
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وفي هللا كالم تنزيه في السور فواتح حروف أسرار

 عربيًّا   وإنزاله وجعله  القرآن أسماء

 

 المؤلّفون 

 

 األردن /مؤتة  جامعة /الفيزياء قسم /عمري يوسف حسين األستاذ الدكتور

 كردي عبدالحميد راجح األستاذ الدكتور ِعلِّيِّينَ  فِي ه  ِكتَاب أسأل هللا أن يكون المرحوم 

 )زمن التأليف(  األردنية الجامعة -  الدين أصول قسم
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في ظهور هذا الكتاب.     الكبير  أحبة كان لهم الفضل  علماء  الشكر الجزيل والموصول إلى

لقد بذلوا الجهد والوقت الطويل وأسهموا في إثراء النقاش ورفع سوية الكتاب.  جزاهم  

 هللا خير الجزاء والمثوبة.  وهم 

 األردن / جامعة الحسين /قسم اللّغة العربيّة /الدكتور شاهر عوض الكفاوين

 / العلوم األساسيّة-التكنولوجيّةالهندسة  /محمود حسن أبو خرمةالدكتور 

 األردنّ / جامعة البلقاء التطبيقيّة

 المقرئ الجامع للقراءات العشر )الكبرى والصغرى(  /القرالّةخريسات  حمدانإبراهيم الشيخ 

 األردن / جامعة عمان األهلية /األستاذ المشارك الدكتور عبدالحميد راجح كردي 

 دكتوراه علم حاسوب  / الدكتور ياسر بشناق

 ( PhD) عمري يوسف تسنيم حسين      عمري يوسفحمزة حسين الدكتور 

 أمريكا - أكسفورد/ OleMiss-  جامعة المسيسيبي /قسم الهندسة الكهربائية 

 مجازة في بعض القراءات  / حمزة حسين عمريعايدة أم 

 الجامعة األردنية من   /الحاسوب -ر يستجما /عمري  يوسفسلسبيل حسين 

 عمري يوسفسندس حسين الصيدالنية 
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 موضوعات الكتاب 

  المسألة  مقّدمات :   األول الفصل

 الكمبيوتر  مجال في  مقّدمات:  األّول المبحث 

 الفرع األّول : المقصود بتنزيل برمجية أو نّص ما على الكمبيوتر 

 البيانات  تخزين وسائط الفرع الثاني : تطور

 للّغات  مستويات هناك الكمبيوتر مجال  الفرع الثالث : في

 الحال  مقّدمات في أطوار الخلق وتغيّر:   الثاني  المبحث 

 ( Phase transitionتغير حالة الماّدة )  : األّول الفرع 

 الحال  أطوار الخلق وتغيّر   :الثاني الفرع 

  لَْيسَ هللا   كالم وأصل حقيقة أنّ  وبيان مقدمات في الكالم واللّغات :   الثالث المبحث 

 َشْيء   َكِمثِْلهِ 

 صفوان  على  سلسلة كأنه المالئكة  تسمعههللا   قول   :  األّولالفرع 

 اْلق ْرَءان بآيات وربطه اإلنزال : معاني  الثاني الفرع 

َدبِّر على تدل  آية اللّغات  : اختالف   لثالفرع الثا  اْلبَاِرئ اْلم 

 ( تَْسبِيَحه مْ  تَْفقَه ونَ  الَ  َولَِكنْ )  هللا  تسبّح الخالئق : كل    الّرابعالفرع 

 َواْلَحيََوان الطَّْيرِ  َمْنِطقَ   س لَْيَمان   : ع لِّمَ   الخامسالفرع 

َوكَّل  اْلَملَك  كالم القرين والجنّة والنّار وكالم :  الّسادسالفرع   آَدم  اِْبن بِعََملِ  اْلم 

 الجنة   أهل  : لغة  الّسابعالفرع 

  تنزيه  من  آكد الخلق صفات  مشابهة عن(  الكالم ومنها)  هللا  صفات تنزيه :  الثامنالفرع 

 الدنيا  ثمار  مشابهة  عن الجنة  ثمار

 اْلق ْرَءان  تنزالت في العلماء  أقوال:   التّاسعالفرع 

 ( َعَربِيًّا  ق ْرآنًا َجعَْلنَاه   إِنَّا) تعالى  وقوله  الجعل  آيات بعض  تفسير:  الثاني الفصل

 الكريم  اْلق ْرَءانالجعل في آيات الفرع األول : 
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 : الفرق بين الجعل والعمل الفرع الثاني 

وًجا  السََّماءِ  فِي َجعَلَ  الفرع الثالث : الَِّذي نِيًرا  َوقََمًرا ِسَراًجا فِيَها َوَجعَلَ  ب ر   م 

 سنة  مليار 8.7بعد االنفجار العظيم بحوالي    الشمسيّة مجموعتنا بدأ تخلق  الفرع الرابع : 

 الفرع الخامس : جعل الرواسي واألنهار متأّخر  عن خلق األرض 

 َعِقيًما  يََشاء   َمنْ  َويَْجعَل   الفرع السادس : 

 الجعل في لسان العرب الفرع السابع : 

 ية التي تذكر الجعلاْلق ْرَءان: المزيد من اآليات الفرع الثامن 

  َعَربِيًّا  الق ْرآن   فنزل لَه مْ  ِلي بَيِّنَ  قوِمهِ ( بِل غَةِ )  بِِلَسانِ  إالَّ  نبيًّا تعالى هللا    يبعثِ  لم : الفرع التاسع  

 ( َعَربِيًّا ق ْرآنًا َجعَْلنَاه   إِنَّا)

 الصوتية  نبذة في األمواج:   الفرع العاشر

 الفصل الثالث : آيات وأحاديث الوحي 

 وسلم   عليه هللا صلى هللا  رسول إلى الوحي أنواعاألّول :  المبحث 

 الرؤيا :  أحدها

 روعه  في يلقيه الملك  كان  ما :   الثاني

 فيخاطبه  رجال له  يتمثل  الملك أن:  الثالث 

 الجرس صلصلة مثل يأتيه  كان أنه:  الرابع

 هيئته  على جبريل أتاه:  الخامس

 المعراج ليلة   السماوات فوق له هللا  أوحاه ما:   السادس

 اْلق ْرَءان وتعريف  هللا الثاني : كالم  المبحث 

 بَِمْخل وق   لَْيسَ   تَعَالَى  هللاِ  َكاَلم   اْلق ْرَءان :  األّول الفرع

 تيميّة  البن  التسعينيّة كتاب من  مقتطفات:   الثاني  الفرع

 البراك الرحمن قول الشيخ عبد توضيح  الفرع الثالث : 
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  تعالى لقوله قوله - التَّْوِحيدِ  ِكتَاب - البخاري صحيح شرح الباري فتح الفرع الرابع : 

 أذكركم  فاذكروني

يّة التي تعرض  بعَض كالم هللا قبل أن يخلق محمد  اْلق ْرَءانبعض اآليات :   الخامسالفرع 

 )َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه َوآله َوَسلََّم( 

   والتعلم بالعلم المالئكة على  اإلنسان ميزة:  السادس الفرع

 وخطابه لعيسى عليه السالم يوم القيامة   هللاِ بعض كالم : السابع   الفرع

 وكالم َّللّا  هللاِ : بعض  صفات   الثامنالفرع 

 البقرةِ  سورةِ  وخواتيم    الكتابِ  وفاتحة   الخلق مقادير:   التاسع الفرع

 األزلي هللاِ   كالم من  بعض على  الكريم اْلق ْرَءان  آيات  تشتمل قد:   العاشر الفرع

 قوِمه  بل غةِ  إالَّ  نبيًّا يبعَثِ  لم سبحانه  : ألل ْطيفالحادي عشر الفرع 

ِ   ِمنَ   اْلِكتَابِ  الفصل الرابع: تَْنِزيل    اْلَحِكيمِ  اْلعَِزيزِ  َّللاَّ

 لغوية  معاني:   مقدمة 

 الّسور  فواتح  حروف: المبحث األّول  

 أنّها حروف الدليل على  حروف فواتح الّسور والفرع األّول : 

 بعض أسرار حروف فواتح السورالفرع الثاني :  

 اْلق ْرَءان   تنّزالت:  المبحث الثاني  

 التنزيل األول : كتابته في اللوح المحفوظ 

 أحاديث أّم الكتاب التنزيل الثاني : حالة اللّغة العربيّة و

 محّمد عليهما الّسالم بلسان عربي الّرسول التنزيل الثالث : نزول جبريل به على 

 أسرار حروف فواتح السور

 َعَربِيًّا  ق ْرآنًا َجعَْلنَاه   إِنَّا

  للنبّيِ  أو لنبّي   أِذنَ  ما  لشيء   هللا   أِذنَ  مامرتبة قراءة الّرسول )صلى َّللّا عليه وسلّم(:  

 اْلق ْرَءان ب يتغنَّى  وسلَّم عليهِ  هللا   صلَّى



 6 

ف   َسْبعَةِ  وَعلَى قريش   بلسانِ  اْلق ْرَءان أ نِزلَ التنزيل الرابع :   أَْحر 

ْهلة) منّجما التنزيل الخامس : نزوله   ( النزول  مفّرقا وفي م 

 توقيفي والسور لآليات التّرتيبالتنزيل السادس : 

 والّسور   اآليات بعض منازل:   الّسابع التنزيل 

ْحَكَمات    آيَات   ِمْنه   اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  أَْنَزلَ  تََشابَِهات   َوأ َخر   اْلِكتَابِ  أ م   ه نَّ  م   م 

 الكريم  اْلق ْرَءان تقسيم

 الكريم اْلق ْرَءان آيات  في رئيسة مواضيع

 الّسور  بعض خصوصيّة

 المثاني  السَّبع  

 ِعمرانَ  وآل   البقرة  

نافِق ونَ  جاَءكَ  إذَا اآلخرةِ  وفي ، األولى السَّجدةِ  في الجمعةِ  بسورةِ  قرأَ  الجمعةِ  يومَ   الم 

ِ  رسول   قرأ حمنِ  سورةَ  َّللاَّ  الجنِّ  ليلةَ  الجنِّ  على الرَّ

  و  المجيد اْلق ْرَءانو ق  ـب واألضحى الِفْطرِ  في يَقرأ  ( وسلم  عليه  هللا  صلى)  هللا  رسول   كان

 الساعة  اقتربت

 المعوذات 

َهْيمن  ناسخ  لما سبق  اْلق ْرَءان : الثّامن  التنزيل   َعلَْيهِ  َوم 

 اْلق ْرَءان : النّسخ في  تّاسع الالتنزيل 

 الّرجم  آية ونسخت

 الخمر  تحريم في تدّرجت  التي اآليات  نسخ

,   ، وأن تتلقاه األجيال بالتواترعلى مّر الزمان  اْلق ْرَءان: تكفّل َّللّا بحفظ  شرا العالتنزيل 

 وأن تعّم هدايته األصقاع 

 الخاتمة  الفصل الخامس : الخاتمة
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 املقدمة 

ينِ   يَ ْومِ   َماِلكِ (  3)  الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ (  2)  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ّلِلَِ   اْْلَْمد  (  1)  الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ   اّللَِ   ِبْسمِ )    ِإََّيكَ (  4)  الدِ 

 َعَلْيِهمْ   اْلَمْغض وبِ   َغْيِ   َعَلْيِهمْ   أَنْ َعْمتَ   اَلِذينَ   ِصَراطَ (  6)  اْلم ْسَتِقيمَ   الصِ َراطَ   اْهِدنَ (  5)  َنْسَتِعي    َوِإََّيكَ   نَ ْعب د  

 الَتوراةِ   ف   ينزل   مل)  ( .  1) ... (    املثان   السبع   و   ،   الكتاب   أم  و   ،   اْلق ْرَءان  أم   إهنا ((.  )...  7)  الَضالِ يَ   َوَل 

 وف .    (2) (  أوتيت ه    اَلذي  العظيم    اْلق ْرَءانو   املثان  الَسبع    َوهيَ   ،  مثَلها  اْلق ْرَءان  ول  الَزبورِ   ول  اإلجنيلِ   ول

 الفرقانِ   ف   ول   اإلجنيلِ   ف   ول   الزبورِ   ف   ول   التوراةِ   ف   أ نِزلَ   ما   س َورًا   أ َعلِ م كَ   أَل   عامر    بن    عقبة    َّي : )   حديث

 (3) (  الَناسِ   ِبَرب ِ   َأع وذ    ق لْ   و   اْلَفَلقِ   ِبَرب ِ   َأَعوذ    ق لْ   و   َأَحد    للا    ه وَ   ق لْ   ِفيها  ِِبِنَ   قرْأتَ إَل    ليلةً   َتَِْت   َل   مثل ه نَ 

 ف  يقرؤها  وكان  اْلق ْرَءان  ربع  تعدل {    الكافرون  أيها  َّي   قل }    و   اْلق ْرَءان   ثلث   تعدل{    أحد   للا   هو   قل )}  .   

 .  (4) (    الدر   رغب فيهما  الركعتان  هااتن  وقال  الفجر   ركعيت

 لَ   اّلَل  : )  رب    له  اْلمد.   أحد  كفواً   له  يكن   ومل  يولد  ومل  يلد  مل   الذي  الصمد  الفرد  األحد  الواحد  ّلل    اْلمد

 ِعْنَده    َيْشَفع    اَلِذي  َذا  َمن  اأَلْرضِ   ِف   َوَما  الَسَماَواتِ   ِف   َما   لَه    نَ ْوم    َولَ   ِسَنة    َتَْخ ذ ه    لَ   اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإلَ   ِإلَ هَ 

يط ونَ   َولَ   َخْلَفه مْ   َوَما   أَْيِديِهمْ   َبْيَ   َما   يَ ْعَلم    ِبِِْذنِهِ   ِإلَ   الَسَماَواتِ   ك ْرِسي ه    َوِسعَ   َشاء   ِبَا   ِإلَ   ِعْلِمهِ   مِ نْ   ِبَشْيء    ُيِ 

 (. اْلَعِظيم    اْلَعِلي    َوه وَ  ِحْفظ ه َما  يَ ؤ ود ه    َولَ   َواأَلْرضَ 

 
 ،  حكم احملدث: صحيح729لصفحة أو الرقم:  -املصدر: صحيح اجلامع  -الراوي: أبو هريرة احملدث: األلباين   1
 صحيح :حكم احملدث ، 14/7 :الصفحة أو الرقم - جمموع الفتاوى :املصدر - ابن تيمية:احملدث : -الراوي  2
رجالر   :حكرم احملردث ، : 7/151الصرفحة أو الررقم   -جممرع الووادرد: املصردر  -اهليثمر :احملردث عقبرة برن عرامر :الرراوي  3

 ثقات
إسرناه  حكرم احملدث: ، 1/271الصرفحة أو الررقم: -الرتغيب والرتهيرباملصردر: -املنررري احملدث: عبرد  برن عمرر الراوي:  4

 حسن
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َرأْ : )املني  الطريق   إىل  بوحيه  اهلادي  العليم   ّلل    اْلمد ْنَسانَ   َخَلقَ *    َخَلقَ   اَلِذي  رَبِ كَ   ِِبْسمِ   اق ْ *   َعَلق    ِمنْ   اإْلِ

َرأْ  ْنَسانَ  َعَلمَ *   ِِبْلَقَلمِ  َعَلمَ   اَلِذي*  اأْلَْكَرم   َورَب كَ   اق ْ (.  اْلمد  ّلل  بي  اآلَّيت : 1-5 القلم( )  يَ ْعَلمْ  ملَْ  َما  اإْلِ

)لِْلَعاِلِميَ   آَلََّيت    َذِلكَ   ِف   ِإنَ   َوأَْلَواِنك مْ   أَْلِسَنِتك مْ   َواْخِتََلف    َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   َخْلق    آََّيتِهِ   َوِمنْ )  الروم ( 

 َوَلِكنْ   ِبَْمِدهِ   ي َسبِ ح    ِإَل   َشْيء    ِمنْ   َوِإنْ   ِفيِهنَ   َوَمنْ   َواأْلَْرض    الَسْبع    الَسَماَوات    َله    ت َسبِ ح  : )  اْلمد  ّلل  (.   22

 (.  44  اإلسراء( )َغف ورًا َحِليًما  َكانَ   ِإنَه    َتْسِبيَحه مْ   تَ ْفَقه ونَ   َل 

  ِإَذا  َحَّت *    ي وَزع ونَ   فَ ه مْ   َوالَطْيِ   َواإْلِْنسِ   اْلِْن ِ   ِمنَ   ج ن ود ه    ِلس َلْيَمانَ   َوح ِشرَ ) :  ِبملعجزات  رس َله   يؤي د    اْلمد  ّلل  

 َل   ه مْ وَ   َوج ن ود ه    س َلْيَمان    َُيِْطَمَنك مْ   َل   َمَساِكَنك مْ   اْدخ ل وا  الَنْمل    أَي  َها  َّيَ   ََنَْلة    قَاَلتْ   الَنْملِ   َواِدي   َعَلى  أَتَ ْوا

 َواِلَديَ   َوَعَلى   َعَليَ   أَنْ َعْمتَ   اَليِت   نِْعَمَتكَ   َأْشك رَ   َأنْ   َأْوِزْعِن   َرب ِ   َوقَالَ   قَ ْوهِلَا  ِمنْ   َضاِحًكا  فَ تَ َبَسمَ *    َيْشع ر ونَ 

 (.19-17  النمل)(  (  الَصاِْلِيَ   ِعَباِدكَ   ِف  ِبَرْْحَِتكَ   َوَأْدِخْلِن   تَ ْرَضاه    َصاِْلًا  َأْعَملَ   َوَأنْ 

.  فجعل لنا ْسعاً وهو الس ميع سبحانه، اْلع ََل   َوِصَفاته  اْْل ْسَن   َأْْسَائِهِ أْلمد  ّلل  الذي أفاض علينا من ظَلل  

وجعل لنا بصراً وهو البصي  سبحانه، وعل م اإلنسان ما مل يعلم وهو العليم  سبحانه.  وأنزل كتَبه على رسله 

ًئا  َأرَادَ   ِإَذا  َأْمر ه    ِإََنَا)وله  األمر  من قبل  ومن بعد:   (.82يس  ( )فَ َيك ون    ك نْ   لَه    يَ ق ولَ   َأنْ   َشي ْ

يط   َل   اَليِت   الَتاَمة   وََكِلَماته   اْلع ََل   َوِصَفاته   اْْل ْسَن   َوَأْْسَائِهِ   َوَجََلله   وَِكِْبََِّيئِهِ   َعَظَمته   َعنْ   ُم ِِْبًا  تَ َعاىَل   يَ ق ول   ِِبَا   ُيِ 

 َعَلْيك   ثَ َناءً   أ ْحِصي  َل "    الر س ل  َوَخاتَ   اْلَبَشر  َسيِ د  قَالَ   َكَما  َوِإْحَصائَِها  َكْتبَها  َعَلى  لَِبَشر    ِاطِ ََلع  َوَل   َأَحد

 بَ ْعده   ِمنْ   ََي د ه    َواْلَبْحر  َأْقََلم   َشَجَرة   ِمنْ   اأْلَْرض   ِف   َما  َأنَ   َوَلوْ "    تَ َعاىَل   فَ َقالَ "    نَ ْفسك   َعَلى   أَثْ نَ ْيت   َكَما   أَْنتَ 

َعة  ج ِعلَ   َلوْ   اْلَبْصِري    اْلََْسن   قَالَ   .  وََكِلَماته  اّللَ   آِلََّيتِ   َحْصر  َل   أِلَنَه  "...     اّللَ   َكِلَمات   نَِفَدتْ   َما  َأِْب ر  َسب ْ

 اْلَبْحر   َماء  لََنِفدَ   َكَذا  َأْمِري   َوِمنْ   َكَذا   َأْمِري   ِمنْ   ِإنَ   اّللَ   َوقَالَ   ِمَداًدا  اْلَبْحر  َوج ِعلَ   َأْقََلًما   اأْلَْرض   َشَجر
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:   فقالوا  ،   الرجلَ   هذا  عنه   نسأل    شيًئا   أعطون :    لليهودِ   قريش    قالت وف اْلديث: )  .  اأْلَْقََلم  َوَتَكَسَرتْ 

 ِإَل   اْلِعْلمِ   ِمنَ   أ وتِيت مْ   َوَما  َربِ    َأْمرِ   ِمنْ   الر وح    ق لِ   الر وحِ   َعنِ   َوَيْسأَل وَنكَ :    فنزلت  ؟  فسألوه  الروِح،  عن  سل وه  

 التوراةَ   ي  ْؤتَ   ومن   ،  التوراةَ   أ وتينا  وقد  ،  قليًَل   إل  حنن   الِعلمِ   من   ن  ْؤتَ   مل:    فقالوا  ،[85:    اإلسراء]  َقِليًَل 

  . (5)(  [  109:    الكهف]    اآلية    َربِ    ِلَكِلَماتِ   ِمَداًدا  اْلَبْحر    َكانَ   َلوْ   ق لْ :    فنزلت!  كثيًا؟  خيًا  أوتَ   فقد

