجلـويني تعريـف هنـا ومن تعريفاهتم للفروق 

 .)١("الفرق هي الفصل بني املجتمعني يف موجب احلكم بام خيالف بني حكميهام
 للحكـم مناسـب ىمعن إبداء "الفرق بأنه ) ٦٨٤ت(ويعرف القرايف 

 .)٢(" األخرى يف مفقود الصورتني إحدى يف
 عنـد الراء وسكون بالفتح الفرق " :ويف كشاف اصطالحات الفنون

 ما بإبداء الفرع و األصل بني املعرتض ّيفرق أن هو النظر وأهل األصوليني
 أن :فـالفرق وباجلملـة ،اجلمـع يقابله و القياس، يصح ّلئال بأحدمها ّخيتص
 .)٣("ّالعلية يف مدخل له ًوصفا األصل يف رتضاملع يبني

ًيقاد املسـلم بالـذمي قياسـا : ومن أمثلة الفرق عندهم لو قال شخص
إن بيـنهام :  فيقـول املعـرتض،عىل غري املسلم بجامع القتـل العمـد العـدوان

 .)٤(ً فكون القاتل مسلام يمنع من وجوب القصاص عليه لرشفه،ًفرقا
ـسـهاب عـنـد التفرـيـق ـبـني القواـعـد ويبـحـث األـصـوليون الـفـروق بإ

 .)٥(واملصطلحات املتشاهبة يف بعض الوجوه ببيان أوجه االختالف بينها
 والفرق ،)٦(الفرق بني احلكم التكليفي واحلكم الوضعي: ومن أمثلته

                                                
 ).٢٩٨ص( الكافية يف اجلدل ) ١(

 ).٤/٣٢٠( وانظر رشح الكوكب املنري ،)٣١٣ص(رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول ) ٢(

 ).٢/١٢٦٩(كشاف اصطالحات الفنون ) ٣(

 ).١٩ص( والفروق الفقهية واألصولية ،)٤/٣٢٣( رشح الكوكب املنري )٤(

 ).١٣١ص(الفروق الفقهية واألصولية ) ٥(

 ).١/٣٤٢( ورشح الكوكب املنري ،)١/١٦٣(الفروق للقرايف : انظر) ٦(



 

 

 

 والفرق بني فرض العني وفرض ،)١(بني الواجب املوسع والواجب املضيق
 .)٢(الكفاية

ق يف أصول الفقه مع مباحث علـوم وقد تشرتك بعض مباحث الفرو
 والنسـخ والـبـداء ،الفـرق ـبـني النسـخ والتخـصـيص:  مـثـل،القـرآن الكـريم

 .والنسخ والتقييد ونحوها
أما الفقهاء فيبحثون الفـروق الفقهيـة يف املسـائل التـي يشـبه بعضـها 

 الفـن ولذا يعرفون الفرق الفقهي بأنـه ،ًبعضا يف الصورة وختتلف يف احلكم
 ًحكـام املختلفـة ،ومعنى ًتصويرا املتحدة النظائر بني الفرق فيه يذكر الذي"

 .)٣(" وعلة
ًأو هو املسائل املشتبهة صورة املختلفة حكام ودليال وعلة ً)٤(. 

ًمن أكل شـاكا يف طلـوع الفجـر وبقـي عـىل : ومن أمثلته قول الفقهاء
 وبقـي عـىل شـكه ،ً وإن أكل شاكا يف غروب الشمس، فال قضاء عليه،شكه
 فـال ،بقـاء الليـلاألوىل   يف املسـألةأن األصـل: والفرق بينهام ،يه القضاءفعل

 .)٥( فال يزيله الشك،بقاء النهاريف املسألة الثانية  واألصل ،يزيله الشك
ومما سبق يف تعريف الفروق الفقهية يتبني اهتامم الفقهاء ببيان الفروق 

 .يف األحكام وأدلتها وعللها

                                                
 ).١/٣١٢(رشح خمترص الروضة للطويف ) ١(

 ).١/٣٧٤( ورشح الكوكب املنري ،)١/١١٦(الفروق للقرايف : انظر) ٢(

 ).٧ص(األشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(

 ).١/١١٥( والفروق للسامري ،)٢٣١ص(املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ) ٤(

 ).١٩٦ص( وإيضاح الدالئل ،)١/٢٦٠(الفروق للسامري ) ٥(



 
 

  
 

 ،ق بني الفروق األصولية والفروق الفقهية يتضح الفر-ً أيضا –وبه 
فالفروق الفقهية بيـان أوجـه االخـتالف بـني الفـروع املتشـاهبة يف الصـورة 

ـم ـة يف احلـك ـني ،املختلـف ـي تبـحـث يف الـفـروق ـب ـا الـفـروق األصــولية فـه  أـم
 .)١(القواعد واألصول واملصطلحات

إذ  ،وأما الفروق املتعلقة بالقرآن الكريم وعلومـه فهـي أعـم وأشـمل
 بل ،تشمل الفروق اللغوية، والفروق بني معاين اآليات واألساليب القرآنية

 ،ًإن هناك فروقا متعلقة بنطق اآليات والكلامت وخمـارج احلـروف القرآنيـة
وـهـذه الـفـروق وغريـهـا ـممـا ـسـيأيت تفـصـيله كلـهـا أـمـور أـصـيلة يف مباـحـث 

 .الفروق القرآنية
ومعرفة طبيعته يمكننا ومن خالل تعريف الفروق يف الفنون األخرى 

بيـان أوجـه : القول بأن املقصود بالفروق يف التفسري وعلوم القرآن الكـريم
االختالف يف اللفظ أو املعنى أو احلكم بني األشياء املتعلقة بالقرآن الكريم 

 .ٍوعلومه التي يقع بينها اشتباه أو اشرتاك يف يشء ما

                                                
 ).١٣١ ،١٥ص(انظر الفروق الفقهية واألصولية ) ١(



 

 

 




 

 ،من املهم بيان الدواعي التي تدفع العلـامء إىل ذكـر الفـروق القرآنيـة
 وليس ، وأن ذكرهم هلا له ما يربره،وبذلك تتبني عناية العلامء ببيان الفروق

 .هو من قبيل الرتف العلمي أو تشقيق املسائل وتفريعها
 وحتد من ،فروقوتتأكد أمهية معرفة الدواعي كوهنا تسهم يف ضبط ال

 فلـيس كـل أمـرين يـذكر الفـرق ،التوسع واالستطراد يف ذكرها وتوجيهها
 ومـربر ،ٍ ويكـون لـذكره داع وجيـه، وإنام يذكر ما تدعو إليـه احلاجـة،بينهام

 .صحيح
ومن أبرز دواعـي العلـامء يف بيـان الفـروق يف التفسـري علـوم القـرآن 

 :الكريم ما يأيت
 فتحتـاج إىل بيـان الفـروق ، األلفـاظ االشرتاك يف بعـض معـاينً:أوال

 .الدقيقة بينها
ويرد هذا الداعي يف الفروق اللغوية حني يكون بني كلمتني اشـرتاك 

 ، فالبخل والشح لفظان يشرتكان يف معنى اإلمسـاك واملنـع،يف بعض املعاين
ـوي ـي يف األصــل اللـغ ـال يف،)١(فاالـشـرتاك حقيـق ـك يـق ـل ذـل ـد :  ومـث احلـم

 والرأفة ، واإلرساف والتبذير، والفقري واملسكني،ية واخلوف واخلش،والشكر
 .)٢( والريب والشك،والرمحة

                                                
 ).٤٤٦ ،١٠٩ص( ومفردات ألفاظ القرآن ،)١٧٦ص(وق اللغوية للعسكري الفر: انظر) ١(

 = ،٩٤ ،٢٨/٨٤ ،٧/٤٢١ ،٢/٢٥( والتحرير والتنوير ،)٣٥٦ ،١/٨٦(الدر املصون : انظر) ٢(



 
 

  
 

ولذا يؤكد بعض املفرسين عىل االشرتاك والتقارب بني األلفاظ التي 
يقول عند قـول ) ٤٥٠ت (: فأبو احلسن املاوردي ،حتتاج إىل بيان الفرق

ـــــــاىل MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÁ  À: اهللا تـع   ¿  ¾  L)١( :" 
 يكـون أن الذل أنهو  – معنامها تقارب وإن - واخلشوع الذل بني قوالفر
 .)٢(" طاعة لذي يتذلل أن واخلشوع ،النفس ذليل

̧  M  ½  ¼   »  º   ¹: ويقول عند قول اهللا تعـاىل   ¶
Å  Ä   Ã  Â  Á  À¿   ¾L)واإلخـراج اجلـالء بني والفرق : ")٣ - 

 :وجهني من -  ًواحدا اإلبعاد يف معنامها كان وإن
 مع يكون قد واإلخراج ،والولد األهل مع كان ما اجلالء أن :أحدمها

 .والولد األهل بقاء
ـاين  لواحــد يكــون واإلخــراج ،جلامعــة إال يكــون ال اجلــالء أن :الـث

 .)٤("وجلامعة
 فمن املعلوم أن لكل ،ًويرد هذا الداعي أيضا يف الفروق االصطالحية

 ،َملعنـى اللغـوي ملصـطلحني وقد يتقارب ا،مصطلح معنى لغوي يرجع إليه
 ،)٥( فإهنام يشرتكان لغة يف معنى البيان،فيقع التشابه بينهام كالتفسري والتأويل

                                                

 ).٢٩٠-٢١٥ص(حممد الشايع .  وكتاب الفروق اللغوية د،)٣٠/٦٣٠ ،٣٥٤ =

 ).١١١(سورة طه اآلية ) ١(

 ).١٤/١٤٢(ظر اجلامع ألحكام القرآن  وان،)٣/٤٢٧(النكت والعيون ) ٢(

 ).٣(سورة احلرش اآلية ) ٣(

 ).٢٠/٣٣٩( وانظر اجلامع ألحكام القرآن ،)٥/٥٠١( النكت والعيون )٤(

 ).٥/٣٤١٢ ،١/١٧٢(لسان العرب : انظر يف املدلول اللغوي هلام) ٥(



 

 

 

وعند النظر يف تعريف العلامء هلذين املصطلحني نجدهم يكثـرون األقـوال 
 .يف الفروق بينهام

ـا ـام: ًثانـي ـض ،االشــرتاك يف األحـك ـام بـع ـرتاك يف أحـك ـع اـش ـد يـق  فـق
:  ومـن أمثلتـه، فيحتـاج األمـر إىل بيـان الفـرق،لتشـابه بينهـا فيقـع ا،املسائل

 ، لكن النسـخ رفـع كـيل،اشرتاك النسخ والتخصيص يف كوهنام رفع للحكم
 بحيـث ال يشـملهم ،أما التخصيص فهو رفع جزئي عن بعض أفـراد العـام

 والنسخ التخصيص إن: " )٦٣١ت ( :آلمديول اق ي،)١(احلكم بعد ختصيصه
 ببعض احلكم ختصيص يوجب قد منهام واحد كل أن ةجه من اشرتكا وإن
 .)٢( ثم ذكرها" أوجه عرشة من يفرتقان أهنام غري ،ًلغة اللفظ تناوله ما

: بعد أن عرف النسخ والتخصيص) ١٣٦٧ت ( :ويقول الزرقاين 
 ،املعـرفني بـني ًقويـا ًتشـاهبا هنـاك أن نالحـظ التعريفني هذين يف وبالنظر "

 مـا فيـه والتخصـيص ،األزمـان ببعض احلكم صيصخت يشبه ما فيه فالنسخ
 يف العلـامء بعض وقع التشابه هذا ومن ،األفراد بعض عن احلكم رفع يشبه

 .)٣(" االشتباه
اشرتاك القرآن الكريم واحلديث يف جواز نسـبتهام إىل اهللا : ومن ذلك

  وهنـا قـد يقـع، وقال اهللا يف احلديث القـديس،قال اهللا يف كتابه:  فيقال،تعاىل
ً وقـد ذكـروا بيـنهام فروقـا ، فيحتاج العلامء إىل ذكر الفـروق بيـنهام،االشتباه

                                                
 ).٣٨٦ص(رشح األصول من علم األصول البن عثيمني ) ١(

 ).٢/١١٣(حكام اإلحكام يف أصول األ) ٢(

 ).٣/٣٤٤(املوافقات للشاطبي :  وانظر،)٢/٨٠( مناهل العرفان )٣(



 
 

  
 

 .)١(كثرية
 حيث تتقارب ،التقارب اللفظي يف نطق بعض الكلامت القرآنية: ًثالثا

 ، بينها يف نظر كثري من الناس)٢( مما يؤدي إىل االشتباه،خمارج بعض األحرف
لظاء يف القـرآن الكـريم إىل وقد نص بعض من ألف يف الفرق بني الضاد وا

أن من دواعي تأليفه ما حيصل عند القراء وغريهم من االشتباه بـني الضـاد 
 الفـرق بـني يف مقدمـة كتابـه) ٤٤٤ت (: يقول أبو عمرو الداين ،والظاء

 وقـد دعـاين مـا رأيتـه مـن حاجـة ": )٣(الضاد والظاء يف كتاب اهللا عز وجل
 من القـراء وغـريهم فيـه إىل أن أفـرد الطالبني إىل معرفة ذلك مع غلط كثري

ً خاصة نسقا واحدا– عز وجل -ًكتابا يف الفرق بينهام يف كتاب اهللا   وأجعل ،ً
ًذلك أبوابا وفصوال  وتفسري ، مع تبيني وجوه ذلك، يقاس عليها ما يرد منها،ً

 ." ودوره يف الكالم ليعمل عىل حساب ما ورد ، وترصف اشتقاقه،معانيه
 ،ـطــالق يف بـعــض املـســائل واملـصــطلحات ونحوـهــاورود اإل: ًرابـعــا

 . وهنا حيتاج لبيان الفرق، فيقع اخللط بني األشياء،واإلطالق من موارد االشتباه
 فيقـع اخللـط ،أن املصطلح الواحد يطلق ويراد به أمـران: ومن أمثلته

                                                
فهد الرومي .  ودراسات يف علوم القرآن د،)٢٠ص(مباحث يف علوم القرآن للقطان : انظر) ١(

 . وقد ألف يف هذه القضية بشكل مستقل كام سيأيت  يف مبحث التأليف يف الفروق،)٢٤ص(

 وهو االشرتاك بني شيئني يف ، وقد يكون نتيجة لوجود التشابه،االلتباس: ى االشتباه يرد بمعن)٢(
:  اشتبهت األمور وتشاهبت"):٣٢٠ص( ويف أساس البالغة ، فيقع االشتباه،معنى من املعاين

أشبه كل :  تشاهبا واشتبها"): ١٦١٠ص( ويف القاموس املحيط ،ً"التبست إلشباه بعضها بعضا
 ).٦/٩٢(هتذيب اللغة :  انظر،يطلق االشتباه ويراد به التشابه وقد ،"منهام حتى التبسا 

 ).٢٢ص ()٣(



 

 

 

 ،املتشابه املعنـوي الـذي هـو ضـد املحكـم:  فإنه نوعان،بينهام ؛ مثل املتشابه
n  m  l  ]: ارد يف ـقـول اهللا تـعـاىلوـهـو اـلـو   k  j  i    h   g

s  r   q  p  o Z)وللعلـامء ، وهو من اسمه متعلـق بـاملعنى،)١ 
أنه ما التـبس فهمـه عـىل كثـري مـن النـاس أو :  من أحسنها،يف تعريفه أقوال

 .)٢( واحتاج يف بيانه إىل غريه،بعضهم
8  ]: م قول اهللا تعاىلاملتشابه اللفظي الداخل يف مفهو: والنوع الثاين

  C  B  A     @  ?  >  =    <  ;  :  9
DZ)اآلية تشبه اآلية: يف معنى املتشابه هنا) ١١٧ت (: قتادة قال ،)٣، 

 .احلرف يشبه واحلرف
 فيـه اهللا َّثنـى: رمحهام اهللا) ١١٠ت (واحلسن) ١٠٥ت( عكرمة وقال
ـا الـسـورة تـكـون: احلـسـن زاد ،القـضـاء  آـيـة األـخـرى الـسـورة ويف ،آـيـة فيـه
 .)٤(تشبهها

اآليات التي ترد يف القرآن : والتعريف االصطالحي للمتشابه اللفظي هو
                                                

 ).٧(سورة آل عمران من اآلية ) ١(

  ،)٢/٤(تفسري القرآن العظيم البن كثري : انظر مضمون هذا التعريف يف) ٢(

 ).٢٣(سورة الزمر من اآلية ) ٣(

 وتفسري القرآن العظيم البن ،)٢/١٤٠( وتفسري القرآن لعبد الرزاق ،)٢٠/١٩١(جامع البيان ) ٤(
 ، واملفهوم الذي ذكرناه هو أحد مفهومني لآلية،)٥/٣٢٥( والدر املنثور ،)٧/٨٤(كثري 

 وكال ،الوجوه من بوجه االختالف وعدم واالئتالف احلسن يف متشابهواملفهوم اآلخر أنه 
 ،)٧٢٣ص( سعدي  وتيسري الكريم املنان البن،)٧/٢٤(زاد املسري :  انظر،املفهومني صحيح

 ).٢٣/٣٨٥(والتحرير والتنوير 



 
 

  
 

 لكنهـا ختتلـف بزيـادة أو ، ويكـون بينهـا اتفـاق يف األلفـاظ،يف أكثر من موضع
 وقد يقع ،)١( أو إبدال حرف مكان حرف ونحو ذلك، أو تقديم أو تأخري،نقصان

 .ُ فيظن أن الثاين هو األول،وياخللط بينه وبني املتشابه املعن
 ، مـن دواعـي ذكـر الفـروق الـرد عـىل املغرضـني والطـاعننيً:خامسا

 وذكر ، أو مدعي التعارض بني آيات الكتاب العزيز،وموردي اإلشكاالت
 وسـيأيت ، ودفع إهيام التعارض،الفروق يف هذه احلالة أقوى يف إزالة الشبهة
نـد احلـديث عـن أمهيـة الفـروق مزيد تفصيل هلـذا الـداعي والتمثيـل لـه ع

كلمـة نفيسـة يف بيـان ) ٥١٣ت (: والبـن عقيـل احلنـبيل ،والتأليف فيها
 لكـن يمكـن ، وإن كـان كالمـه يتعلـق باألدلـة،أمهية الفروق يف دفـع الشـبه

وما قرع الناس يف دفع الشبهة عـن احلجـة  ": : يقول ،االستفادة منه هنا
 .)٢(" إال بإظهار الفرق

ـدواعي ـدرا مـشـرتكاوبتأـمـل اـل ـا ـق ً الـسـابقة نـجـد بينـه ـو وـجـود ،ً  وـه
ـا ـق بينـه ـراد التفرـي ـيام ـي ـف ،االشــرتاك والتقــارب ـف  وهلــذا جــاء يف التعرـي

االـصـطالحي للـفـروق التأكـيـد ـعـىل وـجـود التـشـابه واالـشـرتاك ـفـيام ـيـراد 
 بـل إن التعريفـات للفـروق يف العلـوم األخـرى أكـدت هـذه ،التفريق بينـه

 .القضية كام تقدم
شرتاك والتقارب الذي يقع بني بعض اجلزئيـات قـد يكـون وهذا اال

                                                
 والربهان يف توجيه متشابه القرآن ،) ٢١٧ص(درة التنزيل وغرة التأويل لإلسكايف : انظر) ١(

  ،)٦٣ص(للكرماين 

 ).٢/٣١٠(الواضح يف أصول الفقه ) ٢(



 

 

 

 ، له أسبابه الواقعية املفضـية إىل اشـتباه املسـائل لـدى بعـض النـاس،ًحقيقيا
 . كام يف األمثلة السابقة،فيقتيض األمر بيان الفروق إلزالة اللبس

 ، وال يكـون لـه حقيقـة واقعيـة،وقد يقع االشتباه يف ذهن بعض النـاس 
 : ومن أمثلته، وهنا حيتاج العلامء إىل بيان الفرق،ند غري املتخصصنيوهذا يكثر ع

 فهذا االشتباه ،وقوع االشتباه بني األحرف السبعة والقراءات السبع
 ،)٣٢٤ت (:واالشرتاك مل خيطر ببال مسبع السبعة أبـو بكـر بـن جماهـد 

  ـممـا أجلـأ العـلـامء إىل بيـان الـفـرق ـبـني،لكنـه وـقـع يف ذهـن كـثـري مـن الـنـاس
 ولقد "): ٤٤٠ت (: يقول املهدوي ،األحرف السبعة والقراءات السبع

 العامـة عـىل وأشـكل ،يفعلـه أن ينبغـي مل يكـن ما السبعة هؤالء مسبع فعل
 وضـعفت ،نظـره َّقـل مـن كـل أوهمفـ .... جهلـه يسعهم مل ما جهلوا حتى

 أنزل القرآن عـىل ": >القراءات السبع التي قال فيها النبي  هذه أنعنايته 
 ،مـا يـراه مـن اجـتامع أهـل األمصـار عليهـا هومهـ وأكـد ،)١(" سبعة أحرف

 إذ وليتـه ،وذلك لعمري موضع إشكال عىل اجلهـال ،واطراحهم ما سواها
 واجتهد يف االختيـار جعلهـم ، عىل بعض قراء األمصارراقتصذهب إىل اال
 .)٢(" الداخلة عىل األغامر الشبهة بعض يل فكان يز،أكثر أو بعةأقل من الس

                                                
ض  باب كالم اخلصوم بعضهم يف بع،احلديث رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب اخلصومات) ١(

 ،)٨١٨( برقم ،)١/٥٦٠( ومسلم يف صحيحه يف كتاب صالة املسافرين وقرصها ،)٣/٩٠(
 .سكالمها من حديث عمر بن اخلطاب 

ضمن كتاب نصوص حمققة يف علوم ) ٢٥٠ص(بيان السبب املوجب الختالف القراءات ) ٢(
 .حاتم الضامن.  د،القرآن الكريم



 
 

  
 

 



 

 وتقـدم يف ،ُمن طبيعة الفروق بعامة أهنا تذكر كلام دعت احلاجة إليها
 فمتى ،املبحث السابق أن الذي يدعو إىل احلديث عنها االشرتاك واالشتباه

متفرقـة يف  ولـذا فـإن مباحـث الفـروق ،وجد االشتباه احتيج لبيان الفروق
ً واملجـاالت القرآنيـة التـي كانـت حمـال ملباحـث ،شتى علوم القرآن الكـريم

 ونريد هنا وضع تصنيف للمجاالت التي كانت حمل بحث ،الفروق متنوعة
 فتلتئم مباحث الفروق يف التفسري وعلـوم ،الفروق ليجمع النظري إىل نظريه

 ألهنا حمل -لفروق  وسوف يكون النظر يف هذا املبحث إىل ا،القرآن الكريم
 ثـم نـذكر ، فنـذكر املجـال، وليس إىل أنواع علوم القـرآن الكـريم-البحث 

 .صوره وأمثلته من التفسري وعلوم القرآن الكريم
 :ويمكن تصنيف مباحث الفروق يف األنواع اآلتية

ـة بنـطـق األـحـرف والكـلـامت :الـنـوع األول ـة املتعلـق  الـفـروق اللفظـي
 فهـنـاك ـحـروف ، بعـلـم الـقـراءات والتجوـيـد وـهـذا الـنـوع متعـلـق،القرآنـيـة

 ، وهذا التقارب يؤدي إىل اخللط بينها والغلط يف نطقهـا،متقاربة يف خمرجها
 ، مثـل الـذال والـزاي والشـني والسـني،وال بد هنا مـن بيـان الفـروق بينهـا

 :وبتأمل الفروق يف هذا النوع نجدها عىل قسمني
 فاخللط بني بعض ،املعنى الفروق اللفظية التي تؤثر يف :القسم األول

 ،الفرق بني الضـاد والظـاء:  ومن أمثلته،األحرف يؤدي إىل اختالف املعنى



 

 

 

ًوبنظرة عابرة للحروف التي تكلم العلامء يف الفرق بينها نجد أوفرها حظـا 
 وإنام كثر حديث العلامء عن الفرق بينهام لصعوبة ،التفريق بني الضاد والظاء

ًمبينا صعوبة ) ٤٣٧ت (: مكي بن أيب طالب  يقول،التمييز بني خمرجهام
 وأشدها صـعوبة ،ًوالضاد أصعب احلروف تكلفا يف املخرج": خمرج الضاد
 ، فمتى مل يتكلف القارئ إخراجها عىل حقهـا أتـى بغـري لفظهـا،عىل الالفظ

 .)١(" وأخل بقراءته
 منواعلم أن هذا احلرف ليس "):٨٣٣ت (:ويقول ابن اجلزري 

 .)٢("والناس يتفاضلون يف النطق به ،عىل اللسان غريهاحلروف حرف يعرس 
ومع صعوبة النطق فإن املعنى خيتلف بني ما ينطق بالضاد ومـا ينطـق 

 ": : يقـول أبـو عمـرو الـداين ، ومن مل يعرف الفرق أخل باملعنى،بالظاء
مـن حـرف الظـاء ] يعني حرف الضـاد[ومن آكد ما عىل القراء أن خيلصوه 

 وال سيام فيام يفرتق معناه ،إيفائه حقه من االستطالةبإخراجه من موضعه و
MC:  فينبـغـي أن ـيـنعم بياـنـه ليتمـيـز ـبـذلك يف نـحـو،ـمـن الـكـالم   BL، 

)  ] و ،)٣(lZ]و   '   &Z)٤( ،و   [F  EZ)و،)٥   [  Â

                                                
 ).١٨٥ص(الرعاية ) ١(

 ).١٤٠ص(التمهيد ) ٢(

 ).٦(سورة الفتح من اآلية  )٣(

 ).٦٧(سورة اإلرساء من اآلية ) ٤(

 ).٥٨(سورة النحل من اآلية ) ٥(



 
 

  
 

ÃZ)١(،  و[R  Q  PZ)٢(،  [4  3 Z)٣( ،  
 ذلـك  وما أشبهه أال ترى أنـه متـى مل يسـتعمل .........  ê  é èZ ]و

 .)٤(" وفسد املراد، وتغري املعنى،اشتبه لفظ اجلميع
ُولصعوبة التفريق بني الضاد والظاء يف النطق فقد اغتفر اإلخالل بـه 

 وأمـا "): ٧٢٨ت (:قول ابـن تيميـة  ي،ملن مل يقصده وبخاصة يف الفاحتة
 خلـف يصـيل فال ،مثله هو من إال خلفه يصيل فال ،الفاحتة قراءة يقيم ال من
 طـرف مـن أخرجـه إذا الضـاد حـرف إال ،بحـرف ًحرفـا يبدل الذي غاأللث
 :وجهان فيه فهذا ،الناس من كثري عادة هو كام ،الفم

 أبـدل ألنـه؛  نفسـه يف صالته تصح وال خلفه يصىل ال: قال من منهم
 فـإذا ،األسنان طرف الظاء وخمرج ،الشدق الضاد خمرج ألن ؛ بحرف حرفا
 .كذا يفعل ظل همعنا كان)  الظالني وال ( قال

ـاين والوـجـه ـذا ،تـصـح: الـث  يشء الـسـمع يف اـحلـرفني ألن ،أـقـرب وـه
 إنام والقارئ ،املخرجني لتشابه اآلخر حس جنس من أحدمها وحس ،واحد
 املعنـى فأمـا ،املسـتمع يفهمـه الـذي وهـو ،للهـدى املخالف الضالل يقصد
 .)٥(" أحد ببال خيطر فال ظل من املأخوذ

                                                
 ).٤٤(سورة هود من اآلية ) ١(

 ).٨(سورة الرعد من اآلية ) ٢(

 ).١٣٤(سورة آل عمران من اآلية ) ٣(

 ).١٦٣-١٦٢ص(التحديد يف اإلتقان والتجويد ) ٤(

 ).٢٣/٣٥٠(جمموع الفتاوى ) ٥(



 

 

 

 أنه العلامء مذاهب من والصحيح "): ٧٧٤ت (:ويقول ابن كثري 
 أن وذلـك ؛ خمـرجيهام لقـرب والظـاء الضـاد بني ما بتحرير اإلخالل يغتفر
 الظاء وخمرج ،األرضاس من يليها وما اللسان حافة أول من خمرجها الضاد

 احلروف من احلرفني من ًكال وألن ،العليا الثنايا وأطراف اللسان طرف من
 اغتفـر كلـه فلهـذا ،املطبقـة احلروف ومن ،لرخوةا احلروف ومن ،املجهورة
 .)١(" أعلم واهللا ،ذلك يميز ال ملن اآلخر مكان أحدمها استعامل

 ويكـون كـال ،وقد يؤدي اختالف الضاد أو الظاء إىل اختالف املعنى
§    M : قـول اهللا تعـاىل:  ومثاله،ًاملعنيني صحيحا   ¦     ¥      ¤  £L)فإهنـا ،)٢ 

 وإذا قرئـت بالظـاء صـارت ، كـان معناهـا البخـل والشـحبالضادقرئت إذا 
 ، واملعنى صـحيح يف كـال القـراءتني، وكال القراءتني متواترة،بمعنى التهمة

 فـاالختالف ، وليس هو ببخيل يف تبليغـه، غري متهم عىل الوحي>فالنبي 
 .)٣(يف املعنى من اختالف التنوع