 عليه   موسى  إىل  أوحاه  الذي  تعاىل   للا  كَلم  فقط  فهي  ؛   (َكِثي  ِمنْ   َقِليل   التَ ْورَاة)  أن    اْلديث  يوض ح

 .الس َلم

 َوَما "    اْلَقْول  ِِبََذا  ع ِنيَنا  َكْيف ,    ُم ََمد   َّيَ :    قَاَلتْ   اْليَ ه ود  َأنَ   اآْليَة  َهِذهِ   نزول   مناسبة   ِإنَ :    َعَباس   ِاْبن  قَالَ 

ْسَراء" ]    َقِليًَل   ِإَل   اْلِعْلم   ِمنْ   أ وتِيت مْ   َوِعْندك ,    َوَأْحَكامه  اّللَ   َكََلم  ِفيَها  التَ ْورَاة  أ وتِيَنا  َقدْ   َوحَنْن  [    85:    اإْلِ

َيان  َأهَنَا  َهِذهِ   َونَ َزَلتْ (  َكِثي   ِمنْ   َقِليل   التَ ْورَاة : )  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول   هَل مْ   فَ َقالَ   ؟   َشْيء   ك ل    تِب ْ

 ( .6)   َمَدنَِية   َواآْليَة ,    اآْليَة

 فَ َلْيسَ   اآْلِخر   َوهو  َشْيء  قَ ْبله  فَ َلْيسَ   اأْلََول  وهو  ،(  اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل  )  أبدا   اْلي    هو   اّلل    إن  

سبحانه   :    اْلي ِ   سبحان.   َشْيء  بَ ْعده  تسبق  مل  ؛الكمال  صفات   ْلميع  املتضمنة  الكاملة  اْلياة  ذوأّلل   

  َأرَادَ   ِإَذا  َأْمر ه    ِإََنَا):  كل ه   األمر  صاحب   هو   .الوجوه  من  بوجه  نقص  يعرتيها  ول   زوال،  يلحقها  ول  بعدم،

ًئا  صاحب هو سبحانه  واّلل  .  لهنائي ي وأمره  اّلل   كَلم  فإن   لذا(.    82يس ( )فَ َيك ون   ك نْ  لَه   يَ ق ولَ  َأنْ  َشي ْ

  شاء،   ِبا شاء  إذا  متكلماً   يزل  مل  تعاىل  واّلل    ؛  اّلل    أمر  بعض   يكتب  والقلم .     املطلقة   واإلرادة  والنهي  األمر

 .   معدودة  ول  ُمدودة  غي   فهي  ؛ لهنائية  كلماته تكون  أن  من  بد    ل   لذا.   شاء  وكيف

 
 حسن صحيححكم احملدث: ،1465الصفحة أو الرقم:  -صحيح املوارهاملصدر:  -األلباين  احملدث:  عبد  بن عباس  الراوي:   5
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 : ِبلوحي  املتفض ل   ّلل    اْلمد

(؛ أي هو بكَلم للا الذي يعجز البشر عن إدراكه  َحِكيم    َلَعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  يقوله سبحانه : )

 خَلل   من   إل  (  رسول  أو   ملكا)  خلقه   من  أحداً   للا    يكل م    ل .    اْلَِكيم  لََعِلي  كعجزهم عن إدراك ذات للا ا

 َما   ِبِِْذنِهِ   فَ ي وِحيَ   َرس وًل   ي  ْرِسلَ   َأوْ   ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا   ِإَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    َأنْ   لَِبَشر    َكانَ   َوَما )  :    الوحي

 الل وح   إىل   الوصول  فيستحيل   ؛  الوحي  قبل   ما  حالة   وأم ا.   (  51  آية  الشورى)  ( َحِكيم    َعِلي    ِإنَه    َيَشاء  

أي ليس من سبيل إىل .     الوحي  غي  من   هداية  ول  إِبنة   فَل.   منه  القراءة  البشر   على  ويتعذ ر  ،   احملفوظ

للعاملي رْحة  املبعوث  الر سول  يبل غه  أن  قبل  من  وإدراكه  فهمه  أو  اّلل    َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  )  :   ْساع كَلم 

 -192  الشعراء)(  م ِبي    َعَرِب     ِبِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى*    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ 

 .(40،  32، 22،  17)القمر اآلَّيت رقم:    (م دَِكر   ِمنْ   فَ َهلْ   لِلذ ِْكرِ   اْلق ْرآنَ   َيَسْرنَ   َولََقدْ )( .   195

َنا ِإلَْيَك ر وًحا ِمْن َأْمِرَن َما ك ْنَت َتْدِري َما    اْلمد  ّلل  اهلادي: اْلِكَتاب  َوَل اإْلَِيَان  َوَلِكْن َجَعْلَناه  )وََكَذِلَك َأْوَحي ْ

 )  هتدىَ (.  وما كان لي  52)الشورى آية    ن ورًا هَنِْدي بِِه َمْن َنَشاء  ِمْن ِعَباِدَن َوِإَنَك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصَراط  م ْسَتِقيم 

 .اْلق ْرَءانبه لو نزل بلغة ل يعقلها الذين نزل عليهم  

 (7)   كثي   ابن  يقول(.   11  الشورى ( )اْلَبِصي    الَسِميع    َوه وَ   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ : )ِبلكمال  املتفر د  ّلل    اْلمد  

  ".اْلَبِصي  الَسِميع  َوه وَ "    لَه    َنِظي   َل   اَلِذي   الَصَمد  اْلَفْرد  أِلَنَه    ،   َشْيء  ك ل َها  اأْلَْزَواج  َكَخاِلقِ   لَْيسَ   َأيْ :  

بتوحيد   مجيع   من  املطلق  ِبلكمال  -  جَلله   جل   -  ب الر    انفراد   اعتقاد   وهو :  والصفات  األْساء  وتذكياً 

 ِبثبات  وذلك     .  الوجوه  من  بوجه  مشارك  فيها  يشاركه  ل  اليت  واْلمال  ،  واْلَلل  ،  العظمة  بنعوت   الوجوه
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 والصفات   اْلسن،  األْساء  مجيع  من   -  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   -  رسوله   له  أثبته   أو  ،   لنفسه  للا  أثبته   ما

 نفي   غي   من  وجَلله،   بعظمته   الَلئق  الوجه   على   والسنة   الكتاب   ف   الواردة  وأحكامها   ومعانيها،  العلى، 

 اّللَ   َصَلى -  رسوله  عنه   نفاه  أو   نفسه،   عن   نفاه  ما  ونفي.     متثيل  ول   ،   حتريف  ول   تعطيل،   ول  منها،  لشيء

 . كماله  يناف   ما   كل   ومن   والعيوب  النقائص  من -َوَسَلمَ   َعَلْيهِ 

 َل  *  وَِكيل    َشْيء    ك ل ِ   َعَلى  َوه وَ   فَاْعب د وه    َشْيء    ك ل ِ   َخاِلق    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   رَب ك مْ   اّلَل    َذِلك م  )القائل :    ّلل    اْلمد  

 اْلم ْؤِمِنيَ   أ م    َكاَنتْ   .  َوهِلََذا(102-103  األنعام)(  اْْلَِبي    الَلِطيف    َوه وَ   اأْلَْبَصارَ   ي ْدِرك    َوه وَ   اأْلَْبَصار    ت ْدرِك ه  

َها  اّللَ   َرِضيَ   َعاِئَشة نْ َيا  ِف   َوتَ ْنِفيَها  اآْلِخَرة  الَدار  ِف   الر ْؤيَة  ت  ْثِبت  َعن ْ  اأْلَْبَصار   ت ْدرِكه    َل "    اآْليَة  ِِبَِذهِ   َوحَتَْتج    الد 

ْدرَاك( اآْلِخَرة الَدار  ِف )  نَ َفْته   فَاََلِذي ".  اأْلَْبَصار ي ْدِرك  َوه وَ   َما  َعَلى   َواْْلَََلل  اْلَعَظَمة  ر ْؤيَة  ِبَْعَن  ه وَ  اَلِذي  اإْلِ

يط  َأيْ "  اأْلَْبَصار  ي ْدِرك  َوه وَ "    َوقَ ْوله  ِلَشْيء    َوَل   لِْلَمََلِئَكةِ   َوَل   لِْلَبَشرِ   ُم ِْكن   َغْي   َذِلكَ   فَِإنَ   َعَلْيهِ   ه وَ   ِِبَا   ُيِ 

 (.8)   "اْْلَِبي الَلِطيف  َوه وَ   َخَلقَ   َمنْ   يَ ْعَلم   َأَل "    تَ َعاىَل   قَالَ  َكَما  َخَلَقَها  أِلَنَه    َعَلْيهِ  ِهيَ   َما   َعَلى  َويَ ْعَلمَها

 وهو   ِبل،  على  له  خيطر  ل  ما  التيسي  من   له  فيقدر  ِبلعبد  يرفق  الذي  فهو  ،   سبحانه   يفألل ط   ّلل    اْلمد

 ما   اْلارجية   األمور  من   له  يقدر  لعبده   لطيف  األمر،  له  وييسر   به   يرفق   به   لطيف.   ولعبده  بعبده   اللطيف

 األمرَ   اّلل    تيسيَ   يبي  (  طيفلل  أ)  اّلل    اسم  إن  .   يشاء  ملا  لطيف    رب  إنَ   وجل  عز  قال  كما  اللطف  فيه   يكون

َ   قومه   بلسان   إل   رسول   يرسل  مل   الر حيم   الرْحن  الل طيف   ّلل    اْلمد    .  وتسهيله  للعباد   َأْرَسْلَنا   )َوَما :    هَل مْ   لِي  َبيِ 

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ  اْلمد  ّلل     .  ووحيه  تعاىل  للا  كَلم  نزل   قد  لغة   فبكل  (.  4  إبراهيم( )هَل مْ   لِي  َبيِ 

 لَْيسَ )  املعجز   كَلمه   إىل  ( َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   ال ذي )  أصله   عن  كَلمه   ينزل   ر س له   من  أحد    إىل   يوحي   عندما
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:   الوحي  من   املصلحة   وتتحق ق  اْلطاب  يتفهموا  حّت   الرسالة  ف   املخاطبي  القوم  بلغة   لكن(  َشْيء    َكِمْثِلهِ 

َ   قَ ْوِمهِ   ِبِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا   )َوَما )هَل مْ   لِي  َبيِ  ( تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ )  ، (4  إبراهيم ( 

 ه ًدى  آَمن وا  لَِلِذينَ  ه وَ   ق لْ  َوَعَرِب   أََأْعَجِمي   آََّيت ه   ف صِ َلتْ  َلْوَل  لََقال وا َأْعَجِميًّا  ق  ْرآنً  َجَعْلَناه   َوَلوْ ) ، (2 يوسف)

آية (  بَِعيد    َمَكان    ِمنْ   ي  َناَدْونَ   أ ولَِئكَ   َعًمى  َعَلْيِهمْ   َوه وَ   َوق ْر    آَذاهِنِمْ   ِف   ي  ْؤِمن ونَ   َل   َواَلِذينَ   َوِشَفاء   )فصلت 

 ِكَتاب(.  "  3  فصلت )   (  يَ ْعَلم ونَ   لَِقْوم    َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   آََّيت ه    ف صِ َلتْ   ِكَتاب  ):  ويقول سبحانه وتعاىل،    (44

 بَ يِ ًنا  َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   َكْونه  َحال  ِف   َأيْ "    َعَربِيًّا  ق  ْرآنً "    َأْحَكامه  َوأ ْحِكَمتْ   َمَعانِيه  ب  يِ َنتْ   َأيْ "    آََّيته   ف صِ َلتْ 

 وََكَذِلكَ : )  اْلق    وقولك  القائل  الل طيف  وأنت  رب نا  لك  اْلمد    .  َواِضَحة  َوأَْلَفاظه  م َفَصَلة   َفَمَعانِيه  َواِضًحا

َنا  ِف   َوَفرِيق    اْْلََنةِ   ِف   َفرِيق    ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْْلَْمعِ   يَ ْومَ   َوت  ْنِذرَ   َحْوهَلَا  َوَمنْ   اْلق َرى  أ مَ   لِت  ْنِذرَ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

ا  قَ ْوًما  بِهِ   َوت  ْنِذرَ   اْلم َتِقيَ   بِهِ   لِت  َبشِ رَ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا)   ،(7  آية   الشورى)(  الَسِعيِ  (.  97  آية  مرمي)(  ل دًّ

 . لعلهم يعقلونه    العربية   ِبلل غة   اّلل    جعله

 من  اْلق ْرَءان  فهم  أو  منه   القراءة  أو(  اْلِكَتابِ   أ م ِ )  احملفوظ   الل وح  إىل  الوصول   إمكاني ة  البشري ة   على   يستحيل  

 َلَديْ َنا اْلِكَتابِ  أ م ِ  ِف   َوِإنَه  * تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً  َجَعْلَناه   ِإنَ ): ُمم د العرب    سول ر  ال على  عربي اً   تنز له قبل

الذي َحِكيم    َلَعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  )    .  (4-3آية    الزخرف)(  َحِكيم    لََعِلي   (؛ أي هو بكَلم للا 

 أم  إىل   سب ن    ِب ا  يكون  ما   أشبه   وهذا.   اْلَِكيم  لََعِلي  يعجز البشر عن إدراكه كعجزهم عن إدراك ذات للا ا

ْدرَاك(  اآْلِخَرة  الَدار  ِف )  نفيها  من   عائشة   املؤمني  ه وَ   َما  َعَلى  َواْْلَََلل  اْلَعَظَمة   ر ْؤيَة  ِبَْعَن   ه وَ   اَلِذي  ّلل    اإْلِ

 . ِلَشْيء    َوَل   لِْلَمََلِئَكةِ   َوَل   ِلْلَبَشرِ   ُم ِْكن   َغْي  َذِلكَ   فَِإنَ   َعَلْيِه؛ 
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 خَطر   ول  ،  ْسعتْ   أذ ن    ول  ،  رأت  عي    ل  ما  ):    رسول ه    أخِب  كما  اْلن ة؛   ف  لعباده  أعد    الذي   ّلل    اْلمد  

 أبعد   فاهلل   اْللق؟  مشاِبة  عن  اّلل    بتنزيه   ِبلكم   فما  ،كذلك  املخلوقة   اْلن ة  كانت  فإذا(.     َبشر    قلبِ   على 

 كصفته  ليس  سبحانه    .(11  الشورى ( )اْلَبِصي    الَسِميع    َوه وَ   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ ):  سبحانه  وأبعد   الشبه   من

 القوم  بلغة   وحيه (  يصي  )  جيعل   سبحانه   فاّلل  .     كَلم  َكِمْثِلهِ   لَْيسَ (  صفته)   اّلل    كَلم   وكذلك   صفة، 

َ  قَ ْوِمهِ  بِِلَسانِ  ِإَل  َرس ول   ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما):  تيسياً  املخاطبي  رواه ما األحاديث ومن .  (4 إبراهيم( )هَل مْ  لِي  َبيِ 

( قوِمهِ   بِل َغةِ   إَل   نبيًّا   تعاىل  للا    يبعثِ   مل )  :   رواية   وف.   (9) (  قوِمه  بل غةِ   إَل   نبيًّا  للا    يبَعثِ   مل )  : الغفاري  ذر  أبو

ه مْ   ر س ًَل   ِإلَْيِهمْ   ي  ْرِسل   أَنَه    ِبَْلِقهِ   تَ َعاىَل   ل ْطفه   ِمنْ   َهَذا.   (10) ه مْ   لِيَ ْفَهم وا  بِل َغاِِتِمْ   ِمن ْ  أ ْرِسل وا  َوَما   ي رِيد ونَ   َما  َعن ْ

 . ِإلَْيِهمْ   بِهِ 

َلَها  اأْلَْْسَاءَ   آَدمَ   َوَعَلمَ ):    م والتعل    ِبلعلم  املَلئكة  على  اإلنسانَ   زَ مي     ّلل    اْلمد  اْلَمََلِئَكةِ   َعَلى   َعَرَضه مْ   ث َ   ك 

ت مْ   ِإنْ   َهؤ َلءِ   ِبَِْْسَاءِ   أَنِْبئ وِن   فَ َقالَ   (31  البقرة)(  َصاِدِقيَ   ك ن ْ

 َوَيْسِفك   ِفيَها  ِسدي  فْ   َمنْ   ِفيَها  َأََتَْعل  :    اْلَقائِل ونَ   اْلَمََلِئَكة   أَي  َها  َعَلْيك مْ   َعَرْضته  َمنْ   ِبَِْْسَاءِ   أَنِْبئ وِن   فَ َقالَ 

َماء ت مْ   ِإنْ    ؟الدِ   َوَأْفَسد وا   َوذ ر ِيَته  َعَصاِن   َغْيك مْ   ِمنْ   اأْلَْرض  ِف   َخِليَفيِت   َجَعْلت   ِإنْ   َأن ِ   ِقيلك مْ   ِف   َصاِدِقيَ   ك ن ْ

َماء  َوَسَفك وا ت مْ   َفِإَذا.   َوالتَ ْقِديس  ِِبلتَ ْعِظيمِ   َأْمِري  َواتَ بَ ْعت مْ   َأطَْعت م وِن   ِفيَها  َجَعْلت ك مْ   َوِإنْ   الدِ   تَ ْعَلم ونَ   َل   ك ن ْ

 ملَْ   اَليِت   اْلَكائَِنة  اأْل م ور  ِمنْ   َمْوج ود  َغْي   ه وَ   ِبَا  فَأَنْ ت مْ   ت َشاِهد وهَن مْ   َوأَنْ ت مْ   َعَلْيك مْ   َعَرْضت   اَلِذينَ   َهؤ َلءِ   َأْْسَاء

 
إسناه  رجال  ثقات رجال حكم احملدث: ،3561الصفحة أو الرقم: -السلسلة الصحيحةاملصدر: -األلباين  احملدث:  الراوي:   9

 البخاري
 صحيححكم احملدث:، 5197الصفحة أو الرقم: -صحيح اجلامعاملصدر: -األلباين احملدث: أبو ذر الغفاري الراوي:  10
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( اْْلَِكيم    اْلَعِليم    أَْنتَ   ِإَنكَ   َعَلْمتَ َنا  َما  ِإَل   لََنا  ِعْلمَ   َل   س ْبَحاَنكَ   قَال وا):    َعاِلِميَ   َغْي   َتك ون وا   َأنْ   َأْحَرى  ت وَجد

 (.32  البقرة)

اآليتان  69( )اْلاقة س  ت  ْبِصر ونَ   َل   َوَما*    ت  ْبِصر ونَ   ِبَا  أ ْقِسم    َفََل ) :  امللك  مالك  ّلل    اْلمد  ،39-38)   .

( تَ ْعَمل ونَ   َعَما  بَِغاِفل    رَب كَ   َوَما  َعَلْيهِ   َوتَ وََكلْ   َفاْعب ْده    ك ل ه    اأْلَْمر    ي  ْرَجع    َوِإلَْيهِ   َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   َغْيب    َوّلِلَِ )

 وال يت  ْساء  كل    بي   مسافات   توجد)  وفتق  طباق  ْساوات   سبع    به   حتيط    املرئي  الكونإن      .(123  هود )

 ،   دينا  وِبإلسَلم  ،  رِب   ِبهلل   رضي   من !    سعيد أِب  َّي)  : مستوَّيت  وهي  الس ماوات،  فوق  واْلن ة    (. تعلوها

: قال  ث .    ففعل !  للا  رسول  َّي.    علي   أعدها :    فقال.    سعيد   أبو هلا  فعجب  اْلنة  له  وجبت  ،   نبيا  وِبحمد

 ؟  هي   وما :    قال   ،   واألرض  السماء  بي  كما درجتي  كل   بي  ما .    اْلنة   ف  درجة مائة  العبد  ِبا يرفع  وأخرى

 . (11) (   للا  سبيل ف  اْلهاد . للا  سبيل   ف اْلهاد:   قال!    للا  رسول   َّي

 ،   وسلم  عليه  للا  صلى  للا  رسول  أتت  حارثة أم  أن):  ، كما جاء ف اْلديث    والفردوس فوق ذلك كل ه

 ، قليب  من  حارثة  موقع  علمت   قد   ،   للا  رسول  َّي :    فقالت ،  سهم   غرب   أصابه  ،   بدر   يوم   حارثة  هلك  وقد

 إهنا  ؟   هي  واحدة  أجنة  ،   هبلت  ) :هلا  فقال  ؟  أصنع   ما  ترى  سوف   وإل  ،   عليه  أبك   مل اْلنة  ف  كان  فإن

 والعرش  فوق كل  هذا اْللق العظيم.    . (12) ... (   األعلى  الفردوس  لفي   وإنه ،   كثية  جنان

وعلى   تشك ل عربي اً  نزل  القرءان  أن   نعلم  بينما  العربي ة.   الل غة  الس ور فقط نصف حروف  فواتح  حروف 

الل غة  العرب  ول تتحق ق اإلِبنة إل جبميع حروف  الت نزيل  سبعة أحرف تيسيًا وتفصيَل وبيانً.  ول يكون 

 ف أصله لَْيسَ  )وهو صفة من صفاته(  العربي ة.  وِبلتايل فإن  حروف فواتح الس ور تشي إىل أن  كَلم اّلل  

 
  1884الصفحة أو الرقم -الصحيح  املسند :املصدر -مسلم  :احملدث -صحيح  :الدرجة  -اخلدري  أبو سعيد :الراوي  11
  6567الصفحة أو الرقم -اجلامع الصحيح  :املصدر -البخاري  :احملدث -صحيح  :الدرجة  -أنس بن مالك  :الراوي  12
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واإلبتعاد  )ف كَلمه وف سائر صفاته(  .  فالس ر  األو ل ف حروف فواتح الس ور هو تنزيه اّلل   َشْيء    َكِمْثِلهِ 

 معن   ف   وليس   اْلقيقة،   على   هي   كيف   أي   الصفة،  وحقيقة  كيفي ة   ف   يكون  الذي   والتمثيل   التشبيه عن  

 َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )  وللا   يشاهده،   ما   على   الشيء  يصف  فاإلنسان  تشبيه،   الكيفية   ف  واْلوض    .الصفة

 .(11  الشورى( )اْلَبِصي    الَسِميع    َوه وَ 

 الَكِثي )  اّلل    كَلم  ِمنْ   َقِليل  القرءان العظيم هو   ه على رسله بلغة القوم حّت يعقلوا اْلطاب.وحيَ   للا    وينز ل  

عليه وسل م( اّلل   على رسوله ُمم د )صل ى  بواسطة جِبيل  عربي ا  اّلل   وحيا  أنزله  )والَلهنائي(   َجَعْلَناه    ِإنَ   : 

َيكننا القول أن بعض مراد للا ف حروف فواتح السور هو اإلشارة إىل حالة تتعذ ر معها (.   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً 

لقد كان هذا التنزيل     .على ُمم د عليهما الس َلم بلسان عرب  نزول جِبيل به اإلِبنة ؛ وهي حالة ما قبل  

ً ولزماً حّت يتمكن من فهم   الذين أنزل إليهم   اْلق ْرَءانإىل لغة بشري ة سهلة ميس رة )اللغة العربية( ضرورَّي 

.  ومن بعد أيت دور العرب ف أن يبلغوه هم كذلك إىل العامل أمجع.  ومثال للتقريب: كما الكرمي  اْلق ْرَءان

الكتابة  على صورة  للبشر  يتأتى  ل  فهم كَلم للا  فإن   فكذلك  الدنيا،  اْلياة  ُمكنة ف  غي  رؤية للا  أن  

أنزل للا   أن  الر ِبنية  العناية  اللوح احملفوظ.  فكانت  اليت ف  الكتابة ف   عن مرتبةالكرمي    ْرَءاناْلق  وهيئتها 

اللوح احملفوظ إىل مرتبة اللغة العربية )التيسي: بلسان عرب مبي(.  هذا هو الوحي؛ تيسي الكتاب بلغة 

القوم املخاطبي؛ بعد أن كان ف اللوح احملفوظ ف مكان علي  ليستطيعه البشر؛ وبكيفية ل يتسن للبشر 

 قراءته. 

 لَِبَشر   َكانَ  َوَما) :  الوحي خَلل من  إل   للا يكل مه ل( رسول أو ملكا) للا  خلق  من  أحداً  أن   سبق  ُم ا يتبي  

( َحِكيم    َعِلي    ِإنَه    َيَشاء    َما  ِبِِْذنِهِ   فَ ي وِحيَ   َرس وًل   ي  ْرِسلَ   َأوْ   ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا  ِإَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    َأنْ 
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 إىل الوصول  يستحيل حيث) الوحي قبل  ما حالة  تصف السور فواتح حروف فكأن  .  (  51 آية الشورى)

 َوِإنَه  )  : والتنزيل  الوحي  بعد   ما  حالة   تصف   مباشرة  بعدها   وما (  منه  القراءة  البشر  على   ويتعذ ر   احملفوظ   الل وح

( م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى *    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل  

فهمه(  192- 195  الشعراء) من  تتمكنوا  حّت   لََعَله مْ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا):  الكرَية  واآلَّيت.     ؛ 

 يَ َتذََكر ونَ   لََعَله مْ )    يَ ْقَرؤ ه    َمنْ   َوَعَلى   َعَلْيك   بِل َغِتك   َسَهْلَناه    َأيْ ,    اْلق ْرَءان  يَ ْعِن (.  58( )الدخان آية  يَ َتذََكر ونَ 

َزِجر ونَ   يَ َتِعظ ونَ   َأيْ (    فَِإََنَا):  هيئته اليت سبقت تنز له عربي ا  على  فهمه  أو   قراءته   هلم   ليتيس ر   كان  وما.   َويَ ن ْ

آية    (ل دًّا  قَ ْوًما  بِهِ   َوت  ْنِذرَ   اْلم َتِقيَ   بِهِ   لِت  َبشِ رَ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    بِِلَساِنك   بَ يَ َناه    يَ ْعِن   اْلق ْرآن  َأيْ (.  97)مرمي 

(.  13)   فَ ْهمه  َعَلْيِهمْ   لَِيْسه ل  اْلَعَرب   ِبِلَسانِ   َعَلْيك  أَنْ َزْلَناه    َوِقيلَ   َوَتَََمَله    َتَدبَ َره    َمنْ   َعَلى  َسْهًَل   َوَجَعْلَناه    اْلَعَرِب  

.    ( 40،  32،  22،  17)القمر اآلَّيت رقم:    (م دَِكر    ِمنْ   فَ َهلْ   لِلذ ِْكرِ   اْلق ْرَءان  َيَسْرنَ   َولََقدْ ):  تعاىل  وقوله 

ل يسمع ميس را مفهوما إل بعد اكتمال التنز لت   اْلق ْرَءانتكر رت هذه اآلية أربع مر ات ؛ ومن الس ر أن   

 العربي ة  ِبلل غة  املعجز  اّلل    كَلم   مرتبة   إىل  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي  اّلل    كَلم  مرتبة  عن   تنزله:   لْ األ وَ   األربع

 نزول .     اّلل    من (  عربي اً )  اْلق ْرَءان  جِبيل  وْساع  احملفوظ  الل وح  إىل(  عربي اً )  تنز له   (.َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )وال ذي  

 وهو  قرأه   ِبن   ،   املرسلي  سي د   قلب   على   أنزله  الس َلم؛  عليهما   ُممد   الرسول  على (  عربي اً )  ْلق ْرَءانِب  جِبيل

 (. وسل م  عليه   اّلل    صل ى)  ُممد   الرسول   من   اْلق ْرَءان  الص حابة   ْساع .  قلبه  ف  ثبت  حّت   ويعقل  يسمع

 
 108، ص  11، ج 6تفسري القرطيب: م  13
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،  بن   ُممد   الكرمي،  الر سول  اْللق   خي  على   التسليم   وأت    الصَلة   وأفضل هذا    والنبيي،   الر سل  خات  عبداّلل 

(.  مبي ضَلل   لفي قبل من  كانوا  وإن واْلكمة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آَّيته  عليهم  يتلو) األميي ف  بعثه

 . وعدته  ال ذي  ُمموداً  مقاماً   وابعثه   والفضيلة   الوسيلة   ُممداً  آت  أللهم  
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 األول   الفصل

 املسألة   مقد مات 

 اْلق ْرَءانتشي إليها حروف فواتح السور، وفهم تنز لت  قد  اليت األسرار  بعض  لفهم  ُماولة  البحث  هذا أيت

 ، وجعله عربي ا ، ونسأل للا تعاىل التوفيق والس داد.

 مقّدمات في مجال الكمبيوتر : المبحث األّول 

 األو ل: املقصود بتنزيل برجمية أو نص  ما على الكمبيوترالفرع  

وهنا مثال آخر من شأنه أن يلقي ظَلًل على مفهوم التنزيل ؛ وذلك من خَلل بيان املقصود بتنزيل برجمية 

 أو نص  ما على الكمبيوتر.

 )download  )http://en.wikipedia.org/wiki/Downloadتنزيل ترمجتها هي :  

التحميل ف شبكات الكمبيوتر، يعن استقدام البيانت إىل النظام احمللي من نظام بعيد، أو الشروع ف مثل 

يؤديها خادم  أن  البيانت منه: َيكن  الذي َيكن حتميل  البعيد  للنظام  أمثلة  للبيانت. هنالك  النقل  هذا 

 ، أو خادم الِبيد اإللكرتون، أو أنظمة أخرى ُماثلة. FTP( أو خادم  webserverالشبكة )

 و التحميل َيكن أن يعن أي ملف متوف ر للتنزيل أو ت تنزيله، أو عملية استقبال هذا امللف. 

)امل احململة  ِبلبيانت  لفرتة ويقصد  األقل  على  أو  دائم،  بشكل  يتم ختزينها  اليت  تلك  املستلمة(  أو  رسلة 

 زمني ة. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Download
http://en.wikipedia.org/wiki/Webserver
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 Data Storage)  (14)  البيانات تخزين وسائط الفرع الثاني: تطور

Developments ) 

 لفرتة  املعلومات   ختزن  وكانت  للبيانت   ختزين  أجهزة  أول  هي   (Storage pipeline)  التخزين   أنبيب

 . ميجاِبيت  1  عن   تزيد  ل   ؛جدا  قليلة  ختزينية   وبسعة   الساعات  تتجاوز   ل مؤقتة

 بفرتة   اآللية   اْلاسبات  وجود   قبل   املثقوبة   البطاقات  عرفت   (punched cards)  املثقوبة   البطاقات

 كتابة   ف  كبي   بشكل  استخدمت   اْلاسبات   عصر  بداية   ومع  املعلومات   لتخزين   تستخدم   وكانت  طويلة

 . السبعينيات  منتصف حّت  املعلومات  وختزين  اْلاسب  برامج 

 اْلاسبات   عصر   قبل  كانت  و   مثقوبة   ورقية  أشرطة   هي (punched tape)   املثقوبة   األشرطة

 ف   اْلاسبات  ظهور  بعد   واستخدمت  التليغراف  أجهزة  وخصوصا  التصالت  ف   أساسي  بشكل   وتستخدم

 . املعلومات   ختزين  ف استخدامها  إىل  ِبإلضافة  أساسي  بشكل   الِبامج  كتابة

 ظهور  منذ   استخدمت   وقد  (Magnetic drum memory) املمغنطة   السطوانة   ذاكرة

 صغر   وكذلك   املستمر   دوراهنا   بسبب   الضوضاء  عيوِبا  أهم   من وكان  الستينيات   بداية   حّت   األوىل   اْلاسبات

 . فيها  التخزينية   املساحة

 
14  
http://wikitaibah.wikispaces.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%
A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7
%D8%AA 

http://wikitaibah.wikispaces.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://wikitaibah.wikispaces.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://wikitaibah.wikispaces.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 منتصف  منذ  املعلومات   لتخزين  الصلبة  األقراص  استخدام  بدأ (Hard disk) الصلبة   األقراص

 اْلجم   كبية  كانت  البداية  ف  أهنا  إل  فيها  املعلومات  ْلفظ  الكبية  وسعتها  كفاءِتا  ومع  اْلمسينيات

 . والضخمة  املركزية   اْلاسب  أجهزة  على الثمانينيات   بداية  حّت  استخدامها  قتصروا  الثمن  وغالية

 به  يوجد ل ولكن للبيانت ختزين   جهاز عن   عبارة(SSD- Solid State Drive) الصلبة  األقراص

 ،  اْلالية  التخزين  وسائط  ف  هامن  بكثي  أكِب  سرعة ب  املعلومات  قراءة  من  ن مك    اُم    ،  تتحرك   ُمغنطة   أقراص

 األقراص   على   املعلومات   عن   البحث   بعملية   تقوم  اليت  املغناطيسية   اإلبرة  إزالة  متت  أنه   إىل  ِبإلضافة   هذا

 . الصلبة 

: اْلارجي  القطر : (Floppy Disk) مرن   قرص  ( Portable disk) احملمولة   التخزين   وسائل

 . ميجاِبيت   1.44:    التخزينية   السعة   / بوصة  3.5

 أكِب   التخزينية  سعته   ولكن   الشكل  ف  املرن  القرص  يشبه  هو  : (Zipped Disk)  املضغوط  القرص

 . سرعته  وكذلك  املرن  القرص   سعة   من   بكثي

 ( CD-ROM- Compact Disk Read Only Memory) املدمج   الضوئي   القرص

 للكتابة  قابل  خاص  صبغ  من  بغَلف  ة ومطلي    البَلستيك  من  مكونة  الشكل  دائرية  اسطوانة  عن   عبارة   هو:

 .  حلزون  بشكل   ِبلليزر  اْلرق  طريق   عن  تتم  واليت

 ف   الضوئي   القرص   يشبه   وهو: (DVD- Digital Versatile-Video Disk) فيديو  قرص

 القرص   سرعة  من  أكِب  سرعتها  وكذلك   الضوئي   القرص   سعة   من  بكثي   أكِب  التخزينية   سعته   ولكن  الشكل

 .  الضوئي
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 ((15: )من ويكيبيدَّي، املوسوعة اْلرة)   ray) :-(Bluقرص بلوراي  

ويستخدم   DVDهو اْليل األحدث واملطور من  (  Blue ray)  األزرق قرص الشعاع    أو   قرص بلوراي 

الكتابة والقراءة على الطبقة (  16)   جيجا  25وتبدأ املساحة التخزينية من    .  تقنية الشعاع األزرق لعملية 

ومستقبَلً سوف يكون    .dual-layer)  )جيجا على الطبقتي    50و    (single-layer)الواحدة  

 . جيجا للطبقة الواحدة نظرًا لسهولة إضافة املساحات ف القرص  100هناك مساحات تبدأ من  

البلو للتخزين  (  BDأو    ray Disc-Blu)راي    -أقراص  بصري  قرص   الليزر   تقنيةستعمل  ويهو 

متكننا هي  ، ف  DVDاملستعمل ف األقراص املضغوطة وأقراص    األْحر  الليزر عتِب أدق من  ت  يتال  األزرق

 . من ختزين قدر أكِب من املعلومات ف الوجه الواحد  

 (Blue ray)أنواع اقراص البلوراي    

ROM-BD  :  وأي جمال فيه حفظ   الِبامج   وأسطوانت فقط للقراءة وسوف تكون لألفَلم واأللعاب

 حقوق 

R-BD  :  للتسجيل عليه بصيغةHD    الكتابة مرة )  ِبْلاسباْلاصة ِبلفيديو وكذلك البيانت اْلاصة

 ( واحدة فقط

RE-BD  :  يعن يدعم خاصية الكتابة مرة اثنية واثلثة   املسجلة  البيانت تستطيع التعديل على 

 
15   
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D9%84%
D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A 

 مليار =  G.  (G)ورموها    Giga :ابإلجنليوية  16

http://ar.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A
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 على ختزين أفَلم الفيديو(  Blue ray)  راي   -البلوقدرة  

 23على قرص ذو طبقة واحدة و    definition-HD (high)   الدقة  عاليةساعات بصيغة    9ِبدود  

 . SD (standard-definition) ساعة بصيغة عادية تسمى  

 سعة التخزين والسرعة 

البلو الواحدة    -قرص  أكثر من  (  التخزين على وجه واحد)راي ذو اْلهة  أو جيجا    25يستطيع ختزين 

للقرص ذو الطبقتي جيجا   50، و MPEG-2صوات وصورة مشفرا على هيئة   HD-TVساعتي من 

(  x1 == 36Mo/sec) هي    النقل سرعة  .  صوات وصورة  TV -HDساعات من بث   4يعادل    أو ما 

تدعم   أقراص  توجد  البلو(  x2 == 72Mo/sec) لكن  ِبقراص   -أقراص  وستتبع  حاليا  متوفرة  راي 

وقد جنح فريق من علماء     .2005راي ف نوفمِب    -قابلة إلعادة الكتابة حيث ت نسخ أول قرص بلو

العاصمة  ف  التقنية  للجامعة  التابع  البصرية  التقنيات  أطلقوا   معهد  جديدة  تقنية  تطوير  برلي ف  األملانية 

ختزين  "  Microholas"عليها   إمكانية  نوع    أسطوانةعلى  جيجا    500تتيح  من  أو   DVDواحدة 

راي" ِبستخدام".  بلو  التقنية  هذه  عِب    كوسيطِبلكامل    األسطوانة  وتعمل  طبقات    بناءختزين  ل  مخسة 

DVD   ُمتلفة  موجات ِبطوال    الضوء، تعكس مجيعها . 

Holographic data storage 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_data_storage)  

Holographic data storage 

(http://en.wikipedia.org/wiki/

Holographic_data_storage) is 

a potential technology in the 

 ختزين البيانت الثَلثي األبعاد 

ا تقنية   ف جمال تكنولوجيا ختزين   القدرةعالية  إهن 

البيانت للسعات العالية يسودها حاليا التخزين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_data_storage
http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_data_storage
http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_data_storage
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area of high-capacity data 

storage currently dominated 

by magnetic and conventional 

optical data storage. Magnetic 

and optical data storage 

devices rely on individual bits 

being stored as distinct 

magnetic or optical changes 

on the surface of the recording 

medium. Holographic data 

storage records information 

throughout the volume of the 

medium and is capable of 

recording multiple images in 

the same area utilizing light at 

different angles (Figure 1.1) 

ختزين  أجهزة  التقليدي.  والبصري  املغناطيسي 

تعتمد ِبلطريقة  البيانت   والبصرية  املغناطيسية 

ختزينها كتغيات  يتم  اليت  الفردية  البتات  على 

( متمايزة  بصرية  أو  ( distinctمغناطيسية 

( التسجيل. ف و (  surfaceعلى سطح  سط 

حالة ختزين البيانت الثَلثي األبعاد يتم  تسجيل 

حجم  أحناء  مجيع  ف  وختزينها  املعلومات 

(volume وَيكن  ، التسجيل  وسط   )

املنطقة  نفس  ف  متعددة  صور  تسجيل 

ُمتلفة  زواَّي  ف  يسقط  ضوء  من  ِبلستفادة 

، وذلك ِبلستفادة من مقس م   (.1.1  الشكل)

 (.beam splitterالضوء )

 

بطريقة  املعلومات  ختزن  والضوئية  املغناطيسية  البيانت  ختزين  سجَلت  أن  حي  ف  ذلك،  إىل  ِبإلضافة 

خطية )زمن خاص  لكل بت(، فإن  التخزين الثَلثي األبعاد قادر على تسجيل وقراءة املَليي من أل بت 

ختزين البيانت البصرية أكِب من تلك اليت حققتها  بسرعة  ف نفس الوقت، ُما يتيح معدلت نقل بيانت  

 واملغناطيسية التقليدية. 

1× at 36 Mbps (4.5 MBps) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data
holographic%20recording.htm
holographic%20recording.htm
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2× at 72 Mbps (9 MBps) 

4× at 144 Mbps (18 MBps) 

6× at 216 Mbps (27 MBps) 

8× at 288 Mbps (36 MBps) 

12× at 432 Mbps (54 MBps) 

1x    :  ِبإلجنليزية   تقابل  ميغا)    . ميغا ف الثانية  36يعن أن سرعة نقل البيانت تصل إىل: Mega   أو 

 . (مليون M =  الرمز

2x    :  ميغا ف الثانية السرعات ف األعلى خاصة ِبل     72يعن أن سرعة نقل البيانت تصل إىلDVD ،

CD   . 

البيانت ف   و ل:    Blu-rayي على سرعة اْلهاز اْلاص ِبل   تعتمد بشكل كل    Blu-rayسرعة نقل 

فإن سرعة نقل البيانت   ، لفة ف الثانية  10000سرعة دوران القرص داخل القارئ تصل إىل    أن  نافرض

 .   2xو    1xعلى القرص   السرعةلذلك َتد  .   ميغا ف الثانية  400ستقفز إىل  

وتقوم السطوانت التقليدية بتخزين املعلومات بشكل جزئي على السطح وهو ما يساهم ف توفي املزيد 

للنسخ كما   اْلديدة إمكانية استخدامها مع السطوانت القابلة من مساحات التخزين، كما تتيح التقنية  

 .ف الثانية  50Mbَيكن للجهاز القارئ نقل البيانت بسرعة  

 

. مربعة  بوصة  لكل  تياِبيت  Seagate  1  قق حت

 ف   60TB  كتبم   سطح  حملركات  نستعدو 

Seagate Achieves 1 Terabit per 

Square Inch; We Get Ready for 

60TB Desktop Drives Within the 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9
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 صانع  أول  Seagate  أصبحت :  العقد  غضون

 ية معلم  ختزين   كثافة  حققي ل  ةصلب   صاقر أ  ركُم

 بوصة   لكل(  بت  تريليون  1)  تيابت  1  قدارهام

 التخزين  سعة   ضاعفة يبش ر ِب  َنوذجا  وإنتاج  مربعة،

 وقت   ف   و   اْلالية.    الصلبة   األقراص   ركات حمل

 األقراص   ُمركات  سيتم إنتاج  العقد   هذا  من  لحق 

 إىل   تصل  عادية  غي  قدرة   مع  بوصة   3.5  الصلبة 

 ف .  التالية  10  ال  السنوات  خَلل  تياِبيت  60

 بوصة   داخل   البتات عدد    يفوق س  ، املقبلة   رحلة امل

 جمرة   ف  النجوم  عدد  القرص  مساحة  من   مربعة 

 بي   ما  الفلك   علماء  يقدرها  اليتو   التبانة،   درب

 مليار   400  و   مليار   200

Decade: Seagate has become 

the first hard drive maker to 

achieve the milestone storage 

density of 1 terabit (1 trillion 

bits) per square inch, 

producing a demonstration of 

the technology that promises 

to double the storage capacity 

of today’s hard drives upon its 

introduction later this decade 

and give rise to 3.5-inch hard 

drives with an extraordinary 

capacity of up to 60 terabytes 

over the 10 years that follow. 