الفـرق :  ومـن أمثلتـه،ى ما ال يؤثر اإلخالل به يف املعن:والقسم الثاين

                                                
 ونحو هذا الكالم يف التفسري الكبري للرازي ،دار طيبة. ط) ١/١٤٣(فسري القرآن العظيم ت) ١(

)١/٦٩.( 

 ).٢٤(سورة التكوير آية ) ٢(

:  انظر القراءتني يف، وقرأ الباقون بالضاد،ورويس والكسائي عمرو وأبو كثري ابن قرأ بالظاء )٣(
تفسري القرآن العظيم البن كثري :  وانظر يف معنامها،)٢/٣٩٨( والنرش ،)٢٢٠ص(التيسري 

 بضنني قراءة تواترت وإذ "): ٣٠/١٦٢( وقال ابن عاشور يف التحرير والتنوير ،)٨/٣٦٢(
 ." املعنيني كال أراد وأنه ،بالوجهني أنزله اهللا أن علمنا املشالة بالظاء وبظنني ،الساقطة بالضاد



 
 

  
 

 .)١(بني اإلدغام واإلخفاء
 فـال يعنـي أنـه لـيس لـه ثمـرة ،ومع أن هذا القسم غري مؤثر يف املعنى

 وقارئ ، فالتفريق بني اإلدغام واإلخفاء معترب يف جتويد القرآن وترتيله،البتة
 بـالتمييز بيـنهام حـال –ً استحبابا يف أقـل األحـوال –القرآن الكريم مأمور 

 .وةالتال
وهكذا الشأن يف سائر احلروف التي بينها تقارب يف املخرج مما يؤدي 

 فينبغي العناية بالتفريق بينها لتقرأ عىل ،إىل االشتباه بينها لدى بعض الناس
 . فإن ذلك من متام ترتيل القرآن وجتويده،الوجه الصحيح

 وجوه  واملراد بـها بيان،الفروق اللغوية أللفاظ القرآن: النوع الثاين  
 وإيضـاح وجـوه املعـاين لتلـك ،االختالف بني األلفـاظ املتقاربـة يف معناهـا

 ، لكن بينها فروق دقيقة، وقد جاء يف الكتاب العزيز ألفاظ متقاربة،األلفاظ
 ،والقول بوجود الفروق اللغوية يف القرآن الكريم يرجع بنا إىل مسألة لغوية

تـوايل األلفـاظ : ود بـالرتادف واملقصـ،وهي وقوع الرتادف يف اللغة العربية
 .)٢(املفردة الدالة عىل يشء واحد باعتبار واحد

 واهللا – واألقرب ،)٣( وأثبته آخرون،وقد أنكر كثري من العلامء وقوعه
ً فإذا نظرنا مثال إىل القمح ، أن الرتادف واقع يف اللغة العربية باعتبار–أعلم 

                                                
 ).٦٧ص(غاية املريد يف علم التجويد : انظر) ١(

 )١/٤٠٢( واملزهر يف علوم اللغة ،)٨٣ص(التعريفات للجرجاين : يف تعريفهانظر ) ٢(

 ،)١/٤٠٣( واملزهر يف اللغة ،)١/١٤١(رشح الكوكب املنري : انظر اخلالف يف هذه القضية) ٣(
 ). وما بعدها٣٩ص(حممد الشايع . والفروق اللغوية د



 

 

 

 والعضـب مـن حيـث احلسـامالسيف واملهند و أو نظرنا إىل ،واحلنطة والرب
َّ ومن ثـم قـال مـن ،داللتها عىل ذات واحدة حكمنا برتادفها من هذا الوجه َ

 وتقدم يف التعريف االصـطالحي للفـروق أن ،قال من أهل اللغة بالرتادف
 وهو هنا االشرتاك يف الداللة عىل ،ًثمة اشرتاكا يقع بني ما يراد التفريق بينه

ذا االعتبار ال يعني إلغاء وجود الفروق بني  والقول بالرتادف عىل ه،الذات
 إال واحد ملسمى اسمني من ما " فإنه ،كثري من األلفاظ املتقاربة باعتبار آخر

 .)١(" تعلم مل أو لنا علمت سواء ،إضافة أو نسبة أو صفة يف فرق وبينهام
 ،وعليه فوقوع الرتادف يف القرآن الكريم عىل االعتبار الثاين ضـعيف

 اللغـة يف الرتادف " أن : ويؤكد ابن تيمية ،لقول بعدم وجودهوال يبعد ا
 لفـظ عـن يعـرب أن وقـل ،معـدوم وإما نادر فإما القرآن ألفاظ يف وأما ،قليل

 من وهذا ،ملعناه تقريب فيه يكون بل ؛ معناه مجيع يؤدي واحد بلفظ واحد
 املـور إن )٢(M¬  «  ® ¯L: القائـل قـال فإذا ،القرآن إعجاز أسباب

: قـال إذا وكـذلك ،رسيعـة خفيفـة حركـة املـور إذ  ؛ًتقريبـا كـان احلركة هو
$M :قيل أو ،اإلعالم :الوحي  #L)قيل أو ،إليك أنزلنا: )٣ :M  P

S  R QL)حتقيـق ال تقريـب كلـه فهـذا ،ذلك وأمثال ،أعلمنا :أي  )٤، 
 فـإن ،اإلعالم من أخص إليهم والقضاء ،خفي رسيع إعالم هو الوحي فإن

                                                
 . وما بني احلارصتني منه،)٥٤ص ( وروضة املحبني ،)٩٧ص(الصاحبي يف فقه اللغة :  انظر)١(

 ).٩(سورة الطور اآلية ) ٢(

 ).١٦٣( أوهلا يف النساء من اآلية ،جاءت هذه اآلية يف عرشة مواطن) ٣(

 ).٤(سورة اإلرساء من اآلية ) ٤(



 
 

  
 

 .)١(" إليهم وإحياء ،إليهمً إنزاال فيه فإن ،اإلعالم
 واستنباط الفروق الدقيقة ،إن التأمل يف الكلامت واألساليب القرآنية

بينها واالستعانة باللغة العربية وسياق اآليات سوف يفيض باملرء إىل وجـه 
 ، وهو جميئه بـهذه اللغة الفريدة والرتاكيب البديعة،من وجوه إعجاز القرآن

 ، ووضـعها يف مكاهنـا املناسـب،وكلامتـه وأسـاليبهوالدقة يف اختيار ألفاظـه 
 !.؟ وكيف ال يكون ذلك وقد نزل من لدن حكيم عليم

 ،ويؤكد هذه احلقيقة بعض من كتب يف إعجاز القـرآن مـن املتقـدمني
ثـم  ": يقول يف معرض حديثه عن إعجاز القـرآن) ٣٨٨ت (:فاخلطايب 

ت هو وضع كل نـوع اعلم أن عمود هذه البالغة التي جتمع هلا هذه الصفا
، ول الكالم موضعه األخص األشكل به صمن األلفاظ التي تشمل عليها ف

 إما تبدل املعنى الذي يكـون منـه فسـاد :الذي إذا أبدل مكانه غريه جاء منه
 ذلـك أن يف ،وإما ذهاب الرونق الذي يكـون منـه سـقوط البالغـة، الكالم 

 النـاس أهنـا متسـاوية يف إفـادة  حيسب أكثر،ًالكالم ألفاظا متقاربة يف املعاين
 ، والبخـل والشـح، واحلمـد والشـكر،بيان مراد اخلطـاب كـالعلم واملعرفـة

 ومن ، وذلك وذاك، وبىل ونعم،اقعد واجلس:  وكقولك،وكالنعت والصفة
 .)٢(" ونحومها من األسامء واألفعال واحلروف والصفات ،وعن

غـة العربيـة أمهيـة وملا أدرك بعض املفرسين ممن هلم عناية ظـاهرة بالل
                                                

 ).١٣/٣٤١(مقدمة يف أصول التفسري ضمن جمموع الفتاوى البن تيمية ) ١(

ر نحوا من هذا الكالم للباقالين يف إعجاز القرآن  وانظ،)٢٩ص(ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ) ٢(
 .بذيل اإلتقان للسيوطي) ٢/٥٩(



 

 

 

 وبخاصـة يف أسـلوبه ،الفروق اللغوية يف الداللة عىل إعجاز القرآن الكريم
 : وـمـن أبـرز هـؤالء الراغـب األـصـفهاين ،وبيانـه أولوهـا عنايـة خاصـة

مـفـردات ألـفـاظ الـقـرآن  " فـقـد أـشـار إىل ـهـذا يف مقدـمـة كتاـبـه ،)٥٠٢ت(
 - األجـل يف ونسأ عاىلت اهللا شاء إن - الكتاب هذا وأتبع ":  وقال"الكريم 
 مـن بينهـا ومـا ،الواحـد املعنـى عىل املرتادفة األلفاظ حتقيق عن ينبئ بكتاب
 األلفـاظ مـن بلفـظ خـرب كـل اختصـاص يعـرف فبذلك ،الغامضة الفروق
 والصدر ،مرة والفؤاد ،مرة القلب ذكر نحو ،أخواته من غريه دون املرتادفة

 أنـه الباطل ويبطل احلق حيق ال نم يعده مما ذلك ونحو...............  مرة
  '%   &] و ،هللا الشـكر: بقولـه  Z&  ' ]: فرس إذا أنـه فيقـدر ،واحـد باب

(Z  التبيان ووفاه القرآن فرس فقد ،فيه شك ال :ب ")١(. 
ومعرفة الفروق اللغوية من األمور الدقيقـة التـي حتتـاج إىل تبحـر يف 

 ولذا ختتلف فيه أنظار ،لكالمعلم اللغة العربية ومعرفة أساليب العرب يف ا
 بينام ال يظهر لغريه فـرق فـريى ، فقد يلوح لبعضهم فرق بني لفظني،العلامء

 : فابن العريب ، والتنوع يف األساليب واأللفاظ،اللفظني من باب الرتادف
Ö  Õ   ]:  حــــني فرس قــــول اهللا تعــــاىل) ٥٤٣ت(   Ô   Ó   Ò   Ñ

×Z)البخل منع الواجبوأن  ،ذكر الفرق بني الشح والبخلف ،)٢، 
 : عقب بقوله، ما قيل يف التفريق بينهامرتضَّ وملا مل ي،والشح منع الذي مل جيد

                                                
 .باختصار) ٥٥ص(املفردات ) ١(

 ).٩(سورة احلرش من اآلية ) ٢(



 
 

  
 

 ،بحرفني عنه يعرب معنى أو معنيني عىل يفرس حرف كل فإن ؛ يلزم ال وهذا"
 كثـري وذلـك ،ًفرقـا أو ًمجعا صاحبه موضع يوضع واحد كل يكون أن جيوز

 .)١(" بينهام الفرق عىل دليل هاهنا يقم ومل ،اللغة يف
والذي دعاه إىل عدم التفريق بني البخل والشح عدم قيام الدليل عىل 

 يف حـني أنـه يف بعـض املـواطن يميـل إىل ،الفرق بينهام كام يظهر مـن كالمـه
 كالفرق بني القانع ،التفريق بني بعض األلفاظ التي بينها قدر من االشرتاك

 فقـد ذكـر األقـوال  ،)٢(Z » ¬®]  :واملعرت يف قـول اهللا تعـاىل
 معنـى كتقـارب متقـارب فـيهام املعنـى أن فيه عندي والذي":  ثم قال،فيهام
 والفقـري ،الفقـري وإطعـام باألكـل أمر اهللا أن ذلك وحقيقة ،واملسكني الفقري
 ـمـع ـمـنهام الكـل إطـعـام يف اهللا فـأذن ،ـبـك ومـار ،ـلـك مـالزم: قـسـمني عـىل

 .)٣("حاهلام اختالف
 والفرق بني هذا النوع ،روق التفسريية ملعاين اآليات الف:النوع الثالث

 وبيـان الفـرق بـني ،والذي قبله أن األول يتنـاول تفسـري املفـردات القرآنيـة
 أما هذا النوع فهو لتفسري اجلمل القرآنية املركبة مـن عـدة ،الكلمة ونظريها

 . وبيان الفرق بني اجلملة وما يشبهها من اجلمل األخرى،مفردات
 فنون التفسري التي تندرج يف هذا النـوع مـا يعـرف بتوجيـه ومن أبرز

التشـابه بـني :  منهـا، ولـه صـور عديـدة،املتشابه اللفظـي يف القـرآن الكـريم
                                                

 ).٤/٢٢٠(أحكام القرآن ) ١(

 ).٣٦(سورة احلج من اآلية ) ٢(

 ).٢/٥٣٥(  وانظر كالمه يف الفرق بني الفقري واملسكني يف،)٣/٢٩٧(أحكام القرآن ) ٣(



 

 

 

 أو التشـابه يف ، أو التشـابه يف التـذكري والتأنيـث،اآليات يف اإلفراد واجلمـع
ديم  أو التـشـابه يف التـقـ، أو التـشـابه يف اـلـذكر واـحلـذف،التعرـيـف والتنـكـري

 .)١( أو التشابه يف الوصل والفصل،والتأخري
وقد نص بعض من ألف يف توجيه املتشابه اللفظـي عـىل بيـان الفـرق 

يف ) ٥٠٥ت ( : فـقـد ذـكـر ـتـاج الـقـراء الكرـمـاين ،ـبـني اآلـيـات املتـشـاهبة
 " الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجـة والبيـان ": مقدمة كتابه

 لبيـان الكتـاب هـذا أفـردت ":  يقول،ق بني اآلية ومثلهاأنه قصد بيان الفر
 واقـترصوا ،تصـنيفه يف رشعوا قد - تعاىل اهللا رمحهم - األئمة فإن ،املتشابه

 بـني والفـرق ،وعللهـا وجوهها بذكر يشتغلوا ومل ،ونظريهتا اآلية ذكر عىل
 .)٢("ئهألدا اهللا وفقه من إال بأعبائه يقوم ال الذي املشكل وهو ،ومثلها اآلية

ـرة "يف ) ٤٠٢ت (:ويـقـول اخلطـيـب اإلـسـكايف  ـل وـغ  درة التنزـي
واجلواب عـن ذلـك ممـا حيتـاج إليـه يف ":  يف جواب بعض اآليات"التأويل 

 .)٣(" مثل هذه اآلية التي قصدنا الفرق بني خمتلفاهتامواضع من القرآن يف 
ملعنـى وتوجيه املتشابه اللفظي من فنون التفسري ؛ ألنه يف الواقع بيان 

 وقد ذكر ابن حجـر العسـقالين ،اآلية وبيان الفرق بينها وبني معنى نظريهتا
ً مجع كتابـا يف فـن مـن ") ٧٠٨ت(أن ابن الزبري الغرناطي )  ٨٥١ت (:

                                                
ًانظر بحثا موسعا حول هذه الصور يف كتاب) ١( صالح عبد .  د،املتشابه اللفظي وأرساره البالغية: ً

 .فاضل السامرائي.  د، وكتاب دراسة املتشابه اللفظي من آي التنزيل،اهللا الشثري

 ).٦٤ص(الربهان ) ٢(

 ).٢٣٨ص(درة التنزيل ) ٣(



 
 

  
 

 وكتاب مالك التأويل من أبرز كتب ،)١("مالك التأويل : فنون التفسري سامه
 .توجيه املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم

اهتامم هذا الفن بالفروق بني معـاين اآليـات أن أول قضـية ومما يؤكد 
&  '  )  ]: تكلم عنهـا ابـن الـزبري يف كتابـه مـا يتعلـق بقـول اهللا تعـاىل

)Z ،الفـرق مـا ":  فقال يف السـؤال األول، وأورد فيها أربعة أسئلة 
 ،Z &  '] :بقولـه افتـتح ممـا جمراهـا جـرى ومـا ،القرآن أم يف الوارد بني

 .)٣(" ؟)٢(ONZ ] :قوله من اجلاثية سورة يف قعالوا وبني
 Z &  '] : تعـاىل قولـه أن وحاصل ما أجاب به عن هذا السؤال

 املبتـدأ الثانيـة اآليـة يف تأخر لكن ،ONZ] : قوله وكذلك ،وخرب مبتدأ
 .؟ اجلاثية سورة يف أاملبتد عىل اخلرب لتقديم املوجب ام ف،عىل خالف األصل

 يقـتىض مـا الكـالم وتقـدير ،املعنـى جهة نم يعرض قدواجلواب أنه 
 تقـدير عـىل ورد ONZ] : تعاىل قوله ن فإهذا تقرر وإذا ،يوجبه وذلك

 الرسـل ألخبـار ًمطابقـا األمـر ووقـوع ،وقهـره املكذب إرغام بعد اجلواب
 :قيل قد كأن األمر وضوح فعند ،به اجلاحد كذب ما وظهور ،السالم معليه
 .ONZ]: ذلك عىل اجلواب فكان ،؟ أهله ومن احلمد ملن

ــه هـــذا نظـــري  ــم ،؟  Ë ÊZ ]   :تعـــاىل قوـل Ï Î   ] :قـــال ـث

                                                
 ).١/٨٩(الدرر الكامنة ) ١(

 ).٣٦(ية من اآل) ٢(

 ).١/٨(مالك التأويل ) ٣(



 

 

 

ÐZ)قوله غافر سورة يف فاملتقدم ،تقدمهام فيام اآليتني يتالق ترى أال ،)١ 
 .)٢(È  Ç  Æ  Å      Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½  ¼   » Z] : تعاىل

Ê     ] : مهلـ قيـل ،ًخربا كان قد ما ومشاهدة للعيان األمر ظهور فعند
  ÍÌ    ËZ ،تعـاىل قولـه اجلاثيـة سورة يف موتقد:   [  %  $  #  "  !Z 

 املعاينـة فعنـد ،سـبحانه عليـه والعـرض الـتالق يـوم ذلـك وإنام ،)٣(اآليات
 فـورد ،؟ أهله ومن احلمد ملن: هلم قيل قد كأن والشكوك االرتياب وزوال
 ،كاملنطوق عليه دلولامل واملقدر ،كاآلية فاآلية ،ONZ]: بقوله اجلواب
 حيـتج مل بـه ًمنطوقـا غافر آية يف امللك ذكر تقدم وملا ،لذلك مستدع واإلجياز

 ،ذكـره لتقدم امللك فلله: يقل ومل ،Ð   Ï  ÎZ ] : فقيل ،ذكره إعادة إىل
 عليـه يـدل مقـدر هـو وإنـام ،ذكـره يتقـدم مل اجلاثية سورة يف احلمد كان وملا

 وألجـل ،ONZ] :فقيـل ،اجلواب يف به اإلفصاح من بد يكن مل السابق
 ووضـوح الـدعاوى انقطـاع عنـد وتـوبيخهم ،املكـذبني تقريع من قصد ما

 فذكر ،)٤(U  T  S  R  Q  PZ  ] : بقوله تعاىل محده أتبع ،األمر
 قـال ،مصـنوعاته وأبـدع ،خملوقاته أعظم من وأوجده أبداه ملا تعاىل تهيربوب

¥  ¦  §    ¨   ©  ª  ] : تـعــاىل   ¤  Z)ــر وأـعــاد ،)٥  ذـك

                                                
 ).١٦(سورة غافر من اآلية ) ١(

 ).١٦ ،١٥(سورة غافر من اآليتني ) ٢(

 ).٣٣(اآلية ) ٣(

 ).٣٦(سورة اجلاثية من اآلية ) ٤(

 ).٥٧(سورة غافر من اآلية ) ٥(



 
 

  
 

ـذه ـمـن ـكـل ـمـع ربوبيـتـه  ـهبـا لالـسـتدالل املنـصـوبة ،العـظـام املخلوـقـات ـه
 أتبـع ثم ،S  R  Q  PZ ] : فقال ،فيها وما خلقها بعظيم واالعتبار

 .U  T Z   ] :فقال ،كله لذلك ربوبيته يعم بام
 ،اآليـة مقصـود - ذكـر مـا - بتكـرر اإلطالـة مـن هنا ورد ما فناسب

 وهـو ،غـريه اهللا مع َدَبَع ومن املرشكني تعنيف قصد متى يراجلا هو وذلك
: قولـه يف " رب" لفـظ وتكريـر ،تعـاىل اهللا كتاب من موضع ما غري يف وارد

[S RZ، كـان وملـا ،اجلاحدين تقريع قصد من الغرض هلذا يشهد مما 
 يف قصـد عام ًجمردا للمستجيبني ًوتعليام ننيمللمؤ ًخطابا القرآن أم يف الوارد

 مـا عـىل وكـل ،االكتفـاء مـن قدم ما عىل ورد املكذبني توبيخ من اجلاثية ةآي
 .)١(ويناسب جيب

 ً:ومن أمثلة هذا النوع أيضا
'  )  (  *   +  ]  : إبـراهيم ما جاء يف قول اهللا تعـاىل يف سـورة

  1  0  /  .  -,Z 

>   ]  :النـحـلـسـورة  يف وقوـلـه ،)٢(

  F   E  D     C  BA  @  ?  >   =Z)ـــث ختمــــت األوىل ،)٣  حـي
  D     C  ]:  وختمت الثانيـة بقولـه،Z.  /  0  1  ] :بقوله

F   EZ. 

                                                
 ).١٣-١/١٠(مالك التأويل ) ١(

 ).٣٤(آية ) ٢(

 ).١٨(آية ) ٣(



 

 

 

يف آية  [ هنا أنه : اخلتمني بني والفرق "): ٧٤٥ت (:قال أبو حيان 
: وبعـده ،)١(Z  Y  X  W  V  U  T  S  Z    ]: قوله تقدم ]إبراهيم 

[ h  g  fZ)مـن قبـائحال مـن فعلـوا مـا عـىل ًنصـا ذلـك فكان ، )٢ 
 بـذم تمخيـ أن ناسـب األنـداد بجعل الرشك هو الذي والظلم النعمة كفران

 .Z.  /  0  1  ] :فجاء ،منه ذلك وقع من
3  ] : وقـال ،فيهـا وأطنب ،تفضالت عدة ذكر فلام النحل يف وأما

  87  6 5  4Z، ال كمـن لـيس ذكرهـا السـابق النعم هذه أوجد من: أي 
 بالعـذاب اتصـافه تفضـالته مـن ذكـر ،منـه ءيش عـىل وال ،اخللـق عىل يقدر

 كـام ،هبام متصف هو الصفتني هاتني وأن ،إليه الرجوع عىل ًحتريضا والرمحة
 املخلـوق عبـادة من وانتقل ،به آمن ملن إطامع ذلك ففي ،باخللق متصف هو
 تعـاىل أنـه ذكر ملا فإنه ًوأيضا ،ويرمحه السابق زللـه يغفر أنه اخلالق عبادة إىل
 املنعم جنس ومن ،املنعم من حصل ما ذكر ،اإلنسان عىل بالنعم فضلاملت هو

 إذ ،والرمحـة الغفـران وهـو ،عطائـه حالـة يناسبه ما املنعم من فحصل ،عليه
 اإلنعـام حالة يناسبه ما عليه املنعم جنس من وحصل ،عليه أنعم ملا لوالمها

 فـاهللا ظلـم اإلنسـان مـن صـدر إن: قيـل فكأنه ،والكفران الظلم وهو ،عليه
 .)٣(" وقصوره اإلنسان بعجز لعلمه ،رحيم فاهللا نعمة كفران أو ،غفور

                                                
 ).٢٨(سورة إبراهيم من اآلية ) ١(

 ).٣٠(سورة إبراهيم من اآلية ) ٢(

 ).٥/٤١٧(البحر املحيط ) ٣(



 
 

  
 

ومما ينبغي التنبيه إليه يف هذا النـوع والـذي قبلـه أال يلجـأ املـفرس إىل 
 .)١(التكلف يف إظهار الفروق بني اآليات واأللفاظ القرآنية املختلفة

  فهنــاك تشــابه بــني بعــض،الفــروق االصــطالحية: النــوع الرابــع
املصطلحات واشرتاك يف بعض الصـور بحيـث ال يمكـن التمييـز بينهـا إال 

 فال بـد ،ً وأحيانا يستخدم املصطلح الواحد ألمرين أو أكثر،بإظهار الفروق
ً وأحيانا يتطور مدلول املصطلح بمـرور الوقـت وتداولـه ،من بيان الفروق

وق بني اصـطالح  فيحتاج العلامء إىل بيان الفر،بني العلامء فيطرأ عليه التغري
 .املتقدمني واصطالح املتأخرين

 فمفهوم السلف للنسخ أوسع مـن ،مفهوم النسخ: ومن أمثلة األخري
 ويطلقونه ، فهم يطلقونه عىل النسخ عند املتأخرين،مفهوم العلامء املتأخرين

 ومن مل يدرك الفرق وقع ، وتبيني املجمل، وتقييد املطلق،عىل ختصيص العام
 .د حياكم السلف يف النسخ بمفهوم املتأخرين وق،يف االضطراب

ًوقد يكون بني بعض املصطلحات تقاربـا يف املـدلول اللغـوي كـام يف 
ـل ـري والتأوـي ـامء لبـيـان الـفـرق اللـغـوي ،الـفـرق ـبـني التفـس ـا يلـجـأ العـل  وهـن

 كام أهنم يلجؤون إىل بيان االفرتاق ،واالستدالل به عىل الفرق االصطالحي
 مثل الفرق بني ،حات للداللة عىل حتقق الفرق بينهايف األحكام بني املصطل

ـرآن الـكـريم واـحلـديث الـقـديس ـذا يف املبـحـث ،الـق  وتـقـدم الـكـالم ـعـن ـه
 .السابق

                                                
 ).٣٥ص(الشايع . الفروق اللغوية د) ١(



 

 

 

ومظـنـــة معرـفـــة الـفـــروق االـصـــطالحية عـنـــد تعرـيـــف العـلـــامء 
 وببيـان ، فإن العلامء يـذكرون تعريـف املصـطلح وحمرتازتـه،للمصطلحات

طلح وما يشبهه أو يشاركه من املصطلحات املحرتزات يتبني الفرق بني املص
 . األخرى

ـة إىل  ـروق االصــطالحية يف الدراســات القرآنـي ويمكــن تقســيم الـف
 :قسمني

 وهذا ، الفروق االصطالحية املتعلقة بالتفسري وأصوله:القسم األول
 : منها،له أمثلة كثرية

 ،)٢( والفرق بني التفسري وعلوم القرآن،)١(الفرق بني التفسري والتأويل
 والفرق ،)٤( والفرق بني التفسري وأصوله،)٣(والفرق بني التفسري واالستنباط

 والفرق بني التفسري النبوي والتفسـري ،)٥(بني أصول التفسري وعلوم القرآن
 والتفســري الصــويف ، والفــرق بــني التفســري الصــويف النظــري،)٦(بالســنة
الفرق بـني  و،)٨(ني والفرق بني التفسري اإلشاري والتفسري الباط،)٧(الفييض

                                                
 ).٢/٢٢١( واإلتقان ،)٢/٢٨٥(الربهان : انظر) ١(

 ).٢٣ص(انظر أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن الكريم ) ٢(

 ).٥٨ص(انظر منهج االستنباط من القرآن الكريم ) ٣(

 ).٢٧ص( أصوله وضوابطه ،تفسري القرآن: انظر )٤(

 ).٢٧ص( أصوله وضوابطه ، وتفسري القرآن،)١٢ص(بحوث يف أصول التفسري ومناهجه : انظر) ٥(

 ).١٣٨ص(مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري   انظر)٦(

 ).٢/٣٥٢(انظر التفسري واملفرسون ) ٧(
 ).١/٥٤٧(انظر مناهل العرفان يف علوم القرآن ) ٨(



 
 

  
 

 ،)٢( والـفـرق ـبـني التفـسـري والـتـدبر،)١( العلـمـيواإلعـجـازالتفـسـري العلـمـي 
 القـرآن ترمجـة بـني الفـرق و،)٣(القـرآن سـامع من والتأثر التدبر بني الفرقو

 .)٤(وتفسريه
:  فالتفسـري،واكتفي من هذه األمثلة بذكر الفرق بني التفسري وأصوله

القواعـد واألسـس التـي تعـني عـىل : فسـري وأصـول الت،بيان معاين اآليات
 .)٥( وما يتبع ذلك من رشوط املفرس وآدابه،تفسري القرآن الكريم

 ، الفروق االصـطالحية املتعلقـة بعلـوم القـرآن الكـريم:القسم الثاين
 :ً وأمثلتها كثرية جدا،وهذه الفروق منثورة يف شتى أنواع علوم القرآن

الفرق بني القـرآن الكـريم : ءففي تعريف القرآن الكريم بحث العلام
 ، ومـنهم مـن أفـرد هـذه القضـية يف مصـنف كـام سـيأيت،واحلديث القـديس

ـاب والقــرآن ـني الكـت ـوا الفــرق ـب ـني القــرآن الكــريم ،)٦(وبحـث  والفــرق ـب
 والفـرق بـني القـرآن ،)٨( والفـرق بـني الصـحف واملصـحف،)٧(واملصحف
 .)٩(والقراءات

                                                
 ).٣٢١ص( انظر دراسات يف علوم القرآن الكريم )١(

 ).١٨٩ص (واملفرس والتدبر واالستنباط والتأويل التفسري مفهومانظر ) ٢(

 ).٢٠٤ص (واملفرس والتدبر واالستنباط والتأويل التفسري مفهوم انظر )٣(

 ).١/٢٨( والتفسري واملفرسون ،)١٣-٢/١٠(مناهل العرفان : انظر) ٤(

 ).١١ص( وبحوث يف أصول التفسري ومناهجه ،)٢٧ص( أصوله وضوابطه ،تفسري القرآن: انظر) ٥(

 ).٣٠(فهد الرومي . دراسات يف علوم القرآن د: انظر) ٦(

 ).٣٠ص(فهد الرومي . دراسات يف علوم القرآن د: انظر) ٧(

 ).١/٤٠١( ومناهل العرفان ،)٥٩ص( ولطائف اإلشارات ،)٩/١٨(فتح الباري : انظر) ٨(

 ).١٧١ص( ولطائف اإلشارات ،)١/٤٦٥(الربهان يف علوم القرآن : انظر )٩(



 

 

 

 الفـرق بـني علـم القـراءات :ويف القراءات والتجويـد بحـث العلـامء
ـرق ـبـني األـحـرف الـسـبعة والـقـراءات الـسـبع،)١(وعـلـم التجوـيـد  ،)٢( والـف

 والفـرق بـني مجـع ،)٣( واألوجـهوالطـرق والروايات القراءات بني الفرقو
 الفـرق و،)٥(والتحقيق الرتتيل بني الفرق و،)٤(القراءات وتركيب القراءات

 بني الفرق و،)٧( الروم واإلشامم والفرق بني،)٦(والسكت والقطع الوقف بني
 .)٩(والتنوين الساكنة النون بني الفرق و،)٨(رتقيقالو مالةاإل

 .)١٠(الفرق بني خصائص القرآن وخواصه: ويف خصائص القرآن
 والفـرق بـني النسـخ ،)١١(الفرق بني النسخ والتخصيص: ويف النسخ

 .)١٣( والفرق بني النسخ والبداء،)١٢(والتقييد
 والعـام ،الفـرق بـني العـام املـراد بـه اخلصـوص: صويف العام واخلـا

                                                
 ).٣٤ص(انظر القراءات القرآنية لعبد احلليم قابة ) ١(

 ).١٤٦ص( واملرشد الوجيز ،)٢١ص(اإلبانة عن معاين القراءات : انظر) ٢(

 .)١/١١٣( والقراءات وأثرها يف التفسري واألحكام ،)١٠ص(البدور الزاهرة : انظر) ٣(

 ).٣٦ص(انظر القراءات القرآنية لقابة ) ٤(

 ).٦١ص( انظر التمهيد يف علم التجويد البن اجلزري )٥(

 ).١/٢٣٨( انظر النرش يف القراءات العرش )٦(

 ).٢/١٢١(انظر النرش ) ٧(

 ).٢/٩٠( والنشر يف القراءات العشر ،)٢٦٠ص (األماين حرز من املعاين إبراز )٨(
 ).٥١ص (التجويد علم يف املريد غاية انظر )٩(

 ).١٣ص(الرومي . خصائص القرآن الكريم د: انظر) ١٠(

 ).١/١٣٠(مصطفى زيد .  والنسخ يف القرآن الكريم د،)٢/٨٠(مناهل العرفان : انظر) ١١(

 ).١/١٥٣(النسخ يف القرآن الكريم : انظر) ١٢(

 ).٢/٧٦( ومناهل العرفان ،)١/٤٤١(الناسخ واملنسوخ للنحاس : انظر) ١٣(



 
 

  
 

 .)١(املخصوص
 والفـرق بـني ،)٢(الفرق بني فواصـل القـرآن والسـجع: ويف عد اآلي

 .)٣(الفاصلة ورأس اآلية

 :واكتفي من هذه األمثلة بمثال واحد
 ففــي البــدور ،والطــرق والروايــات القــراءات بــني الفــرقوهــو 

 خـالف كـل أن: املقـام هذا يف القراءات علامء قاله ما خالصة ": )٤(الزاهرة
 مـا وكـل ،قراءة فهو عنه الرواة عليه أمجع مما العرشة األئمة من إلمام نسب
 وإن الراوي عن لآلخذ نسب ما وكل ،رواية فهو اإلمام عن للراوي نسب
 محـزة قـراءة )٥(الروم سورة يف ضعف لفظ يف الفتح: نحو ،طريق فهو سفل

 ]٢١٩ت [الصـباح بـن عبيـد وطريق ،]١٩٣ت [شعبة ورواية ،]١٥٦ت[
 ." وهكذا ،]١٨٠ت [حفص عن

 ، استطلت ذكر أمثلة الفروق االصـطالحية– أخي القارئ –ولعلك 
 مع يقينـي بأنـه قـد فـاتني كثـري مـن ،وإنام أطلت يف ذكرها لدفع توهم قلتها

 . إذ مل استقص يف البحث،مباحث الفروق
 ويف هذا ، وعلوم القرآن فروق تتعلق بمسائل التفسري:النوع اخلامس

                                                
 ).٢٣١ص( ومباحث يف علوم القرآن ،)٢/٢١(اإلتقان يف علوم القرآن : انظر) ١(

 ).٢/١٢٥( واإلتقان ،)١/١٥١(الربهان ) ٢(

 والتبيان للجزائري ،)٢/١٢٤( واإلتقان ،)١٢٦ص(البيان يف عد آي القرآن للداين : انظر) ٣(
 ).١/٧٥( والتحرير والتنوير ،)٢٤٧ص(

 ).١٠ص() ٤(

 ).٥٤(اآلية ) ٥(



 

 

 

 :النوع بحث العلامء
هـذا تفسـري : والفرق بني قوهلم ،الفرق بني خمرج الضاد وخمرج الظاء

نزلـت اآليـة يف :  والفـرق بـني قـوهلم،)١(هذا تفسري إعـراب:  وقوهلم،معنى
 والفـرق بـني مجـع أيب بكـر للقـرآن ،)٢(سبب نزول اآلية كـذا:  وقوهلم،كذا

 .الزوائد والياءات ،اإلضافة ياءات بني الفرق و،)٣( مالكريم ومجع عثامن 

 :الزوائد وياءات ،اإلضافةياءات  كر الفرق بنيوأكتفي من هذه األمثلة بذ

 وبـني بينهـا والفـرق ":  عـن يـاءات اإلضـافة:قال ابـن اجلـزري 
 ،حمذوفـة وتلـك املصـاحف يف ثابتـة تكـون تءااليـا هذه أن الزوائد تءايا

 جتيء فال ،األصول من ليست :أي ،الكلمة عىل ائدةز تكون تءااليا وهذه
 نفسـه: نـفيس: يف فتقـول ،وكافـه الضـمري كهـاء فهـي ،ًأبـدا الفعـل من ًماال

: إين ويف ،وحيزنـك حيزنـه: نينحيز ويف ،وفطرك فطره :فطرين ويف ،ونفسك
 ًالما فتجيء ،وزائدة أصلية تكون الزوائد وياء.  ولك له: يل ويف ،وإنك إنه
 ،وهيـدين ،ودعـان ،واملنـاد ،والـداع ،يـأت ويوم ،يرس إذا (:نحو ،الفعل من

 تءاويـا ،واإلسـكان الفـتح بـني جار فيها اخللف تءااليا وهذه ،) ويؤتني
 .)٤(" واإلثبات احلذف بني ثابت فيها اخلالف الزوائد

                                                
 ).١/٢٣٩( واإلتقان ،)١/٤١٢(لربهان ا) ١(
-١/٤٠( واإلتقان ،)١٣/٣٣٩( ضمن جمموع الفتاوى ،مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية) ٢(

 ).١/١٠٧( ومناهل العرفان ،)٤٢
 ).١/٧٩(انظر اإلتقان ) ٣(

 ).٢/١٦١(النرش يف القراءات العرش ) ٤(



 
 

  
 

 



 

وم من العلوم الدقيقة التي حتتاج إىل تأمل علم الفروق من حيث العم
 ألن استنباط الفروق ال يكون إال يف املسائل واملعاين املتشاهبة ،وإمعان نظر

): ٤٧١ت (: يقـول اجلرجـاين ،التي يقع فيها اخللط عند كثري من الناس
 وـعـىل بـسـببها دثـحتـ ـيـزال ال أن والـفـروق الوـجـوه ـشـأن ـمـن أن واعـلـم"

 ،وهنايـة حـد إىل ال وخفايـا دقـائق فيهـا تقع التي واملعاين األغراض حسب
 ،هـي أهنـا يعلم وال ،ألكثرها ينتبه ال حتى جهدها أنفسها تكتم خفايا وأهنا

 إىل ليقصـد إنـه وحتـى ،فيـه السـهو لـه يعـرض العـامل تـرى تـزال ال وحتى
 وفرط اخلفاء لشدة ذلك وكل اخلطأ، يوهم ما كالمه أثناء يف فيقع ،الصواب
 .)١(" الغموض

ومما يؤكد أمهية العلم بالفروق أن القرآن الكـريم احـتج بـالفروق يف 
 : ومن أمثلته،الرد عىل املبطلني وتفنيد شبههم
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¨L)حـصـب يعـبـدوهنا الـتـي ة املرشـكـنيآـهلـ أنتـعـاىل  أـخـرب حـيـث ،)٢ 

                                                
 ).٢٨٥ص(دالئل اإلعجاز ) ١(

 ).٩٩ ،٩٨ : (ن اآليتااألنبياء سورة )٢(



 

 

 

 إذا : فعارض املرشكون هذه اآلية بقوهلم،يتهاهألو انتفاء عىل مما يدل ،جهنم
 يدخل معبود كل يكون أن وجب ،معبودين لكوهنم النار دخلوا آهلتنا كانت
 فعارـضـوه ": ـقـال اـبـن تيمـيـة ،ـيـدخلها أن فيـجـب ،معـبـود واملـسـيح ،الـنـار

 بأن لفرقا اهللا فبني ،فاسد قياس املؤثر الفارق وجود مع والقياس ،بالقياس
 بخالف غريه من االنتقام ألجل يعبد ن أيصلح ال هللا مطيع حي عبد املسيح
 ممـن ًوانتقامـا ،آهلـة كوهنـا عـدم لتحقيـق عذبت فإذا ،حجارة فإهنا ،األوثان
 وهلـذا ،يعاقـب أن يصلح ال ملن عقوبة فيها ليس مصلحة ذلك كان ،عبدها

̈  ©   M  ª  :تعاىل قال   §  ¦L)فقاسـوها آلهلـتهم ًمثال جعلوه أي )١ 
 .)٢(" به

̧  ¹    ]  :ولـذا ـقـال تـعـاىل بـعـد آـيـة األنبـيـاء   ¶  µ     ´  ³
  ¼  »  ºZ)٣(. 

 ففي ،وجاء القرآن الكريم بإثبات الفروق وتقريرها يف مواطن كثرية
 وقد وصف جل ذكـره القـرآن ،كثري من اآليات يفرق اهللا تعاىل بني األشياء

ــان ــاىل،بالفرـق ــال تـع ,  -     .  /  M  +  4  3  2  1  0  : فـق

<  ;  :   9  8   7  6  5L)٤(. 

                                                
 ).٥٧(من اآلية  الزخرف سورة )١(

 ).٢٦٧ص( وانظر رشح العقيدة األصفهانية ،)٧/٥٨(درء تعارض العقل والنقل ) ٢(

 ).١٠١(آية ) ٣(

 ).٤ ،٣(سورة آل عمران اآليتان ) ٤(



 
 

  
 

 اهللا فرق: قوهلم من الفعالن هو إنام الفرقان ": )١("جامع البيان "ويف 
 ،البالغة باحلجة إما ،الباطل عىل احلق بنرصه بينهام يفصل ،والباطل احلق بني
 ."والقوة باأليدي والغلبة بالقهر وإما

ـ ـال تعــاىل يف وصــف ـي ـدروـق M  7  6  5  4  3  2 1 : وم ـب
=   <  ;   :  9  8>C  B  A   @  ?  L)ــــــــامه ،)٢  وـس

 ": م  قـال ابـن عبـاس ،)٣(ًفرقانا ألن اهللا تعاىل فرق به بني احلـق والباطـل
 : وعـن جماهـد ،"والباطـل احلق بني فيه اهللا فرق ،يعني بالفرقان يوم بدر

 .)٤(مثله ) ١٠٣ت(
,  -  .    /  M    0  : تـعـاىلعـنـد قـول اهللا: وقـال احلسـن 

4  3  2  1L)٦(" والباطل احلق بني به اهللا فرق ": )٥(. 
M  Ð       Ï    Î : وقال اهللا تعاىل   ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å

ÑL)٧(. 
MÌ   Ë   Ê  É : وقولــه ": قــال ابــن كثــري   È   Ç  Æ  ÅL 

                                                
)٥/١٨٢() ١.( 

 ).٤١(سورة األنفال من اآلية ) ٢(

 ).٦٣٤ص(مفردات ألفاظ القرآن ) ٣(

 ).١١/٢٠١(ان جامع البي) ٤(

 ).١٠٩(سورة اإلرساء اآلية ) ٥(

 ).١٥/١١٥(جامع البيان ) ٦(

 ).٩(سورة الزمر من اآلية ) ٧(



 

 

 

  ،!سـبيله؟ نعـ ليضـل ًأندادا هللا جعل ممن قبله والذي هذا يستوي هل: أي
MÑ  Ð   Ï   ÎL لـب لـه مـن وهـذا هذا بني الفرق يعلم إنام: أي 

 .)١("العقل وهو
ومما يؤكد أمهية معرفة الفروق يف التفسري وعلوم القرآن الكريم ذكر 

 : ومن أمهها،الفوائد املرتتبة عىل معرفتها
 فـمـن مواـنـع الفـهـم الـصـحيح ، الفـهـم الـسـليم للـقـرآن الـكـريمً: أوال
 وإذا عرف الفرق بني ، تعاىل عىل بعض الناس اشتباه اآلية بغريهالكتاب اهللا

 زال االـشـتباه ، ومحـلـت ـكـل آـيـة ـعـىل وجهـهـا الـصـحيح،ُـمـا يـظـن اـشـتباهه
 . وفهمت اآلية عىل وجهها الصحيح،واإلشكال

!  "  ] : أن بعض الناس قد يفهم من اآليـة الكريمـة: ومن أمثلته
  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #Z 

 اهللا ها أنظاهر ن أ ،)٢(
¬   ] :  فهي مثل قـول اهللا تعـاىل،بيده آدم خلق كام ،بيده األنعام خلق تعاىل

  ¶µ   ́ ³  ²  ±  °   ¯  ®Z)٣(. 
  ³  ]:  فقولـه تعـاىل،وهذا الفهم غري سليم ؛ فهناك فرق بـني اآليتـني

  ¶µ  ´Zويف قولـه، عدي اخللق فيه بالباء   :[(  '  &  Z  مل يعـد 
 فهو ال يدل عىل املبارشة باليد بمقـتىض اللسـان العـريب الـذي ،عمل بالباءال

                                                
 ).٧/٧٦(تفسري القرآن العظيم ) ١(

 ).٧١(سورة يس آية ) ٢(

 ).٧٥(سورة ص من اآلية ) ٣(



 
 

  
 

Ó   Ò   ] : ىل وهـو مثـل قـول اهللا تعـا،نزل القرآن به   Ñ  Ð  Ï
 Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ 

ــــــه ،)١( Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  ] :وقوـل

 Ö   Þ  Ý  Ü   Û   Ú        Ù   Ø  ×   Z)ــــــه ،)٢ 9  ]  :وقوـل

 A  @  ?  >  =    <  ;  : Z 

ــــإن  ،)٣( ــــراد ـف ــــذه اـمل  يف ـه
 مـا بخالف ،يده بغري عمله وإن قدمه وما ،نفسهب اإلنسان كسبه ما: اآليات

:  ;   ]  :تعاىل قوله يف كام ،بيدي عملته: قال إذا   9  8  7
A  @  ?  >  =  <Z)كـان لـو و،باليد اليشء مبارشة عىل يدل فإنه ،)٤ 

 بأيدينا هلم خلقنا: اآلية لفظ لكان ،هبيد األنعام هذه خلق تعاىل اهللا أن املراد
́  µ¶   ] :آدم يف تعاىل اهللا قال كام ،ًأنعاما   ³  ²  ±  °  ̄   Z،  وعليه

ـــه تـعـــاىل ـظـــاهرف  اهللا أن   Z!  "  #  $  %  &  '  )  (] : قوـل
 اليـد إىل العمل إضافةو ،بيده خيلقها ومل ،غريها خلق كام األنعام خلق تعاىل

 النفس إىل أضيف إذا ما بخالف ،العربية اللغة مقتىضب النفس إىل كإضافته
 .اليد إىل بالباء وعدي

بعد أن ذكر هذا الفـرق بـني ) ١٤٢١ت (:وقد عقب ابن عثيمني 
 أجـود مـن املتشـاهبات بـني للفروق التنبه فإن ،للفرق فتنبه ":  فقال،اآليتني

                                                
 ).٣٠(سورة الشورى آية ) ١(

 ).٤١(سورة الروم آية ) ٢(

 .)١٨٢(سورة آل عمران آية ) ٣(

 ).٧٩(سورة البقرة من اآلية ) ٤(



 

 

 

 .)١(" اإلشكاالت من كثري يزول وبه ،العلم أنواع
ق القرآنـيـة والعناـيـة ـهبـا ال ـيـؤدي إىل الفـهـم الـسـليم إن إدراك الـفـرو
 ـبـل إـنــه يـقـود إىل الفـهـم العمـيـق للـقـرآن والتبـحـر يف ،لكـتـاب اهللا فحـسـب

 ألن استنباط  الفروق قائم عىل النظر يف سياق اآليات وربط بعضها ،تفسريه
ىل  كام أنه قائم ع، والتأمل يف املعاين اللغوية الدقيقة للكلامت القرآنية،ببعض

 . واجلمع بني اآليات التي تشتبه عىل بعض الناس،التحليل والنقد
واستخراج الفروق الغامضة بني اآليات ال يقوم بأعبائه إال من وهبه 

ً وأويت حظا وافرا من علم العربية وعلوم القرآن،اهللا الفهم لكتابه  ،الكـريم ً
الكـريم  وأدمـن قـراءة القـرآن ،وعرف أساليب القرآن وعاداته يف اخلطاب

 .بتدبر وحضور قلب
ً فإن كثريا من الطاعنني ومـن ، دفع الشبهات عن القرآن الكريمً:ثانيا

ـز ورضب اآلـيـات  ـغ يلـجـؤون إىل الطـعـن يف الكـتـاب العزـي ــهم زـي يف قلوـب
 زاعمني أن القرآن الكريم جيمع بني املتناقضات ويفرق بني ،بعضها ببعض

 وقد ينخدع هبـذه الشـبهات ،املعنىً أو أن فيه تكرارا غري مفهوم ،املتامثالت
 . فيقع يف احلرية واالضطراب والشك،من ال يعرف الفرق بني اآليات

 وتقدم أنه من –وقد أشار بعض من صنف يف توجيه املتشابه اللفظي 
 . إىل هذه الفائدة–ًالعلوم التي عنيت كثريا بذكر الفروق القرآنية 

 يقرعه مل باب ":  فيه إنهيقول الغرناطي عن توجيه املتشابه الذي كتب

                                                
 ).٣٢١-٣١٧ص(رشح القواعد املثىل يف صفات اهللا وأسامئه احلسنى ) ١(



 
 

  
 

 فـيام أحـد وخلـف مبعـده أتـى ممـن حـذوهم حـذا ومن ،وسلف تقدم ممن
 موقعـه عظـيم مـع ،األبـد أيـام وتـرادف واملـدد األعصـار تـوايل عىل علمته
 من واالرتياب الشك ذوي أعضاد وفته ،الدين يف ومكانته ،زعهـمن وجليل

 .)١("وامللحدين الطاعنني
 ،جه إىل امللحدين الطاعنني يف الكتـاب العزيـزولذا يؤكد أن كتابه مو

 بـذوي القـاطع التأويـل مـالك ":  فقد سـمى كتابـه،واسم كتابه يؤكد ذلك
 ." التنزيل آي من اللفظ املتشابه توجيه يف والتعطيل اإلحلاد

 بمـن ًخاصـا لـيس اآلية هذه يف الكالم ": ويقول يف بعض توجيهاته
 القطـع فيـه معتمـد كالمنا وإنام ،السنةو الكتاب من أةاملستقر القواعد سلم

 ًواتباعـا ،الـدين يف ًطعنـا منـه تشـابه بـام يتعلـق نمم واالرتياب الزيغ يذول
 وراء ملـا تسليم غري من احتامل بأدنى التعلق هؤالء وشأن ،امللحدين لسبيل
 .)٢(" ذلك

 "درة التنزيـل"يف مقدمـة كتابـه ) ٤٢٠ت(ويقول اخلطيب اإلسكايف 
 وصـار ملـبهم ،ً ففتقت من أكامم املعاين ما أوقع فرقانا": ليفه لهًمبينا سبب تأ

 وملسـلك امللحـدين ،ً ولطعـن اجلاحـدين ردا،ًاملتشابه وتكرار املتكرر تبيانـا
 .)٣(ً"سدا

 وهذا آخر ما تكلمنا عليه من اآليات التي ": ويقول يف خامتة الكتاب
                                                

 ).١/٤(مالك التأويل ) ١(

)١/٩٨() ٢.( 

 ).٢١٩-٢١٨ص(درة التنـزيل ) ٣(



 

 

 

 .)١("يقصد امللحدون التطرق منها إىل عيبها
ـا ـراز إعـجـاز الكـتـاب العزـيـز إً:ثالـث ـإبراز الـفـروق ،ـب ـك ـب  ويظـهـر ذـل

 من تقديم وتأخري وفصل ووصل ونحـو ، ودقة األساليب القرآنية،اللغوية
 مغفـالت مـن وإن " :" مـالك التأويـل " يقـول الغرنـاطي يف مقدمـة ،ذلك

 توجيه ،ومفهومه اجلليل منظومه وتدبر ،علومه خدمة يف ش أئمتنا مصنفي
 ،التعبري يف زيادة وبعض ،تأخري أو بتقديم اختلف أو ،ًلفظا هآيات من تكرر ما
 عـن الراحة إىل واملخلد التدبر عن الغافل وظن ،ًحفظا املاهر عىل إال فعرس
 فيـه خالفـت ممـا فيهـا بـالوارد اآليات تلك من آية كل ختصيص أن ،التفكر
 لـيس وأن ،ويسـتدعيه يطلبـه املعنـى من وداع ،تقتضيه لسبب ليس نظريهتا

ـع ـعـىل ـوارد مجـي ـن اـل ـك ـم ـن مرجحــات ذـل ـاين ـم ـد املـع ـام ذوي عـن  ،األفـه
 فال ،النظام من العيل املعجز ذلك من الرتكيب جليل لوازم من ومقتضيات

 يف منهـا آيـة وقـوع تقريـر وإن ،فيـه الـوارد إال واضـعامل تلـك من بكل يليق
 عـن تنكـب ملـن ًفتعسـا ،وينافيـه املوضع ذلك مقصود ريناف نظريهتا موضع
M EDCB  : تـعـاىل قوـلـه ـسـمعه يـقـرع مل ْوـكـأن ،آياـتـه واـضـح

F L " )٢(. 
  أن البحث يف الفروق القرآنية من أقوى الدواعي لتدبر القرآن ً:رابعا

 وبعـد نظـر ، ذلك أن العلم بالفروق حيتـاج إىل طـول فكـرة وتأمـل،الكريم

                                                
 ).١٣٧٥ص ()١(

 ).١/٣(مالك التأويل ) ٢(



 
 

  
 

ا  ملـا حيتاجـه مـن اـلـربط بـني اآليـات والتفريـق بـني معانيـهـ،ودقـة اسـتنباط
وتـدبر القـرآن الكـريم مـن .  وذلك ال حيصل إال بطـول تـدبر ،ومدلوالهتا

MG F EDCB    I H : أعظـــم مقاصـــد إنزالـــه
JL)١(،  M  W  V   U  T   S  R    Q  P    O  NM  L   K

XL)٢(. 

ومن العجيب أن اآلية األخرية جـاءت بعـد مـوطن يسـتوجب تـدبر 
: ن اهللا تعاىل قال قبـل هـذه اآليـة فإ،اآليات وبيان الفرق الدقيق بني معانيها

 M  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧
  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë       Ê  É  ÈÇL)ـثــــم ـقــــال،)٣  :

M  é  èç   æ  å  äã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù   Ø  ×
  ë  êL)٤(. 

 ففـي ،وحي بالتعـارض بيـنهامتـتني اآليتـني اإن النظرة غري املتدبرة هل
 وهو رد منـه تعـاىل ،تعاىل أن احلسنة والسيئة من عندهاهللا اآلية األوىل أخرب 

 ويف ،^ وأن السـيئة مـن عنـد حممـد ،عىل الذين زعموا أن احلسنة مـن اهللا
وال يمكـن  ، وأن السيئة من نفس اإلنسان، أن احلسنة منه تعاىلكديؤالثانية 

 ، ولذا أكد تعاىل عىل قضـية التـدبر،ارض أو تناقض اآليتني تعيكون بنيأن 

                                                
 ).٢٩(سورة ص آية ) ١(

 ).٨٢(سورة النساء آية ) ٢(

 ).٧٨(نساء من اآلية سورة ال) ٣(

 ).٧٩(سورة النساء اآلية ) ٤(



 

 

 

ًوأن القرآن لو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا  وقد قال قبل ،ً
 .M  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï L:  ذلك

والفرق بني كون السيئة من عند اهللا يف اآلية األوىل وكوهنـا مـن عنـد 
د اهللا تعاىل باعتبار أنه اخلالق املوجد هلا فهي  أهنا من عن،العبد يف اآلية الثانية

ًـمـن عـنـده خلـقـا وإـجيـادا  وكوـهنـا ـمـن عـنـد العـبـد باعتـبـار أـنـه املتـسـبب يف ،ً
 .حصوهلا

 وهـو ،وأما كون احلسنة من عند اهللا وحده فألنه املتفضـل املـنعم هبـا
 .)١(املوفق لعبده يف حتصيل أسباهبا

فسري وعلوم القرآن االحرتاز  ومن فوائد معرفة الفروق يف التً:خامسا
 ويف هذه األخـرية ،من اخللط بني املعاين واملسائل واألحكام واملصطلحات

نجد بعض املصطلحات اخلاصـة بـالقرآن الكـريم وعلومـه قـد تتشـابه مـع 
 وـمـن ، وبمعرفـة الفـروق يتضـح الفـرق،املصـطلحات يف العلـوم األخـرى

 :أمثلته
 فهـو ،ومفهومـه عنـد النحـوينيالفرق بني مفهوم اإلشامم عند القراء 

 .)٢(اإلتيان باحلركة بني الكرسة والضمة: عند النحويني
 بعـد شـفتنيال مضـ:  وهـو،أما القراء فلهم اصطالح خاص لإلشـامم

 ال العـني لرؤيـة ألنه ،األعمى ذلك معرفة يدرك وال ،ًأصال احلرف سكون

                                                
 ).١/١٩٩(انظر التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ) ١(

 ).١/٤٣٧(انظر رشح الترصيح عىل التوضيح ) ٢(



 
 

  
 

 .)١(احلركة إىل بالعضو إيامء وه ؛ إذ غري
:  فهـو عنـد الفقهـاء،س عند الفقهاء وعند القراءومن أمثلته االختال

 .)٢(أخذ اليشء بحرضة صاحبه وغفلته عىل وجه الرسعة
 ًإرساعـا باحلركـة اإلرساع عـن عبـارة :فهـوأما عند علـامء القـراءات 

 .)٣(الوزن يف كاملة وهي ،ذهبت قد احلركة أن له السامع حيكم
ًفصوال كثرية ) ٧٥١ت (:ًوختاما هلذا املبحث فقد عقد ابن القيم 
 بـاب وهـذا":  وقال يف آخرها،يف كتاب الروح يف بيان الفروق بني األشياء

 نبهنا وإنام ،ًكبريا ًكتابا فيه نفرد أن القدر ساعد إن ولعل ،مطول الفروق من
 ،فـرق كلـه والـدين ،ذلـك بـبعض يكتفـي واللبيـب ،أصـوله عـىل ذكرنـا بام

 ومـن ،النـاس بـني فرق آله وسلم صىل اهللا عليه ووحممد ،فرقان اهللا وكتاب
M  S  R  Q   P   O  N  M  L ًفرقانـــا لـــه جعـــل اهللا اتقـــى

TL)وأعدائه اهللا أولياء بني فرق ألنه؛  الفرقان يوم بدر يوم ىوسم ،)٤، 
 اهللا عبـادة بني املرشكون مجع كام ،اجلمع أصله والضالل ،فرقان كله فاهلدى
 قـدره ما وبني ،ويرضاه حيبه ما وبني ،األوثان وحمبة وحمبته ،األوثان وعبادة
 هـم البصـائر أربـاب أن واملقصـود........  ًا واحـد األمـر فجعلوا ،وقضاه

                                                
 ).٢/١٢١( والنرش يف القراءات العرش ،)٥٩ص(التيسري يف القراءات السبع :  انظر)١(

 ).٣١/٢٢٩(انظر املوسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(

 والتلفيق عند ،الفرق بني التلفيق عند القراء:  ومن األمثلة،)٧٣ص(التمهيد البن اجلزري ) ٣(
 ).٣٧ص(القراءات القرآنية لقابة :  انظر، والتلفيق عند الفقهاء،األصوليني

 ).٢٩(سورة األنفال من اآلية ) ٤(



 

 

 

 ،بصرية الناس أعظم املشتبهات بني ًفرقانا الناس فأعظم ،الفرقان أصحاب
 أيت وإنـام ،والرجال واألموال واألحوال واألعامل األقوال يف يقع والتشابه

 بنـور إال الفرقـان حيصـل وال ،كلـه ذلـك يف ملتشاهباتا من العلم أهل أكثر
 ويميـز األمـور حقائق ضوئه يف يرى ،عباده من يشاء من قلب يف اهللا يقذفه

M   �   ~  }  |   {  z  y   x  w  ،وسـقيمها وصـحيحها ،وباطلها حقها بني
¡L)٢(")١(.