The bits within a square inch 

of disk space, at the new 

milestone, far outnumber stars 

in the Milky Way, which 

astronomers put between 200 

billion and 400 billion (17). 

 

 
17 http://www.techindustriya.com/2012/03/22/seagate-achieves-1-terabit-per-
square-inch-we-get-ready-for-6tb-desktop-drives-within-the-decade/ 

http://www.techindustriya.com/2012/03/22/seagate-achieves-1-terabit-per-square-inch-we-get-ready-for-6tb-desktop-drives-within-the-decade/
http://www.techindustriya.com/2012/03/22/seagate-achieves-1-terabit-per-square-inch-we-get-ready-for-6tb-desktop-drives-within-the-decade/
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Japan has successfully tested two separate 100 terabit per second 

data links that use a single optical fiber to carry their loads (18). 

ف الثانية ، مستخدمة وصَلت بيانت من   ِبيتتيا مائة    متكنت الياِبن من النجاح ف نقل بيانت ِبعدل

 األلياف البصرية. 

 : سرعات النقل هي  

1  ×  at 36 Mbps (4.5 MBps( 

2  ×  at 72 Mbps (9 MBps) 

4  ×  at 144 Mbps (18 MBps) 

6  ×  at 216 Mbps (27 MBps) 

8  ×  at 288 Mbps (36 MBps) 

12  ×  at 432 Mbps (54 MBps) 

 التغييات 

أي ما يقارب مرة   غيغاِبيت7سم ذو جهة ختزين واحدة يتمكن من ختزين    8   راي ب   -البلو  قطرت حتديد  

, رقمية وأجهزة أخرى ال  للكاميات حيث أن هذا الشكل سيكون جيدا    HD [[DVD]]ونصف عن  

على هذه األقراص ف َتويفات أو شقوق صغية تنطلق بشكل حلزون من   يوالفيدأو    البيانتويتم ختزين  

 
18  http://www.engadget.com/2011/05/01/researchers-create-two-100-terabit-
per-second-optical-connection/ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://www.engadget.com/2011/05/01/researchers-create-two-100-terabit-per-second-optical-connection/
http://www.engadget.com/2011/05/01/researchers-create-two-100-terabit-per-second-optical-connection/
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 قراءةأو    الفيديواْلهة املقابلة هلذه الشقوق لتشغيل    قراءة  الليزر   شعاعمركز القرص حنو اْلواف، ويتوىل  

اليت َيكن ختزينها  البيانت  وكلما صغر حجم هذه الشقوق كلما زادت كمية . املخزنة على القرص  البيانت 

أقصر   wavelengthله موجة    األزرق   الليزرولذلك فإن    الليزر هلا ف دقة  على القرص مع زَّيدة مواكبة  

ترتكز دقة األشعة األصغر بدرجة أعلى (  ننومرت  650  األْحر  الليزرطول موجة  )  ننومرت  405ل تتعدى  

يتيح تتعدى بطوهلا  قراءةهلا    ُما  في وهي أصغر ِبكثر من ضع (  µm)  ميكرون  0.15  شقوق صغية ل 

 أصبح هنا   track pitch  البيانت كما أن عرض مسارات  .  DVD  الفيديوتلك املوجودة ف أقراص  

من  ميكرون   0.32 ف    0.74  بدًل  سعة .  القدَية  التقنية ميكرون  زَّيدة  أمكن  هذه  التصغي  وبقدرات 

 . التخزين بدرجات مضاعفة

. DVDميغابت ِبلثانية ألقراص    10ميغابت ِبلثانية مقابل    36من    بيانتيتميز بلو راي ِبعدل نقل  

كل   polycarbonateمن مادة  ( على شكل قرصي ُيصل التحام بينهما) بي طبقتي    البيانتوحتشر  

هلما ألنه هناك طبقة   القراءةُيصل خلل بسيط عند اخرتاق ليزر  .  DVDف أقراص    0.6  منهما بسماكة 

بي   بلووالبيانت  الليزرتقف  أقراص  املشكلة ف  توجد هذه  ول  طبقة واحدة   -،  على  تعتمد  اليت   راي 

 . البيانتْلفظ  

 تقنية غي قابلة للخدش (  Blue ray)البلوراي  

ع األخرى للمحافظة عليها من اْلدش لكي ل تضي  التقنياتيوضع على أقراص    طَلءف حي كان هناك  

طبقة    ray-Bluفإن    البيانت أمرًا صعباً أ قد وضعت  اْلدش  ُما جيعل  السابق  عليه ف  ُما كان  ْسك 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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ُما جيعله حّت بعد اْلدش قادر على اسرتجاع   ؛يعتمد على نظام تصحيح اْلطأ  Blu-rayوكذلك فإن  

 (. 19وللمزيد ف اجملال ، أنظر الر ابط )   . املعلومات التالفة

 منه   وأكثر   بل .   التطو ر  هذا  كل    ُيق ق  أن   يستطيع  احملدودة   القدرة   وصاحب  املخلوق   اإلنسان  كان  إذا

.  فما ِبلك ِبْلديث عن مستوى  (quantum computers)  ب    يدعى  ما  بناء  ث    حيث  ؛   كثيا

!  أّلل  اْلالق القوي  العزيز العليم    ليس  وِبلتايل  صاحب العلم املطلق والقدرة الَلهنائية!هو  كتابة قلم اّلل 

 اّلل    أمَره   الذي) اّلل   قلم ومستوى جنس  من  هي( املخلوق ) البشر ِبا يكتب اليت األقَلم  أن   يزعم  أن ألحد

 ننزه   أن  األوىل  فمن   البشر،   أقَلم  مشاِبة   عن   اّلل    قلم  ننز ه  كن ا  إذا  وِبلتايل(.  احملفوظ  الل وح  ف  يكتب  أن

 . البشر  كَلم  مشاِبة عن   اّلل    كَلم

 للّغات  مستويات هناك الكمبيوتر مجال  في الفرع الثالث :

 اْلاسوب   أجهزة  مع(  ما  حد    إىل)  تستخدم   اليتو   (  Pascal, FORTRAN, C)  مثل   الِبجمة  لغات

جهاز أعلى   مستوى   ذات   لغات   تعتِب   ،   املختلفة  لغة  إىل  منها  البشري  التفاهم  لغات  إىل  أقرب  وهي   ،

متتاز لغات الِبجمة هذه بسهولة قراءِتا وكتابتها وحفظها.  وحّت يفهمها جهاز    .(2.1 الشكل)اْلاسوب  

 . )20((interpreteror  compilerاْلاسوب ل بد  من ترمجتها إىل لغة اْلهاز بواسطة )

 
19  
http://www.google.jo/#site=&source=hp&q=data+storage+developments&oq=da
ta+storage+developmen&gs_l=hp.1.1 

 
20 http://www.webopedia.com/TERM/H/high_level_language.html 

http://www.webopedia.com/TERM/P/Pascal.html
http://www.webopedia.com/TERM/F/FORTRAN.html
http://www.webopedia.com/TERM/C/C.html
level%20languages.htm
http://www.webopedia.com/TERM/I/interpreter.html
http://www.webopedia.com/TERM/C/compiler.html
http://www.google.jo/#site=&source=hp&q=data+storage+developments&oq=data+storage+developmen&gs_l=hp.1.1
http://www.google.jo/#site=&source=hp&q=data+storage+developments&oq=data+storage+developmen&gs_l=hp.1.1
http://www.webopedia.com/TERM/H/high_level_language.html
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 ليس  وِبلتايل.   لل غات مستوَّيت  هناك الن اس بي التواصل  وف  لل غات،  مستوَّيت  هناك  الكمبيوتر  جمال  ف

 نفس  ومن(  األزيل)  اّلل    كَلم   جنس  من  هي (  املخلوق)  البشر  ِبا   يتخاطب   اليت  الل غات   أن    يزعم  أن   ألحد

 . اْللق   ة شاِب م  عن  اّلل    ينز ه  ل  هذا يزعم  الذي  إن  !   مستواه؟

 

 ( 1  رقم  امللحق  أنظر  التفصيل  من   ملزيد )  هناك أنواع ُمتلفة من اللغات 

 ( املتصفح  تصميم  القوة (Web languagesلغات  حيث  من  الشبكات كثيا  لغات  وتتفاوت   :

ومنها:   جافا HTML  ،XML    ،JavaScript  ،VBScript  ،PHP والتعقيد.   ،

(Java.) 

: تستخدم لكتابة الِبامج القابلة للتنفيذ.  ختتلف هذه الل غات اختَلفا كبياً من حيث القوة الِبجمةلغات  

: ومنها  )،  C  ،C++  ،Visual Basicلغة    والتعقيد.   من Javaجافا  الفعلية  النصوص  إن     .)

ر.  ومن ث تتم ( تكون ِبثابة تعليمات ف برنمج الكمبيوتsource codeاألوامر اليت يكتبها املِبمج ) 

 ترمجة هذا النص إىل شيء مفهوم وذي معن ِبلنسبة للكمبيوتر.  لكن كيف حتدث عملية الرتمجة هذه ؟ 

إىل أجزاء   َتزأة الِبنمج األصلياْلطوة األوىل للتعامل مع الِبنمج هي  تغيي حال الِبنمج:   يتضم ن األمر  

( ذات مغزى compilationأصغر.  وهذه اْلطوة ل بد  منها قبل أن يتم حتويل الِبنمج إىل شفرة ) 

منجما. القرءان  بنزول  هذا  ويذكرن  للكمبيوتر.   هي    اْلطوة    ِبلنسبة  املصدر الثانية  تشفي 

(Compiling source code  : )( يشي تشفي املصدر إىل حتويل الِبنمج األصليsource 

code وتغيي حاله. وذلك عندما يتم ترمجة األصل أو املصدر، وحتويله إىل لغة يفهمها جهاز اْلاسوب )

 )شفرة اآللة( ؛ وذلك من خَلل سلسلة اْلطوات التالية: 



 30 

املصدر  يتحو ل  الكمبيوتر.   قبل  من  ِبلفعل  تنفيذه  ليتم  وشفرة  رمز  إىل  املصدري  الِبنمج  حتويل  يتم 

(sourceبوا  )( املعاجل  أو  املرتجم  ولكنها compilerسطة  اْلاسوب.   جهاز  يفهمها  شفرة  إىل   )

(: وهو برنمج جيمع بي ُمتلف linkerليست برنجما جاهزاً بعد. ومن ث  يتم التمرير من خَلل رابط )

(. وعندما يتم executableالوحدات وملفات التعليمات الِبجمية ضمن برنمج واحد قابل للتنفيذ )

 (، يصبح الِبنمج قابَلً للتنفيذ. linkerرير البيانت من خَلل الِبنمج الرابط )مت

َتدر املَلحظة أن الِبنمج الذي يتم ترمجته على ويندوز يعمل فقط على ويندوز؛ ول يعمل على لينكس 

 مثَل. ويشبهه ف التنزيل اْلطاب بلغة القوم. 

 ( Interpreting source codeتفسير البرنامج المصدر )

البرنامج المصدر يشير إلى تحويله إلى شكل وسيط ليتم تنفيذه بواسطة    أو ترجمة  تفسير

تحويل من  بدال  مترجم  يسمى  إلى  ه  برنامج  يفعل  الجهاز    لغة مباشرة  المعالج  كما 

(compiler )إلى شفرة يفهمها جهاز الحاسوب .  والّذي يحّول  ؛ 

ال  بترجمة يقوم  ا  مترجم  )أو  األصل  إلى  لمصدرالبرنامج  أن  (  يمكن  ه  مفهّ يتشيء 

 الكمبيوتر.  

جميع تجزأة  عن    البرامج    يتّم  النظر  معالجة    يتمبينّما  ،  برمجة اللغة  بغض 

(compilation) اآلخر هابعض  (ترجمة )  بعض التعليمات البرمجية، ويتم تفسير  . 

 الحال  مقّدمات في أطوار الخلق وتغيّر:   الثاني  المبحث 

 ( 21)  (Phase transitionتغير حالة الماّدة )   :األّولالفرع 

A phase transition is the transformation of a thermodynamic 

system from one phase or state of matter to another. 

 
21  http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_transition 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_(matter)
http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_matter
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A phase of a thermodynamic system and the states of matter 

have uniform physical properties. 

During a phase transition of a given medium certain properties 

of the medium change, often discontinuously, as a result of some 

external condition, such as temperature, pressure, and others 

(Fig. 1.3).  For example, a liquid may become gas upon heating to 

the boiling point, resulting in an abrupt change in volume. The 

measurement of the external conditions at which the 

transformation occurs is termed the phase transition. 

Phase transitions are common occurrences observed in nature 

and many engineering techniques exploit certain types of phase 

transition. 

The term is most commonly used to describe transitions between 

solid, liquid and gaseous states of matter, and, in rare cases, 

plasma 

_en.svg-http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Phase_change_ حالة حتو ل 

 -املاد ة :

ويعتمد انتقال مادة .  (1.3الشكل  )  صلبة وحالة سائلة وحالة غازيةحالة  :  تتغي املادة من حالة إىل أخرى

وعندما تتغي حالة املادة قد يصاحب ذلك تولد اْلرارة أو .  ما من حالة ْلالة على درجة اْلرارة والضغط

وتتغي حالة املواد املختلفة .  ذا التحولفقد ف اْلرارة، إذ أن طاقة حركة جزيئاته تزداد أو تنقص خَلل ه

 : وسنذكر هنا بعض أنواع التغيات الفيزَّيئية     .عند درجات حرارة وضغط ُمتلف 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamic_system
Materials%20phases.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_point
http://en.wikipedia.org/wiki/Volume
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/States_of_matter
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(physics)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Phase_change_-_en.svg
Materials%20phases.htm
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 (melting and boiling)  والغليان   النصهار

اْلامد    يسخن  نقطة   (solid)  عندما  يبلغ  أن  إىل  حركة  طاقة  جزيئاته  وتكتسب  حرارته  درجة  ترتفع 

لدى  (melting)  انصهار يكون  عندئذ   جياهنا "  اْلزيئات  "  ،  عن  لَلنفصال  الطاقة  من  يكفي  ما 

 . (liquid)  فينصهر اْلامد ويصبح سائَل 

الغليان ، فتبتعد اْلزيئات بعضها ويؤدي املزيد من اْلرارة إىل ارتفاع درجة حرارة السائل إىل أن يبلغ نقطة  

 .(Gaseous)   ويتحول السائل إىل حالة غازية  ، عن البعض متاما

، تكون اْلزيئات هي املشاركة الرئيسية ف ظاهرة النصهار جزيئاتوهي اليت تتكون من    املركباتف حالة  

وِبلنسبة للمعادن كاْلديد والنحاس والذهب والفضة، فهي تتبلور وتنتظم .  وف ظاهرة الغليان(  والتجمد)

ف   بلوريالذرات  الصلبة  بناء  اْلالة  اْلركة .  ف  لطاقة  اْلاملة  هي  اْلالت  هذه  ف  الذرات  وتكون 

 . درجة النصهار ودرجة الغليان  مع طاقة الوضع ف البناء البلوري وحتدد( يةالهتزاز )

بعض املواد مثل اثن أكسيد الكربون واليود والنفثالي تتحول من غاز إىل الصلب ومن الصلب إىل غاز 

 .(sublimation)  مباشرة دون املرور ِبْلالة السائلة، ويسمى هذا التغي تصعيداً أو تسامي

 ،(شوائب)  أخرى  مواد  من   ضئيلة  مقادير  على  حتتوي  كانت  إذا  غلياهنا  نقطة  أو   مادة  انصهار  نقطة  وتتغي

  . َتمده /انصهاره  نقطة   تنخفض   اْلليد   إىل  امللح   إضافة   وعند   ، املئوي  الصفر   درجة   عند   اْلليد   ينصهر   فمثَلً 

 تقارب  تعيق   املذاب  جزيئات   ن أل  السبب  فيه   صلبة  ايونيه  مادة  إذابة  عند  نقي  سائل  َتمد  درجة   تنخفض 

 . لتتجمد  اْلزيئات   تتقارب  حّت   التِبيد  من  مزيد   إىل  حنتاج  ولذا  املذيب   جزيئات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 ف   امللح   رش  ي    ولذلك.    شوائب  ِبا  اليت  املادة  انصهار   درجة  من   أعلى  النقية   الصلبة   املادة   انصهار  درجة

 .َتمده /انصهاره  درجه   وتقليل   بسرعة   الثلج  انصهار   على  يساعد   ألنة   الثلجية   الطرقات

 . على أنه حتول املادة من اْلالة الصلبة إىل اْلالة السائلة( melting)وَيكن تعريف النصهار  

 . على أنه حتول املادة من اْلالة السائلة إىل اْلالة الغازية(  boiling)كما َيكن تعريف الغليان  

ويعرف بنفس تعريف الغليان، ولكن ف الغليان (  Vaporization)  التبخروهناك تغي فيزَّيئي يسمى  

، نقطة الغليانحتتاج املادة السائلة لتتحول إىل غازية إىل مصدر حراري كاللهب يقوم برفع درجة حرارته إىل 

ُمتلف تبخي  ِبعدل  ولكن  حرارة  درجة  أي  عند  أي  دائما،  التبخر  ُيدث  فالتبخي .  بينما  ذلك  وعلى 

 . ُيدث أيضا ف درجة حرارة الغرفة 

املرور :  (sublimation)  ميالتسا الغازية مباشرة دون  الصلبة إىل اْلالة  املادة من اْلالة  حتول حالة 

 . ِبْلالة السائلة

عندما يِبد الغاز بدرجة كافيه يتكاثف ويتحول إىل حالة سائلة، وسبب :  (condensation)  التكثيف 

.  تعود قادرة على البقاء بعيدة بعضها عن بعضذلك أنه يِبد فتفقد جزيئاته شيئا من طاقته الداخلية، ول  

 . ويتكاثف ِبار املاء، عندما يَلقي أسطحاً ِبردة

 . اْلالة السائلةإىل    غازيةاْلالة العلى أنه حتول املادة من   التكثيفوَيكن تعريف  

عندما يِبد السائل بدرجة كافيه يتجمد حيث أن جزيئاته تفقد مزيداً من الطاقة وتتغلب قوى :  التجمد  

ع بينها  فيما  إىل  التجاذب  عندئذ  الصلبة  املادة  تتحول  وغالبا  العشوائية،  حركاِتا  ويعرف .   بلوراتلى 

 . التجمد على أنه حتول املادة من اْلالة السائلة إىل اْلالة الصلبة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 : ُما سبق نَلحظ أن هذه التغيات  

 عكوسة، أي انه َيكن أن تتحول املادة من شكل إىل آخر ث تعود لنفس الشكل األول مرة أخرى   -أ

الطاقة   -ب الفيزَّيئية هي  التغيات حتتاج إىل طاقه أو ت طلق طاقة والطاقة اليت ترتبط ِبلتغيات  إن هذه 

 .اْلرارية

أن التغيات الفيزَّيئية ل يصحبها تغي ف تركيب املادة، فاملاء يتغي من شكل إىل آخر ولكن يبقى   -   ج

 . ْلزيئاته كما هو  الكيميائي  رتكيبال

 -:حالة البَلزما  

Plasma : Is a quasineutral gas of charged and neutral particles 

which exhibits collective behavior (shared, cooperative, joint, 

united) behavior. 

 ف   غاز شبه متعادل من مزيج جسيمات متعادلة وأخرى مشحونة ؛ ويبدي هذا املزيج سلوكاً مجعي اً ، كما

هم  توادِ هم  ف  املؤمني  ل  َمث: ) املؤمني وحدة   يصف الذي  الشريف اْلديث .   اْلسدِ  َمثل    ،  وتعاط ِفهم وتراْحِ 

 .(22) (  واْل َمى  ِبلَسهرِ   اْلسدِ   سائر    له  تداَعى  ،   عضو    منه   اشتَكى  إذا

Quasineutral (متعادل  ,Neutral enough so one can take : (شبه 

nnn ie  , where n  is plasma density.  But not so neutral 

that electromagnetic forces vanish. 

Collective behavior (  سلوك مجاعي): Plasma has charged particles.  As 

these charges move around, they can generate local 
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concentrations of positive or negative charge, which give rise to 

electric fields.  Motion of charges also generate currents, which 

intern generate magnetic fields.  These fields affect the motion of 

other charged particles faraway. 