                                                
 ).٤٠(سورة النور من اآلية ) ١(

 ).٣٩٠-٣٨٨ص(الروح ) ٢(



 
 

  
 

 




 
ود أصـول احلـديث عـن الفـروق القرآنيـة إىل العصـور اإلسـالمية تع
 ، فقد جـاء عـن السـلف نصـوص عديـدة يف بيـان الفـروق القرآنيـة،املبكرة

 لكـنهم مل ينصـوا عـىل مصـطلح ،وتكلموا يف غري جمال من جماالت الفـروق
 ومن ذلك بياهنم للفروق بني معـاين اآليـات القرآنيـة التـي تـوهم ،الفروق

:  فقال،ً أن رجال أتاهم كاألثر املشهور عن ابن عباس ،لتناقضالتعارض وا
¼ ½ ¾   ¿   À     ( :قـال  ؟إين أجد يف القرآن أشياء ختتلـف عـيل «

Á()٢()+ , - . /( ،)١(، ) p o n

q()وقال ،هذه اآلية ؟يف  فقد كتموا ،)٤()¡ ¢ £ ¤ ¥ ( ،)٣ :
) ̀  _ ̂  ، خلق األرضفذكر خلق السامء قبل ،)٥()n  (:  إىل قوله)[ 

w v u t s r q  ( :ثــــــم قــــــال  p  : إىل قوـلــــــه) 
)Â()ابن قالف ......... ، فذكر يف هذه خلق األرض قبل السامء ؟،)٦ 

                                                
 ).١٠١(ملؤمنون من اآلية سورة ا) ١(

 ).٢٧(سورة الصافات آية ) ٢(

 ).٤٢(سورة النساء من اآلية ) ٣(

 ).٢٣(سورة األنعام من اآلية ) ٤(

 ).٣٠-٢٧(سورة النازعات اآليات ) ٥(

 ).١١-٩(سورة فصلت اآليات ) ٦(



 

 

 

$ ( ثم ينفخ يف الصور ،يف النفخة األوىل )¼ ½ ¾ ( :عباس
فال أنساب بينهم عند ذلـك  ،)١()% & ' ) ( *    + , - ./

وأـمـا  ،)+ , - . /( :ـثـم يف النفـخـة اآلـخـرة ،يتـسـاءلونوال 
ـــه ـــل  ،)q p o n ( ،)£ ¤ ¥ (: قوـل ـــإن اهللا يغـفـــر ألـه ـف

فختم عىل  ، مل نكن مرشكني: تعالوا نقل:قال املرشكون و،اإلخالص ذنوهبم
وعنـده  ،ًرف أن اهللا ال يكـتم حـديثاُفعنـد ذلـك عـ ،أفواههم فتنطق أيـدهيم

)g  f e d(اآلية )٢(. 
: أليب العالية قال اهللاقلت  «: قال) ١٣٩ت( : الربيع بن أنسوعن 

)¾ ½ ¼ » º  ¹  ̧()( :وقـــــال ،)٣ Ü Û Ú Ù Ø
Þ Ý()ـف هــذا؟)٤ ـال  ، فكـي ـم: ـق ـه،نـع ـا قوـل ̧  ¹  ( : أـم

º(، وقولـــــه،فهـــــؤالء أهـــــل الرشك : ) Ý Ü Û Ú Ù Ø
Þ(،فهؤالء أهل القبلة خيتصمون يف مظاملهم «)٥(. 

                                                
 ).٦٨(سورة الزمر من اآلية ) ١(

باب تفسري  ، كتاب التفسري،ري يف صحيحه واألثر أخرجه البخا،)٤٢(سورة النساء من اآلية ) ٢(
 وابن ،)٤٣-٧/٤٢(الطربي يف جامع البيان : ً وأخرجه خمترصا،)٦/٣٥(سورة حم السجدة 
 ).٤/١٢٧٤(أيب حاتم يف تفسريه 

 ).٢٨(سورة ق من اآلية ) ٣(

 ).٣١(سورة الزمر اآلية ) ٤(

 وهو يف جامع البيان ،ملنذروعزاه البن جرير وعبد بن محيد وابن ا) ٦/١٠٦(الدر املنثور ) ٥(
 .ًخمترصا) ٢٠/٢٠٢(



 
 

  
 

 :ومما جاء عن السلف يف الفروق اللغوية
 أن أخـاف إين: لـه فقـال ،أتـاه ًرجـال أن س مسـعود ابـن عنما جاء 

Ó  Ò  Ñ  ] : يقـول اهللا سـمعأ: قال ،ذاك؟ وما :قال ،؟ هلكت قد أكون
ÔZ)ابـن فقـال ،يشء يـدي مـن رجخيـ كـادي ال ،شـحيح رجل وأنا ، )١ 
 مـال تأكـل أن الشـح ،القـرآن يف اهللا ذكـر الـذي بالشـح كاذ لـيس: مسعود
 .)٢(خلالب اليشء وبئس ،البخل ذلك ،ًظلام أخيك

 ،هيـيد يف بـام اإلنسـان يبخل أن البخل: )١٠٦ت (: طاوس وقال
 الناس أيدي يف ما له يكون أن حيب ،الناس أيدي يف ماعىل  يشح أن والشح
 .)٣(يقنع ال ،واحلرام باحلل

 – بفتح السـني –َّالتفريق بني السد ) ١٠٥ت (:وجاء عن عكرمة 
̧  M   »   º  ¹ :  ففي قول اهللا تعـاىل،- بضم السني –ُّوالسد    ¶  µ

È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼L)قال عكرمـة ،)٤: " 
 .)٥("دَّالس فهو الناس صنع وما ،دُّالس فهو اهللا صنعما 

                                                
 ).٩(سورة احلرش من اآلية ) ١(

 واملستدرك للحاكم ،)٩/٩٨( ومصنف ابن أيب شيبة ،واللفظ له) ٢٢/٥٢٩(جامع البيان ) ٢(
 ).٦/١٩٦( والدر املنثور ،)٢/٤٩٠(

يب حاتم يف تفسريه  وأخرجه ابن أ،)٢/٧٠٧( وتفسري القرآن البن املنذر ،)٧/٢١( جامع البيان )٣(
 .ًخمترصا) ٣/٩٥١(

 ).٩٤(سورة الكهف آية ) ٤(

 .وعزاه البن أيب حاتم) ٤/٢٥١(الدر املنثور ) ٥(



 

 

 

 فإنه ال يكاد خيلـو ،أما كالم العلامء يف مصنفاهتم عن مباحث الفروق
روق كتـاب يف التفسـري وعلـوم القـرآن الـكـريم مـن مبحـث أو أكثـر يف الـفـ

 ، ملا سبق من أن مباحث الفروق متفرقة يف شتى فنون علوم القرآن،القرآنية
ومن أبرز املصنفات التي تناولت مباحث الفروق الكتب املصنفة يف توجيه 

 غري أهنا تبحث يف جمال واحد من جماالت الفروق القرآنيـة ،املتشابه اللفظي
 . املتعلق بالفروق بني معاين اآليات املتشاهبة

حلـديث يف ـهـذا املبحـث ـسـوف يـقـترص عـىل املـصـنفات املـفـردة يف وا
 وقـد أشـبع ، وأغلبها املصنفات املفردة يف الفرق بني الضاد والظاء،الفروق

ًعلامء القراءات وعلامء العربية هذا النوع من الفروق بحثـا وتصـنيفا  وهلـم ،ً
 .)١(فيه مؤلفات كثرية

والظاء يف القـرآن الكـريم ًونظرا لكثرة املؤلفات يف الفرق بني الضاد 
 وعليه سوف ، وقد يصعب التمييز بينها ألن أغلبها خمطوط أو مفقود،وغريه

 ،أذـكـر ـمـا ثـبـت ـلـدي أـنـه يف الـفـرق ـبـني الـضـاد والـظـاء يف الـقـرآن خاـصـة
 .وبخاصة املؤلفات التي ينص مؤلفوها عىل مصطلح الفروق

والظـاء مـا ومما يالحظ يف املؤلفات التي ألفت يف الفـرق بـني الضـاد 
 :يأيت

 ، عناية بعض املؤلفات ببيان الفرق يف النطق بـني الضـاد والظـاء– ١
وبيان خمرج الضاد والفرق بينه وبني خمرج الظاء ؛ عالوة عىل ذكر الفـروق 

                                                
وقد مجع مجال بن السيد الشايب ما وقف عليه من تراث العلامء يف الفرق بني الضاد والظاء يف ) ١(

 .إحتاف الفضالء يف بيان من ألف يف الضاد والظاء: كتابه



 
 

  
 

:  مثل كتاب أيب عمرو الداين،يف املعنى بني ما ينطق بالضاد وما ينطق بالظاء
 . وجلالفرق بني الضاد والظاء يف كتاب اهللا عز

ـي وردت يف  - ٢ ـترصت بـعـض املؤلـفـات ـعـىل نـظـم الكـلـامت الـت اـق
 مثـل ،ً؛ تسهيال حلفظها ولالحرتاز من نطقهـا بالضـاد القرآن الكريم بالظاء

 . للرسعني درة القارئ يف الفرق بني الضاد والظاء يف القرآن الكريم:كتاب
يم يف  تفاوت املؤلفون يف الفرق بني الضاد والظاء يف القرآن الكر– ٣

ـي وردت بالـظـاء  وـسـبب التـفـاوت أن بعـضـهم يرـجـع ،ذـكـر املـفـردات الـت
 ، فيقـع التفـاوت، وبعضـهم يرجعهـا إىل معناهـا،الكلمة إىل مادهتا وأصـلها

 يف مخس ، والظهري، والظهر، والظهرية، والظهار،ظهر: فبعض العلامء جعل
 .)١( وآخر جعلها حتت مادة واحدة،مواد

 باالستشهاد بالقرآن الكريم –ري املنظومة  غ– اهتامم تلك الكتب – ٤
 .عىل ما ينطق بالظاء وما ينطق بالضاد

كتاب سوى  ،والكتب التي سأوردها هي يف الفرق بني الضاد والظاء
 وكتـاب يف الفـرق بـني القـرآن واحلـديث ،يف الفرق بني التفسـري والتأويـل

 .كتب يف الفروق اللغويةثالثة  و،القديس
ـي لوـفـاة مؤلفيـهـاوـسـوف أرـتـب املؤلـفـات  ، بحـسـب الرتتـيـب الزمـن

 أما املخطوط فسوف أشـري ، مع وصف خمترص ملا طبع منها،األقدم فاألقدم
 . إىل رقمه ومكانه

                                                
 ).٨ص(ر رشح أبيات الداين األربعة يف أصول ظاءات القرآن انظ) ١(



 

 

 

 :والكتب هي
 ،الفرق بني الضاد والظاء يف كتاب اهللا عز وجل ويف املشهور من الكالم  -

أليب عمــرو عــثامن بــن ســعيد بــن عــثامن األمــوي القرطبــي الــداين 
ـدين ،)٤٤٤ت( ـق حمســن مجــال اـل ـوع بتحقـي ـاب مطـب  نرش دار ، والكـت

 نرشتـه دار عـامر ،غانم قدوري احلمـد. ً ونرش أيضا بتحقيق د،املعارف
 .)١(باألردن

 ،ًوالكتاب كام يظهر من عنوانه ليس خاصا بام جاء يف القـرآن الكـريم
: ً وقد عقد يف أول الكتاب بابا،فقد ذكر ما جاء يف املشهور من كالم العرب
 وعقد ، وحال كل واحدة منهام،يف ذكر الفرق بني الضاد والظاء يف املخرج

 ثم عقد ،ًفيه فصال يف اختصاص لغة العرب بحرف الظاء دون سائر األمم
 فـذكر ثنتـني وثالثـني ،ًبابا يف الكلامت التي وردت يف القرآن الكريم بالظاء

 ثـم عقـد ،نطق بالضاد وبني الفرق يف املعنى بني ما ينطق بالظاء وما ي،كلمة
 فـذكر أربعـة ،ًبابا فيام ورد من حـرف الظـاء يف املتعـارف عليـه مـن الكـالم

َ وبني معانيها،ومخسني مفردة دون الشاذ النادر  والفـرق يف املعنـى بـني مـا ،َّ
 وقـد اخـترص الكـالم يف هـذا البـاب مقارنـة بالبـاب ،ينطق بالضاد والظـاء

 .املتعلق بظاءات القرآن الكريم
 وقـد رشحهـا ،أربعة أبيات يف الظاءات القرآنيـة:  عمرو الداين وأليب
 وطريقة املؤلف يف ،حاتم الضامن.  والرشح مطبوع بتحقيق د،أحد العلامء

                                                
 .١٤٢٧ نرش دار البشائر بدمشق عام ،حاتم الضامن. وله طبعة ثالثة بتحقيق د) ١(



 
 

  
 

 ثم يتبعه بـالرشح وبيـان الفـرق بـني ،رشحه أنه يذكر بيت أيب عمرو الداين
 .ً مستشهدا عىل ما يذكره بالقرآن الكريم،الضاد والظاء

 نرشه ،ذه األبيات األربعة ينسب أليب عمرو الداين نفسهوهناك رشح هل
 .)١(حمسن حممد مجال يف جملة البالغ ببغداد. د
ـعـيل .  حقـقـه د، كـتـاب الـظـاءات يف الـقـرآن الـكـريم-ً أيـضـا –ولـلـداين  -

الفرق بني الضاد : غانم احلمد يف مقدمة حتقيقه لكتاب.  يقول د،البواب
 ويبدو أن هـذا ": شهور من الكالموالظاء يف كتاب اهللا عز وجل ويف امل

الكتاب خمترص من كتاب الفرق بني الضاد والظاء الذي نكتب لـه هـذه 
 فـإين اخـترصت يف هـذا ، أمـا بعـد":  فقد قال الداين يف مقدمتـه،املقدمة

 ومعـلـوم أن ،)٢("اجلـزء ورود حـرف الـظـاء خاصـة يف كـتـاب اهللا تعـاىل 
هللا عز وجل ويف املشـهور مـن كتاب الفرق بني الضاد والظاء يف كتاب ا

 كـام ، وما جاء يف كـالم العـرب،الكالم يشمل ما ورد يف القرآن الكريم
 .هو ظاهر من عنوانه

ـاء - ـرق ـبـني الضــاد والـظ ـة يف الـف ـد ـبـن أـمحـد ـبـن احلـسـني ،منظوـم  ملحـم
بـرقم ) برنسـتون( خمطوط يف مكتبة هيودا ،)٥٥٧ت(الفرويض األواين 

 ).٣(ات وعدد أوراقها أربع ورق،)٤٠٧٦(
 أليب الطـاهر إسـامعيل بـن أمحـد بـن زيـادة اهللا ،ظاءات القـرآن الكـريم -

                                                
 ).١٣ص(غانم احلمد .  مقدمة د،الفرق بني الضاد والظاء يف كتاب اهللا عز وجل للداينانظر ) ١(

 ).١٤ص() ٢(

 ).١/٦١) (جتويد(لشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط  والفهرس ا،)٥/٣١٧(األعالم ) ٣(



 

 

 

 والكتـاب ، متوىف يف النصف الثاين من القـرن اخلـامس،التجيبي الربقي
 وقد رشح أبو الطاهر أربعة أبيات ،مطبوع بتحقيق حممد سعيد املولوي

ي  نظمها أبـو العبـاس أمحـد بـن عـامر املهـدو،يف ظاءات القرآن الكريم
 هـذه أبيـات نظمهـا الشـيخ أبـو ":  قـال أبـو الطـاهر،)٤٤٠ت(املقرئ 

 يف مجيع أجناس الظـاءات مـا – أيده اهللا –العباس أمحد بن عامر املقرئ 
 ليعـول طـالبوا معرفـة الفـرق بـني الظـاء والضـاد يف القـرآن ،سبق إليها

 ، وقد قام برشح األبيـات والكلـامت الظائيـة املشـتملة عليهـا،)١("عليها
ً مستشـهدا عـىل معانيهـا بـالقرآن الكـريم ،ما يقابلها من حرف الضـادو

ً وـقـد بلـغـت الكـلـامت الـتـي رشحـهـا تـسـعا ،واـحلـديث والـشـعر الـعـريب
 .وعرشين كلمة

ما وقع يف القرآن الكريم من الظـاء أليب الربيـع سـليامن بـن أيب القاسـم  -
م حات. والكتاب حققه د، من علامء القرن السادس،التميمي الرسقويس

 .)٢(الضامن
 .)٣(عيل بن حسني البواب.  د-ً أيضا –وحققه 

والكتاب رسالة خمترصة يف رشح أبيـات نظمهـا يف ظـاءات القـرآن 
 : وهي،الكريم

                                                
 ).٣٥ص( الكريم  ظاءات القرآن)١(

 ).٢٩٩ص(انظر نصوص حمققة يف علوم القرآن الكريم ) ٢(

 الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية عدد ،يف جملة البحوث اإلسالمية) ٣(
 )١٩٥ ص ٢١(



 
 

  
 

ُظفرت ْ ِ ٍّبحظ َ َ ْمن ِ ٍظلوم ِ ُ ْتعاظمت َ َ َ َ َ 
 

ُظــــــــواهره  َُ ِ ِللنــــــــاظر  َ ِ ِاملتــــــــيقظ َِّ ِّ َُ َ 
ُظمـئـت  ْ ِ ْـلـمَف َ ْحتـظـر َ َ ْ َّـعـيل ُ َ َظال  َ  اـهلـِ

 
 

 
َفظاظـــة َ َ ٍألـفـــاظ  َ َ ْ َوال  َ َـغـــيظ َ ْ ِوـعـــظ َ َّ ُ 

ٌنونُظ  َّتلظى  ُ َ ِللَكظيم  َ ِ ُواظهاشـ  ِْ َُ 
 

ــظ  ُتغـل ِّ َ ــب  ُ َعـت ْ ِالـظــاعن   َ ِ ــتحفظ   َّ ِاـمل ِّ َُ َ 
 وعدد الكلامت ،وقد استشهد للكلامت التي يوردها بالقرآن الكريم 

 .التي رشحها واحد وعرشون كلمة
ًني الضاد والظاء يف القرآن العزيـز نظـام ونثـرااملصباح يف الفرق ب  -  أليب ،ً

 مطبوع بتحقيق ،)٦١٨ت(بن محاد بن أيب القاسم احلراين  العباس أمحد
 ، وقـد أبـان املؤلـف عـن منهجـه يف كتابـه يف املقدمـة،حاتم الضـامن. د

 فوجـدهتا يف اثنـني وثالثـني ، نظـرت يف أصـول ظـاءات القـرآن": فقال
 فنظمتهـا يف أربعـة أبيـات مـن ، جـاء مـن األصـول وهذا أكثر ماً،أصال
 نبهت فيهـا ، وقدمت قبل األربعة احلاوية لألصول عرشة أبيات،الشعر

 ملـا مجعـت ":  ثم قـال بعـد أن ذكـر األبيـات،"عىل خمرج الضاد والظاء 
 جاءت عىل غـري ،أصول ظاءات القرآن العظيم يف هذه األربعة األبيات

ببـت أن آيت هبـا عـىل ترتيـب مـا جـاء يف  فأح،ترتيب كتاب اهللا عز وجل
 ثم رشع يف ذكر أصول الظاءات مع ،)١(" األول فاألول ،الكتاب العزيز

 . وبيان الفرق يف املعنى بني ما ينطق بالظاء وما ينطق بالضاد،رشحها
 وقـد نظمـت مـا ذكرتـه مـن األصـول يف ": وملا انتهى من رشحهـا قـال

 ثم ذكر األبيات ،)٢("صول املذكورة ً مرتبا عىل ترتيب األ،قصيد من الشعر

                                                
 ).١٣ص( املقدمة )١(

 ).٢٢ص() ٢(



 

 

 

 .ًوبلغت أربعة ومخسني بيتا
 لعلم الـدين أيب احلسـن عـيل ،منظومة ظائية للفرق بني الظاء والضاد  -

 خمطـوط يف ،)٦٤٣ت(الصمد السخاوي الشـافعي  بن حممد بن عبد
 .)١()٣٦٥(التيمورية برقم 

 لعز الـدين ،درة القارئ يف الفرق بني الضاد والظاء يف القرآن الكريم -
 ).٦٦١ت(عبد الرزاق رزق اهللا الرسعني اجلزري احلنبيل 

 وهـو منظومـة يف ،حممد بن صالح الرباك. والكتاب مطبوع بتحقيق د
 وقـد مجعهـا يف أول ،ً ذكـر فيهـا تسـعا وعرشيـن مفـردةً،ثالثة وثالثـني بيتـا

ألبيات  وا،ً ثم رشع يف بيان الفرق بني معانيها نظام،املنظومة يف أربعة أبيات
 :األربعة هي

 ظَما لَظَى وشواِظ احلَظِْر والوسـنِ              حِفظْت لَفْظاً عِظيم الوعِظ يوِقظُ     
من يكِْظِم الغيظَ يظْفَر ِبـالظِّالِل      
ـــــــــنمو  

 لِْم يظْلَلْ راِكد السفُنِ   يظْعن عِن الظُّ           
 ال تنظُِر الظَّن والفَظَّ الغلـيظَ وال       

 
 تظِْهره ظَهر ظهوٍر تحـظَ ِبـاِإلحنِ               

      تِليخ ِظرتني لَم نفَم ظَاِهرت ظُرأُن 
 

 ِعظامــه ظُفُــر الظَّلْمــاِء واِملحــِن     
 ، هي أنفع ما صنف يف الفرق بني الضاد والظاء": قال يف كشف الظنون 

 .)٢("كاشف حماسن الغرة لطالب منافع الدرة:  وسامه،رشحها بعض  القراء
 لعـيل بـن أيب ،قصيدة يف الفرق بـني الظـاء والضـاد يف القـرآن الكـريم -

                                                
 ).١/٢٤٨) (التفسري وعلوم القرآن( الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط )١(

)١/٧٤٣() ٢.( 



 
 

  
 

 هلا نسخة خطية يف مكتبة عـارف ،)٧٤٣ت(حممد الواسطي الديواين 
 .)١()٣٩١٦/٤(حكمت باملدينة برقم 

 منظومـة يف الفـرق بـني الضـاد والظـاء يف ،عمدة القراء وعدة اإلقراء -
 لعبد اهللا بـن أمحـد بـن عـيل بـن الفصـيح اهلمـذاين ،القرآن مع رشحها

 خمطوط بمكتبـة الدولـة بربلـني حتـت رقـم ،)٧٤٥ت(الكويف املقرئ 
 .)٢( وعدد أوراقها أربع ورقات،)١٠٢٣٦(

ن أمحد النجـار الدمشـقي الشـافعي  ملحمد ب،الفرق بني الضاد والظاء -
 وعدد أوراقهـا ،)٥٩٨٧( خمطوط بالظاهرية برقم ،)٨٧١ت(املقرئ 

 .)٣(أربع ورقات
 ليحيـى بـن حممـد بـن ،الفرق بني القـرآن الكـريم واحلـديث القـديس -

بمكتبة أيا صـوفيا بـرقم  له نسخة خطية ،)٨٨٧ت(مسعود التفتازاين 
 .)٤(ع ورقات وهو رسالة قصرية تقع يف أرب،)٤٧٩٩/١٨(

 حلامد بـن عـيل بـن إبـراهيم ،التفصيل يف الفرق بني التفسري والتأويل -
بدار  والكتاب له نسخة خطية ،)١١٧١ت(العامدي الدمشقي احلنفي 

 وعـدد أوراقهـا مخـس ،ضـمن جممـوع) ٣٤٤٤(الكتب املرصية برقم 
                                                

 ).١٢٥(إحتاف الفضالء ) ١(

 انظرها يف الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ،وهلذا الكتاب نسخ أخرى) ٢(
 ).٤/٦٨( وانظر األعالم ،)١/١٢٧) (التجويد(

) التجويد( والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ،)٥/٣٣٤(األعالم ) ٣(
)١/٢٣٩.( 

 ).١/٥٠٥) (التفسري وعلوم القرآن(انظر الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ) ٤(



 

 

 

 .)١(ورقات
محـد  لعبد الكريم بن أ،الفرق بني القرآن العظيم واألحاديث القدسية -

 .)٢()١١٧٨ت(بن علوان الرشابايت احللبي الشافعي 
 ملحمد بـن عبـد الـرمحن ،النرباس الوضاء يف الفرق بني الضاد والظاء -

 خمطـوط يف جامعـة ،)١٣٨٩ت(بن حممد العبـايس اهلاشـمي احلنفـي 
 ويقع يف ست عرشة ،)١٥٦٨(اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية برقم 

 ).٣(صفحة
 لشـيخنا الـدكتور ، يف تفسـري القـرآن الكـريمالفروق اللغويـة وأثرهـا -

 وقد ، والكتاب يف أصله رسالة ماجستري،الرمحن الشايع حممد بن عبد
 :جعله املؤلف يف ثالثة أبواب

 وذكـر فيـه تعريـف ، يف الرتادف والفروق عنـد علـامء العربيـة:الباب األول
 .الرتادف ومذاهب القائلني بالرتادف والقائلني بالفروق

 وذكـر يف ، يف الرتادف عند األصوليني وذكر فيه مذاهبهم فيه:لثاينوالباب ا
 .هذا الباب أسباب الرتادف

 وذكر فيه مذاهب ، يف الرتادف والفروق عند علامء التفسري:والباب الثالث
 وختم هـذا البـاب بـذكر أمثلـة ،العلامء يف وجود الرتادف يف القرآن الكريم

                                                
 والفهرس الشامل للرتاث العريب ،)٢/١٦٢( واألعالم ،)١/٣١١١(إيضاح املكنون : انظر) ١(

 ).٢/٧٦٧) (التفسري وعلوم القرآن(ي املخطوط اإلسالم

 ).٤/٥١( واألعالم ،)٢/١٠٧٦(فهرس الفهارس ) ٢(

 ).٦/١٩٩( انظر األعالم )٣(



 
 

  
 

ً وقام بدراسـتها حمـتكام ،اهرها الرتادفتطبيقية من القرآن الكريم أللفاظ ظ
 وهـذه ،ً وقد ذكر أربعـة عرش مثـاال فقـط،إىل أسلوب القرآن الكريم وبيانه

 أن الدراسة - كام يبدو – والسبب ،األمثلة قليلة مقارنة بام يذكره املفرسون
ـة  ـة لقـضـية اـلـرتادف والـفـروق عـنـد عـلـامء العربـي ـا دراـسـة نظرـي يف معظمـه

 وقـد خلـص يف هنايـة البحـث إىل ،يـن ومـوقفهم منهـاواألصوليني واملفرس
 أو الغفلـة ، يتأكد التحذير من إمهال الفروق بني األلفاظ"نتيجة مفادها أنه 

 وملـا يـؤدي إليـه مـن ،عنها ملا يعنيه ذلك من فقدان الدقة يف التعبري والفهـم
الوقوع يف األخطاء واألغالط بسبب استعامل الكلامت يف غري حملها اخلاص 

 .)١(" فينبغي منع الرتادف ما أمكن،اهب
 رسالة دكتوراه أعدها ،دقائق الفروق اللغوية وأثرها يف البيان القرآن -

 والرـسـالة يف أغلبـهـا دراـسـة تطبيقـيـة للـفـروق ،حمـمـد ـيـاس اـلـدوري
 يف الفصل األول وجعلها يف أربعة فصول ؛ ،اللغوية يف القرآن الكريم

 وتكلـم فيـه عـن تعريـف الفـروق ،بيان أثر الفروق يف التعبري القرآين
 أمـا ، وأثـر السـياق القـرآين يف كشـف الفـرق،اللغوية واخلـالف فيهـا

 وقـد اسـتطرد ،الفصول الثالثـة األخـرى فهـي يف الدراسـة التطبيقيـة
 :الباحث يف ذكر الفروق اللغوية

 ،الفـرق بـني اإلنـس والنـاس:  مثل،ذكر فروق األلفاظ: ففي الفصل الثاين
 . وبني اإلمالق والفقر، وبني الكأس والكوب،فؤادوبني القلب وال

                                                
 ).٣٠٦ص(الفروق اللغوية ) ١(



 

 

 

 وبني ،الفرق بني سقى وأسقى:  مثل، ذكر فروق األبنية:ويف الفصل الثالث
َ وبني نعمة ونعمة، وبني أرسى وأسارى،مشتبه ومتشابه ِ. 

الفرق بني :  مثل،ذكر فروق األلفاظ املتقاربة األصوات: ويف الفصل الرابع
ِ وبـني الـوقر ، وبـني الرجـز والـرجس،ّ واهلـزّ وبـني األز،اهلز واللمـز

 .َوالوقر
 ،الفروق اللغوية بني ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله يف القرآن الكـريم -

 والبحـث يـتكلم عـن األلفـاظ ،حممـود األطـرش. بحث من إعداد د
العلم واملعرفة واإلدراك والفهم : املتعلقة بالعلم بمراتبه املختلفة مثل

 وقصد الباحث بيان دقـة القـرآن يف ،تدبر ونحوهاوالفقه والتفكر وال
وضع هذه األلفاظ يف أماكنها بحيث لو استبدلت كلمة بأخرى لتغري 

 إعجاز القرآن – كام ذكر الباحث – مما يؤكد ،املعنى املقصود من اآلية
 وال يمكـن تأكيـد ،البياين يف استخدام كل لفظة يف مكاهنـا الالئـق هبـا

 .للغوية بني األلفاظ املتقاربةذلك إال ببيان الفروق ا



 
 

  
 

 




 
 والفوائد املرتتبة عـىل ،تقدم احلديث عن أمهية معرفة الفروق القرآنية

 وبـها يتبني أن إمهال الفـروق سـواء كـان ذلـك اإلمهـال يف معرفـة ،إدراكها
 أو الفرق بني املصطلحات ونحو ،هتاالفروق بني الكلامت القرآنية ومدلوال
 .ذلك يؤدي إىل اخللل يف العلم والعمل

 سـأكتفي ،واخللل الذي حيدث بسبب إمهال الفروق له صور عديـدة
 :ببعض منها
 فالغفلـة عـن الفـرق بـني معـاين اآليـات أدى ،اخللل يف االعتقاد – ١

إلدراك  ومـن أمثلتـه عـدم التفريـق بـني ا،ببعض الناس إىل اعتقادات باطلة
ـاىل ـبعض الـنـاس أن يفـهـم ـمـن ـقـول اهللا تـع O  6 :والرؤـيـة أدى ـب   5

: 9   8    7 N)رؤيـة املـؤمنني لـرهبم يـوم القيامـة)١  ، نفي 
ــاىل ــه تـع ــة قوـل ¯  O  : وجعلـهــا بمنزـل   ®   ¬   «ª   ©   ¨   §   ¦

¹   ¸   ¶    µ   ´   ³     ²     ±   °N)قولـهفمعنى  ،)٢: 
O7   6   5 N  فهـنـاك ـفـرق ـبـني  ،بعـيـد، وـهـذا ال ـتـراه: أي

                                                
 ).١٠٣( من اآلية األنعام )١(

اآلية األعراف )٢( ال تدل عىل نفي رؤية املؤمنني لرهبم يف اجلنة،)١٤٣( من   ، وهذه اآلية 
نظرها يف،ا تدل عىل ثبوهتا من وجوه عديدةبل إهن البن أيب :  ا رشح العقيد الطحاوية 

 ).١/٢١٣(العز 



 

 

 

 كام قال جـل ،ألن اليشء قد يدرك اليشء وال يراه "اإلدراك والرؤية 
ُملوسـى حـني قـرب مـنهم  >ًثناؤه خمـربا عـن قيـل أصـحاب موسـى 

)   O  :أصــحاب فرعــون   '   &   %   $   #   "   !N)١(، 
َ أهنم ال يدركون> ألن اهللا قد كان وعد نبيه موسى ْ !  O  : لقولـه،ُ

 '   &   %   $   #   "  0   /   .   -     ,   +   *   )   (  
2   1 N)ـالوا ،)٢ وال يدركــه، : ـق ـرى اليشء  ـد ـي ـإن كــان اليشء ـق ـف

ــه ا ـبــذلك أن قوـل وال ـيــراه، فـكــان معلوم O  6 :ًـــويدرـكــه    5

7N،وأن معنـى ذلـك،لعـز بمال تـراه األبصـار:  من معنـى ال :  
 فاملؤمنون وأهـل اجلنـة ، ألن اإلحاطة به غري جائزة،حتيط به األبصار

أهنا ال حتيط به، :  بمعنى، وال تدركه أبصارهم،يرون رهبم بأبصارهم
ا حييط به  ونظري جواز وصفه ،ًإذ كان غري جائز أن يوصف اهللا بأن شيئ

َبأنه يرى وال يدرك َْ ُ وصفه بأنـه يعلـم وال حيـاط بعلمـه،ُ وكـام  ،ُ جواز 
OÂ  :قــال جــل ثنــاؤه   Á     À   ¿   ¾   ½   ¼   »N)٣(. . .....

حييطون هبا علام،َن يعلم اخللق أشياءوكام جاز أ ٌ كذلك جائز أن ،ً وال 
 "الرؤيـة" إذ كان معنـى،َّيروا رهبم بأبصارهم وال يدركوه بأبصارهم

ـى ـري معـن ـى"اإلدراك"، ومعـنـى"اإلدراك"ـغ ـري معـن ـة" ـغ ، وأن "الرؤـي

                                                
اآلية الشعراء )١(  )٦١.( 

 ).٧٧( اآلية طه سورة )٢(

 ).٢٥٥( من اآلية البقرةسورة  )٣(



 
 

  
 

 .)١("، إنام هو اإلحاطة "اإلدراك"معنى
ـول الشــنقيطي  ـي أن ": :ويـق ـذه يف املنـف ـة ـه ـعر إلدراكا اآلـي  املـش

 هبذه ثابت هو بل ،نفيه عىل اآلية تدل فال الرؤية مطلق أما ،بالكنه باإلحاطة
 عـىل واجلامعـة السـنة أهـل واتفـاق ،الصحيحة واألحاديث القرآنية اآليات
  .ذلك

 ألن؛  الرؤيـة مطلـق مـن أخـص اإلدراك أن : اجلواب هذا وحاصل
: فمعنى ،أدركته وما اليشء ترأي: تقول والعرب ،اإلحاطة به املراد اإلدراك

O7   6   5N حييطون وال ،اخللق يعلمه تعاىل أنه كام ،به حتيط ال 
  .ًعلام به

 فانتفـاء ،األعم نفي يستلزم ال األخص نفي أن عىل العقالء اتفق وقد
 عىل كنهه يدرك ال تعاىل اهللا أن مع ،الرؤية مطلق انتفاء منه يلزم ال اإلدراك
 .)٢(" اخللق من أحد احلقيقة
 أدى ببعض الناس إىل االمتناع ، عدم التفريق بني التفسري والتدبر– ٢

 وقال بعضهم بعدم جواز التدبر إال للمتخصصني ،عن تدبر القرآن الكريم
ً حامال الوعيد الوارد فيمن فرس القرآن بال علـم عـىل تـدبر ،يف علم التفسري
 فاهللا جل ذكره أمر ،بره مع الفرق البني بني تفسري القرآن وتد،القرآن الكريم

 : عند تفسري قـول اهللا تعـاىل: يقول الشنقيطي ،ًالناس مجيعا بتدبر القرآن
                                                

 ).٩/٤٦٠: (جامع البيان) ١(
 ).٩٢ص(دفع إهيام االضطراب عن آي الكتاب ) ٢(



 

 

 

 M  g  f  e   d   c  b  aL)يف مـعــرض رده ـعــىل ـمــن )١ 
 ": زعم مـن متـأخري األصـوليني أن التـدبر ال جيـوز إال للمجتهـد خاصـة

 ،النـاس جلميـع معـا اهللا كتاب يتدبر من عىل واإلنكار الذم هذا أن ومعلوم
 املنـافقون هـم فـيهم نـزل الـذين بـه األولني املخاطبني أن ذلك يوضح ومما

 أهـل عنـد املقـررة االجتهـاد لرشوط ًمسـتكمال مـنهم أحـد ليس ،والكفار
 ينتفع أن جيوز ال القرآن كان فلو ،ًأصال منها يشء عندهم ليس بل ،األصول
 وبخ ملا - األصويل الحطإلصبا - املجتهدون إال هبديه واالهتداء به بالعمل

 حتـى بـه احلجـة علـيهم أقام وملا ،هبداه االهتداء عدم عليهم وأنكر ،الكفار اهللا
 أن ومعلوم ،ترى كام ،األصوليني متأخري عند املقررة االجتهاد رشوط حيصلوا

 فـدخول ًوإذا ،الـدخول قطعيـة النـزول سبب صورة أن األصول يف املقرر من
 هبـدي االنتفـاع يصح ال كان ولو ،قطعي املذكورة اآليات يف واملنافقني الكفار
 ،اهللا كتاب تدبرهم عدم الكفار عىل اهللا أنكر ملا املجتهدين خلصوص إال القرآن
 .)٢("قطعا ذلك خالف الواقع أن علمت وقد ،به عملهم وعدم

وقد سبب هذا الفهم القارص للمراد بالتـدبر إعـراض بعـض النـاس 
 فلـم ، كثـري مـنهم عـىل الـتالوة املجـردة فحسـب واقـترص،عن تدبر القـرآن

 فوقعـوا يف ، وما فيه من احلكم واآلداب واألحكام،ينتفعوا بمواعظ القرآن
 مل مـن كـل أن ومعلـوم":  يقـول الشـنقيطي،صورة من صور هجـر القـرآن

 وإدراك ،وتفهمهـا تصـفحها :أي العظـيم القـرآن هـذا آيـات بتـدبر يشتغل
                                                

 ).٢٤(سورة حممد اآلية ) ١(

 ).٤٦٠-٧/٤٥٩ ( أضواء البيان)٢(



 
 

  
 

 اإلنكـار فيسـتحق ،هلـا متـدبر غـري ،عنهـا عـرضم فإنه ،هبا والعمل معانيها
 وقد ،التدبر عىل به يقدر ًفهام أعطاه اهللا كان إن ،اآليات يف املذكور والتوبيخ

̈  M   :تعـاىل قـال كـام ،القـرآن هذا قومه هجر من ربه إىل > النبي شكا
  ±  °  ̄   ®  ¬      «  ª       ©L")١(. 

دى بـالبعض إىل احلكـم عدم التفريق بني النسـخ والتخصـيص أ - ٣
 وإعامل النص أوىل مـن ،بنسخ بعض اآليات مع إمكانية القول بتخصيصها

 ومن فروعه عدم التفريق بني مفهوم النسخ عنـد السـلف ومفهومـه ،إمهاله
 وترتـب عليـه أن حكـم الـبعض بتخطئـة بعـض السـلف يف ،عند املتأخرين

 .سخًحكمه بنسخ بعض اآليات بناء عىل مفهوم املتأخرين للن
ـري مـعـاين اآلـيـات  – ٤ وـمـن اآلـثـار املرتتـبـة ـعـىل إـمهـال الـفـروق تغـي
 فعدم التفريق بني الكلامت التي تنطق بالظاء والكلامت التي تنطق ،وتبديلها

 وقـد مـر ،بالضاد أدى إىل اإلخالل بالنطق وترتـب عليـه اإلخـالل بـاملعنى
 وإيفائـه تأكيد أيب عمرو الداين عىل أمهية إخراج حـرف الضـاد مـن خمرجـه

 ثم ذكـر مجلـة مـن ،حقه من االستطالة وال سيام فيام يفرتق معناه من الكالم
 وأكد أن اإلخالل بالنطق يـؤدي إىل اشـتباه األلفـاظ وتغـري املعـاين ،األمثلة

 .)٢(وفساد املراد

                                                
 وقد ذكر ابن القيم ،)٧/٤٥٨( وانظر كالم الشيخ يف أضواء البيان ،)٣٠(سورة الفرقان اآلية ) ١(

 أراد ما ومعرفة وتفهمه تدبره هجر ":  فذكر منها،أنواع هجر القرآن) ١٤٠ص(يف الفوائد 
 ."منه به املتكلم

 ).١٨ص(انظر ) ٢(



 

 

 


تـبـني ـمـن ـخـالل البـحـث أمهـيـة الـفـروق يف التفـسـري وعـلـوم الـقـرآن 

 ومن أهم النتائج والتوصيات التـي خرجـت ، وتشعب موضوعاته،الكريم
 :هبا من هذا البحث ما يأيت

 ،اهتامم العلامء بعلم الفروق عىل اخـتالف فنـوهنم وتنـوع ختصصـاهتم -١
ًوقد أخذت جانبا كبريا من حديثهم ً. 

ًأمهية معرفة الفروق القرآنية ألثرها يف فهم القرآن فهام سليام -٢  وأثرهـا ،ً
 وكذا أثرها يف بيان ،ع شبه الطاعننييف إظهار عظمته والذب عنه ودف

ـرآين ـة األـسـلوب الـق ـراز دـق ـن ـخـالل إـب ـروق ،إعجــازه ـم ـان الـف  وبـي
 .الغامضة بني اآليات املتشاهبة

تبني من خالل الدراسة أن بعض مباحث الفروق ال أثر هلـا يف معـاين  -٣
 كام تقدم يف الفرق بني اإلدغام ، لكن هلا أثر يف جوانب أخرى،اآليات

 .واإلخفاء
 وقـد ،تعدد جماالت الفروق القرآنية وعدم اقتصارها عىل جمال واحد -٤

 ، والفروق اللفظية، والفروق األسلوبية،الفروق اللغوية: ذكرت منها
 .والفروق االصطالحية

ـدة -٥ ـة عدـي ـروق القرآنـي ـات يف الـف ـا مجــع ،املؤلـف ـة عليـه  والـسـمة الغالـب
 . وأغلبها يف الفرق بني الضاد والظاء،الفروق

 وقد ظهر يل أنه ،ناية بجمع الفروق بحسب جماالتـها املختلفةأمهية الع -٦
مل يـلـق العناـيـة الكافـيـة ـمـن قـبـل العـلـامء والـبـاحثني ـسـوى ـمـا ـخيـتص 



 
 

  
 

 إذ أكثر الكتب املفردة يف الفروق القرآنيـة ،بالفروق بني الظاء والضاد
 وـسـائر الـفـروق متفرـقـة يف كـتـب ،ـهـي يف الـفـرق ـبـني الـضـاد والـظـاء

و انـربى بعـض حبذا لـ و،لقرآن وكتب اللغة وغريهاالتفسري وعلوم ا
 ومجع آخر ما يتعلق بالفروق ،الباحثني فجمع ما يتعلق باملصطلحات

 .األسلوبية
 ،يمكن معاجلة كثرة مباحث بعض املجاالت بأن تدرس يف نطاق حمدد -٧

 أو ، أو جـزء مـعـني،مثـل دراـسـة الفـروق األـسـلوبية يف سـورة ـحمـددة
 ككتاب الربهـان ، من خالل كتاب حمدددراسة الفروق االصطالحية

 .للزركيش أو اإلتقان للسيوطي
وـممـا يمـكـن أن ـيـدرس هـنـا اـهـتامم بـعـض املفرسـيـن ـبـبعض ـجمـاالت  -٨

 يف : فقد الحظت اهـتامم املـاوردي ،الفروق القرآنية وكيفية تناوله هلا
 ووقفت فيه عىل ما يربو عىل ،تفسريه النكت والعيون بالفروق اللغوية

 وبيـان عالقتهـا ، وهي جـديرة بالدراسـة والتمحـيص،ًستني موضعا
 ، وبمثل هذه الدراسات اجلادة جيمـع شـتات املوضـوع،بفهم اآليات

 ، ثم بعد اجلمع حتقق الفروق وتدرس دراسة وافية،ويلم ما تفرق منه
 . والفروق الباطلة الفاسدة،فتتبني الفروق املعتربة الصحيحة

ـ -٩ ـدر احلاـجـة وـب ـروق بـق ـاول الـف ـي تـن ـاسينبـغ ـدفع االلتـب ـل ،ام ـي  ويزـي
 واحلذر من االندفاع والتوسـع يف البحـث ، ويرفع االشتباه،اإلشكال

 . فقد جير ذلك إىل التكلف،عن الفروق وتوجيهها
 



 

 

 

 وأحسب أن املوضوع ما زال بحاجة ،هذا ما تيرس تدوينه يف هذا الفن
 ، ومهدت الطريق، وأرجو أن أكون وفقت فيام كتبت،إىل مزيد بحث وتأمل

 .ٌ ومجع الفروق ودراستها ؛ كل يف جماله،وفتحت الباب ملن أراد الولوج
    

واهللا ويل التوفيـق وصـىل وـسـلم عـىل نبينـا حمـمـد وعـىل آلـه وـصـحبه 
 .أمجعني



 
 

  
 

 


حميي .  حتقيق د، ملكي بن أيب طالب القييس،اإلبانة عن معاين القراءات -١
 .١٣٩٩ الطبعة األوىل عام ،ق دار املأمون للرتاث دمش،الدين رمضان

 أليب شـامة عبـد الـرمحن بـن إسـامعيل ،األمـاين حـرز من املعاين إبراز -٢
 . دار الكتب العلمية، حتقيق عبد الرمحن عطوه عوض،املقديس

 مجـال بـن السـيد ،إحتاف الفضالء يف بيان من ألـف يف الضـاد والظـاء -٣
 .١٤٢٣ الطبعة األوىل عام ، مكتبة السنة بالقاهرة،الشايب

ـرآن -٤ ـوم الـق ـدين ،اإلتـقـان يف عـل ـي ، الـسـيوطيـجلـالل اـل ـة احللـب  مطبـع
 .١٣٩٨ الطبعة الرابعة عام ،مرصب

 ، لسيف الدين عيل بن أيب عـيل اآلمـدي،اإلحكام يف أصول األحكام -٥
 .١٣٨٧ الطبعة األوىل عام ،الرزاق عفيفي تعليق عبد

 حتقيق ،)يبابن العر(اهللاّ املالكي   أليب بكر حممد بن عبد،أحكام القرآن -٦
 الطبعة الثالثة عام ،دار الكتب العلمية ببريوت ،حممد عبد القادر عطا

٢٠٠٣. 
 - دار صـادر ، أليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي،أساس البالغة -٧

 .١٣٩٩بريوت عام 
ـايب ، ـجـالل اـلـدين الـسـيوطي،األـشـباه والنـظـائر -٨  مكتـبـة مـصـطفى الـب

 .١٣٧٨ الطبعة األخرية ،احللبي بمرص
 ، ملحمـد األمـني الشـنقيطي،البيان يف إيضـاح القـرآن بـالقرآنأضواء  -٩



 

 

 

 نرش جممـع الفقـه اإلسـالمي بجـدة ودار عـامل ،بإرشاف بكر أبـو زيـد
 .١٤٢٦ الطبعة األوىل عام ،الفوائد 

 مطبـوع بحاشـية ، أليب بكر حممد بن الطيـب البـاقالين،إعجاز القرآن -١٠
 ."مرجع سابق"اإلتقان للسيوطي 

 الطبعـة ،بـريوت ب دار العلـم للماليـني،ن الـزركيل خلري الدي،األعالم -١١
 .م٢٠٠٢ عرشة عام اخلامسة

 دار ،مساعد الطيار.  د،أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن الكريم -١٢
 .١٤٢٣ عام ، الطبعة الثانية،ابن اجلوزي

ـرق ـبـني املـسـائل -١٣ ـد اهللا ،إيضــاح اـلـدالئل يف الـف ـرحيم ـبـن عـب ـد اـل  عـب
 الطبعة األوىل ، دار ابن اجلوزي بالدمام،بيل حتقيق عمر الس،الزريراين
١٤٣١. 

 إلســامعيل باشــا ،إيضــاح املكنــون يف الــذيل عــىل كشــف الظنــون -١٤
 .بريوتبالبغدادي، دار العلوم احلديثة 

 حتقيق عادل عبد ، أليب حيان حممد بن يوسف األندليس،البحر املحيط -١٥
وىل  الطبعـة األ، دار الكتـب العلميـة ببـريوت،املوجود وعيل معـوض

 .١٤١٣عام 
فهـد الرومـي ن مكتبـة التوبـة . بحوث يف أصول التفسري ومناهجـه د -١٦

 .١٤١٦ الطبعة الثالثة ،بالرياض
 دار ، عبد الفتاح القـايض،البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة -١٧

 . بريوت–الكتاب العريب 



 
 

  
 

 ،الربهان يف توجيه متشابه القرآن لتاج القراء حممود بن محزة الكرماين -١٨
 . دار الفضيلة،حتقيق عبد القادر عطا

 ،اهللا الـزركيش  حممـد بـن عبـداهللا  أليب عبـد،الربهان يف علوم القـرآن -١٩
 ، دار املعرـفـة،اـلـرمحن املرعـشـيل وزميلـيـه ـبـن عـبـد يوـسـف. حتقـيـق د
 .١٤١٥ الطبعة الثانية عام ،بريوت

أليب العباس أمحد بن عـامر : بيان السبب املوجب الختالف القراءات -٢٠
حـاتم الـضـامن، مطبـوع ضـمن كتـاب نـصـوص .  حتقيـق د،هـدويامل

 .١٤١١ نرش وزارة التعليم العايل بالعراق عام ،حمققة يف علوم القرآن
.  حتقيـق د،البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو عثامن بن سـعيد الـداين -٢١

 ، نرش مركـز املخطوطـات والـرتاث والوثـائق بالكويـت،غانم احلمد
 .١٤١٤الطبعة األوىل 

 لبكر بن عبد اهللا ،لتأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديلا -٢٢
 .١٤١٣ الطبعة األوىل ، دار العاصمة بالرياض،أبو زيد

 لطـاهر ،التبيان لبعض املباحث املتعلقـة بـالقرآن عـىل طريـق اإلتقـان -٢٣
 مكتب املطبوعات ،الفتاح أبوغدة عبد.  حتقيق د،اجلزائري الدمشقي

 .١٤١٢عام  ، الثالثة الطبعة،حلبباإلسالمية 
 ، أليب عمـرو عـثامن بـن سـعيد الـداين،التحديد يف اإلتقان والتجويـد -٢٤

 .١٤٢١ الطبعة األوىل ، دار عامر باألردن،غانم احلمد. حتقيق د
اـلـدار التونـسـية   نرش، ملحـمـد الـطـاهر بـن عاـشـور،التحريـر والتـنـوير -٢٥

 .م١٩٨٤ عام ،بتونس



 

 

 

 الكتب دارن جزي الكلبي، ملحمد بن أمحد ب: التسهيل لعلوم التنزيل -٢٦
 .١٤١٥ الطبعة األوىل عام ،العلمية ببريوت

 عامل ،الرمحن عمرية عبد. التعريفات لعيل بن حممد اجلرجاين، حتقيق د -٢٧
 .١٤٠٧ الطبعة األوىل عام ،بريوتبالكتب 

 حتقيـق ، أيب حممد عبد الرمحن بن حممـد الـرازي؛  ابن أيب حاتمتفسري -٢٨
 عـام ، الطبعـة الثالثـة،مكـةبفى البـاز  مكتبة نزار مصط،أسعد الطيب

١٤٢٤. 
 ،عبد املعطـي قلعجـي.  حتقيق د،تفسري عبد الرزاق بن مهام الصنعاين -٢٩

 .١٤١١ الطبعة األوىل عام ، بريوت–دار املعرفة 
سـعد .  حتقيـق د، أليب بكر حممد بن إبراهيم بـن املنـذر،تفسري القرآن  -٣٠

 .١٤٢٣ام  الطبعة األوىل ع، املدينة– دار املآثر ،السعد
 حتقيـق ، أليب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي،تفسري القرآن العظيم -٣١

 وطبعـة أخـرى ، القـاهرة– دار الشـعب ،العزيـز غنـيم وآخـرين عبد
ـة  ـة ـعـام -بتحقـيـق ـسـامي الـسـالمة، دار طيـب  الرـيـاض، الطبـعـة الثانـي

١٤٢٠. 
  مكتبـة التوبـة،عيل العبيـد.  أصوله وضوابطه د،تفسري القرآن الكريم -٣٢

 .١٤١٨ الطبعة األوىل ،بالرياض
 دار إحياء ، لفخر الدين حممد بن عمر البكري الرازي،التفسري الكبري -٣٣

 .١٤٢٠ الطبعة الثالثة عام ، بريوت–الرتاث العريب 
ـفرسون -٣٤  دار الكـتـب احلديـثـة ،حمـمـد حـسـني اـلـذهبي.  د،التفـسـري واـمل



 
 

  
 

 .بمرص
غـانم . ق د حتقيـ،التمهيد يف علم التجويد لشمس الدين ابن اجلـزري -٣٥

 .١٤١٨ الطبعة الرابعة ، مؤسسة الرسالة ببريوت،احلمد
السالم   حتقيق عبد، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري،هتذيب اللغة -٣٦

 .١٣٨٤ طبعة عام ، الدار املرصية للتأليف والرتمجة،هارون وآخرين
 حتقيق ، أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين،التيسري يف القراءات السبع -٣٧

 .١٤٠٦ الطبعة الثالثة عام ، بريوت– دار الكتاب العريب ،زلأوتوبرت
 لعبـد الـرمحن بـن نـارص ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسـري كـالم املنـان -٣٨

 ، مؤسسـة الرسـالة ببـريوت،عبد الرمحن اللوحيـق.  حتقيق د،السعدي
 .١٤٢٣الطبعة األوىل عام 

حتقيـق   ،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماين واخلطـايب واجلرجـاين -٣٩
 ، الطبعـة الثالثـة، دار املعـارف بـمرص،حممد خلف اهللا وحممد زغلول

١٩٧٦. 
 دار ، حممـد بـن أمحـد القرطبـياهللا  أليب عبـد،اجلامع ألحكـام القـرآن -٤٠

 . القاهرة-الشعب 
ـرآن -٤١ ـل آي الـق ـان ـعـن تأوـي ـامع البـي ـر ،ـج ـن جرـي ـد ـب ـر حمـم  أليب جعـف

 .١٤٢٢ الطبعة األوىل عام ،  القاهرة-الطربي، دار هجر
ـرآن الـكـريم -٤٢ ـام . د: خصــائص الـق ـة اخلامـسـة ـع ـي، الطبـع فـهـد الروـم

 .، بدون نارش١٤١٠
السـمني ( ألمحـد بـن يوسـف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنـون -٤٣



 

 

 

 . دار القلم بدمشق،أمحد اخلراط.  حتقيق د،)احللبي
 دار املعرفـة ، السـيوطيجلـالل الـدين ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور -٤٤

 .١٣١٤مصورة عن الطبعة امليمنية بمرص عام  ،بريوتب
 أليب العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن ،درء تعارض العقـل والنقـل -٤٥

 نرش جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود ،حممد رشاد سامل.  حتقيق د،تيمية
 .الطبعة الثانية

 الطبعـة اخلامسـة ،فهـد الرومـي. دراسات يف علـوم القـرآن الكـريم د -٤٦
 .١٤٢٨عرشة 

.  د،شـابه اللفظـي مـن آي التنزيـل يف كتـاب مـالك التأويـلدراسة املت -٤٧
 .١٤٣٠ الطبعة الثانية عام ، دار عامر باألردن،حممد فاضل السامرائي

ـة الثامـنـة -٤٨  أليب الفـضـل أـمحـد ـبـن حـجـر ،اـلـدرر الكامـنـة يف أعـيـان املاـئ
 ،مرصبـ دار الكتـب احلديثـة ، حتقيق حممد سيد جاد احلـق،العسقالين

 .١٣٨٥الطبعة الثانية عام 
اخلطيـب (درة التنزيل وغـرة التأويـل أليب عبـد اهللا حممـد األصـبهاين  -٤٩

ـق د،)اإلـسـكايف  ـدن.  حتقـي ـد مصــطفى آـي ـد البـحـوث ،حمـم  نرش معـه
 .١٤٢٢ الطبعة األوىل ،بجامعة أم القرى

 عبد الرزاق ،درة القارئ يف الفرق بني الضاد والظاء يف القرآن الكريم -٥٠
 الطبعـة ،دار ابـن اجلـوزي بالـدمام ،حممد الـرباك.  حتقيق د،الرسعني

 .١٤٢٩الثانية عام 
 ،ملحمـد األمـني الشـنقيطي: دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتـاب -٥١



 
 

  
 

 .١٤١٧ الطبعة األوىل عام ،مكتبة ابن تيمية بالقاهرة
 رسالة دكتوراه أعدها ،دقائق الفروق اللغوية وأثرها يف البيان القرآن -٥٢

 .١٤٢٦ عام ،بجامعة بغداد من كلية الرتبية ،حممد ياس الدوري
 ، حتقيق حممـود شـاكر،دالئل اإلعجاز أليب بكر عبد القاهر اجلرجاين -٥٣

 .٢٠٠٤ الطبعة اخلامسة ،مكتبة اخلانجي بالقاهرة
 ملكـي بـن أيب طاـلـب ،الرعايـة لتجويـد الـقـراءة وحتقيـق لفـظ اـلـتالوة -٥٤

 الطبعـة ،األردنبـأمحـد حسـن فرحـات، دار عـامر .  حتقيـق د،القـييس
 .١٤١٧ عام الثالثة

 ، مكتبة حممد صبيح بالقـاهرة، لشمس الدين ابن قيم اجلوزية،الروح -٥٥
 .١٣٩٣عام 

 دار ، لشمس الدين ابن قـيم اجلوزيـة،روضة املحبني ونزهة املشتاقني -٥٦
 .النبالء ببريوت

ـري -٥٧ ـم التفـس ـري يف عـل ـن ،زاد املـس ـيل ـب ـن ـع ـرمحن ـب ـد اـل ـرج عـب  أليب الـف
 .١٣٨٤عة األوىل عام  الطب، بريوت- املكتب اإلسالمي ،اجلوزي

 ، مؤلـف جمهـول،رشح أبيات الداين األربعة يف أصول ظاءات القرآن -٥٨
ـة األوىل ـعـام ، دمـشـق، دار البـشـائر،ـحـاتم الضــامن. حتقـيـق د  الطبـع
١٤٢٤. 