Thus plasma elements affect each other even at large distances.  

Plasma in which the long-range electromagnetic forces are so 

much greater than local collisional forces is called “collisionless” 

plasma. 

Collective behavior: Means motions that depend not only on 

local conditions but on the state of the plasma in remote regions 

as well; due to long-range electromagnetic forces. 

( الكهرب  جماليها  البَلزما  )electricتول د  واملغناطيسي   )magnetic  تغطي بقو ة  يؤثران  وال ذين   ،  )

( البَلزما  تشغله  الذي  اْلي ز  ولذلك long-range electromagnetic forcesمجيع    .) 

 الشمسي ة   والرَّيح  الِبق  البَلزما  أمثلة  ومن   .الكهرومغناطيسي   للمجال  وبسرعة   البَلزما  تستجيب 

(Solar wind وأحزمة ،)  ألن  -فان  (Van Allen radiation belts :) 

Solar wind: The outer most parts of the solar corona, which 

expand past the Earth and other planets as a stream of electrons 

and ions; mostly hydrogen and helium nuclei. 

Van Allen radiation belts: Regions high  above Earth’s 

atmosphere in which charged particles are trapped by Earths 

magnetic field. 
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النجوم   .(وغَلفها  ِبطنها)   النجوم  البَلزما  أمثلة  ومن  بي  ينتشر  الذي  اهليدروجي  وكذلك جزء  كبي من 

(interstellar hydrogen.) 

 الحال  أطوار الخلق وتغيّر   : الثاني الفرع 

 َعَباس   ِاْبن   قَالَه    َعَظَمة  َأيْ   :َوقَارًا( .  14-13وح  ن( )َأْطَوارًا  َخَلَقك مْ   َوَقدْ *    َوقَارًا   ّلِلَِ   تَ ْرج ونَ   َل   َلك مْ   َما)  

:   َأْطَوارًاَونِْقَمته .    ِبَْسه   ِمنْ   خَتَاف ونَ   َل   َأيْ   َعَظَمته  َحق    اّللَ   ت  َعظِ م ونَ   َل   َعَباس  ِاْبن   َوقَالَ   َوالَضَحاك  َوجم َاِهد

 ْبن   َوَُيَْي   َوقَ َتاَدة  َوِعْكرَِمة   َعَباس  ِاْبن  قَالَه    م ْضَغة   ِمنْ   ث َ   َعَلَقة   ِمنْ   ث َ   ن ْطَفة   ِمنْ   َمْعَناه    وِقيلَ   ،   اْلال  تغي    تفيد 

 (.23زَْيد )   َواْبن   َوالس دِ ي    رَاِفع

(   َعنْ   طَبَ ًقا  )َلرَتَْكب َ   َعَباس   َواْبن   َمْسع ود   َواْبن  ع َمر   أَب و  قَ َرأَ   : "   (24)  ذكر القرطيب (.   19)النشقاق    طََبق 

 ِخطَاِبً   اْلَباء  بَِفْتحِ "    َلرَتَْكَبَ "    َواْلِكَساِئي    َوَْحَْزة  َكِثي  َواْبن   َوالَنَخِعي    َوجم َاِهد  َواِئل  َوأَب و  َوَمْسر وق   اْلَعالَِية  َوأَب و

 ُم ََمد َّيَ   َلرَتَْكَبَ :    الَشْعيب  .    َعَباس  ِاْبن   قَالَه  ,    َحال بَ ْعد   َحاًل   ُم ََمد   َّيَ   َلرَتَْكَب   َأيْ ,  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  لِلَنيب ِ 

 الَسَماء   َلرَتَْكَبَ :    َمْسع ود  ِاْبن.    تَ َعاىَل   اّللَ   ِمنْ  اْلق ْربَة  ِف ,   ر تْ َبة  بَ ْعد   َور تْ َبة ,   َدرََجة بَ ْعد  َوَدرََجة ,   َْسَاء  بَ ْعد   َْسَاء

 َوَمَرة   َكاْلم ْهلِ   َمَرة   وََكْوهنَا  َوالَطي ِ   اِلْنِشَقاق  ِمنْ   ِِبَا   تَ َعاىَل   اّللَ   َوَصَفَها   اَليِت   َحاَلِتَا  يَ ْعِن ,    َحال   بَ ْعد   َحاًل 

َهانِ   قَالَ .    َحال  بَ ْعد  َحاًل   ت  َقَلب  الَسَماء:    قَالَ "    طََبق   َعنْ   طَبَ ًقا: "    اأْلَْعَلى   َعْبد  َعنْ   ِإبْ َراِهيم  َوَعنْ .    َكالدِ 

َهانِ   َوْرَدة  َتك ون :   ْنَسان  أَي  َها  َلرَتَْكَبَ   َأيْ :    َوِقيلَ ;    َكاْلم ْهلِ   َوَتك ون,    َكالدِ   َكْوِنك  ِمنْ ,    َحال  بَ ْعد  َحاًل   اإْلِ

ْنَسان  أَي  َها َّيَ : "   ْوله ق َ  ِف  اْلَمْذك ور  ِلْْلِْنَسانِ  فَاْلِْطَاب .   َوَفِقيًا َوَغِنيًّا  َوَميِ ًتا  َحيًّا ث َ  م ْضَغة   ث َ  َعَلَقة   ث َ  ن ْطَفة   اإْلِ

,   ِللَناسِ   ِخطَاِبً ,    اْلَباء  ِبَضم ِ "    َلرَتَْكب َ "    اْلَباق ونَ   َوقَ َرأَ .    الَناس  َوَمْعَناه  ,    لِْلِجْنسِ   ِاْسم   ه وَ "    َكاِدح  ِإَنك

 
 547، ص  4تفسري ابن كثري:  ج  23
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 ذ ِكرَ   ِلَما ,    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   ِِبلَنيب ِ   ِمْنه    َأْشَبه   ِِبلَناسِ   اْلَمْعَن   أِلَنَ :    قَالَ ,    َحاتِ   َوأَب و   ع بَ ْيد   أَب و  َواْخَتارَه  

 َشَدائِد  ِمنْ   َحال  بَ ْعد  َحاًل   َلرَتَْكب َ   َأيْ .    ِبِشَمالِهِ   ِكَتابه  أ وِتَ   َوَمنْ   بَِيِميِنهِ   ِكَتابه  أ وِتَ   َفَمنْ   اآْليَة   َهِذهِ   قَ ْبل 

َ   َأوْ ,    اْلِقَياَمة َلك مْ   َكانَ   َمنْ   س َنة  َلرَتَْكب   َوَقدْ ,    م َراد  وَك ل ه:    ق  ْلت .    اأْلَنِْبَياء  َعَلى  َواْخِتََلق  الَتْكِذيب  ِف   قَ ب ْ

,   َعْنه    اّللَ   َرِضيَ   َجاِبر  َعنْ   َعِلي    ْبن  ُم ََمد   ْبن  َجْعَفر  َعنْ   اْْلَاِفظ  ن  َعْيم  أَب و  فَ َرَوى,    َأَحاِديث  ِبَذِلكَ   َجاَءتْ 

ْعت   قَالَ   َل   اّللَ   ِإنَ ;    َوَجلَ   َعزَ   اّللَ   َخَلَقه    َعَما  َغْفَلة  لَِفي   آَدم ِاْبن  ِإنَ : )  يَ ق ول  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ  اّللَ   َصَلى  َرس ول  ْسَِ

 َذِلكَ   يَ ْرتَِفع  ث َ ,    َسِعيًدا  َأوْ   َشِقيًّا  َواْكت بْ ,    َوَأَجله   َوأَثَره  رِْزَقه    اْكت بْ   لِْلَمَلكِ   قَالَ   َخْلقه   َأرَادَ   ِإَذا  َغْيه   ِإلَه

َعث ,    اْلَمَلك َعث  ث َ ,  ي ْدِرك  َحَّت   فَ ي َحفِ ظه    َخرآ   َمَلًكا  اّللَ   َويَ ب ْ  فَِإَذا,    َوَسيِ َئاته   َحَسَناته  َيْكت  َبانِ   َمَلَكْيِ   اّللَ   يَ ب ْ

 ح ْفَرتَه   أ ْدِخلَ  فَِإَذا,   ر وحه فَ يَ ْقِبض الَسََلم َعَلْيهِ  اْلَمْوت  َمَلك  َجاَءه   ث َ ,  اْلَمَلَكانِ  َذاِنك ِاْرتَ َفعَ  اْلَمْوت َجاَءه  

 قَاَمتْ   فَِإَذا,    يَ ْرَتِفَعانِ   ث َ ,    فَاْمَتَحَناه    اْلَقِْب   َمَلَكا   َجاَءه    ث َ ,    اْلَمْوت   َمَلك   يَ ْرتَِفع  ث َ ,    َجَسده   ِف   الر وح  ر دَ 

 َواِحد ,  َمَعه   َحَضَرا  ث َ ,  ع ن قه  ِف   َمْعق وًدا  ِكَتاِبً  فَأَْنَشطَا,  الَسيِ َئات  َوَمَلك  اْلََْسَنات  َمَلك َعَلْيهِ  ِاحْنَطَ  لَساَعةا

 فَ َبَصر ك ,    ِغطَاَءك   َعْنك   َفَكَشْفَنا   َهَذا   ِمنْ   َغْفَلة   ِف   ك ْنت   لََقدْ "    َوَجلَ   َعزَ   اّللَ   قَالَ   ث َ (    َشِهيد   َواآْلَخر   َساِئق 

َ : "    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  اّللَ   َرس ول   قَالَ [ .    22:    ق " ]    َحِديد    اْليَ ْوم : )   قَالَ "    طََبق  َعنْ   طَبَ ًقا  َلرَتَْكب 

 (   اْلَعِظيم   ِبَِّللَِ   فَاْسَتِعين وا  َعِظيًما   َأْمًرا   ق َداَمك مْ   ِإنَ : )    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  الَنيب    قَالَ   ث َ (    َحال  بَ ْعد  َحاًل 

ْنَسان  تَ ْعرَتِي  َأْحَوال  َعَلى   اْْلَِديث  َهَذا  ِاْشَتَملَ   فَ َقدْ   (.  25) َعث  ِحي   ِإىَل   خي َْلق  ِحي   ِمنْ ,    اإْلِ  ِشَدة  وَك ل ه ,    ي  ب ْ

 َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  َوقَالَ .    َشَدائِد  َهِذهِ   ِمنْ   َحال  ك ل    َوِف ,    َجَزاء  ث َ   بَ ْعث  ث َ ,    َمْوت  ث َ   َحَياة,    ِشَدة  بَ ْعد

  ( : َ َلك مْ   َمنْ   س َنن  َلرَتَْكب   َّيَ :    قَال وا(    َلَدَخْلت م وه    َضب     ج ْحر   َدَخل وا   َلوْ   َحَّت ,    ِبِذرَاع    َوِذرَاًعا,    ِبِشِْب    ِشِْبًا  قَ ب ْ
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   عبد  بن  جابر عن اجلعف  يويد بن   جابر ب   تفره  جعفر أب   حديث من   غريب
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َوال  َوَأَما:    اْلب َخاِري    َخَرَجه    ؟  َفَمنْ :    قَالَ   ؟  َوالَنَصاَرى  اْليَ ه ود,    اّللَ   َرس ول :   ِعْكرَِمة  فَ َقالَ ,    اْلم َفسِ رِينَ   َأق ْ

 َأَجل   لَه    ي  ْنَسأْ   ِإنْ   اْلَمْرء  َكَذِلكَ :    الَشاِعر  قَالَ ,    َشَباب   بَ ْعد  َوَشْيًخا,    َرِضيع  بَ ْعد   َفِطيًما,    َحال  بَ ْعد  َحاًل 

 اْلََْسن   َوقَالَ :    َعَلْيهِ  َتك ون وا   ملَْ   َأْمًرا   َتَِد ونَ   َعاًما  ِعْشرِينَ  ك ل  :   َمْكح ول   َوَعنْ   طََبق  بَ ْعِدهِ   ِمنْ   طََبق    َعَلى   يَ رَْكبْ 

 َسَقم   بَ ْعد  َوِصَحة ,    ِغًن   بَ ْعد  َوفَ ْقًرا ,    فَ ْقر  بَ ْعد   َوِغًن ,    رََخاء   بَ ْعد   َوِشَدة,    ِشَدة  بَ ْعد   رََخاء,    َأْمر    بَ ْعد   َأْمًرا:  

نْ َيا  ِف   َكان وا  قَ ْوم,    َمْنزِلَة   بَ ْعد  َمْنزِلَة :    ج َبْي   ْبن   َسِعيد:    ِصَحة   بَ ْعد   َوَسَقًما,    اآْلِخَرة   ِف   فَاْرتَ َفع وا  م َتِضِعيَ   الد 

نْ َيا  ِف   َكان وا  َوقَ ْوم ,   ,   َوَذِلكَ ,    طََبق   َعنْ   َوطَبَ ًقا ,    َمْنزِلَة  َعنْ   َمْنزِلَة:    َوِقيلَ :    اآْلِخَرة  ِف   فَاَتَضع وا  م ْرتَِفِعيَ   الد 

 ك ل    أِلَنَ ;    فَ ْوقه  َفَساد  ِإىَل   َدَعاه    َفَساد  َعَلى  َكانَ   َوَمنْ ,    فَ ْوقه   َصََلح  ِإىَل   َدَعاه    َصََلح  َعَلى   َكانَ   َمنْ   َأنَ 

نْ َيا  طََبق   ِمنْ   َولََتِصي نَ :    زَْيد  ِاْبن :    َشْكله  ِإىَل   جَيِْري  َشْيء  الَشَدائِد :    َعَباس  ِاْبن   َوقَالَ :    اآْلِخَرة  طََبق   ِإىَل   الد 

,  طََبق بَ َنات ِف   َوَقعَ :  َشِديد  َأْمر  ِف  َوَقعَ  ِلَمنْ  تَ ق ول َواْلَعَرب ,   اْلَعْرض ث َ ,  اْلبَ ْعث ث َ ,   اْلَمْوت:  َواأْلَْهَوال

,   اْْلََيات  ِمنْ   َوَأْصلَها:    طََبق   بَ َنات  َوِإْحَدى,    طََبق   أ م  :    الَشِديَدة  لِلَداِهَيةِ   ِقيلَ   َوِمْنه  ,    طََبق   بَ َنات  َوِإْحَدى

 الَتِميِمي    َحاِبس  ْبن   اأْلَق ْرَع   قَالَ ,    َوَصْفَنا   َكَما  اْْلَال:    الل َغة   ِف   َوالطََبق :    لَِتْحِويَها  طََبق  أ م    ِلْلَحَيةِ :    ي  َقال  ِإذْ 

 َوِإثْ َبات ,  اْلَعاملَ  ح د وث َعَلى  َدلِيل َأَدل   َوَغًدا  طََبق ِإىَل  ِمْنه    طََبق  َوَساَقِن  َأْشط َره   الَدْهر  َحَلْبت َقدْ  ِاْمر ؤ   ِإن ِ : 

:   ِسَواه    ِإىَل   َتْدِبيه  َأنَ   فَ ْليَ ْعَلمْ   أ ْخَرى  َحالَة  َعَلى  َوَغًدا,    َحالَة  َعَلى  اْليَ ْوم  َكانَ   َمنْ :    اْْل َكَماء  قَاَلتْ ,    الَصاِنع

,   اْلق َوة   َوَعْجز,    اْْلَاَلت   حَتِْويل:    فَ َقالَ   ؟  َصانًِعا  اْلَعاملَ   هِلََذا  َأنَ   َعَلى   الَدلِيل  َما:    اْلَورَاق  َبْكر  أِلَِب   َوِقيلَ 

 مَجَاَعة   َأيْ :    اْْلََراد  ِمنْ   َوطََبق   الَناس  ِمنْ   طََبق   َأاَتنَ :    َوي  َقال:    اْلَعزَيَة  َوَنْسخ :    النِ َية   َوقَ ْهر ,    اأْلَرَْكان  َوَضْعف 

ق ل:  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّللَ  َصَلى الَنيب   َمْدح   ِف   اْلَعَباس َوقَ ْول:   َأيْ  طََبق بََدا  َعاملَ   َمَضى  ِإَذا رَِحم ِإىَل  َصاِلب   ِمنْ  تَ ن ْ

:   َوي  َقال  اْلَفَقارَْينِ   َبْي   يَ ْفِصل  رَِقيق   َعْظم:    أَْيًضا  َوالطََبق .    ِمأْلََها  َأيْ   اأْلَْرض  ِطَباق  َيك ون.    الَناس  ِمنْ   قَ ْرن
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 َوق ِرئَ .    م ْشرَتَك  فَ ه وَ ,    اأْلَْطَباق   ِحدَوا:    َوالطََبق.    ِمْنه    م ْعَظم   َأيْ :    النَ َهار  ِمنْ   َوطََبق,    اللَْيل   ِمنْ   طََبق   َمَضى 

ْنَسان  َلَيَْكَبَ   َعَلى  ِِبْلَياءِ "    َلَيَْكَبَ "    وَ   النَ ْفس   ِخطَاب   َعَلى,    اْلَباء  ِبَكْسرِ "    َلرَتَْكِبَ "    ِف "    طََبق  َعنْ "    وَ .    اإْلِ

َ   َأيْ "    َلرَتَْكب َ "    ِف   الَضِمي  ِمنْ   َحال  َأوْ .    ِلطََبق    جم َاِوزًا  طَبَ ًقا  َأيْ "    طَبَ ًقا"    لِ    ِصَفة  أَنَه    َعَلى   َنْصب  َُمَل    َلرَتَْكب 

 ". .  اْلِقَراَءة  َحَسب  َعَلى جم َاَوزَة  َأوْ   جم َاِوزًا  َأوْ ,    ِلطََبق    جم َاِوزِينَ  طَبَ ًقا

  َكِمثِْلهِ  لَْيسَ  َّللّا   كالم وأصل حقيقة أنّ  وبيان مقدمات في الكالم واللّغات :   الثالث المبحث

 َشْيء  

 صفوان   على  سلسلة   كأنه  املَلئكة   تسمعه  اّلل    قول   :  األّولالفرع  

 ،   صفوان  على  سلسلة   كأنه  ،  لقوله   خضعان   ِبجنحتها  املَلئكة  ضربت  ،  السماء  ف  األمر  للا   قضى  إذا)  

 فيسمعها   ،  الكبي  العلي   وهو  ،  اْلق :    قال  للذي  قالوا  ؟  ربكم  قال  ماذا:    قالوا  قلوِبم  عن   فزع  فإذا

 بي  وبدد  ،   فحرفها  بكفه   سفيان   ووصف  -  بعض  فوق   بعضه   هكذا  السمع  ومسرتق   ،  السمع   مسرتق

 لسان   على   يلقيها  حّت  ،   حتته  من  إىل  اآلخر  يلقيها  ث  ،   حتته   من   إىل  فيلقيها  الكلمة  فيسمع  -  أصابعه

 مائة   معها  فيكذب  ،  يدركه   أن  قبل  ألقاها  ورِبا  ،  يلقيها  أن  قبل  الشهاب  أدرك  فرِبا  ،  الكاهن   أو  الساحر

 من   ْسع  اليت  الكلمة  بتلك  فيصدق  ،  وكذا  كذا  ،  وكذا  كذا  يوم:    لنا  قال  قد  أليس:    فيقال  ،  كذبة

 .   (26)السماء(  

 -:األمر  هذا ف( عنه اّلل    رضي)  هريرة  أبو يرويه   الذي  الصحيح   اْلديث  هذا  طرق  بعض  يلي  وفيما
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 -صفوان    على   سلسلة    كأنَه    ،   لقولِه   خ ضعانً   ِبجنحِتها  املَلئكة    ضربتِ   ،   السماءِ   ف  األمرَ   للا    قضى  إذا)  

ف ذ ه مْ   صفوان  :    غي ه  وقال :    علي    قال  اْلَقَ   قَال وا  رَب ك مْ   قَالَ   َماَذا  قَال وا  ق  ل وِِبِمْ   َعنْ   ف  ز ِعَ :    فإذا  -  ذلك   يَ ن ْ

 .(27) (  الَكِبي    الَعِلي    َوه وَ 

( َصفوان    عَلى  ِسلِسلة    كأنَه    ،  لَقولِهِ   خ ضعانً   ِبجنحِتها  املَلِئَكة    ضرَبتِ   الَسماءِ   ف  األمرَ   اّلَل    قضى  إذا)

(28)   . 