 نرش دار ، ملحمد بن صالح العثيمني،رشح األصول من علم األصول -٥٩
 .البصرية بمرص

 حتقيـق ، األزهـري خلالـد بـن عبـد اهللا،رشح الترصيح عىل التوضـيح -٦٠



 

 

 

 .١٤٢١ الطبعة األوىل عام ، دار الكتب العلمية ببريوت،حممد السود
ـيح الفصــول يف اختصــار املحصــول يف األصــول -٦١  لشــهاب ،رشح تنـق

 .١٤٢٤ دار الفكر ببريوت عام ،الدين القرايف
 حتقيـق سـعيد ، لشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة،رشح العقيدة األصفهانية -٦٢

 .١٤٢٢ الطبعة األوىل عام ،اض مكتبة الرشد بالري،حممد
. د لعيل بن عيل بـن أيب العـز احلنفـي، حتقيـق ،الطحاويةالعقيدة رشح  -٦٣

 مؤسسـة الرسـالة ببـريوت نرش ،عبد اهللا الرتكي وشعيب األرنـاؤوط
 .١٤٠٨ عام الطبعة األوىل

ـن ،رشح القواعــد املــثىل يف صــفات اهللا وأســامئه احلســنى -٦٤   ملحمــد ـب
 .١٤٢٦ الطبعة األوىل عام ،ري دار التيس،بن عثيمني صالح

 حتقيق نزيه ، البن النجار حممد بن أمحد الفتوحي،رشح الكوكب املنري -٦٥
عـام  ،مكـةب مركـز البحـث العلمـي بجامعـة أم القـرى ،محاد الزحييل

١٤٠٠. 
 ، أليب الربيـع سـليامن بـن عبـد القـوي الطـويف،رشح خمترص الروضة  -٦٦

 ،ن اإلسـالمية بالسـعودية نرش وزارة الشؤو،عبد اهللا الرتكي. حتقيق د
 .١٤١٩الطبعة الثانية عام 

 ، أليب احلسني أمحد بن فـارس الـرازي،الصاحبي يف فقه اللغة العربية -٦٧
الطبعـة األوىل عـام  ،بـريوتب مكتبـة املعـارف ،عمر الطبـاع. حتقيق د
١٤١٤. 

 املكتبـة ،اهللا حممد بـن إسـامعيل البخـاري  أليب عبد،صحيح البخاري -٦٨



 
 

  
 

 م١٩٧٩ نرش عام ،رتكياباإلسالمية 
 حتقيق حممد ، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي،صحيح مسلم -٦٩

 . تركيا– املكتبة اإلسالمية ،الباقي فؤاد عبد
 رشح أيب ، أليب العباس أمحد بـن عـامر املقـرئ،ظاءات القرآن الكريم -٧٠

 دار ، حتقيق حممد بن سعيد املولوي،الطاهر إسامعيل بن أمحد التجيبي
 .١٤١١ الطبعة األوىل عام ،الفكر ببريوت

ـد -٧١ ـم التجوـي ـد يف عـل ـة املرـي ـة قابــل نرص،غاـي ـة احلــرمني ، لعطـي  مكتـب
 .١٤١٠ الطبعة الثانية عام ،الرياضب
 أليب الفضـل أمحـد بـن عـيل بـن ،فتح الباري برشح صحيح البخـاري -٧٢

 الطبـعـة ، أرشف ـعـىل طبـعـه ـحمـب اـلـدين اخلطـيـب،حـجـر العـسـقالين
 . القاهرة–السلفية 

 أليب ، اجلامع بني فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـريفتح القدير -٧٣
 ،مرصب مطبعة مصطفى البايب احللبي ،بن عيل الشوكاين اهللا حممد عبد

 .١٣٨٣الطبعة الثانية عام 
الـفـرق ـبـني الـضـاد والـظـاء يف كـتـاب اهللا ـعـز وـجـل ويف املـشـهور ـمـن  -٧٤

 دار ،مدغانم احل.  حتقيق د، أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين،الكالم
 .١٤٢٨ الطبعة األوىل عام ،عامر باألردن

ـرايف،الـفـروق -٧٥ ـس الـق ـامل الكـتـب ، أليب العـبـاس أـمحـد ـبـن إدرـي  دار ـع
 .١٣٤٧ مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية عام ،بريوتب
 دار الصـميعي ، حتقيـق حممـد اليحيـى،الفروق أليب عبد اهللا السامري -٧٦



 

 

 

 .١٤١٨ الطبعة األوىل عام ،بالرياض
ـة واألصــولية دا -٧٧ ـروق الفقهـي ـوب الباحـسـني. لـف ـة الرشــد ،يعـق  مكتـب

 .١٤٣٠ الطبعة الثانية عام ،بالرياض
 ، هشـام السـعيد،الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عنـد األصـوليني -٧٨

ـتري ـالة ماجـس ـن ـسـعود،رـس ـد ـب ـام حمـم ـة اإلـم ـة ، جامـع ـة الرشيـع  كلـي
 .١٤٢٣ عام ،بالرياض

 دار العلـم ،قيق حممد سـليم حت،الفروق اللغوية أليب هالل العسكري -٧٩
 .بالقاهرة

 ،الفروق اللغوية بني ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله يف القرآن الكـريم -٨٠
 بحث منشور يف جملة معهد اإلمام الشـاطبي ،حممود أمحد األطرش. د

 .١٤٢٨ ، العدد الثالث،للدراسات القرآنية بجدة
ار العبيكـان  د،حممـد الشـايع.  د،الفروق اللغويـة وأثرهـا يف التفسـري -٨١

 .١٤١٤ الطبعة األوىل عامبالرياض 
نرش  ،)جتويـد(الفهرس الشامل للرتاث العـريب اإلسـالمي املخطـوط  -٨٢

 ١٤٠٦ شعبان ،عامنباملجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية 
ـرتاث العــريب اإلســالمي املخطــوط  -٨٣ التفســري "الفهــرس الشــامل لـل

عامن عـام بسالمية  نرش املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإل،"وعلومه
١٤٠٩. 

 حتقيـق ،الكبري الكتاين  لعبد احلي بن عبد،فهرس الفهارس واألثبات -٨٤
 الطبعـة الثانيـة عـام ،بـريوتبإحسان عباس، دار الغـرب اإلسـالمي 



 
 

  
 

١٤٠٢. 
.  حتقيـق د، أليب الفرج حممد بن إسحاق بن النديم الوراق،الفهرست -٨٥

 .١٤١٦وىل عام  دار الكتب العلمية ببريوت الطبعة األ،يوسف طويل
ـة -٨٦ ـيم اجلوزـي ـن ـق ـدين اـب ـمس اـل ـد لـش ـعيدية ،الفواـئ  نرش املؤسـسـة الـس

 . م١٩٨٢بالرياض عام 
ـادي،الـقـاموس املـحـيط -٨٧  ، ملـجـد اـلـدين حمـمـد ـبـن يعـقـوب الـفـريوز آـب

 .١٤٠٧ الطبعة الثانية ، بريوت–مؤسسة الرسالة 
ة  مطبعـ،فوقية حممـود.  حتقيق د،الكافية يف اجلدل أليب املعايل اجلويني -٨٨

 .١٣٩٩ عام ،عيسى البايب احللبي بمرص
.  حتقيـق د، ملحمد عيل التهانوي،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم -٨٩

ـه ـريوت،عــيل دحــروج ورفاـق ـان بـب ـة لبـن ـة األوىل عــام ، مكتـب  الطبـع
 .م١٩٩٦

اهللاّ  صـطفى بـن عـبـدمل ،كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون -٩٠
بـريوت، مصـورة عـن  -املشهور بحاجي خليفة، دار العلوم احلديثـة 

 .١٣٦٠طبعة استنابول عام 
 دار الغـرب اإلسـالمي ببـريوت ،القراءات القرآنية لعبد احللـيم قابـة -٩١

 .١٩٩٩الطبعة األوىل عام 
 دار ،حممـد عمـر بـازمول. د: القراءات وأثرها يف التفسري واألحكـام -٩٢

 .١٤١٧ الطبعة األوىل عام ،الرياضباهلجرة 
اهللا   حتقيـق عبـد،ن مكرم بن منظور أليب الفضل حممد ب،لسان العرب -٩٣



 

 

 

 . مرص- دار املعارف ،عيل الكبري وزميليه
 حتقيق ، لشهاب الدين القسطالين،لطائف اإلشارات لفنون القراءات -٩٤

ـثامن ـد الصــبور شــاهني.  ود،عــامر ـع ـرتاث ،عـب ـاء اـل ـة إحـي  نرش جلـن
ـمرص ـاملجلس األعــىل للشــئون اإلســالمية ـب ـام ،اإلســالمي ـب  نرش ـع

١٣٩٢. 
 الطبعة ، مكتبة املعارف الرياض، علوم القرآن ملناع القطانمباحث يف -٩٥

 .١٤١٣األوىل عام 
صالح عبد اهللا .  د،املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم وأرساره البالغية -٩٦

 .١٤٢١ عام ، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى،الشثري
 الرئاسـة العامـة إلدارات البحـوث العلميـة ،جملة البحوث اإلسالمية -٩٧

 .١٤٠٨عام ) ٢١(تاء بالسعودية عدد واإلف
 تصـدر عـن مركـز ،جملة معهـد اإلمـام الشـاطبي للدراسـات القرآنيـة -٩٨

 العـدد ،الدراسات واملعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي بجدة
 .١٤٢٨ عام ،الثالث

الـرمحن بـن   مجـع عبـد،تيميـةيب العباس أمحـد بـن أل ،جمموع الفتاوى -٩٩
طابعـة املصـحف الرشيـف باملدينـة عـام  نرش جممع امللك فهد ل،قاسم
١٤١٦. 

احلـق بـن   أليب حممـد عبـد،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيـز -١٠٠
ـدليس ـة األـن ـاروق وآخــرين،عطـي ـة الـف ـق الرحاـل  نرش وزارة ، حتقـي

 .١٤٢٨ الطبعة الثانية عام ،األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر



 
 

  
 

ادر أمحـد بـن  لعبـد القـ،املـدخل إىل مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل -١٠١
 . املطبعة املنريية بمرص،)ابن بدران ( مصطفى 

  لشهاب الدين عبـد،املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز -١٠٢
ـأيب ـشـامة املـقـديس  حتقـيـق طـيـار ،اـلـرمحن ـبـن إـسـامعيل املـعـروف ـب

 .١٣٩٥بريوت عام ب دار صادر ،قوالج
 حتقيق حممد ، جلالل الدين السيوطي،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها -١٠٣

 الطبعـة ، مكتبـة دار الـرتاث بالقـاهرة،أبو الفضل إبـراهيم وزميليـه
 .الثالثة

ــد،املـســتدرك ـعــىل الـصــحيحني -١٠٤ ــد  أليب عـب ــن عـب اهللا  اهللا حمـمــد ـب
 مصـورة عـن ،بـريوتب دار الكتـاب العـريب ،"احلاكم"النيسابوري 

 .١٣٣٥الطبعة اهلندية عام 
 حتقـيـق خمـتـار ،أيب ـشـيبةاهللاّ ـبـن حمـمـد ـبـن   أليب بـكـر عـبـد،املـصـنف -١٠٥

 .١٤٠٠ الطبعة األوىل عام ، بومباي باهلند- الدار السلفية ،الندوي
ًاملصباح يف الفرق بني الضاد والظـاء يف القـرآن العزيـز نظـام ونثـرا -١٠٦ ً، 

 دار ،حـاتم الـضـامن.  حتقـيـق د،أليب عبـاس أـمحـد بـن ـمحـاد احلـراين
 .١٤٢٤ الطبعة األوىل عام ،البشائر بدمشق

 حتقيق حممد ، ملحيي السنة احلسني بن مسعود البغوي،نزيلمعامل الت -١٠٧
 .١٤٠٩ نرش دار طيبة بالرياض عام ،اهللا النمر وزميليه عبد

. د حتقيق ، أليب احلسني أمحد بن فارس الرازي،معجم مقاييس اللغة -١٠٨
 دار إحياء الرتاث العريب ببـريوت الطبعـة األوىل عـام ،حممد مرعب



 

 

 

١٤٢٢. 
ـر.  د،املعـجـم الوـسـيط -١٠٩ ـيس وآـخـرينإـب ـة اإلـسـالمية ،اهيم أـن  املكتـب

 . الطبعة الثانية،رتكياب
 حتقيق صـفوان عـدنان ، للراغب األصفهاين،مفردات ألفاظ القرآن -١١٠

 الطبعة الثانية ،بريوتب والدار الشامية ،دمشقب دار القلم ،داوودي
 .١٤١٨عام 

مسـاعد .  دواملـفرس والتـدبر واالسـتنباط والتأويـل التفسـري مفهوم -١١١
 .١٤٢٧ الطبعة الثانية عام ، دار ابن اجلوزي بالدمام،الطيار

 دار ،مسـاعد الطيـار.  د،مقاالت يف علوم القـرآن وأصـول التفسـري -١١٢
 .١٤٢٥ الطبعة األوىل عام ، الرياض–املحدث 

ـل -١١٣ ـل القــاطع بــذوي اإلحلــاد والتعطـي  البــن الــزبري ،مــالك التأوـي
 عام ،بريوت دار النهضة العربية ب،حممود أمحد .  حتقيق د،الغرناطي
١٤٠٥. 

 دار ،لعظـيم الزرقـاين ا ملحمـد عبـد،مناهل العرفان يف علوم القرآن -١١٤
 .إحياء الكتب العربية بمرص

ـريم -١١٥ ـرآن الـك ـن الـق ـتنباط ـم ـنهج االـس ـوهبي،ـم ـد اـل ـز ، فـه  نرش مرـك
 .١٤٢٨ الطبعة األوىل عام ،الدراسات بمعهد الشاطبي بجدة

والشـــؤون  نرش وزارة األوقـــاف ،املوســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة -١١٦
 .١٤١٤ الطبعة األوىل عام ،اإلسالمية بالكويت

أليب جعـفـر أـمحـد ـبـن حمـمـد  ،الناـسـخ واملنـسـوخ يف الـقـرآن الـكـريم -١١٧



 
 

  
 

 ة الطبع،القاهرةب عامل الفكر ، حتقيق شعبان حممد إسامعيل،النحاس
 .١٤٠٧األوىل عام 

 ، دار اـلـبرش بالـقـاهرة،مـصـطفى زـيـد.  د،النـسـخ يف الـقـرآن الـكـريم -١١٨
 .١٤٢٨نية عام الطبعة الثا

 ، أليب اخلري حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري،النرش يف القراءات العرش -١١٩
 .بريوتب دار الكتب العلمية ،حتقيق عيل الضباع

 مراجعة عبد ، أليب احلسني عيل بن حممد املاوردي،النكت والعيون -١٢٠
 الثانية الطبعة ،بريوتب دار الكتب العلمية ،بن عبد الرحيماملقصود 

 .١٤٢٨عام 
. أليب الوفاء عيل بن عقيل احلنبيل، حتقيق د: ضح يف أصول الفقهالوا -١٢١

ـد ـي عـب ـريوتب مؤسســة الرســالة ،اهللاّ الرتـك ـام ،ـب ـة األوىل ـع  الطبـع
١٤٢٠. 



––– 

 

 

 
 

 
 
 

 تدبر القرآن الكريم
 مفهومه ـ أساليبه ـ أسبابه ـ آثاره

 



 
 

 

 

 

 
 فهد بن مبارك بن عبداهللا الوهبي .د

 .ة باملدينة املنورةعامدة شؤون الطالب للنشاط الطاليب بجامعة طيبوكيل  •
يف التفسـري وعلـوم القـرآن مـن جامعـة  درجة املاجسـتري عىلحصل  •

ـه ـاض بأطروحـت ـن ـسـعود اإلـسـالمية بالرـي ـام حمـمـد ـب ـنهج  (اإلـم ـم
 .)االستنباط من القرآن الكريم

عىل درجة الدكتوراه يف الكتاب والسنة من جامعة أم القرى حصل  •
ـه املـسـائل املـشـ: (بأطروحـتـه ـني عـلـوم الـقـرآن وأـصـول الفـق رتكة ـب
 ). التفسريوأثرها يف
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسـالم عـىل نبينـا حممـد وعـىل  آلـه 
 ..وصحبه أمجعني، وبعد

ُفقد اختصت هذه األمة ــ وهللا احلمد ــ بمنهج فريد يف ضبط العلـوم ْ َّ :
ًتأصيال، وتفصيال، وتفريعا، وتدقيقا، وتصنيفا، وتدريسا ً ً ً ً ً. 

ـوا ــــ أحكـم ـم اهللا  ــــ رمحـه ـا  ـول يف وعلامؤـن  التأصــيل، وأحســنوا الـق
ًالتفصيل، فكان منهجهم يف كتابة العلوم منهجا فريدا، حقيقـا باإلعجـاب،  ً ً
ـرتاث  ـك اـل ـتلمس يف صــفحات ذـل ـذه العصــور ـن ـار، ونحــن يف ـه ُواإلكـب

ًالضخم، ما يؤلف دراسة حديثة جامعة للمتشاهبات واملتفرقات منه ً ً. 
التأصـيل؛ موضـوع ومن تلك املواضيع احلريـة بالدراسـة والبحـث و

تدبر القرآن الكريم، الذي هو بحاجة للمزيـد مـن األبحـاث والدراسـات 
 .التي يمكن أن تؤسس ذلك املنهج الصحيح لتدبر القرآن الكريم

ِأمة الدعوة، وأمة االستجابة: وتدبر القرآن واجب عىل األمتني ِ . 
ُوقد وردت األدلة العامة الدالة عىل ذلك كام قال تعاىل ُ ُ :M  K

  Y  X  W  V   U  T   S   R    Q      P     O   NM  LL 
 M  h  g  f  e   d   c  b  aL: وقال تعاىل] النساء[
M  |  {   z     y  x  w    v  u  t  s: ، وقال جل وعال]حممد[

  }L] وقال تعاىل]املؤمنون ، :M  G   F  E  D  C  B
  K  J   I   HL] وقال جل وعال].ص  : M  [  Z  Y  ]  \ 



 
 

  
 

  i  h  g  f  ed     c  b  a  `  _  ^
  l     k  jL] احلرش.[ 

ِتأمـل عىل َّحث": قال القرطبي ُّ َ َوبـني القـرآن، مـواعظ َ َّ َعـذر ال أنـه َ ْ ِتـرك يف ُ ْ َ 
 فيهـا ـــ العقـل تركيـب ـــ مـع ُاجلبـال ِالقـرآن هبـذا خوطـب لو فإنه التدبر،

 ًمتصـدعة، ًخاشـعة ورزانتهـا ـــ اصالبته ــ عىل َولرأيتها ملواعظه، ْالنقادت
 .)١("اهللا خشية من متشققة :أي

ًواملؤمنون بفضل اهللا تعاىل يتأملون آيـات اهللا فتقشـعر جلـودهم خوفـا مـن  ُ ُّ
 .ُالوعيد، ثم تلني جلودهم عند سامع الوعد

M   Ç  Æ : وأما الكافرون فإهنم أعرضوا عن التدبر فكانوا كام قال تعاىل
  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL] النحل .[ 

ُويف هذه الدراسة املتواضعة حاولت إبراز بعض اجلوانب املهمة يف تأصيل 
ًمنهجية التدبر، أسأل اهللا تعاىل أن تكون متقبلة لديـه، خالصـة لوجهـه، إنـه 

 .جواد كريم
 
 

                                                
  ).٤٤ / ١٨: (  القرآناجلامع ألحكام) ١(
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  :التدبر يف اللغة
: ر هوُّتدور مادة الكلمة حول أواخر األمور  وعواقبها وأدبارها، فالتدب

 .النظر يف عواقب األمور وما تؤول إليه
 .)١("النظر يف عاقبة اليشء :  التدبر"):  هـ ٣١١: ت( قال الزجاج 

 أصـل. والـراء والبـاء الدال :دبر "):  هـ ٣٩٥: ت( وقال ابن فارس 
ّجله َّأن الباب هذا  . )٢(" َّاليشء ِآخر وهو واحد، ٍقياس يف ُ

 عبارة عن النظـر ": يف تعريف التدبر ) هـ ٨١٦: ت( وقال اجلرجاين 
ُيف عواقب األمور، وهو قريـب مـن التفكـر، إال أن التفكـر ترصف القلـب  َ

 .)٣("بالنظر يف الدليل، والتدبر ترصفه بالنظر يف العواقب 
فتنظـر إىل مـا يـؤول إليـه . )٤(ٌنظر يف عواقب األمور: والتدبري والتدبر

 .)٥(ُعاقبته
 : )٦(التدبر يف االصطالح

ـف لكلـمـة الـتـدبر بمعناـهـا االـصـطالحي عـنـد  يمـكـن اـخلـروج بتعرـي

                                                
  ).٣٠٥: ( زاد املسري: انظر) ١(
  ).٣١ / ٨: ( العني: ، وانظر )٢٦٦ / ٢: ( معجم مقاييس اللغة) ٢(
  ).٥٤: ( التعريفات) ٣(
  ).٣٩٠: ( ، والقاموس املحيط )٣٣ / ٨: ( العني للخيل) ٤(
  ).٦٥٥ / ٢: ( الصحاح تاج اللغة: انظر) ٥(
  ).٧: ( تدبر عند املفرسينانظر حترير معنى ال) ٦(



 
 

  
 

 :املفرسين بأن التدبر هو
 )تأمل القرآن بقصد االتعاظ واالعتبار واالستبصار(

 .قد اتفق عليها أغلب املعرفني للتدبر) تأمل ( فكلمة  •
  M  K: هـي اـلـواردة يف نـص اآلـيـة الكريـمـة) الـقـرآن ( وكلمـة  •

M  L L ]وهو املقصود يف قوله تعاىل ]٢٤: د، حمم٨٢: النساء ، :
 M  u  t  sL]ـون ـه]٦٨:املؤمـن  M  E  D  C  B:، ويف قوـل

  K  J   I   H  G   FL 
هي نتيجة ): بقصد االتعاظ واالعتبار واالستبصار( ومجلة  •

[  M  K  J   I   H  G   FL:كام قال تعاىلالتدبر وثمرته،
املقصود من التدبر؛ توجيه اخلطاب يف ومما يدل عىل كون هذا هو . ]ص 

اآليات اآلمرة به للكفار واملنافقني، واملقصود من ذلك اتعاظهم بام ورد يف 
وهكذا يكون املقصود . القرآن، واعتبارهم اهلادي إىل اإليامن واتباع الرشع

عند تعميم األمر ليشمل املسلمني فالتدبر متوجه إىل اتعاظ القلب 
ِكوجل القلب، والبكاء، : ًبعد ذلك آثارا دالة عىل اخلشوعُواعتباره مما يثمر  َ

واخلشية، وزيادة اإليامن، وغري ذلك مما ذكره اهللا تعاىل يف كتابه نتيجة التأثر 
!  "  #  $  %  &  '  )  (   M:بالقرآن كام يف قوله تعاىل

  7  6   5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +   *L
M   ?  >  =        <  ;  :  9  8: وقوله تعاىل]. املائدة[

  M  LK   J  I    H  G  F  E  D  C  B  A     @



––– 

 

 

  \  [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  NL ] الزمر
 M  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7: وقوله تعاىل].

  H   G   F  E   D  C   B  AL ] األنفال.[
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 

 املبحث األول
  الدعوة إىل التدبرأساليب القرآن يف

 
َّدعا القرآن إىل التدبر يف مواضع كثرية، وحـث عليـه، وتفـنن يف ذلـك 
َغاـيــة التـفــنن، وـحــرك القـلــوب والعـقــول إىل تأـمــل املـعــاين، واالتـعــاظ  َ ََ َّ
واالستبصار بام جاء من اهللا تعاىل من التخويف والرتهيب والرتغيب، ومـا 

َّ أو كـذبوا الرسـل عـلـيهم ذكـر مـن مصـري األمـم السـالفة، حـني اسـتجابوا
 . الصالة والسالم

َلذلك فإن املواضع التي يذكر فيها القرآن القصص، واألمثال، والتي  َ َ ََ ُ
ِالتعقـل: َّيـذكر فيهـا احلـث عـىل ُّ َ ِ، والتـذكر)١(َ ُّ َ ـر)٢(َّ ِ، والتفكُّ َ ، )٤(، والتقـوى)٣(َّ

                                                
:  وورد قولـه تعـاىلً يف ثالثة عرش موضعا مـن القـرآن الكـريم،M  ~  }L : ورد قوله تعاىل) ١(

M  e  dLيف سبعة مواضع، كام ورد قوله تعاىل  : M  N       MLوقـد . يف ثامنية مواضع 
 .ورد غريها من اآليات يف نفس املوضوع بصيغ خمتلفة

: يف سبعة مواضع من القـرآن الكـريم، كـام ورد قولـه تعـاىل   M  d    cL : ورد قوله تعاىل) ٢(
M  Â     ÁLوورد قوله تعاىل. يف موضعني  : M  ½   ¼L ،يف سبعة مواضع 

 . يف ستة مواضعM  Ó   ÒL: وورد قوله تعاىل
¢  £M : قال تعاىل) ٣(   ¡  �  ~   }|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q  p  o  n  

   ̄ ®  ¬    «ª  ©  ̈   §  ¦  ¥¤L ] وورد قوـلــه تـعــاىل].األنـعــام  : M  j
     kLيف موضعني، وقوله تعاىل  : M  æ  åLيف سبعة مواضع، وورد قوله تعاىل  :

 M  a  `Lيف موضعني . 
M  º :  يف مخسة مواضع من القرآن الكريم، وورد قولـه تعـاىلM   ½  ¼L : ورد قوله تعاىل) ٤(

  »L ًمخسة مواضع أيضا، وورد قوله يف : M  4  3Lيف ستة مواضع . 



––– 

 

 

 إىل تـدبر ؛ فـإنام يـدعو فيهـا)٣(، والسـامع)٢(، والرؤيـة واإلبصـار)١(واإليامن
ِالقرآن، والتأمل فيام فيه من املواعظ واآليات، القائد بعد ذلك إىل التصديق 

 .واإليامن واتباع النبي صىل اهللا عليه وسلم
ولقد تنوعت األساليب التي دعا فيها القرآن إىل التدبر، ويمكن بيـان 

 : بعض تلك األساليب فيام يأيت
§ 

 :وقد ورد ذلك يف عدد من اآليات الكريامت منها
M  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K : أ ـ قوـلــه تـعــاىل

  Y  X   WL      ]النساء.[ 

                                                
M       q  p  o   n  ml  k  j  i  h  g               f : كام قال تعاىل) ١(   e    d  c

  w  v  u  ts  rL] األنبياء.[ 
: ، وقولـه تعـاىل]طـه [M  :  9  8  7  6  5   4  3    2  1  0  /  .L : كقوله تعاىل) ٢(

M ±  °  ÂÁ    À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ̧ ¶  µ   ́ ³   ² 
   Å  Ä  ÃL] وقولــه تعــاىل]األنبيــاء ، : M  ~  }  |  {  z  y  xL  

ـاىل]الغاـشـية[ �   ¡    ¢  £  ¤  M : ، وقوـلـه تـع       ~  }   |  {  z  y  x  w
   ª  ©  ¨  §¦  ¥L ] وورد قوله تعاىل]السجدة ، :M  %L ،يف مخسة مواضع 

 .  يف ثالثة مواضع M  v  uL :  قوله تعاىلوورد
M  q  p  o  nm  l  k    j  i  h  g  f         e  d  c  b : كقولــــه تعــــاىل) ٣(

  v   u  t  srL] وقوـلـه]السـجدة ، : M     *      )  (   '  &  %  $    #  "  !
   5  4  3  21  0  /   .  -  ,      +L] وورد قوله تعاىل]القصص ، :M   z

  {Lيف ثالثة مواضع . 