 على   سلسلة    كأنه   ،   لقوله   خضعانً   ِبجنحِتها   املَلئكة    ضربتِ   ،   السماءِ   ف   األمرَ   تعاىل   للا    قضى   إذا)  

 ،فيسمعها   الكبي    العلي    وهو  اْلقَ   قال  للذي  قالوا  ؟  رب كم  قال  ماذا  قالوا  قلوِِبم  عن  ف  ز ِعَ   فإذا  ،  صفوان  

 ِبا   يرميَ   أن  قبل  املستمعَ   الشهاب    أدرك  فرِبا  ،  آخرَ   فوقَ   واحد    هكذا  السمعَ   وم سرتقو  ،  السمعَ   م سرتِقو

 إىل   ي لق وها  حّت   منه  أسفلَ   هو   الذي   إىل  ،  يليه   الذي  إىل  ِبا  يرميَ   حّت   ي دركه،  مل  ورِبا   ،   فيحرَقه  صاحِبه   إىل

ِِبْن  أمل  فيقولون  ،  فيصد ق  كذبة    مائةَ   معها  فيكذب   ،  الساحرِ   فمِ   على  فت لَقى   ،  األرضِ  :   وكذا  كذا  يومَ   خت 

َعتْ  اليت  للكلمةِ   حقًّا فوجْدنه   ،   وكذا  كذا  يكون  .  (29) (  السماءِ   من  ْسِ 

 ف  ز ِعَ   فإذا َصْفوان   على سلسلة    كأنَه    لقولِه   خ ضعانً  أجنحَتها   املَلِئكة    ضربتِ   الَسماءِ   ف   أمًرا   اّلَل    قضى   إذا)  

 فوقَ   بعض هم  الَسمعِ   مسرتِقو  فيسَمع ها  قالَ   الكبي    العلي    َوهوَ   اْلقَ   قالوا  رب كم  قالَ   ماذا  قالوا  قلوِِبم  عن 

 على  في لقيها  حتَته  اَلذي  إىل   يلقَيها  أن  قبلَ   الشِ هاب    أدرََكه  فرَِبا  حتَته   َمن   إىل  فيلقيها   الكلمةَ   فيسمع    بعض  

 
 .7481 :الصفحة أو الرقم - صحيح البخاري :املصدر - البخاري:احملدث  27
 .77 :الصفحة أو الرقم - خمتصر العلو :املصدر - األلباين:احملدث  28
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 اَليت  الكلمة    تلكَ   فتصد ق    َكِذبَة    مائةَ   مَعها  فَيكذب    يلقَيها  حَّت   يدَرك  مل  فرَِبا  الَساحرِ   أوِ   الكاهنِ   لسانِ 

عت   .  (30) (  الَسماءِ   منَ   ْسِ 

 وراء   من   أو   وحياً   إل    اّلل    يكل مه   فَل  اإلنسان  أم ا.   صفوان  على  سلسلة   كأنه  املَلئكة  تسمعه  اّلل    قول  

 َما  ِبِِْذنِهِ   فَ ي وِحيَ   َرس وًل   ي  ْرِسلَ   َأوْ   ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا  ِإَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    َأنْ   لَِبَشر    َكانَ   َوَما : )  حجاب 

 ( .  51  الشورى)(  َحِكيم    َعِلي    ِإنَه    َيَشاء  

 اْلق ْرَءان بآيات وربطه اإلنزال : معانيالثاني الفرع 

 (31)   الكرمي؟  اْلق ْرَءان  ف   لذكرمها  نزل،  و أنزل  الفعل  بي  الفرق   ما

"أن  العرب  لسان  ف   منظور   ابن   ذكر  فقد   فرق  اللغة   علماء  بعض  ِبن  وصرح   واحد،   ِبعن  وأنزل  نَزل : 

 وجه  يذكر  ومل وأنزلت نَزلت بي  يفرق  عمرو   أبو وكان : سيبويه قال  ِبعن،  ونزله وأنزله  وتنزله: فقال بينهما، 

 ابن  قراءة  ف"  نَزلت"  ف   التكثي  صيغة  إل  وأنزلت  نَزلت  بي  عندي   فرق   ل :  اْلسن  أبو  قال  الفرق،

 اَلِذينَ   َوقَالَ ):  تعاىل  قوله   عند  الكشاف  ف   الزُمشري  وقال".   كنَزل:  أنزل  تنزيًَل،  املَلئكة  ونزل  مسعود،

 ن  زِ ل : "(32  الفرقان( )تَ ْرتِيًَل   َورَتَ ْلَناه    ف  َؤاَدكَ   بِهِ   لِن  ثَ بِ تَ   َكَذِلكَ   َواِحَدةً   مج َْلةً   اْلق ْرَءان  َعَلْيهِ   ن  زِ لَ   َلْوَل   َكَفر وا

 صيغ  من  وهي فَعَل،  وزن على   نَزل صيغة  أن إل ذكرن،  كما  كأنزل نزل  فالفعل".  غي  ل أنزل ِبعن  هاهنا

 معانيها  معرفة  وموضع  كسابقتها،   والتكثي   املبالغة  صيغ  من  ليست  وهي  أفعل،  وزن   على  وأنزل  املبالغة،
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 تناسب   ف   الدرر   نظم  تفسي   ،  كثي  ابن  تفسي   ،   القرطيب  تفسي :  أمهها  ومن  التفسي،   كتب   اْلق ْرَءان  من

 . (   الزُمشري )  املشهورة  املعروفة   الكتب   من   وغيها  .  للبقاعي  والسور   اآلَّيت

.  تنزله واستنزله وأنزله ونزله ِبعن واحد، وف التاج إن  ف احنطاط من علو  النزول: اْللول، وهو ف األصل 

ا دفعة واحدة. ...    . . . . الد رجة والر تبة واملكانة  واملَنزلَة  موضع النزول، ومن اجملاز:اإلنزال أكثري ة ولرِب 

تي الرت  أيضاً  تنزيَلً، والت نزيل   بفعل مؤث ر خارجي ، ونزله  النزول  ف وأنزله  غيه واستنزله يكون  ب.  والت نزل  

: علو   إىل سفلم ْهلة.  ويقال: نزلت عن األمِر إذا تركَته  كأن ك كنت مستعلياً عليه مستولياً. . . . ونزل من  

 (.32احندر. . . . ) 

او  ِبعن    رِب  أيت  اإلنزال  اْلالأن   )تغي    َشْيء    ك ل ِ   نَ َباتَ   بِهِ   فََأْخَرْجَنا   َماءً   الَسَماءِ   ِمنَ   أَنْ َزلَ   اَلِذي   َوه وَ : 

َوان    طَْلِعَها  ِمنْ   الَنْخلِ   َوِمنَ   م رَتَاِكًبا  َحبًّا  ِمْنه    ُن ْرِج    َخِضًرا  ِمْنه    فََأْخَرْجَنا  َوالَزيْ ت ونَ   َأْعَناب    ِمنْ   َوَجَنات    َدانَِية    ِقن ْ

(  99( )األنعام  ي  ْؤِمن ونَ   لَِقْوم    آَلََّيت    َذِلك مْ   ِف   ِإنَ   َويَ ْنِعهِ   َأَْثَرَ   ِإَذا  ََثَرِهِ   ِإىَل   اْنظ ر وا  م َتَشابِه    َوَغْيَ   م ْشَتِبًها  َوالر َمانَ 

.  وتتغي  اْلال  إذ ينزل املاء من السماء عند تكاثف ِبار املاء بسبب تِب ده أثناء صعوده ف طبقات اْلو 

 ...(  : واهلداية  الوحي   بِهِ   يَِعظ ك مْ   َواْلِْْكَمةِ   اْلِكَتابِ   ِمنَ   َعَلْيك مْ   أَنْ َزلَ   َوَما  َعَلْيك مْ   اّللَِ   َمةَ نِعْ   َواذْك ر وابنعمة 

 (.231( )البقرة  َعِليم   َشْيء    ِبك ل ِ   اّللََ   َأنَ   َواْعَلم وا  اّللََ   َواتَ ق وا

 الِبرة،  الكرام   السفرة  ِبيدي   اليت  الصحف   ف   ومكتوب   احملفوظ،   اللوح  ف  مكتوب   ألنه   كتاِبً   للا   ْساه

/   الواسطية   العقيدة   شرح . )   مكتوب   ِبعن  كتاب   فهو  املصاحف،   ف   يكتبونه   الناس   بي  كذلك   ومكتوب 

 ( عثيمي  بن  ُممد 
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)     الوسيط   املعجم)   املعان قاموس  ف   معان الكلمة نزل 
33

: ) 

َنا  م َبارًَكا َماءً   الَسَماءِ  ِمنَ  َونَ َزْلَنا : ) املطرَ  للا   نز ل .   يهبط جعله :  أنزله الَشيءَ  نَزل /  الَشخصَ  نَزل  بِهِ  فَأَنْ بَ ت ْ

) اْلَِْصيدِ   َوَحبَ   َجَنات   .   9  ق (   العربية   اللغة   معجم )  الد راجة  فوق   من  الصغيَ   نز ل :    القائل  وكقول ( 

 (.املعاصر

 َكانَ   ِإنَه    َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   ِف   السِ رَ   يَ ْعَلم    اَلِذي  أَنْ َزلَه    ق لْ : )سبحانه  قوله   ف  كما   ،   أَنزلَه :    الشيءَ   نَ َزلَ 

 (. 6  الفرقان( )رَِحيًما  َغف ورًا

 أدخلهم  واقعا،  وعاشوه  وعقوهلم   قلوِبم   وسكن  ْلق ْرَءانِب  الصحابة   آمن  ومل ا .     املنازلَ   َأحَلهم :    القومَ   نَ َزلَ   و

 رَبَ َنا  ِإنَ  اْْلََزنَ  َعَنا َأْذَهبَ  اَلِذي  ّلِلَِ  اْْلَْمد   َوقَال وا: )..   َفْضِلهِ   ِمنْ  اْلم َقاَمةِ  َدارَ  اّلل    وَأَحَلهم ،  َعْدن    َجَناتِ  اّلل   

 َواَلِذينَ *    ل غ وب    ِفيَها  ََيَس َنا  َوَل   َنَصب    ِفيَها  ََيَس َنا  َل   َفْضِلهِ   ِمنْ   اْلم َقاَمةِ   َدارَ   َأَحَلَنا  اَلِذي*    َشك ور    لََغف ور  

ََفف    َوَل   فَ َيم وت وا   َعَلْيِهمْ   ي  ْقَضى  َل   َجَهَنمَ   َنر    هَل مْ   َكَفر وا  ه مْ   خي    فاطر( ) َكف ور    ك لَ   جَنِْزي  َكَذِلكَ   َعَذاِِبَا   ِمنْ   َعن ْ

 الكافرين   مع   يكون  أن  إل    فيأب   املنز ل    اّلل    كَلم    عليه   ي عرض    ال ذي  الكافر  صورة  املقابل  وف(.   31-36

 . م ْستَ َقر هم هي والن ار  ،  َجَهَنم   اْلبَ َوار  َدار  هلم   هؤلء  ،

ا.     م َقاَمه  أقامه:    هذا  مكان  هذا  نَ َزلَ :    ويقال  آيَة    ِمنْ   نَ ْنَسخْ   َما: )  للنسخ  إشارة  فيه  املعن  هذا  أن    ولرِب 

َها ِبَْي    َنَْتِ  ن  ْنِسَها  َأوْ   ( .106  البقرة( )َقِدير    َشْيء    ك ل ِ   َعَلى  اّللََ   َأنَ   تَ ْعَلمْ   َأملَْ   ِمْثِلَها  َأوْ   ِمن ْ

 
33http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%
D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%86%D8%B2%D9%84 
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ا.    وَنا  زكا :    نَ َزلً   الَزرع    نَِزلَ   و :   ُممد   على   اْلق ْرَءان  تنز ل  لكتمال   إشارة   فيه (  وَنا  زكا)  املعن   هذا   أن    ولرِب 

ْسََلمَ   َلك م    َوَرِضيت    نِْعَميِت   َعَلْيك مْ   َوَأمْتَْمت    ِديَنك مْ   َلك مْ   َأْكَمْلت    اْليَ ْومَ ...)  واملعن ( .   3  املائدة( ) ...  ِديًنا   اإْلِ

 إنَ   وللاِ ...  : )   املغية  بن   الوليد  وهو  الكفر  رؤوس  أحد  شهد  كما  اْلق ْرَءان  حَلوة  إىل  إشارة  أيضاً   فيه  زكا

 لي حطِ م    وإنَه  ،   عليه  ي عَلى  وما  ليعلو  وإنَه  ،  أسفل ه  مشرق    أعَله  ملني    وإنَه  ،  لطَلوةً   عليه  وإنَ   ،  ْلَلوةً   لقولِه

 . (  34)   (حتته  ما

ا.  لصَلبته  مطر  َأدىن من املاء عليه   سال:  املكان   نَِزلَ  و  إَنا : )..اْلديث إىل  إشارة فيه  املعن هذا أن   ولرِب 

 .(35) ..(  .   ويقظانَ   نئًما تقرؤ ه.    املاء    يغسل ه   ل  كتاِبً   عليك   وأنزلت  .   بك  وأبتلي  ألبتليكَ   بعثتك

.  َسَقطَ :    اْلَمَطر    ونَ َزلَ .     ََثَِنَها   ِمنْ   َخَفضَ :    الِبَضاَعةِ   ََثَنَ   ونَ َزلَ .     هبط   ،   احندر :    أسفل   إىل   علو   من  نزل

 من  اْلق ْرَءان  إنزال  املعن  هذا  وف   .   س ْفل  ِإىل  ع ْلو  من   َهَبطَ :    ن  ز ولً   ونَ َزلَ .    ِاحْنََدرَ :    اْْلََبلِ   َأْعَلى  ِمنْ   ونَ َزلَ 

 املَلئكة    إل   احملفوظ   اللوح   ف   اْلق ْرَءان   لَيس  .   األرضي  العامل  إىل (  امللكوت  عامل   من)   احملفوظ   الل وح

(   اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ ):  الكرَية  اآلية   املعن  هذا  وف (.   79  الواقعة( )اْلم َطَهر ونَ   ِإَل   ََيَس ه    َل : )  املطه رون

 بل.   الفاجر  َيس ه   و   ، (  األطهار  الصحابة   أمثال  من )   الِب    فيمس ه  األرضي   عاملنا ف   وأم ا ( .   193  الشعراء)

 . سلول  بن   أب  بن  عبدللا   لوائه   ورافع  الن فاق  زعيم   ن سَخه  مس    قد   لر َِبا

 إىل  إشارة   املعنيي   هذين   ف   ولعل  .     سافر:    نَِزالَةً  فَلن    نَ َزلَ   و .     تركه :    واْلق ِ  األَمر   عن فَلن    نَ َزلَ :    ويقال

 .(  193  الشعراء( )  اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ ):    احملفوظ   الل وح  من   ؛  الر فعة  عامل من   اْلق ْرَءان  تنز ل
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ا.   َحلَ :  وفيه ،  ِبملكان  نَ َزلَ  و  ِف   َوِإنَه  ):  احملفوظ  اللوح ف  اْلق ْرَءان كتابة إىل إشارة فيه  املعن هذا أن   ولرِب 

 الَلْوح   َأيْ   اْلك ت ب  َأْصل"  اْلِكَتاب  أ م    ِف "   م ثْ َبت"  َوِإنَه  "  أي ( :  4  الزخرف( )  َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ 

)   َِبِلَغة   ِحْكَمة  ذ و"  َحِكيم"  قَ ْبله  اْلك ت ب   َعَلى"  لََعِلي  "  ِعْندنَ :    بََدل "  َلَديْ َنا"  اْلَمْحف وظ
36
). 

ًفا  حلَ :   القوم  على  نَ َزلَ   و  : يالكرَيت  ييتآلا  ف   املعن   هذا   جند   وقد .    ضي ْ

ًرا  ِإَل   َأْرَسْلَناكَ   َوَما نَ َزلَ   َوِِبْْلَق ِ   أَنْ َزْلَناه    َوِِبْْلَق ِ )    (105  اإلسراء( )  َونَِذيًرا   م َبشِ 

 ِمنْ   اْلِكَتابَ   أ وت وا  َكاَلِذينَ   َيك ون وا   َوَل   اْْلَق ِ   ِمنَ   نَ َزلَ   َوَما   اّللَِ   ِلذِْكرِ   ق  ل وِب  مْ   خَتَْشعَ   َأنْ   آَمن وا   لَِلِذينَ   أيَْنِ   َأملَْ )  

ه مْ  وََكِثي    ق  ل وِب  مْ   فَ َقَستْ   اأْلََمد    َعَلْيِهم   َفطَالَ   قَ ْبل    (16  اْلديد ( )  فَاِسق ونَ  ِمن ْ

 على   تنز له   خَلل   من  الكتاب   إليكم   نَ َزلَ (.   10  األنبياء( )تَ ْعِقل ونَ   َأَفََل   ِذْكر ك مْ   ِفيهِ   ِكَتاِبً   ِإلَْيك مْ   أَنْ َزْلَنا  لََقدْ )

 .   رسولكم

ا.     ح ْكَمه    قَِبلَ :    ح ْكِمهِ   َعَلى  نَ َزلَ   و .     الرْأي  ف   وافقه :    زميله   ِإرادة  على   نَ َزلَ   و  نزل  القول   أن    ولرِب 

 املعنيي  هذين  ف و .   لغتهم  قبل   أي :    لغتهم   على   ونزل   ،   لغَتهم   لغت ه    وافقت   معناه:    العرب   بلسان  اْلق ْرَءان

 -: الكرَيات  اآلَّيت

 َأْهل  َّيَ " لََعَلك مْ " اْلَعَرب بِل َغةِ  اْلق ْرَءانلقد صي  اّلل  ( .   3( )الزخرف  تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً  َجَعْلَناه   ِإنَ )

 . )أنزله  اّلل   موافقاً للغتهم حّت يتيس ر هلم فهمه(    َمَعانِيه  تَ ْفَهم ونَ "  تَ ْعِقل ونَ "  َمَكة 

 .(2  يوسف )(  تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ )

َنا   َعَربِيًّا ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    وََكَذِلكَ )  (113  طه( ) ِذْكًرا  هَل مْ   ُي ِْدث    َأوْ   يَ تَ ق ونَ  لََعَله مْ   اْلَوِعيدِ   ِمنَ  ِفيهِ   َوَصَرف ْ
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َنا   وََكَذِلكَ )  اْْلََنةِ   ِف   َفرِيق    ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْْلَْمعِ   يَ ْومَ   َوت  ْنِذرَ   َحْوهَلَا  َوَمنْ   اْلق َرى   أ مَ   لِت  ْنِذرَ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

 .  (7 الشورى ( )الَسِعيِ   ِف  َوَفرِيق  

 بي نه  ،  إليهم   به  أْوحى  ؛  أنزله:    أنبيائه  على   كَلَمه  للا    نَزلو .     ِإلَْيِهمْ   بِهِ   َأْوَحى:    أَنِْبَيائِهِ   َعَلى  الَوْحيَ   اّلَل    نَ َزلَ 

 (.176  آية   البقرة ( )ِِبْْلَق ِ  الِكَتابَ   نَ َزلَ   اّللََ   ِبَِنَ   َذِلكَ .  )  هلم

 َلْوَل   َكَفر وا   اَلِذينَ   َوقَالَ : )  ُممد   نبي ه   قلب   على   اْلق ْرَءان  إنزال   إىل  إشارة   فيه  املعن   هذاو .    املنزل :    الن  ز ل  

)  تَ ْرتِيًَل   َورَتَ ْلَناه    ف  َؤاَدكَ   بِهِ   لِن  ثَ بِ تَ   َكَذِلكَ   َواِحَدةً   مج َْلةً   اْلق ْرَءان  َعَلْيهِ   ن  زِ لَ   حفظ  ث  .     (32  الفرقان ( 

 األنبياء( )تَ ْعِقل ونَ   َأَفََل   ِذْكر ك مْ   ِفيهِ   ِكَتاِبً   ِإلَْيك مْ   أَنْ َزْلَنا  َلَقدْ : )  واقعا  وعاشوه   ،   صدورهم  ف   اْلق ْرَءان   الص حابة  

10.) 