 
 

  
 

M  h  g  f  e   d ب ـ     c  b  aL] حممد.[ 
}  |  {  M ج ـ     z     y  x  w    v  u  t  sL] املؤمنون.[ 

MB  K د ـ    J   I   H  G   F  E  D  C  L 
 ].ص[

َفقد دعا القرآن هنـا إىل التـدبر دعـوة مبـارشة رصحيـة، وأبـان أن علـة  ََّّ ِ
ٍإنزال القرآن؛ التدبر، وال شك أهنا علة عظيمة قائدة إىل كل فالح وفـوز يف  ٍ َِّّ ٌ ٌ ٌ ُ

M   h  g  f  e  d  c : الدنيا واآلخرة، كام قال تعاىل
n  ml  k    j   i  q  p  o   L] األعراف.[ 

§ )١(
ـرآن الـكـريم إىل أـصـحاب العـقـول،  فـقـد ورد توجـيـه اخلـطـاب يف الـق

 . واأللباب، والنهى
ُّحث أصحاب تلك العقول واأللباب إىل استعامهلا يف تدبر : ُّورس ذلك

 :ك اآلياتالنص القرآين، واالهتداء بام فيه، ومن تل
                                                

.  M:  يف مخسة مواضع من القرآن الكريم، وورد قوله تعـاىلMY XL: ورد قوله تعاىل) ١(

1  0   /L ،ـاىل يف موضــعني ـه تـع M  »  º : وورد قوـل    ¹      ¸  ¶L يف موضــعني 
ـاىل ـه تـع ـاىل M  J  I   H  G  F   EL: ًأيـضـا، وورد قوـل ـه تـع :  يف موضــعني، وورد قوـل

M»  º   Ç   Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾   ½   ¼  L] ـــــــــراهيم  ،]إـب
MK  J   I   H  G   F : وقولــه   E  D  C  BL] وـقــال تـعــاىل]ص ، :

M  3      2  1  0  /  .  -L] ــاىل]الفـجــر M   m  l  k  j : ، وورد قوـلــه تـع      i

  nLيف موضعني . 



––– 

 

 

ـاىل ـه تـع ̀  M : أ ـ قوـل   _  ̂   ]  \  [      Z  Y
  d   c  b     aL] آل عمران.[ 

ـــاىل ـــه تـع MÃ  Â: ب ـ وقوـل   Á  À  ¿   ¾  ½ L 
 ].١١١: يوسف[

ـــاىل ـــه تـع M  K  J  I  H  G  F  ED  C   B : ج ـ وقوـل
LL] طه.[ 

M  B      A  @  ?  >  =         <  ;  :  9 : د ـ وقولــــه تعــــاىل
  K   J  I   H  G  F   E  DCL] طه.[ 

َالنهى؛ ألويل ٌآيات ذلك َّــ بأن ُذكره تعاىل َّوخص ــ": قال ابن جرير الطربي ُّ 
ر أهل ألهنم  .)١("واالتعاظ التدبر وأهل واالعتبار، التفكُّ

 قـدرة مـن اآليـة هـذه يف ُوصفت فيام إن": وقال يف تفسري اآلية الثالثة
 وحدانية عىل ّتدل وعالمات لدالالت يعني: اتآلي سلطانه وعظيم ربكم،
 .)٢("غريه لكم إله ال وأن ربكم،
§ 

فقد رضب اهللا تعـاىل األمثـال يف القـرآن الكـريم، وحـث عـىل تأملهـا 
ـال ـددة، فرضب اهللا األمـث ـدة، ويف جمــاالت متـع ـات عدـي ـذكرها، يف آـي : وـت

 والكفـر، والعلـم النـافع، وفـضـح النفـاق، واحلـث عـىل اإلنـفـاق، لإليـامن،

                                                
  ).٨٦ / ١٦: ( جامع البيان) ١(

 .السابق نفس الصفحة) ٢(



 
 

  
 

والرتغيب يف اخلري، والتنديد بالرش، وتصوير الطيـب واخلبيـث، والصـالح 
 .)١(والطالح، وإلقامة األدلة والرباهني، وبيان خريي الدنيا واآلخرة

) (  M: وقد قال اهللا تعاىل يف بيان اهلدف من تلك األمثال
 .-   ,  +   *L] وقال تعاىل]إبراهيم ، :M   s

  |   {  z  y  x  wv  u  tL] العنكبوت[ ،
 ].احلرش [M  l     k  j  i  h  g  fL : وقال

ْوأبان القرآن مصري من مل ينتفع بتلك األمثال كام قال تعاىل َ َ ُ :M  6
   C      B   A  @  ?  >  =  <  ;  :      9   8  7

  J  I  H  G  F          E  D  N  M  L  K 
    Z  Y  X  W  V  U  T  SR   Q  P  O
  h   g  fe    d    c  b  a            `  _  ^  ]  \  [

  j  iL] الفرقان.[ 
ُقال ابن جرير الطـربي َّوكـل هـذه األمـم التـي : ُيقـول تعـاىل ذكـره": ْ

ِّأهلكناها، التي سميناها أو مل نسمها،  َّْ Me    d    c Lْمثلنـا:  يقـول  لـه َّ
ْاألمثال، ونبهناها عىل حججنا عليها، وأعذرنا إليها بالعرب واملـواعظ، فلـم  َّ َ

ًهنلك منهم أمة إال بعد اإلبالغ إليهم يف املعذرة ْ ِ ْ ُ")٢(. 

                                                
  ).٧: ( أمثال ونامذج برشية من القرآن العظيم: انظر) ١(

  ).٤٥٦ ـ ٤٥٥ / ١٧: ( جامع البيان) ٢(



––– 

 

 

§ 
ْفإن كثريا من اآليات قد ختمت بعلل تدعو إىل التدبر والتفك َ ِ ُ ر، كام يف ً

ـــــــاىل ـــــــه تـع M   Ò : قوـل   Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  ËL 
ـرة[ ـاىل]البـق ـه تـع M  k  j   ih  g  f  e  d  c : ، وقوـل

  o  n  m  lL] ــاىل]البقـــرة ــه تـع ]          \  [   M : ، وقوـل
  b  a  ̀   _  ̂L ] ـرة ـاىل]البـق ـه تـع ̄    M : ، وقوـل

   µ  ́   ³   ²  ±     °L] وقوله تعاىل]األنعام ،: M   ¹
  ½   ¼   »   ºL] وقوـلـه تـعـاىل]األـعـراف ، : M  )  (

  .  -    ,  +   *L] وقوـلـــه]إبـــراهيم ، : M  Õ

ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  ÖL 
ــه تـعــاىل]ـطــه[ ,  -     ./  M  7    6        5  4  3  2   1  0: ، وقوـل

  ?  >  =  <   ;  :  9  8L  ] وقوـلــه تـعــاىل]الـســجدة ، :
M§   µ  ́   ³  ²  ±  °         ̄   ®  ¬  «   ª   ©  ̈   

  ¼   »  º  ¹  ̧   ¶L ] وقولـه تعـاىل، ]الزمـر : M      »  º  ¹
  ¾  ½  ¼L] وغريها من اآليات الكثرية]الدخان ،. 

ْوال شك أن املؤمن يسعى لتحقيق تلك الغايات التي نزلت من أجلها  َّ َّ
رآن والتأمل فيـه والعمـل بـام يتضـمنه ُاآليات، وال يكون ذلك إال بتدبر الق

 .من أوامر وتوجيهات
وـقـد أـخـرب اهللا تـعـاىل أن الـغـافلني والـكـافرين واملتـكـربين واملـكـذبني؛ 



 
 

  
 

مرصوفون عن تدبر آياته وفهمها واالنتفاع هبا ــ ومنها القرآن ــ كام قال جل 
M  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  F : وعـــــــــال

X  W  V  U   T  S  R  Q   ̂   ]  \  [  Z  Y  
  k  j  i  h   g   f  e  d  cb  a  ̀   _L 

 ]. األعراف[
ـن عييـنـة ـزع": ـقـال ـسـفيان ـب ـرآن، َفـهـم ـعـنهم ُأـن  ـعـن ُوأرصفـهـم الـق

 .)١("آيايت
: يقـال أن بالصواب ذلك يف األقوال وأوىل": ُوقال ابن جرير الطربي

 أمـر مـا حقيقـة ىلع وأعالمه أدلته وهي آياته، عن سيرصف أنه أخرب اهللا إن
 مـن ذلـك وغـري وعدلـه، توحيـده يف طاعتـه مـن علـيهم وفـرض عبـاده به

 آياته، فمن خلقه؛ من موجود وكل واألرض، والسموات. فرائضه
، األرض يف املتكـربين آياتـه عـن يرصف أنـه بـاخلرب عم وقد 
 فهم عن فهم ؤمنون،ي ال أهنم اهللا كلمة عليهم َّحقت الذين وهم احلق، بغري
 بعـض لفهـم ِّوفقـوا لو ألهنم مرصوفون، هبا ّواالدكار واالعتبار آياته مجيع
ـك ـدوا ذـل ـار ُفـه ـه، لالعتـب ـوا ـب ـابوا اتعـظ ـك احلــق، إىل وأـن ـري وذـل ـائن ـغ  ـك
 .)٢("منهم
§ 

̧  M  º   ¹ : ـقــــال تـعــــاىل ¶ µ  ́   ³  ²  ±
                                                

  ).١١٣ / ١٣: ( جامع البيان) ١(

 .السابق نفس الصفحة) ٢(



––– 

 

 

½   ¼   »  Æ    Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  
  ÇL] األعراف.[ 

ـاىل ـال تـع M  Ç              Æ  Å  ÄÃ  Â : وـق   Á  À  ¿        ¾  ½
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È

   Õ  Ô      ÓL] يوسف.[ 
ًفقد رصح القرآن بأن يف تلك القصص عربة، وطريق االعتبـار بتلـك  ُ َ َّ

 .القصص هو تدبر القرآن
وقد أحسن اإلمام أبو جعفـر الطـربي ـــ رمحـه اهللا ـــ عنـد تفسـري آيـة 

ْاألعراف السابقة حيث كان عمله مثاال حيتذى للتدبر فقـال ُ  :قولـه  وأمـا": ً
M  º   ¹L، فاقصص: وسلم عليه اهللا صىل حممد لنبيه يقول فإنه 

 نـا،آيات آتيناه الذي نبأ من عليك اقتصصته الذي القصص، هذا حممد ــ ــ يا
ْواقتصصـت السـورة، هذه يف أخبارهم أخربتك التي األمم َوأخبار  عليـك َ
َرسلنا كذبوا حني هبم ونزل عقوبتنا، من هبم ّحل وما أشباههم، ونبأ نبأهم ُ ُ 

ْومـن قـريش، مـن قومـك نقمتنا؛ عـىل من َقبلـك َ َ  إرسائيـل، بنـي هيـود مـن ِ
 ّحل الذي مثل هبم ّلحي لئال طاعتنا، إىل وينيبوا فيعتربوا ذلك، يف ليتفكروا

 فيعلمـوا إرسائيـل، بنـي من اليهود َّويتدبره واملثالت، ّالنقم من قبلهم بمن
 ّخفـي مـن M  p  o  nL  نبـأ كـان إذ ّنبوتـك، َّوصحة أمرك َحقيقة

 الُكـتـب ـقـرأ وـمـن ُأحـبـارهم، إال يعلـمـه ال أخـبـارهم، ومكـنـون عـلـومهم،
 وال تقـرأ، وال تكتـب، ال ٌّأمـي ـــ وأنـت بـذلك علمك ويف. منهم ودرسها
َّاحلجـة العلم ــ أهل جتالس ومل الكتب، تدرس  هللا بأنـك علـيهم لـك البينـة ُ



 
 

  
 

 إال هبـا، أنت التي احلال ُوحالك ذلك، من ِعلمت ما تعلم مل وأنك رسول،
 .)١("السامء من بوحي

وهبذا يتبني أثر قصص القرآن يف اهلداية واإليامن واليقني عنـد التـدبر 
 .ل بقصد االعتبار واالستبصارالصحيح والتأم

                                                
  ).٥٨٩ / ١٠: ( جامع البيان) ١(



––– 

 

 

 املبحث الثاني
 األسباب املعينة على تدبر القرآن الكريم

 


فإن معرفة اهللا سبحانه وتعظيمه هي الباب العظيم لتـدبر كالمـه جـل 
َوعال، فإن من امتأل قلبه معرفة باهللا وتعظيام له؛ عظـم كالمـه، ومتعـن فيـه،  َّ ُ َْ ََّ َ ً

ًصغى إليه متأمال متدبراوأ ً . 
َّوقد أخرب سبحانه أن املرشكني ــ وهم الذي ال يعرفونه حق املعرفة ـــ  َ

M  6   54  3      2  1  0 : ال ينتفعون هبذا الكتاب الكريم، قـال تعـاىل
  B       A  @  ?  >  =  <  ;:  9    8  7L] فاطر.[ 

َع من يف القبور كتاب وما أنت يا حممد بمسم ": قال ابن جرير الطربي
ُتقدر ال فكذلك َاهللا، فتهدهيم به إىل سبيل الرشاد، ِ ْ َينفع أن َ ََ  بمـواعظ كتـاب ْ

ْمن حججه، وبينات اهللا  اهللا، معرفـة عـن عباده، أحياء من القلب ميت كان َ
 .)١("وتنزيله كتابه وفهم

ـرفتهم هللا ـحـق  ُوـبـني ـسـبحانه أن ـسـبب تـكـذيب املرشـكـني؛ ـعـدم مـع
ــام ــة ـك ــاىلاملعرـف ــال تـع ¥    ¦  §  M :  ـق   ¤£   ¢  ¡  �

  ©  ̈L] األعراف.[ 
ـاس ـن عـب ـال اـب ـوهبم عمـيـت": ـق ـن قـل ـة ـع ـه وشــدة  معرـف اهللا وقدرـت

                                                
  ).٣٥٩ / ١٩: ( جامع البيان) ١(



 
 

  
 

 .)١("بطشه
 كلـام بـل بـاهللا، املعرفـة عىل متوقف العبادة، متام فإن": وقال السعدي

 .)٢("أكمل عبادته كانت لربه، معرفة العبد ازداد
 وعبادتـه، اهللا معرفـة :واألمر اخللق من ودةاملقص الغاية فهذه": وقال

 الظـاملون ذلـك، عـن وأعرض الصاحلني، اهللا عباد من املوفقون بذلك فقام
 .)٣("املعرضون

َّوال شك أن مطالعة التفاسري ال تكفـي وحـدها يف تـدبر القـرآن مـا مل 
ُينضـم إىل ذلـك اإلحسـاس واإليـامن العميـقـان بـأن هـذا الكـالم ـكـالم اهللا  َ

 .)٤(تعاىل
َّقال سلم بن ميمون اخلواص ْ ُيا نفـس، اقرئـي القـرآن : قلت لنفيس": َ

ُكأنك سمعتيه من اهللا حني تَكلم به، فجاءت احلالوة ََ َّ!")٥(. 
َّوال شك أن تعظيم القرآن من تعظيم اهللا تعاىل، فكام أنه سبحانه عظيم 

ًبرهانا، يف ذاته، فإنه عظيم يف صفاته ومنها كالمه القرآن، وقد سامه سبحانه 
ًوـنـورا، وـهـدى، وفرقاـنـا، وـشـفاء ـملـا يف الـصـدور، فعظـمـه عـنـد اـملـؤمنني؛  ًً

ِّليعظموا قدره ويفهموه، لينالوا شفاء قلوهبم َ ُ)٦(. 
                                                

  ).٣٩٩: ( الوجيز للواحدي: ، وانظر )٥٠٣: ( ، زاد املسري )٢٤٢ / ٣: ( تفسري البغوي) ١(

  ).٨١٣: ( تيسري الكريم الرمحن) ٢(

  ).٨٧٢: ( السابق) ٣(

  ).٤٦: ( تدبر القرآن الكريم ) ٤(

  ).١٨٠ / ٨: ( سري أعالم النبالء ) ٥(

  ).٢٨٢: ( فهم القرآن : انظر) ٦(



––– 

 

 

ِّفـإذا عظـم يف صـدرك تعظـيم املـتكلم بـه، مل ": قال احلارث املحاسبي ُ َِ ْ ُ َ
ـذ، وال أـحـىل، ـع، وال أرشف، وال أنـفـع، وال أـل ـدك يشء أرـف ُّيـكـن عـن ُ ُُ  ـمـن ٌ

ًاستامع كالم اهللا عز وجل، وفهم معاين قوله، تعظيام وحبـا لـه وإجـالال، إذ  ًَّ َِّ ً َّ ِ
ِّكان تعاىل قائله، فحب القول عىل قدر حب قائله ُ ُِّ ْ َ ِ")١(. 

: وقد أحسن اإلمام الغزايل يف تصوير أثر ذلـك التعظـيم حيـث يقـول
 فـإذا. عالـهوأف وجاللـه صـفاته يف يتفكـر مل مـا املـتكلم عظمة حترضه ولن"

 اجلـن مـن بيـنهام ومـا واألرض والسـموات والكـريس العـرش بباله حرض
 عليهـا والقـادر جلميعهـا اخلـالق أن وعلـم واألشـجار، والـدواب واإلنس
 ورمحتـه فضـله بـني مـرتددون قدرته قبضة يف الكل وأن واحد، هلا والرازق

 يقـول يالذ وأنه له، فبعد عاقب وإن فبفضله أنعم إن وسطوته نقمته وبني
 العظمـى غايـة وهـذا أبـايل وال النـار إىل وهـؤالء أبـايل وال اجلنة إىل هؤالء
 .)٢("الكالم تعظيم ثم املتكلم تعظيم حيرض هذا أمثال يف فبالتفكر. والتعايل


: أي": قـال ابـن كثـري، ]املزمل [ M  5  4    3  2L : قال تعاىل
 .)٣("وتدبره القرآن فهم عىل ًعونا يكون إنهف متهل، عىل اقرأه

والتمهل يف قراءة القرآن أدعى للفهم والتدبر، وهذه صفة قراءة النبي 
َصىل اهللا عليه وسلم كام ورد ذلك يف عدة أحاديث منها ََ : 

                                                
 .وله كالم مجيل يف هذا املوضع ) ٣٠٢: ( فهم القرآن ) ١(

  ).٢٨١ / ١: ( ء علوم الدينإحيا) ٢(

  ).١٤٢٧: ( تفسري القرآن العظيم) ٣(



 
 

  
 

 عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول رأيـتما : عن حفصة ريض اهللا عنها قالت 
 يف يصيل ٍبعام، فكان وفاته قبل كان حتى ًقاعدا، سبحته يف صىل وسلم
 مـن أطـول تكـون حتـى فريتلهـا، بالسـورة يقـرأ وكان ًقاعدا، سبحته
 . )١ (منها أطول

 فقال وسلم، عليه اهللا صىل اهللا رسول قراءة عن سئل أنه: أنس وعن :
ويمـد  ،M  "       !L يمـد بــ M  $  #  "       !L  قـرأ ثم ًمدا، كانت

 .)٢( M  $L ويمد بـ ،M  #Lبـ
 وسـلم، عليه اهللا صىل اهللا رسول قراءة عن ُسئلت أهنا: سلمة أم وعن 

%   &  '  )  M  آيـة، آية قراءته يقطع كان: فقالت   $  #  "       !

1  0    /  .  -  ,  +   *  )L)٣(.  
 الشـعر، ّهـذ ّهتذوه وال الدقل نثر تنثروه ال: قال أنه مسعود ابن وعن 

 آخـر أحـدكم ّهـم يكـن وال القلـوب، هبـ وحركـوا عجائبه، عند قفوا
 .)٤(السورة

                                                
ًباب جواز النافلة قائام وقاعدا: رواه مسلم يف صالة املسافرين) ١(  ).٧٣٣(رقم  ) ٧٩٣: ( ً
  ).٥٠٤٦: ( رقم  ) ٤٣٧: ( باب مد القراءة: رواه البخاري يف فضائل القرآن) ٢(
صحيح ": قال األرنؤوط يف خترجيه ) ٢٦٥٨٣: ( رقم  ) ٢٠٦ / ٤٤: (  رواه أمحد يف مسنده) ٣(

، ورواه أبو داود يف سننه يف احلروف "لغريه وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيحني
باب كيف كانت : ، والرتمذي يف سننه يف فضائل القرآن)٤٠٠١(رقم  ) ١٥١٦: ( والقراءات

باب يف فاحتة : يف أبواب القراءاتو ) ٢٩٢٣( رقم ) ١٩٤٥: (قراءة النبي صىل اهللا عليه وسلم
  ).٢٩٢٧( رقم  ) ١٩٤٥: ( الكتاب

، وأصله  )١١ ـ ١٠: ( ، واآلجري يف أخالق محلة القرآن )٢٥١ / ٨: ( رواه البغوي يف تفسريه) ٤(
 = : يف الصحيح



––– 

 

 

 املفصـل قـرأت: فقـال مسـعود ابـن إىل رجل جاء: قال وائل وعن أيب 
ًهذا: فقال ركعة، يف الليلة  كـان التـي عرفت النظـائر لقد الشعر، ِّكهذ َّ

 مـن سورة عرشين فذكر بينهن، يقرن وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول
ّاملفصل َ  .)١(ركعة  كليف سورتني من آل حم ُ


فهم القرآن هو أساس التدبر الصحيح، وذلك بفهم املـراد مـن كـالم 
ُاهللا تعاىل، وفهم القرآن شامل لفهم معنى اآليـات ـــ بحيـث يفهـم القـارئ 

وهبـذا : معاين الكلامت، ويقرأ تفسريها ــ ولفهم املقصود من إيـراد اآليـات
 .ُيفهم القارئ مقاصد القرآن

ُبن جرير الطربيقال ا ِّحث ويف": ْ  بام االعتبار عىل عباده ّوجل عز اهللا َ
 ما تأويل َمعرفة عليهم َّأن عىل ّيدل ما ...والبينات املواعظ من القرآن آي يف
 وال له ُيقال ما ُيفهم ال ملن ُيقال أن ٌحمال  ألنه.آيه من تأويله عنهم ُحيجب مل

ـه ِيعـقـل ـرب(: َتأويـل ـام ْاعـت ْفـهـم ال ـب ـك َ ـه ـل ـة وال ـب ـن َمعرـف ـل ـم ـان ِالقـي  والبـي

                                                

عن أيب  ) ٧٧٥( رقم  ) ٦١: ( باب اجلمع بني السورتني يف ركعة: فقد روى البخاري يف األذان =
ِّهذا كهذ الشعر: َّقرأت املفصل الليلة يف ركعة، فقال: ٌاء رجل إىل ابن مسعود فقالج: وائل ً َّ! ،

َّلقد عرفت النظائر التي كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر عرشيـن سـورة 
بـاب الرتتيـل يف : ًورواه أيضا يف فضائل القرآن. من املفصل، سورتني من آل حم يف كل ركعة

  ). ٥٠٤٣( رقم  ) ٤٣٧: ( راءةالق
رـقـم  ) ٨٠٦: ( ـبـاب ترتـيـل الـقـراءة واجتـنـاب اـهلـذ: وروى مثـلـه مـسـلم يف ـصـالة املـسـافرين

)٨٢٢.( 

  ).٧٧٥( رقم  ) ٦١: ( رواه البخاري) ١(



 
 

  
 

َويفقهه، َيفهمه بأن األمر معنى عىل إال -)والكالم  فأما. به َويعترب َّيتدبره ثم َ
 يقـال أن ٌحمـال كـام. جاهـل بمعنـاه وهـو بتـدبره ُأمره ٌفمستحيل ذلك، َقبل

 .)١("يفهمونه وال العرب َكالم يعقلون ال الذين األمم أصناف لبعض
ـارئ أ ـي للـق ـراءة وينبـغ ـالتكلف يف الـق ـم ـك ـع الفـه ـن مواـن ـد ـع ن يبتـع

واالنشغال هبا عن الفهم، واتباع اهلوى فإنه من أعظم موانـع تـدبر القـرآن 
 .الكريم


ُّوللصوت احلسن أثر كبري يف تـدبر كـالم اهللا تعـاىل، وقـد حـث النبـي  ٌَّ ٌ
 فقـال صـىل اهللا عليـه صىل اهللا عليه وسلم عىل تـزيني الصـوت عنـد القـرآن

 .)٢ ()زينوا القرآن بأصواتكم : ( وسلم
 .)٣ ()َّليس منا من مل يتغن بالقرآن: (وقال صىل اهللا عليه وسلم

 إنـام عـنهم ـــ اهللا ريض السـلف ـــ أن هـذا من فهم قد": قال ابن كثري

                                                
  ).٧٧ ـ ٧٦ / ١: ( جامع البيان) ١(

 ١٤٦٨( رقم  ) ١٣٣٢( : باب كيف يستحب الرتتيل يف القراءة: رواه أبو داود يف سننه يف الوتر) ٢(
( و  ) ١٠١٦(رقـم  ) ٢١٥٣: ( باب تزيني القرآن بالصوت: ، والنسائي يف سننه يف االفتتاح)

) ٢٥٥٦: (باب يف حسن الصـوت بـالقرآن: ، وابن ماجة يف سننه يف إقامة الصلوات )١٠١٧
 / ٢ ( :السلسة الصحيحة لأللباين: عن الرباء بن عازب ريض اهللا عنه، وانظر ) ١٣٤٢( رقم 
  ).٧٧١( رقم  ) ٤٠١

وأرسوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات : (باب قول اهللا تعاىل: رواه البخاري يف التوحيد) ٣(
عن أيب هريرة ريض  ) ٧٥٢٧( رقم  ) ٦٢٨): ( الصدور أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري

 .اهللا عنه



––– 

 

 

 قالـه كـام وحتزينـه، بـه، الصـوت حتسـني هـو إنام: بالقرآن التغني من فهموا
 .)١("اهللا رمحهم األئمة،

 والتخشع وحتزينه تطريبه: بالقرآن الصوت حتسني من واملراد": وقال
 .)٢("به

 واخللـف السلف ــ من عنهم اهللا ريض العلامء ــ أمجع": وقال النووي
ْومن والتابعني الصحابة من  عـىل املسـلمني ِأئمة األمصار علامء من بعدهم َ

ـتحباب ـالقرآن، الصــوت حتـسـني اـس ـواهلم ـب ـاهلم وأـق ـهورة وأفـع ـة ٌمـش  هناـي
 حديث من هذا ودالئل أفرادها، من يشء نقل عن مستغنون فنحن الشهرة،
 .)٣("والعامة اخلاصة عند ٌمستفيضة صىل اهللا عليه وسلم؛ اهللا رسول

ـال  ـأثر، ـق ـوع والـت ـن حتســني الصــوت الوصــول للخـش ـوب ـم واملطـل
 اهللا شـيةخ قراءتـه تنـتج أن بالقرآن الصوت حتسني من املطلوب": السندي

 مـن فيعد ًرشعا املطلوب بالقرآن الصوت حسن فقد اخلشية فيه رأيتم فمن
 .)٤(ً"صوتا الناس أحسن


ًوهذا من أعظم أسباب تدبر القرآن الكريم، فإن القرآن كثريا ما يذكر 
يف القصص مواطن العربة، ويرتك للفؤاد والعقل مطلق التأمـل والتـدبر يف 

                                                
 .طبعة دار طيبة ) ٦٠ / ١: ( تفسري القرآن العظيم) ١(

 .طبعة دار طيبة ) ٦٣ / ١: ( السابق) ٢(

  ).١٠٩: ( التبيان يف آداب محلة القرآن) ٣(

  ).٥٨٧ / ٧: ( نقله عنه يف مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح) ٤(



 
 

  
 

: مل يذكر، وقد خيتم اآلية بعلة مل تعلق بيشء، ليتأمل العقل، كام قال تعاىلما 
 M  a  ̀   _  ̂   ]   \  [L] التكاثر.[ 

 يف أبلـغ اإلطـالق ألن أطلقـه؛ بـل ، كذا عن يقل ومل": قال الشوكاين
 املقـام، حيتملـه ما مجيع فيه فيدخل مذهب، ّكل فيه الوهم يذهب ألنه ّالذم؛
 .)١("البيان علم يف ّتقرر كام ، بالتعميم مشعر قاملتعل حذف وألن

ويدخل يف هذا السبب معرفة مقاصد سور القرآن وآياته، وهـو بـاب 
 .عظيم لتدبر القرآن الكريم، وتطبيقاته يف كتب التفسري كثرية

ـرآين،  ـدبر، خاصــة يف القصــص الـق ـدا يف الـت ـؤثر ـج ـذا الســبب ـم ًوـه
 .واألمثال القرآنية

                                                
  ).١٩٧٠: ( فتح القدير) ١(



––– 

 

 

 املبحث الثالث
 ت تدبر القرآن الكريممثرا

 
عند تأصيل منهج تدبر القرآن الكريم؛ البد مـن ذكـر الثمـرات التـي 
ُيرجع إليها ملعرفة املنهج الصحيح لتـدبر القـرآن الكـريم، حيـث قـد وجـد  ُ
خلط بني بعض السلوكيات املصـاحبة لـتالوة القـرآن الكـريم، وبـني تـدبر 

ًالقرآن الكريم، فظن كـل مـن عمـل عمـال متـأ َ ُِّ َ َّثرا بـالقرآن أن ذلـك نتيجـة َّ ً
 .التدبر، وهو غري صحيح

َبل البد من التمعن يف هذه الثمـرات، وقيـاس اإلنسـان نفسـه عليهـا 
 :ومن تلك األصول ما يأيت. حتى يعلم موافقته للتدبر الصحيح من عدمها

§ 
 :اب اهللا تعاىل منهاَّوقد دل عىل ذلك أدلة من كت

ــاىل ــال تـع M   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 : أ ـ ـق
  F   E  D  C  B  A  @  ?  >=L] التوبة.[ 

M  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7 : ب ـ وقوله تعـاىل
  H  G   F  E   D  C   B  A  @L] األنفال.[ 

من القـرآن فاآلية األوىل رصحية يف زيادة إيامن املؤمنني بسبب ما أنزل 
الكريم، وإنام يكون ذلك عند تأمل القرآن وتدبره وفهم ما فيه، مما ينتج عنه 

 .ٍاخلوف والفزع والرجاء بام عند اهللا، والعمل بام يتضمن من أوامر ونواه
ـت، :M  >   =L : جماهــد والســدي وغريمهــا قــال  فزعــت: أي فرـق



 
 

  
 

 .)١(وخافت
 .)٢("يةزادهتم خش :M   D  CL ": وقال الربيع بن أنس

ًوليس جمرد السامع كافيا يف حصول ذلك اإليامن، فإن املرشكني قد سمعوا  َّ ُ
َالقرآن ولكن كان عملهم اإلعراض والكفر والتكذيب واالستهزاء والتويل  َ ََ َ ُ

ِوعدم العمل، كام قال تعاىل َ  : M  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È
   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  ÐL  

M  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e : ال وق،]التوبة[
  {     z  y  x   w  v   u  t  sr  q       p  oL  

!  "  #  $  %  &'  )  (  *   M: ، وقال تعاىل]التوبة[
  8  7    6  5   4  3  2  1  0  /.  -  ,  +

  ?   >  =  <;  :  9L ] وقال تعاىل،]حممد  :M        o  n  m  l
 t  s  r   q  p  x  w     v  u         L] القلم.[ 

ًفتزيـدهم لـذلك اآلـيـات رجسـا وكفـرا، ـكـام قـال تـعـاىل ً َ ْ ِ ُ : M  I  H  G
  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  JL 

 ].التوبة[
 حق املؤمن صفة وهذه": وأما املؤمنون فإهنم بخالف ذلك كام قال ابن كثري

 وتـرك أوامـره، ففعـل ه،من خاف: أي قلبه، وجل اهللا ذكر إذا الذي املؤمن،
                                                

  ).٥٧٤: ( تفسري القرآن العظيم البن كثري) ١(

  ).٨٧٧٩ ( رقم ) ١٦٥٦ / ٥: ( تفسري ابن أيب حاتم) ٢(



––– 

 

 

 .)١("زواجره
ـاىل ـه تـع ـال يف قوـل M  p  o  n  m   l   k  j    i  h : وـق

  r  qL ] الهني متشاغلني سامعها عند يكونوا مل: أي" :)٢ (]الفرقان 
 هبـا، يعملـون إنـام فلهذا بمعانيها؛ بصريين فامهني، إليها، مصغني بل عنها،

 .)٣("لغريهم تابعةوم جهل عن ال بصرية عن عندها ويسجدون
 ذلـك ووجه :M   D  C   B  A  @  ?L ": وقال السعدي

 إيامهنم،ألن يزيد ذلك فعند لتدبره، قلوهبم ُوحيرضون السمع له يلقون أهنم
 أو جيهلونـه، كـانوا ًمعنى هلم يبني أن بد ال وألنه القلوب، أعامل من التدبر

 إىل ًواشـتياقا اخلـري، يف ًرغبـة قلـوهبم يف ُحيـدث نسوه،أو كانوا ما يتذكرون
 ممـا هـذا وكل املعايص، عن ًوازدجارا العقوبات، من ًوجال رهبم،أو كرامة
 .)٤("اإليامن به يزداد

ًواملـؤمن يقـيس تـدبره هبـذا األصـل العظـيم؛ فـإن أورثـه إيامنـا ـبـاهللا، 
ًوتصديقا برسوله صىل اهللا عليه وسلم؛ فهو عىل جـادة السـلف الصـالح ـــ 

ــــ يف ٍ ـتـدبر الـقـرآن، وإن كاـنـت تالوـتـه ـجمـرد ألـفـاظ يرددـهـا أو رمحـهـم اهللا  َ ُ
 .ٍأصوات يسمعها فإنه مل يصل بعد إىل املعنى احلقيقي لتدبر القرآن الكريم

                                                
  ).٥٧٤: ( تفسري القرآن العظيم) ١(

كالم ابن كثري حول هذه اآلية ليس يف تفسري سورة الفرقان وإنام يف تفسـري سـورة الزمـر : تنبيه) ٢(
 ).٢٣: (عند اآلية رقم

  ).١١٨٣: ( تفسري القرآن العظيم) ٣(

  ).٣١٥: ( تيسري الكريم الرمحن) ٤(



 
 

  
 

§ 
 : َّوقد دل عىل ذلك آيات منها

ـاىل ـه تـع  <  ?  @     M =        <  ;  :  9  8 : أ ـ قوـل
  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

  \  [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q   PL] الزمر.[ 
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   M : ب ـ وقوله تعاىل

  7   6    5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +L] املائدة.[ 
 املهـيمن بـار،اجل كـالم سـامع عنـد األبـرار، صفة هذه": قال ابن كثري

 والتهديـد، والتخويـف. والوعيـد الوعد من منه يفهمون ملا الغفار، العزيز
M  I  واخلـوف، اخلشـية مـن جلـودهم منـه تقشعر    H  G  F  E

K  JL  ِّويؤملون يرجون ملا  .)١("ولطفه رمحته من ُ
وقـد وـصـف اهللا اـلـذين أوـتـوا العـلـم باخلـشـوع والبـكـاء عـنـد اـسـتامع 

ـاىل ـال تـع ـرآن، ـق M   5  4  3  2  1    0 : الـق   /    .  -  ,

      G      F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =  <;      :   9  8  7  6
  T  S  R   Q  P  O      N  M  L  K  J  I    H

  Y  X  W   V  UL] اإلرساء.[ 
§ 

نهم أمجعني، والتابعني رمحهم اهللا، وهذا هو حال الصحابة ريض اهللا ع
                                                

  ).١١٨٣: ( تفسري القرآن العظيم) ١(



––– 

 

 

َفقد كان تدبرهم للقرآن أعظم التدبر وأعاله، مورثا العمل واإليامن والتأثر  ِّ ُ ََ ًَ ِ
بال تكلف، وقد نبه العلامء إىل حال بعض الناس الـذين فهمـوا التـدبر عـىل 
ًغري وجهه، فكان تدبرهم رصاخا وعويال وتكلفا، ومن تلك األقوال التـي  ًً

 :ذلكحتذر من 
  ـزبري ـبـن ـعـروةـقـال ـف: بـكـر أيب بـنـت أـسـامء ـجلـديت قـلـت: اـل  ـكـان كـي

ـه اهللا صــىل اهللا رـسـول أصــحاب ـلم علـي ـون وـس ـرئ إذا يفعـل ـيهم ـق  عـل
 وتقشـعر أعيـنهم تـدمع :وجـل عـز اهللا نعـتهم كام كانوا: قالت القرآن؟
 َّخـر القـرآن علـيهم قـرئ إذا اليـوم ًناسـا إن: هلـا ُفقلـت قـال .جلودهم
 .)١(الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: ْفقالت عليه، اًمغشي ُأحدهم

 ْسئلت: عكرمة وقال َالسـلف مـن أحـد كـان هـل: بكـر أيب بنـت ُأسامء ُ َّ 
 .)٢(يبكون كانوا ولكنهم، ال: قالت اخلوف؟ من عليه ُيغشى

 هذا؟ بال ما: فقال ًساقطا، العراق أهل من برجل مر: عمر أنه ابن وعن 
 إنا: عمر ابن قال سقط، اهللا ذكر سمع أو قرآنال عليه قرئ إذا إنه: قالوا

 يف لـيـدخل الشـيطان إن: عمـر ابـن وـقـال. )٣ (!نسـقط ومـا اهللا لنخشـى
ـا أـحـدهم، ـجـوف ـذا ـكـان ـم ـه اهللا ـصـىل حمـمـد أصــحاب صــنيع ـه  علـي

                                                
، وعـزاه السـيوطي يف الـدر ) ١٨٣٧٩(رقـم  ) ٣٢٤٩ / ١٠: ( رواه ابن أيب حاتم يف تفسـريه) ١(

. إضافة إليه إىل سعيد بن منصور وابن املنذر وابن مردويه وابن عسـاكر ) ١٩١ / ٧: ( املنثور
  ).٥٢٨ / ٤: ( ، واملحرر الوجيز)١٢٢٩: (زاد املسري: وانظر

  ).١٢٢٩ - ١٢٢٨: ( زاد املسري) ٢(

: ، وتفسري البغوي )٢٤٩ / ١٥: ( ، واجلامع ألحكام القرآن )١٩٦ / ٩: ( البحر املحيط: انظر) ٣(
  ).٥٢٨ / ٤: ( ، واملحرر الوجيز)١٢٢٨: (، وزاد املسري)١١٦ / ٧(



 
 

  
 

 .)١(وسلم

 فقلت َكنت؟ أين: يل فقال، أيب ُجئت: الزبري بن اهللا عبد بن عامر وقال :
ٌّقـط مـنهم ًخريا رأيت ما ًقوما ُوجدت َفريعـد وجـل عـز اهللا ُيـذكرون، َ ُ 

َيغشى حتى واحدهم ْ ْخشـية مـن عليـه ُ ، معهـم ُفقعـدت، َّوجـل َّعـز اهللا َ
: فقال َّيف، ذلك يأخذ مل كأين فرآين: قال. ًأبدا بعدها معهم ُتقعد ال: فقال
 وعمر بكر أبا ُورأيت، القرآن يتلو وسلم عليه اهللا صىل اهللا َرسول رأيت
ُيصيبهم فال قرآنال يتلوان ْخشية من هذا ُ َأفرتى، تعاىل اهللا َ  أخشـى أهنـم َ

 .)٢(كذلك ذلك فرأيت: قال، وعمر بكر أيب من هللا
 ـادة بـعـد أن ـتـال قوـلـه تـعـاىل ?  @     M  C  B  A : وـقـال قـت

K  J  I    H  G  F  E  D L ] نـعـت ـهـذا": ]٢٣: الزمـر 
 وتطمـئن أعيـنهم، يوتبكـ جلـودهم، تقشـعر بـأن اهللا نعتهم اهللا، أولياء
 إنـام علـيهم، والغشـيان عقـوهلم بذهاب ينعتهم ومل اهللا، ذكر إىل قلوهبم

 .)٣("الشيطان من وهذا البدع، أهل يف هذا
 فقـال القـرآن؟ علـيهم قـرئ إذ يرصعـون سريين الذين ابن عند وذكر :

 عليـه يقـرأ ثم رجليه ًباسطا بيت ظهر عىل أحدهم يقعد أن وبينهم بيننا

                                                
: ( ، وتفسري البغوي)٢٤٩ / ١٥: (، واجلامع ألحكام القرآن )١٩٦ / ٩: (البحر املحيط: انظر) ١(

١١٦ / ٧.(  

  ).١٢٢٨: ( زاد املسري) ٢(

 ١١٦ / ٧: ( تفسري البغوي: ، وانظر)٢٦٢٦(رقم  ) ١٣٠ / ٣: ( رواه عبد الرزاق يف تفسريه) ٣(
  ).١١٨٣: ( ، وتفسري القرآن العظيم )٢٧٩: ( ، وفهم القرآن )



––– 

 

 

 .)١(صادق فهو بنفسه رمى فإن آخره، إىل أوله القرآن من
 ُجواب وكان ّ ُيرعد َ َ ْ ْالذكر عند ُ ، متلكه كنت إن: النخعي إبراهيم له فقال، ِّ

 ـكـان ـمـن َخالـفـت فـقـد، متلـكـه ال َكـنـت وإن، ـبـك َّأعـتـد ال أن ُأـبـايل فـام
 .)٢(قبلك

 فـال الظـاهر َخشـوع أوجـب القلـب سكن إذا اخلوف": وقال القرطبي 
ـك ـا ًمطرـقـا ـفـرتاه دفـعـه هـصـاحب يمـل ـذلال، ًمتأدـب  الـسـلف ـكـان وـقـد ًمـت

 والتـبـاكي فتكلفـه املـذموم وأمـا .ذلـك ـمـن يظهـر مـا سـرت يف جيتهـدون
 وذلـك واإلجـالل الـرب بعـني ُلـريوا اجلهـال يفعلـه كام الرأس ومطأطأة

 .)٣("اإلنسان نفس من وتسويل الشيطان من خدع
 ال وعقوبته، سطوته من ائفنياخل باهللا، العارفني حالة فهذه": ًوقال أيضا 

 النهاق ومن والزئري الزعيق من الطغام واملبتدعة العوام جهال يفعله كام
 وجـد ذلـك أن وزعـم ذلـك تعـاطى ملن  فيقال.احلمري هناق يشبه الذي

 املعرفـة يف أصـحابه حال وال الرسول حال تساوي أن تبلغ مل: وخشوع
 عنـد حـاهلم فكانـت ذلـك ومـع جلاللـه، والتعظـيم منه، واخلوف باهللا،

 أحوال اهللا وصف  ولذلك.اهللا من ًخوفا والبكاء اهللا عن الفهم املواعظ
#  $  %  M : فقـال كتابـه وتالوة ذكره سامع عند املعرفة أهل   "  !

                                                
: ي، وتفسري البغو )٢٤٩ / ١٥: ( ، واجلامع ألحكام القرآن )١٩٦ / ٩: ( البحر املحيط: انظر) ١(

  ).٥٢٨ / ٤: ( ، واملحرر الوجيز)١١٦ / ٧(

  ).١٢٢٩: ( زاد املسري) ٢(

  ).٣٧٥ / ١: ( اجلامع ألحكام القرآن) ٣(



 
 

  
 

  3  2  1  0/  .  -  ,  +   *   )  (  '  &
  7   6    5  4L] وحكايــة حــاهلم وصــف  فهــذا،]املائــدة 

 فمـن طـريقتهم، عىل وال هدهيم عىل فليس كذلك يكن مل  ومن.مقاهلم
 مـن فهـو واجلنـون املجـانني أحـوال تعـاطى ومـن فليسـتن، ًمسـتنا كان

 .)١("فنون واجلنون ًحاال، أخسهم
 وقال ابن كثري يف بيان وجوه خمالفة املؤمنني للفجار عند سامع القرآن :" 

 عند نهمع اهللا ريض الصحابة، كانأهنم يلزمون األدب عند سامعها كام 
 تقشـعر وسـلم عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول تـالوة مـن اهللا كـالم سامعهم

 وال ُيتصـارخون يكونـوا مل. اهللا ذكـر إىل قلـوهبم مـع تلـني ثم جلودهم،
 واألدب والـسـكون الثـبـات ـمـن عـنـدهم ـبـل ـفـيهم، ـلـيس ـمـا ّيتكلـفـون
ّاملعىل ِبالقدح فازوا وهلذا ذلك؛ يف أحد يلحقهم ال ما واخلشية َ  لدنياا يف ُ
 .)٢("واآلخرة

ُهذا هو املنهج املعروف عن جممل السلف الصـالح رمحهـم اهللا يف تـدبر  ُ
َّالقرآن الكريم، وقد وجدت استثناءات من بعضهم نبه عليها العلامء ٌُ ْ َ ِ: 

ِوالذي":  شيخ اإلسالم ابن تيميةقال َّ َ ِعليـه َ ْ َ ُمجهـور َ ُ ْ ِالعلـامء ُ َ َ َّأن ُْ َالواحـد َ ِ َ ْ 
ْمن ِهؤالء ِ َ ُ َكان َذاإ َ ًمغلوبا َ ُ ْ ِعليه َ ْ َ ْمل َ ْينَكر َ ْ ِعليه ُ ْ َ ْوإن َ ِ َكان َ ُحال َ ِالثابت َ ِ َأكمل َّ َ ْ ُمنه َ ْ ؛ ِ

َوهلذا َ ِ َسئل ََّملا َ ِ ُاإلمام ُ َ ِ َأمحد ْ ْ ْعن َ َهذا َ َفقال، َ َ َقرئ: َ ِ ُالقرآن ُ ُْ َعىل ْ َحييـى َ ْ ِبـن َ ٍسـعيد ْ ِ َ 

                                                
  ).٣٦٦ / ٧: ( السابق) ١(

  ).١١٨٣: ( تفسري القرآن العظيم) ٢(
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ِالقطان َّ َ َفغيش ْ ِ ُ ِعليه َ ْ َ ْولو َ َقدر ََ َ َأح َ ْأن ٌدَ َيدفع َ ََ َهـذا ْ ْعـن َ ِنفسـه َ ِ ْ ُلدفعـه َ َ َ َ َحييـى َ ْ ُبـن َ ْ 
ٍسعيد ِ َفام َ ْرأيت َ َ َأعقل َ َ ْ ُمنه َ ْ َونحو ِ ْ َهذا ََ ْوقد. َ َ َنقل َ ِ ْعن ُ ِّالشافعي َ ِ ِ ُأنه َّ َّ ُأصابه َ َ َ َذلك َ ِ َ 
ُّوعيل ِ َ ُبن َ ِبن الفضيل ْ ٍعياض ْ َ ُقصـته ِ َُّ ٌمشـهورة ِ َ َُ ِوباجلملـة .ْ َ ْ ُ ْ ِ َفهـذا َ ٌكثـري ََ ِ ْممـن َ َّ  َال ِ

ُيسرتاب َُ ِصدقه ِيف َْ ِ ْ َّلكن. ِ ِ َاألحوال َ َْ ْ ِالتي َ ْكانت َّ َ ِالصحابة ِيف َ َ َ َهـي َّ ُاملـذكورة ِ َ ُ ْ  ِيف َْ
ِالقرآن ْ ُ َوهي ْ ِ ُوجل َ َ ِالقلوب َ ُ ُودموع ُْ ُ ِالعني َُ ْ َ ُواقشعرار ْ َ ْ َِ ِاجللود ْ ُ ُ ْ. .. 

ْوقد َ ُّيذم َ ُ َحال َ ِهؤالء َ َ ُ ْمن َ ِفيه َ ْمن ِ ِقسوة ِ َ ْ ِالقلوب َ ُ ِوالـرين ُْ ْ َعليهـا ََّ ْ َ ِواجلفـاء َ َ َْ َ 
ْعن ِالدين َ َهو َما ِّ ٌمذموم ُ ُ ْوقد َْ َ ُفعلوا َ َ ْومنهم َ ُ َْ ْمـن ِ ُّيظـن َ َّأن َُ ْحـاهلم َ ُ َ َهـذا َ ُأكمـل َ َ ْ َ 

ِاألحوال َ ْ َ َوأمتها ْ َُّ َ َوأعالها َ َ ْ َ َوكال َ ِ ْطريف َ ََ ِهذه َ ِ ِاألمور َ ُ ُ ٌذميم ْ ِ ْولكن.. .َ َِ ْمل ْنَم َ ْيـزل َ ُ َ 
ُعقله ُ ْ َمع َ ُأنه َ َّ ْقد َ َحصل َ َ ُله َ ْمن َ ِاإليامن ِ َ ِ َحصل َما ْ َ ْهلم َ ُ ْأو َ ُمثله َ ُ ْ ْأو ِ ُأكمل َ َ ْ ُمنه َ ْ َفهو ِ ُ َ 

ُأفضل َ ْ ْمنهم َ ُ ْ ِوهذه. ِ ِ َ ُحال َ ِالصحابة َ َ َ َريض َّ ِ ْعنهم اهللاَُّ َ ُ ْ َوهو َ ُحال َُ َنبينا َ ِّ ِ َّصـىل َ  اهللاَُّ َ
ِعليه ْ َ َّوسل َ َ ُفإنه َمَ َّ ِ َأرسي َ ِ ْ ِبه ُ ِالسامء َإىل ِ َ ُوأراه َّ ََ ُأراه َما اهللاَُّ َ َ َوأصبح َ َ ْ ِكبائت ََ ِ َ ْمل َ ْيتغري َ َّ َ َ َ 
ِعليه ْ َ ْومن ...َ َخاف ََ ًخوفا اهللاََّ َ ْ ًمقتصدا َ َِ ْ ُيدعوه ُ َُ ِفعل َإىل ْ ْ ُحيبـه َمـا ِ ُّ ِ ِوتـرك اهللاَُّ ُ ْ َ  َمـا َ

ُيْكرهه َُ ْمن اهللاَُّ َ ِغري ِ ْ ِهذ َ ِالزيادة ِهَ َ َ ُفحاله ِّ َُ ُأكمل َ َ ْ ُوأفضل َ َ ْ َ ْمن َ ِحـال ِ ِهـؤالء َ َ ُ َوهـو َ َُ 
ُحال ِالصحابة َ َ َ َريض َّ ِ ْعنهم اهللاَُّ َ ُ ْ َ...  

ُوالصـواب َ َّ ِللمسـلم: َ ِ ْ ُ ْ ْأن ِ َيعلـم َ َ ْ َّأن َ َـخـري َ ْ ِالَكـالم َ َ ُكـالم ْ َ َوخـري اهللاَِّ َ ْ َ ِاـهلـدي َ ْ َ ْ 
ُهدي ْ ٍحممد َ َّ َ َّصىل ُ ِليهَع اهللاَُّ َ ْ َوسلم َ ََّ َوخري َ ْ َ ِالقرون َ ُ ُ ُالقرن ْ َْ ِالذي ْ َبعث َّ ِ ْفـيهم ُ ِ َّوأن ِ َ َ 
َأفضل َ ْ ِالطرق َ ُ ِوالسبل ُّ ُ َكان َما اهللاَِّ َإىل َُّ ِعليه َ ْ َ َهو َ ُوأصحابه ُ ُ َ ْ ُويعلم ََ َ ْ ُ ْمن َ َذلك ِ ِ َّأن َ َ 

َعىل َاملؤمنني َ ِْ ِ ْأن ُْ ُيتقوا َ َّ ِبحسب اهللاََّ َ َ َ ْاجتهادهم ِ ِ ِ َِ ْووسعهم ْ ِْ ِ ُ َ")١(. 

                                                
  ).١٤ ـ ٨ / ١١: ( جمموع الفتاوى) ١(



 
 

  
 

§ 
ُفإن تدبر القرآن ال يقف باملؤمن عند جمرد السـامع والتـأثر، بـل يتعـدى 
ٌذلك إىل العمل واالستجابة هللا ورسوله صىل اهللا عليه وسـلم، وهـذا أصـل 
 َّعظيم من أصول التدبر، وإال فقد ذم اهللا اليهود الذين يزعمون أهنـم آمنـوا

̂  _  M : بالكتاب، واحلال أهنم ال يعملون به، قال تعـاىل   ]  \  [
  m   l  k  j  i  h  g  f  e    d  c  b  a  ̀

  z  y               x  w  v  u  t  s  r  q  p  onL] البقرة.[ 
 العمـل يقتيض الرشعي العلم كان ملا  وكذلك": وقال الشيخ السعدي

: املنحـرفني الكتـاب أهـل عـن تعـاىل قـال رسـله،و اهللا لكتـب واالنقياد به،
M  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ̧   ¶  µ  ́

   Ë  Ê   É    È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃL] ١ ("]البقرة(. 
 .َّوال شك أن العمل بالقرآن الكريم نتيجة اإليامن به وتدبر معانيه

 
ًوختاـمـا فـهـذه الثـمـرات وـمـا ذـكـر يف ـهـذا املوـضـوع، حماوـلـة لـضـبط 
وتأصيل هذا املوضوع املهـم، أسـأل اهللا تعـاىل أن تكـون حماولـة يف الطريـق 
الصحيح، واملوضوع ال يزال بحاجة إىل مزيـد بحـث وتأمـل، سـبحانك ال 

 ...علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم
 ...وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

  
                                                

 ).١٣٦: (القواعد احلسان) ١(
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 ثبت املراجع واملصادر
 . أليب حامد الغزايل، دار املعرفة، بال سنة طبعلوم الدين،إحياء ع .١

:  أليب بـكـر حمـمـد ـبـن احلـسـني اآلـجـري، حتقـيـقأـخـالق محـلـة الـقـرآن، .٢
ـدار، ط ـة اـل ـارئ، مكتـب ـاح الـق ـد الفـت ـن عـب ـز ـب ـد العزـي ـدكتور عـب ، ١اـل

 .هـ١٤٠٨

 ألمحـد بـن حممـد طـاحون، دار أمثال ونامذج برشية من القرآن الكريم، .٣
 .ـه١٤١١، ١هجر، ط

صـدقي حممـد :  أليب حيان األنـدليس، حتقيـقالبحر املحيط يف التفسري، . ٤
 .هـ١٤٢٠جيل، دار الفكر، ط

 التأصيل، .٥

 لإلمام أيب زكريا حييى بـن رشف النـووي، التبيان يف آداب محلة القرآن، .٦
 .هـ١٤١٤، ٣حممد احلجار، دار ابن حزم، ط: حتقيق

 .بي، خمطوطفهد مبارك الوهحترير معنى التدبر عند املفرسين،  .٧

للـدكتور عبـد اهللا بـن ضـيف اهللا تدبر القرآن الكريم وقفات ولفتـات،  .٨
 .هـ١٤٣١، ١الرحييل، ط

، ٣للرشيف عيل بن حممد اجلرجاين، دار الكتب العلمية، طالتعريفات،  .٩
 .هـ١٤٠٨

حممـود حممـد عبـده، دار الكتـب . د:  حتقيقتفسري اإلمام عبد الرزاق، .١٠
 .هـ١٤١٩، ١العلمية، ط

 أليب حممد احلسني بن ،)معامل التنزيل يف تفسري القرآن(بغوي تفسري ال .١١



 
 

  
 

حممـد عبـد اهللا النمـر، عـثامن مجعـة ضـمريية، : مسعود البغوي، حتقيـق
 .هـ١٤١٧، ٤سليامن مسلم احلرش، دار طيبة، ط

أسـعد حممـد الطيـب، :  البن أيب حـاتم، حتقيـقتفسري القرآن العظيم، .١٢
 .هـ١٤١٩، ٣مكتبة نزار مصطفى احللبي، ط

 لإلمام عامد الدين إيب الفداء إسامعيل بن عمـر تفسري القرآن العظيم، .١٣
 .هـ١٤٢١، ١بن كثري، دار السالم، ط

، لإلمام عامد الدين إيب الفداء إسامعيل بـن عمـر تفسري القرآن العظيم .١٤
 .هـ١٤٢٠، ٢سامي حممد السالمة، دار طيبة، ط: بن كثري، حتقيق

ـرمحن يف تفـسـري ـكـالم ا .١٥ ـان،تيـسـري الـكـريم اـل ـرمحن ملـن ـد اـل  للـشـيخ عـب
عبد الرمحن بن معال اللوحيـق، طبعـة وزارة الشـؤون : السعدي، حتقيق

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد باململكـة العربيـة السـعودية، 
 .هـ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، ط

 أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، .١٦
 اهللا بـن عبـد املحسـن الرتكـي بالتعـاون مـع مركـز الدكتور عبد: حتقيق

، ١البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجـر، دار هجـر، ط
 .هـ١٤٢٢

ـرآن، .١٧ ـن أمحــد األنصــاري اجلــامع ألحكــام الـق ـد اهللا حممــد ـب  أليب عـب
الدكتور حممد إبراهيم احلفناوي : القرطبي، راجعه وضبطه وعلق عليه

ود حامـد عـثامن، دار احلـديث القـاهرة، الـدكتور حممـ: وخرج أحاديثه
 .هـ١٤١٦، ٢ط



––– 

 

 

 لإلمـام السـيوطي، صـححه وخـرج الدر املنثور يف التفسـري باملـأثور، .١٨
ـه ـاء الــرتاث العــريب، ط: أحاديـث ، ١الشــيخ نجــدت نجيــب، دار إحـي
 .هـ١٤٢١

 لإلمام أيب الفرج مجال الدين عبـد الـرمحن زاد املسري يف علم التفسري، .١٩
، ١ي، املكتـب اإلسـالمي، دار ابـن حـزم، طبـن عـيل بـن حممـد اجلـوز

 .هـ١٤٢٣

ـة  .٢٠ ـاين، مكتـب ـدين األلـب ـارص اـل السلســلة الصــحيحة، للشــيخ حممــد ـن
 .هـ١٤١٥، ١املعارف، ط

 املطبـوع ضـمن موسـوعة احلـديث الرشيـف الكتـب سنن ابن ماجه، .٢١
الستة، بإرشاف فضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار 

 .هـ١٤٢١، ٣السالم، ط

ـف الكـتـب  أيب داود،ـسـنن .٢٢ ـوع ـضـمن موـسـوعة اـحلـديث الرشـي  املطـب
الستة، بإرشاف فضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار 

 .هـ١٤٢١، ٣السالم، ط

 املطبـوع ضـمن موسـوعة احلـديث الرشيـف الكتـب سنن الرتمـذي، .٢٣
الستة، بإرشاف فضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار 

 .هـ١٤٢١، ٣السالم، ط

 املطـبـوع ـضـمن موـسـوعة اـحلـديث الرشـيـف الكـتـب ـسـنن النـسـائي، .٢٤
الستة، بإرشاف فضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار 

 .هـ١٤٢١، ٣السالم، ط



 
 

  
 

، ١١ لإلـمــام اـلــذهبي، مؤسـســة الرـســالة، طـســري أـعــالم الـنــبالء، .٢٥
 .هـ١٤٢٢

 إلسامعيل بـن محـاد اجلـوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، .٢٦
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