 َغف ور    ِمنْ   ن  ز ًل ) اْلن ة  استحقوا  الص حابة  أن   اْلق ْرَءان آَّيت    وتبي   .   وينام  فيه أْيكل للضيف ه يِ ئَ  ما  الن  ز ل   و

)رَِحيم   )  حياة  منهاج   هلم   وكان  قلوِبم   سكن  اْلق ْرَءان  ألن    ،   (32  فص لت (   ث َ   اّلَل    رَب  َنا  قَال وا  اَلِذينَ   ِإنَ : 

ت مْ   اَليِت   ِِبْْلََنةِ   َوأَْبِشر وا  حَتَْزن وا   َوَل   خَتَاف وا َأَل   اْلَمََلِئَكة    َعَلْيِهم    تَ تَ نَ َزل    اْستَ َقام وا  .   (30  فص لت )(  ت وَعد ونَ   ك ن ْ

 اإْلَِيَانَ   ِإلَْيك م    َحَببَ   اّللََ   َوَلِكنَ ...  : )  وسكنها  الصحابة   قلوب   عمر  قد   اْلق ْرَءان  ن  وإ.    الف ندق    الن  ز ل    و

 (. 7  اْلجرات( )الَراِشد ونَ   ه م    أ ولَِئكَ   َواْلِعْصَيانَ   َواْلف س وقَ   اْلك ْفرَ  ِإلَْيك م    وََكَرهَ   ق  ل وِبك مْ   ِف   َوزَيَ َنه  

( 4 الشرح( )ِذْكَركَ   َلكَ  َورَفَ ْعَنا: ) ُممد  على أنزل الذي اْلق ْرَءان يعدل عطاءً  أن   أرى  ول .  العطاء   الن  ز ل   و

 َولَِقْوِمك   َلك  َلذِْكر  َوِإنَه  : )  تَ َعاىَل   وقَالَ (.   10  األنبياء( )تَ ْعِقل ونَ   َأَفََل   ِذْكر ك مْ   ِفيهِ   ِكَتاِبً   ِإلَْيك مْ   أَنْ َزْلَنا  لََقدْ )  ،

 ( .44  الزخرف( )ت ْسأَل ونَ   َوَسْوفَ 
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 الصحابة    عد    وقد   هذا.     اْلق ْرَءان  بركة   من  أعظم   ل و .   الَِبَكة    الن  ز ل    و   ،  َفْضل ه    ،   َعطَاؤ ه  " :    َكِثي    نَ َزل ه  "  

: ح ضي    بن    أ سيد    فقال: )  التيم م  آية    نزلت  بسببها  أن ه  عائشة  املؤمني  أم    تروي.     بركة  التيمم  آية  جمر د

) ( . بركةً  فيه  للمسلمي وجعل ُمرًجا،  منه  لكِ  للا   جعل إل قط ،  أمر   بكِ  نزل  ما فوللا  خيًا، للا   جزاكِ 
37

 )

 كأهنما  القيامةِ   يومَ   َتتِيان  فإهنما .    عمرانَ   آلِ   وسورةَ   البقرةَ :    الَزهَراَوين  اقَرؤوا..  : )  آخر  حديث  وف   .

اج ان.    صوافَ   طي    من  ِفْرقانِ   كأهنما   أو.    َغيايتانِ   كأهنما  أو .    َغمامتانِ   سورةَ   اقَرؤوا.    أصحاِبما  عن  حت 

) (  . ....  بركة    َأْخَذها  فإنَ .   البقرةِ 
38

  ) . 

َزل  املكان  :    الَنِزل    أ م ِ   ِف   َوِإنَه  ):  كَلمه  وبعض    للا  أمر  بعض    فيه   نزل  احملفوظ   اللوح  ن  وإ.    كثيًا  فيه   ي  ن ْ

ًئا  َأرَادَ   ِإَذا  َأْمر ه    ِإََنَا)  لهنائي ي   وأمره   اّلل    كَلم  وإن  ( .   4  الزخرف( )  َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا   اْلِكَتابِ   يَ ق ولَ   َأنْ   َشي ْ

 يزل   مل  تعاىل   إنه.     املطلقة  واإلرادة  والنهي  األمر  صاحب  هو  سبحانه  واّلل  (.   82يس  ( )فَ َيك ون    ك نْ   لَه  

 .    اّلل    أمر  بض   يكتب   والقلم.   شاء  وكيف  شاء،  ِبا  شاء  إذا  متكلماً 

 اْلق ْرَءان   فإن    ،  واْليوان  الز رع  حياة  فيه  املطر  كان  وإذا.     املطر  كثي:    نَ َزل  ذو  أو  نَِزل    سحاب  :    ويقال

 -: اآلَّيت  املعن  هذا  وف .     واألرواح  القلوب   حياة  فيه ُمم د رسولنا  على اّلل    أنزله  الذي

َفاهل َا  ق  ل وب    َعَلى َأمْ   اْلق ْرَءان  يَ َتَدبَ ر ونَ   َأَفََل )  (.24  ُممد( ) َأق ْ
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 َوَلِكنْ   اأْلَْبَصار    تَ ْعَمى   َل   فَِإهَنَا  ِِبَا  َيْسَمع ونَ   آَذان    َأوْ   ِِبَا   يَ ْعِقل ونَ   ق  ل وب    هَل مْ   فَ َتك ونَ   اأْلَْرضِ   ِف   َيِسي وا  َأفَ َلمْ )

 (.46  اْلج  ( )الص د ورِ   ِف   اَليِت   اْلق ل وب    تَ ْعَمى 

 (.28  الر عد ( )  اْلق ل وب    َتْطَمِئن    اّللَِ   ِبذِْكرِ   َأَل   اّللَِ   ِبذِْكرِ  ق  ل وِب  مْ  َوَتْطَمِئن    آَمن وا  اَلِذينَ )

 (.82  اإلسراء( )  َخَسارًا  ِإَل   الظَاِلِميَ  يَزِيد    َوَل   ِلْلم ْؤِمِنيَ   َوَرْْحَة    ِشَفاء    ه وَ   َما  اْلق ْرَءان  ِمنَ   َون  نَ زِ ل  )

 اْلق ْرَءان  عطاء  من  أعظم  ول   ،   واملعطي   املتفض ل  نعم   هو   وللا .     والعطاء  الفضل  كثي  :    نَ َزل   ذو   ورجل  

 َوَما: )  اْللق   هداية   ف  اّلل    رعاية  ومن   ،   اهلداية  من   أفضل  عطاء  هنالك   وهل.   ُمم د  رسولنا  على   وإنزاله

*   نَِذير    ِإَل   أَْنتَ   ِإنْ   *   اْلق ب ورِ   ِف   َمنْ   ِب ْسِمع    أَْنتَ   َوَما   َيَشاء    َمنْ   ي ْسِمع    اّللََ   ِإنَ   اأْلَْمَوات    َوَل   اأْلَْحَياء    َيْسَتِوي

 أكرم  هو  ُممد  ورسولنا(.   24-22 فاطر( )نَِذير   ِفيَها  َخََل  ِإَل  أ َمة   ِمنْ   َوِإنْ  َونَِذيًرا َبِشيًا  ِِبْْلَق ِ  َأْرَسْلَناكَ  ِإنَ 

 رجل   فأاته :  قال  أعطاه،  إل   اإلسَلم   على   شيئاً   ي سأل  يكن  مل  وسلم   عليه   للا  صلى   للا   رسول   أن)  اْللق

 فإن  أسلموا  قوم  َّي:  فقال  قومه  إىل  فرجع:  قال  الصدقة   شاء  من   جبلي،   بي  كثي   بشاء  له  فأمر  فسأله،

 . (  39) (  الفاقة  خيشى  ل  من عطاء يعطي  وسلم   عليه  للا   صلى  ُممدا 

 ورزق  وعطائه اّلل   بعلم  ِبلك  ما  وأقول .   معرفة ول َعْقل    له ليس:  نَ َزل بذي وليس  ط ْعم  بذي  ليس  وفَلن  

 .   الر سل   ِبرسال  عظيم للا  وفضل  .    امللك  مالك   الر زاق

 سؤال : هل هنالك فرق بي الوحي وكَلم للا؟ 
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 َعِلي    ِإنَه    َيَشاء    َما  ِبِِْذنِهِ   فَ ي وِحيَ   َرس وًل   ي  ْرِسلَ   َأوْ   ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا  ِإَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    َأنْ   لَِبَشر    َكانَ   َوَما)

 َوَجلَ   َعزَ   اّللَ   َجَناب  ِإىَل   ِِبلنِ ْسَبةِ   اْلَوْحي  َمَقاَمات  َهِذهِ :    (40)  ( .  أورد ابن كثي51)الشورى  ( )  َحِكيم  

ًئا   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   الَنيب    َرْوع  ِف   يَ ْقِذف   اَترَة  َوتَ َعاىَل   تَ َباَركَ   أَنَه    َوه وَ   َعزَ   اّللَ   ِمنْ   أَنَه    ِفيهِ   يَ َتَماَرى  َل   َشي ْ

 فاتقوا  رزَقها تستكملَ  حّت متوتَ  لن نَ ْفًسا أنَ  ر وِعي ف  نفث  الق د سِ  ر وحَ  إنَ ):    اْلديث ِف   َجاءَ  َكَما َوَجلَ 

 َوالَسََلم  الَصََلة  َعَلْيهِ   م وَسى  َكَلمَ   َكَما"    ِحَجاب   َورَاء  ِمنْ   َأوْ "  تَ َعاىَل   َوقَ ْوله .  (  41)   ( الطلبِ   ف   وَأمجِْل وا  للاَ 

َها  َفح ِجبَ   الَتْكِليم  بَ ْعد الر ْؤيَة  َسَألَ  فَِإنَه    ْبن ِْلَاِبرِ  قَالَ  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ  َصَلى  اّللَ  َرس ول  َأنَ  الَصِحيح  َوِف  َعن ْ

ه َما  اّللَ   َرِضيَ   اّللَ   َعْبد   وراءِ   من  إل   َقط    أحًدا  للا    كلم   ما !    أِبك   به   للا    َلِقي   ِبا  أ َبشِ ر ك   َأَل !    جابر    َّي) :    َعن ْ

َتل    حت ِْييِن   رب ِ   َّي :    قال   ،   أ ْعِطكَ   َعَليَ   مَتَنَ   عبدي   َّي :    فقال  ،  ِكَفاًحا  أِبك   وكلم   ،   حجاب    ،   اثنيةً   فيك   فأ ق ْ

.  (  42) (  ورائي  َمن   فأَْبِلغْ   رب ِ   َّي :    قال.    ي  ْرَجعون   ل  إليها  أهنم   ِمنِ    َسَبق   إنه:    وتعاىل  تبارك  الرب    فقال

نْ َيا  الَدار   ِف   ِهيَ   ِإََنَا   َواآْليَة  ،   اْلَِبْزَخ  َعاملَ   ِف   َهَذا   َوَلِكنَ   ،   أ ح د   يَ ْوم   ق ِتلَ   َقدْ   وََكانَ   َأوْ "    َوَجلَ   َعزَ   َوقَ ْوله .   الد 

(.  43)   َحِكيم  َخِبي   َعِليم  َعِلي    فَ ه وَ "    َحِكيم  َعِلي    ِإنَه  .  "    الَسََلم  َعَلْيهِ   ِجِْبِيل  َكِإْرَسالِهِ " :    َرس وًل   ي  ْرِسل

 -:األمر  هذا  ف( عنها اّلل    رضي )  املؤمني  أم  عائشة  ترويه   الذي   الصحيح  للحديث  طريقي   يلي  وفيما

 للاِ   عَلى   أعظمَ   فقد   منهنَ   بواحدة    َتَكَلمَ   َمن  ثَلث  !    عائشةَ   أِب   َّي:    فقاَلت.    عائشةَ   عندَ   مَتكًئا   كنت  )

 للاِ   عَلى  أعظمَ   فقد  ربَه    رأى  وسَلمَ   عَليهِ   للا    صَلى  ُمَمًدا  أنَ   زعمَ   َمن :    قالت  ؟  هنَ   ما:    قلت    الفريَة،

،  مَتكًئا  وَك نت  :  قالَ   الفريَة، : وجلَ   عزَ   للا    يقلِ   أمل  ت عِجلين،  ول  أنِظرين!    املؤمنيَ   أمَ   َّي:  فقلت    فجَلست 
 

 155، ص  4 تفسري ابن كثري: ج  40
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 -  اآلية /    النجم  [53 / أ ْخَرى   نَ ْزلَةً   رَآه    َولََقدْ   ]  23  -  اآلية /    التكوير/    81]    اْلم ِبيِ   ِِبأْل ف قِ   رَآه    َولََقدْ 

 جِبيل    هوَ   إََنا:    فقالَ   وسَلَم،  عَليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسولَ   ذِلكَ   عن   سألَ   األَمةِ   هِذهِ   أَول    َأن:  فقالت  ؟[    13

 بيَ   ما   خلِقهِ   ِعَظم    سادًّا  الَسماءِ   منَ   منهبطًا   رأيت ه    املَرتِي،   هاتيِ   غيَ   عليها   خ ِلقَ   اَليت   صورتِهِ   عَلى   أرَه    مل   ،

 َورَاءِ   ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا  ِإَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    َأنْ   لَِبَشر    َكانَ   َوَما:  يقول    للاَ   أنَ   َتسمعْ   مل  أوَ :  فقالت  األرِض،  إىل  الَسماءِ 

:   قاَلت  ؟ [    51  اآلية/    الشورى  /   42]    َحِكيم    َعِلي    ِإنَه    َيَشاء    َما   ِبِِْذنِهِ   فَ ي وِحيَ   َرس وًل   ي  ْرِسلَ   َأوْ   ِحَجاب  

 وللا    الفريَة،   للاِ   عَلى   أعظمَ   فقد   للِا،   كتابِ   من  شيًئا  كتمَ   وسَلمَ   عَليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسولَ   أنَ   زعمَ   ومن

 اآلية /    املائدة/    5]    ِرَسالََته    بَ َلْغتَ   َفَما  تَ ْفَعلْ   ملَْ   َوِإنْ   رَبِ كَ   ِمنْ   ِإلَْيكَ   أ ْنِزلَ   َما  بَ لِ غْ   الَرس ول    أَي  َها  َّيَ :    يقول  

 يَ ْعَلم    َل   ق لْ :    يقول    وللا    الفريَة،  للاِ   عَلى  أعظمَ   فقد  ،  غد    ف   َيكون    ِبا   خيِب    أنَه    زعمَ   ومن:    قالت  ،[  67

 (.44( )  .]65  -  اآلية/   النمل/    27]    اّلَل    ِإَل   اْلغَْيبَ   َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   ِف   َمنْ 

 فَقد   منهنَ   بواِحدة    َتَكَلمَ   من  ثَلث    عائشةَ   أِب   َّي:    فقاَلت  ،  عائشةَ   عندَ   مَتكًئا  كنت    قالَ   مسروق    عن)   -

 ت ْدرِك ه    ل:    يقول    واّلَل    اّللَِ   عَلى   الِفريةَ   أعظمَ   فَقد  ربَه    رأى   ُمَمًدا  أنَ   َزعمَ   من  :   الِفريةَ   اّللَِ   عَلى  أعظمَ 

 ِحَجاب   َورَاءِ  ِمنْ  أوْ   َوْحًيا ِإَل  اّلَل   ي َكلِ َمه   أنْ  لَِبَشر    َكانَ  َوَما اْلَِبي   الَلِطيف   َوه وَ   األْبَصارَ  ي ْدِرك   َوه وَ  األْبَصار  

 نَ ْزلَةً   رَآه    َولََقدْ :  يقول    تَعاىل   اّلَل    أليسَ   ت عِجلين  ول  أنِظرين  املؤمنيَ   أمَ   َّي:    فق لت    فجَلست    مَتكًئا  وَك نت  

 قالَ   هذا  َعن   وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   رسولَ   سألَ   َمن   أَول    واّللَِ   أن:    قاَلت  اْلم ِبيِ   ِِبأْل ف قِ   رَآه    َولََقدْ   أ ْخَرى

 ِعَظم    سادًّا  الَسماءِ   منَ   منهِبطًا  رأيت ه    املَرتيِ   هاتيِ   غيَ   فيها  خ ِلقَ   اليت  الص ورةِ   ف  رأيت ه    وما  ِجِبيل    َذلكَ   إََنا:  

 اّللَِ   عَلى   الِفريةَ   أعظمَ   فَقد   عليهِ   اّلَل    أنزلَ   ُمَا   شيًئا  َكتمَ   ُمَمًدا   أنَ   زعمَ   ومن  ،   واألرضِ   الَسماءِ   بيَ   ما   َخلِقهِ 

 
 :، خالصة حكم احملدث 177الصفحة أو الرقم   - صحيح مسلم :املصدر  - مسلم :عادشة أم امل منني احملدث :الراوي 44
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 عَلى  الفريةَ   أعظمَ   فقد  غد    ف   ما  يعَلم    أنَه    زعمَ   وَمن   ،   رَبِ كَ   ِمنْ   ِإلَْيكَ   أ ْنِزلَ   َما   بَ لِ غْ   الَرس ول    أي  َها  َّيَ   اّلَل    يقول  

 لعائشةَ   قلت  ) :    طريق   ومن .   (  45) (    اّلَل    ِإَل   اْلغَْيبَ   َواأْلْرضِ   الَسَماَواتِ   ِف   َمنْ   يَ ْعَلم    َل :    يقول    واّلَل    اّللَِ 

 ،   قلتَ   ُمَا  َشَعِري   َقفَ   لَقدْ :    فقالتْ   ؟  ربَه    وسَلمَ   عليهِ   للا    صلى  ُممد    رأى  هلْ   ،   أَمَتاه    َّي:    عنَها  للا    رضي

 فقدْ   ربَه    رأى   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   ُممًدا  أنَ   حَدَثكَ   منْ :    كَذبَ   فقدْ   َحَدَثَكه نَ   من   ،  ثَلث    من  أنتَ   أينَ 

 ي َكلِ َمه    َأنْ   لَِبَشر    َكانَ   َوَما.    اْْلَِبي    الَلِطيف    َوه وَ   اأْلَْبَصارَ   ي ْدِرك    َوه وَ   اأْلَْبَصار    ت ْدرِك ه    َل :    قَرأتْ   ث  ،   كَذبَ 

 نَ ْفس    َتْدِري   َوَما:   قَ َرَأتْ  ث ،  َكَذبَ   فقدْ   غد   ف   ما  يعلم    أنَه    حدَثكَ   ومنْ .   ِحَجاب    َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ   َوْحًيا ِإَل   اّلَل  

.   رَبِ كَ   ِمنْ   ِإلَْيكَ   أ ْنِزلَ   َما  بَ لِ غْ   الَرس ول    أَي  َها  َّيَ   قرأتْ   ثَ   كذب  فقدْ   َكَتمَ   أنَه    حَدَثك  ومنْ   َغًدا  َتْكِسب    َماَذا

 . (  46)( .  مَرتيِ  صورتِهِ   ف   السَلم    عليهِ   جِبيلَ   رأى   ولكنه    ،  اآلية  

 ت ْدرِك ه    َل  * وَِكيل    َشْيء   ك ل ِ   َعَلى   َوه وَ   فَاْعب د وه    َشْيء    ك ل ِ   َخاِلق    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   رَب ك مْ   اّلَل    َذِلك م  : )تعاىل  ويقول

 َعاِئَشة  اْلم ْؤِمِنيَ   أ م    َكاَنتْ   َوهِلََذا  .  (102-103  األنعام )(  اْْلَِبي    الَلِطيف    َوه وَ   اأْلَْبَصارَ   ي ْدِرك    َوه وَ   اأْلَْبَصار  

َها  اّللَ   َرِضيَ  نْ َيا  ِف   َوتَ ْنِفيَها  اآْلِخَرة  الَدار  ِف   الر ْؤيَة  ت  ْثِبت  َعن ْ  وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  ُممًدا  أنَ   حَدَثكَ   منْ )  الد 

 َكانَ   َوَما.    اْْلَِبي    الَلِطيف    َوه وَ   اأْلَْبَصارَ   ي ْدِرك    َوه وَ   اأْلَْبَصار    ت ْدرِك ه    َل :    قَرأتْ   ث  ،  كَذبَ   فقدْ   ربَه    رأى

ْدرَاك( اآْلِخَرة الَدار ِف ) نَ َفْته   فَاََلِذي(.  ِحَجاب    َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ   َوْحًيا ِإَل  اّلَل   ي َكلِ َمه   َأنْ  لَِبَشر    ِبَْعَن   ه وَ  اَلِذي  اإْلِ

 (. 47)  ِلَشْيء    َوَل   لِْلَمََلِئَكةِ   َوَل   لِْلَبَشرِ   ُم ِْكن  َغْي   َذِلكَ   فَِإنَ   َعَلْيهِ   ه وَ  َما   َعَلى  َواْْلَََلل   اْلَعَظَمة  ر ْؤيَة
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تيمي ة  ابن  اإلسَلم  )لشيخ  الواسطي ة  العقيدة  اْلن ِة جاء ف كتاب شرح  بعد دخوِل  اّلل   وف موضوع رؤية 

 يرونه  بعد دخوِل اْلن ِة كما يشاء  اّلل   تعاىل":َشَرَحه  ُممد الص احل الع ثيمي( ما نص ه: )قوله : "ث   

ه، وكما يشاء اّلل  ف  قوله : "كما يشاء  "؛ يعن : يرون اّلل  كما يشاء سبحانه وتعاىل ف كيفي ة رؤيتهم إَّي 

ه، وف مجيع األحوال؛ يعن : على الوجه الذي يشاؤه اّلل  عز وجل ف هذه الرؤية.  وحينئذ  زمن رؤيتهم إَّي 

فإن  هذه الرؤية ل نعلم كيفي تها؛ ِبعن أن  اإلنسان ل يعلم كيف يرى رب ه، ولكن معن الرؤية معلوم ؛ أهنم  ؛

 .).  يرون اّلل  كما يرون القمر؛ لكن على أي كيفية؟ هذه ل نعلمها، بل كما يشاء اّلل 

 ل: قياساً لعل ي أستطيع القو انطَلقاً من مبدأ التنزيه ، و و 

 ؛ فإن  كَلم اّلل  ل نعلم كيفي ته؛ ِبعن أن  اإلنسان ل يعلم كيف يتكل م  رب ه ، ولكن معن وحي يتكل م اّلل  

إىل الر سول   ي اّلل   سبحانهالكَلم معلوم .  إن  اّلل َ َين  على بن آدم ِبنزال الكتب وِبرسال الر سل؛ يوح

َ   قومه   بلسان َ   قَ ْوِمهِ   ِبِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  َوَما):    هَل مْ   لِي  َبيِ  أصل  كَلم   لكنْ    (.4  إبراهيم( )هَل مْ   لِي  َبيِ 

 اّلل  على أي كيفية؟ هذه ل نعلمها.

 وشرعا   لغة   الوحي  معن  ف   اْلافظ  رأي   املفيت   أورد  ،   والتنزيل   الوحي  بي  الفرق   عن   اإلجابة  معرض   وف

 -:  (48)   هنص    ما فقال

 واإلشارة  واإلَياء  واألمر  واإلهلام  والبعث   واملكتوب   الكتابة  أيضا  والوحي  خفاء،  ف  اإلعَلم  لغة   والوحي)  

 إشارة  أو   رسالة  أو  كتابة  أو  كَلم   من  به  دللت  ما  وكل  ،  التفهيم  أصله:    وقيل.  شيء  بعد  شيئا  والتصويت
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 كَلم   وهو  ،  املوحى  أي   منه  املفعول  اسم   به  ويراد  الوحي  يطلق   وقد .    ِبلشرع  اإلعَلم  وشرعا.    وحي  فهو

 ف   ِبلوحي  التعبي   إيثار  ف   السر  وأما : )  ليقول   إجابته  واتبع.(.   وسلم  عليه  للا  صلى  النيب  على   املنزل   للا

 ورد  اليت  املواضع  ف  املفسرين   كَلم  استقرأت   ولو  له،  تعرض   من   نر  فلم  بعضها  ف   وِبلتنزيل  املواضع  بعض

 هو   تعاىل  للا  كَلم  أن  ف   شك   ول   ذلك،   ف   واألسرار  اْلكم   بعض   لك   تظهر  فرِبا   ِبللفظي  التعبي   فيها

 (. إدراكه  عن   العقول   تعجز  ما األسرار  من   فيه   وأن  وأفصحه   الكَلم  أبلغ

 الوحي؛   خَلل  من  إل    الدنيا  اْلياة  ف  يدركوه  أن  البشر  على  ويستحيل  ،  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   اّلل    كَلم  ن  إ

 الد نيا  اْلياة   ف   ُمتمل   غي   اّلل    كَلم   وذات  أصل  ْساع   فإن    ،   الدنيا  اْلياة   ف   معقولة   غي   اّلل    ة رؤي  أن    فكما

 واملنز ل   به   املوحى  كَلمه   ليصبح  به  هلم  اّلل    وأوحى  عليهم  تنز ل   إذا  إل    اّلل    كَلم  إىل  التعر ف   َيكن   ول   ،

 اّللَ   َرِضيَ   َعاِئَشة   اْلم ْؤِمِنيَ   أ م    َكاَنتْ : )يقول  إذْ   تفسيه؛   ف   كثي   ابن  كذلك   ذكره   ما  وهذا.   رسله  على 

َها  نْ َيا   ِف   َوتَ ْنِفيَها   اآْلِخَرة  الَدار   ِف   الر ْؤيَة   ت  ْثِبت   َعن ْ  ربَه    رأى   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   ُممًدا   أنَ   حَدَثكَ   منْ : "   الد 

 َأنْ   لَِبَشر    َكانَ   َوَما.    اْْلَِبي    الَلِطيف    َوه وَ   اأْلَْبَصارَ   ي ْدِرك    َوه وَ   اأْلَْبَصار    ه  ت ْدرِك    َل :    قَرأتْ   ث   ،   كَذبَ   فقدْ 

ْدرَاك(  اآْلِخَرة  الَدار  ِف )  نَ َفْته    فَاََلِذي".   ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا  ِإَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    ر ْؤيَة  ِبَْعَن   ه وَ   اَلِذي  اإْلِ

 .(49) ِلَشْيء    َوَل   لِْلَمََلِئَكةِ   َوَل   ِلْلَبَشرِ   ُم ِْكن   َغْي  َذِلكَ   فَِإنَ   َعَلْيهِ  ه وَ   َما َعَلى َواْْلَََلل  اْلَعَظَمة 

 رسله   إىل  الوحي  اّلل     يرسل  .   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   واّلل    ، سبحانه  اْلَلل  ذي   اتصف  من  فهو  ،الكَلم  وكذا

 أيضا  والوحي  خفاء،   ف   اإلعَلم   لغة   فالوحي  اْلافظ  بي    وكما  .    ِبلر سالة   املخاطبي  القوم(  لغة)  بلسان

.  التفهيم  وأصله .  شيء  بعد   شيئا  والتصويت   واإلشارة  واإلَياء  واألمر   واإلهلام  والبعث   واملكتوب   الكتابة
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 َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )  املعجز  اّلل    كَلم   مرتبة   إىل  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   مرتبة   عن   هكَلم   اّلل     نزل ي    أن  بد    ل  فبالتايل

 احملفوظ  الل وح  ف  الكتابة  مرتبة  عن   املكتوب   ينزل  أن  بد    ول .     ِبلوحي  املخاطبي  القوم  بلغة   لكن (  َشْيء  

 يؤك ده   الفهم   وهذا.   التفهيم  وهو  امل راد  يتحق ق   حّت   وذلك  ؛   إليه  املوحى  الر سول  بلغة  الكتابة  مرتبة   إىل

 ،   الل غة   تؤك ده  الفهم  وهذا.   البشر  كَلم  كَلمه  يشبه   ول  ،  صفة  كصفته  فليس  اْللق   مشاِبة  عن  للا  تنزيه

 كَلم   حالته  كل    ف  وهو   موضع النزول، ومن اجملاز : الد رجة والر تبة واملكانة.  هياملَنزلَة     أن    بنا  مر    فقد

 . املخاطبون   يعقلها  بلغة  وحيا  إنزاله   بعد  فقط  وي فهم    ،  اّلل  

َدبِّر  على تدل آية اللّغات : اختالفلثالفرع الثا  اْلبَاِرئ  اْلم 

)لِْلَعاِلِميَ   آَلََّيت    َذِلكَ   ِف   ِإنَ   َوأَْلَواِنك مْ   أَْلِسَنِتك مْ   َواْخِتََلف    َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   َخْلق    آََّيتِهِ   َوِمنْ )  الروم ( 

"   تَ َعاىَل   َوقَ ْوله...    اْلَعِظيَمة  ق ْدرَته  َعَلى  الَدالَة"    آََّيته   َوِمنْ "  تَ َعاىَل   يَ ق ول : "    كثي   ابن   تفسي   وف.   (22

 ر وم   َوَهؤ َلءِ   كرج  َوَهؤ َلءِ   أ ْخَرى  ل َغة   هَل مْ   َترَت   َوَهؤ َلءِ   اْلَعَرب  بِل َغةِ   فَ َهؤ َلءِ   الل َغات   يَ ْعِن "    أَْلِسَنِتك مْ   َواْخِتََلف  

 َوَهؤ َلءِ   َصَقالَِبة  َوَهؤ َلءِ   َعَجم  َوَهؤ َلءِ   ه ن ود  َوَهؤ َلءِ   َحَبَشة  َوَهؤ َلءِ   تكرور  َوَهؤ َلءِ   بَ ْربَر  َوَهؤ َلءِ   ِإْفرِْنج  َوَهؤ َلءِ 

 آَدم   َبِن   ل َغات   ِاْخِتََلف  ِمنْ   تَ َعاىَل   اّللَ   ِإَل   يَ ْعَلمه    َل   ُمَا  َذِلكَ   َغْي   ِإىَل   َأْكَراد  َوَهؤ َلءِ   َأْرَمن  َوَهؤ َلءِ خزر  

نْ َيا  َأْهل  َبلْ   اأْلَْرض   َأْهل   َفَجِميع  ح ََله مْ   َوِهيَ   أَْلَواهنمْ   َواْخِتََلف  ك ل    الَساَعة   ِقَيام   ِإىَل   آَدم   اّللَ   َخَلقَ   م ْنذ    الد 

َنانِ   لَه   ه مْ   َواِحد  ي ْشِبه  َولَْيسَ   َوَخَدانِ   َوَفم   َوَجِبي  َوأَْنف   َوَحاِجَبانِ   َعي ْ  ِمنْ   ِبَشْيء    ي  َفارِقه    َأنْ   ب د    َل   َبلْ   اآْلَخر   ِمن ْ

َئة   َأوْ   الَسْمت ه مْ   َوْجه   ك ل    الَتأَم ل  ِعْند  َيْظَهر    َخِفيًّا  َأوْ   َكانَ   ظَاِهًرا  اْلَكََلم  َأوْ   اهْلَي ْ َئة   ِبَذاتِهِ   أ ْسل وب  ِمن ْ  َل   َوَهي ْ

ه مْ   َواِحد  ك ل    َبْي   فَاِرق  ِمنْ   ب د    َل   ق  ْبح  َأوْ   مَجَال   ِمنْ   ِصَفة  ِف   مَجَاَعة   تَ َواَفقَ   َوَلوْ   أ ْخَرى   ت ْشِبه "   اآْلَخر  َوَبْي   ِمن ْ
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 ِمنْ   فَ َهَذا ;   تَ َعاىَل   اّللَ   ه وَ   اْلَفاِعل   َأنَ   فَ ع ِلمَ ,  فَاِعل  ِمنْ  ب د    َفََل "    ، وعليه(.   50" )لِْلَعاِلِميَ   آَلََّيت   َذِلكَ   ِف   ِإنَ 

 َخْلق  )  األوىل :    اْلالق   عظم   على  الدالتي  اآليتي  بي   الربط  لعل  و (.    51. " )   اْلَباِرئ   اْلم َدبِ ر   َعَلى   َدلِيل   َأَدل  

 آية  هي   األلسن   اختَلف  آية   أن    على  دليل (  َوأَْلَواِنك مْ   أَْلِسَنِتك مْ   َواْخِتََلف  )  والثانية (  َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ 

ا  قدَية،   فما.   البشر  لغات  وتتفاوت   بل  ،  ُمتلفة   بلغات  ينطقون   البشر  كان  وإذا.   اْلليقة  نشأة  منذ  ولرِب 

 مرتبة  إىل   املرتبة  هذه  عن  ينزله   اّلل    ولكن    ،  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   قطعاً   إن ه.   صفته   هو   الذي  اّلل    بكَلم  ِبلك

 ،(2  يوسف ( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ ):    الفهم  يتحق ق   كي  إليهم  املوحى   القوم  بلغة   كَلمه

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا   )َوَما  ،   ( 3  الزخرف( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ ) ( هَل مْ   لِي  َبيِ 

 . (4  إبراهيم)

 ( تَْسبِيَحه مْ  تَْفقَه ونَ  الَ  َولَِكنْ )  َّللّا   تسبّح الخالئق : كل  الرابعالفرع 

 َتْسِبيَحه مْ   تَ ْفَقه ونَ   َل  َوَلِكنْ   ِبَْمِدهِ   ي َسبِ ح    ِإَل   َشْيء   ِمنْ   َوِإنْ   ِفيِهنَ   َوَمنْ   َواأْلَْرض   الَسْبع    الَسَماَوات    لَه    ت َسبِ ح  )

 ِمنْ   َأيْ   ِفيِهنَ   َوَمنْ   َواأْلَْرض  الَسْبع  الَسَماَوات  ت  َقدِ سه    تَ َعاىَل   يَ ق ول(.   44  اإلسراء( )َغف ورًا  َحِليًما  َكانَ   ِإنَه  

له    َوت  َعظِ مه    َوت  نَ ز ِهه    اْلَمْخل وقَات ه    َوت  َبجِ   ر ب وبِيَته   ِف   ِِبْلَوْحَدانَِيةِ   لَه    َوَتْشَهد  اْلم ْشرِك ونَ   َهؤ َلءِ   يَ ق ول  َعَما  َوت َكِبِ 

 ِمْنه    يَ تَ َفَطْرنَ   الَسَماَوات  َتَكاد: "    تَ َعاىَل   قَالَ   َكَما.    َواِحد  أَنَه    َعَلى  َتد ل    آيَة  َله    َشْيء  ك ل    َفِفي.    َوِإهَلِيَته

"   ِبَْمِدهِ   ي َسبِ ح   ِإَل   َشْيء   ِمنْ   َوِإنْ : "   َوقَ ْوله (.  "  52)   َوَلًدا   ِللَرْْحَنِ   َدَعْوا  َأنْ   َهدًّا اْْلَِبال  َوختَِر    اأْلَْرض   َوتَ ْنَشق  

 تَ ْفَقه ونَ   َل   َأيْ "    َتْسِبيحهمْ   تَ ْفَقه ونَ   َل   َوَلِكنْ "    اّللَ   ِبَْمدِ   ي َسبِ ح   ِإَل   اْلَمْخل وقَات   ِمنْ   َشْيء  ِمنْ   َوَما  َأيْ 

 اْلَقْوَلْيِ   َأْشَهر  َوَهَذا   َوالنَ َبااَتت   َواْْلََماَدات  اْْلَيَ َواَنت   ِف   َعام    َوَهَذا   ل َغاتك مْ   ِبََِلفِ   أِلَهَنَا الَناس  أَي  َها  َتْسِبيحهمْ 
 

 570-569، ص  3تفسري ابن كثري: ج  50
 13، ص  14، ج 7: م تفسري القرطيب 51
 59، ص  3تفسري ابن كثري: ج  52



 56 

 ي ؤَكل    َوه وَ   مِ الطََعا  َتْسِبيحَ   َنْسَمع    ك َنا  ولقد( : )53)   قَالَ   أَنَه    َمْسع ود  ِاْبن   َعنْ   اْلب َخاِري    َصِحيح  ِف   ثَ َبتَ   َكَما

 للا   رسول  فإذا  املدينة  حوائط  بعض  ف   للا  رسول  التمس  انطلقت إن)  :َذر    َأِب   َحِديث  َوِف   .  (54) (  ...

 يده   ف  فأخذهن  يديه  بي  موضوعة   حصيات   و :  ذر   أبو  قال   النيب   على  سلم  حّت   ذر  أبو  إليه   فأقبل   قاعد 

 يده  ف  فسبحن   عمر   يد   ف  فوضعهن   أخذهن   ث  فخرسن   األرض  على  فوضعهن   أخذهن   ث  يده ف  فسبحن 

  (.55)   ( فخرسن  األرض   ف   فوضعهن أخذهن   ث   فسبحن  عثمان يد   ف فوضعهن   أخذهن ث

 وأهناك   ،   ِِبثْ نَ َتْيِ   أوصيك   ؛   تنساها   ل   لكي   وقاصرها  بوصية   موصيك   إن :    لبنه   نوح   قال: )   اْلديث   وف

:   للاِ   على   الو لوجَ   ي كثرانِ   ومها   ،   خلِقه   وصاحل    ِبما  للا    فيستبشر    ؛  ِبما   أوصيك  اللَتان   أَما:  ِاثْ نَ َتْيِ   عن

َها   حلقةً   كانتا  لو  واألرض  السموات   فإن  ؛ (    للا   إل   إله  ل )    ب   أوصيك  كَفة    ف   َكانَ َتا   َوَلوْ   ،  َقَصَمت ْ

 شيء    من   وإن}    ،  اْللق    ي رزق    وِبما  ،  اْللقِ   صَلة    فإهَنا  ؛(    وِبمِده  للاِ   سبحانَ )  ب  وأوصيك.    وزنتهما

 فيحتِجب   ؛  عنهما أهناك  الَلتان وأما{ .  غفورًا حليًما كان إنَه تسبيَحهم  تفقهون ل  ولكن  ِبمِده ي سبِ ح   إَل 

 َنلةً   أنَ  "  :  م ْسِلم  ِعْند   الَصِحيح ِف  ثَ َبتَ  َوَقدْ .   (56) ( . والِكِْبِ  الشِ ركِ  عن  أهناك: خلِقه وصاحل   منهما  للا  
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 أ َمة  َأْهَلْكت  ََنَْلة  قَ َرَصْتك  َأنْ   َأِف :    ِإلَْيهِ   اّللَ   فََأْوَحى.    فَأ ْحرَِقتْ   الَنْمل   بَِقْريَةِ   فََأَمرَ .    اأْلَنِْبَياء  ِمنْ   نَِبيًّا  قَ َرَصتْ 

 .  (57) (    ؟   ت َسبِ ح  اأْل َمم   ِمنْ 

 ِف   َذِلكَ   َولَْيسَ ,    َوَنم    َحي    ك ل    ِف   اْْل ص وص   َوَمْعَناه  ,    ع م وم "    َشْيء   ِمنْ   وإن   "   قَ ْوله :    ِفْرَقة   َوقَاَلتْ 

 َرِضيَ   َعَباس  ِاْبن  َعنْ   ثَ َبتَ   ِبَا  الس َنة   ِمنْ   اْلَقْول  هِلََذا   َوي ْسَتَدل    ،(58)   واْلََْسنِ   ِعْكرَِمة  قَ ْول  وَهَذا.    اْْلََماَدات

ه َما   تَ َعاىَل   اّللَ   َكِبي   ِف   ي  َعَذَِبنِ   َوَما  لَي  َعَذَِبنِ   ِإهَن َما: "    فَ َقالَ   َقِْبَْينِ   َعَلى   َمرَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  الَنيب    َأنَ   َعن ْ

 َفَشَقَها  َرْطَبة   َجرِيَدة   َأَخذَ   ث َ "    ِِبلَنِميَمةِ   ََيِْشي  َفَكانَ   اآْلَخر   َوَأَما  اْلبَ ْول  ِمنْ   َيْستَ ْنزِه   َل   َفَكانَ   َأَحدمَها  َأَما

َفِ ف   َلَعَله  "    قَالَ   ث َ   َواِحَدة  َقِْب   ك ل    ِف   َغَرزَ   ث َ   ِنْصَفْيِ  ه َما   خي  َبَسا   ملَْ   َما   َعن ْ  قَالَ   الَصِحيَحْيِ   ِف   َأْخَرَجاه  "    يَ ي ْ

َبَسا  ملَْ  َما قَالَ   ِإََنَا  اْلع َلَماء  ِمنْ   اْْلَِديث  َهَذا  َعَلى   َتَكَلمَ   َمنْ   بَ ْعض   فَِإَذا  خ ْضَرة   ِفيِهَما   َدامَ   َما ي َسبِ َحانِ   أِلَهَن َما يَ ي ْ

 هِلََذا   َوي ْسَتَدل  :  ي َسبِ ح  َشْيء  َفك ل    ،   َعام    ه وَ   القرطيب   ويقول (.   59)   َأْعَلم  َوَاّللَ   َتْسِبيحهَما  ِانْ َقَطعَ   يَِبَسا

 َسَخْرنَ  ِإنَ .  َأَواب ِإنَه   اأْلَْيد َذا َداو د َعْبدنَ  َواذْك رْ : "   َوتَ َعاىَل  س ْبَحانه بَِقْولِهِ  اْلِكَتاب ِمنْ  اْلَقْول َوَهَذا الَتْأِويل

ْشَراق ِِبْلَعِشي ِ  ي َسبِ ْحنَ  َمَعه   اْْلَِبال َها َوِإنَ : "  َوقَ ْوله[ ,   17:  ص" ]  َواإْلِ " ]  اّللَ  َخْشَية  ِمنْ  يَ ْهِبط َلَما ِمن ْ

:   َمْرميَ " ]    َوَلًدا  لِلَرْْحَنِ   َدَعْوا  َأنْ .    َهدًّا  اْْلَِبال  َوختَِر  : "    َوقَ ْوله,    -  جم َاِهد   قَ ْول   َعَلى   -[    74:    اْلبَ َقَرة

ب    َأراك   إن )  :   وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   نوع [ . ...    90  غَنِمك  ف   كنتَ   فإذا  ،   والباِديَةَ   الغَنمَ   حتِ 

 ِإنس    ول  ِجن    املؤذِ نِ   صوتِ   َمدى  َيسَمع    ل: )    فإنه  ،  ِبلنداءِ   صوَتك  فارَفعْ   ،  للصَلةِ   فأَذنتَ   ،   ِبِديَِتك  أو

( .  وسَلم   عليه  للا    صَلى  للاِ   رسولِ   من  ِْسعت ه:    سعيد    أبو  قال( .    القيامةِ   يومَ   له  شِهد   إل  ،  شيء    ول  ،
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:   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول  قَالَ   قَالَ   َعْنه    اّللَ   َرِضيَ   َْس َرة  ْبن   َجاِبر  َعنْ   م ْسِلم   َصِحيح   َوِف .    (60)

 جذع  حني  وثب ت.    )61) (  اآلن  ألعرفه    إن ِ .    أ بعثَ   أنْ   قبل  عليَ   يسلِ م    كان  ِبَكةَ   حجًرا  ألعرف    إن ِ )

 يقوم    خطب  إذا  وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   النيب    فكان  ،   ُنل    من   جذوع    على   مسقوفًا  املسجد    كان: )  النخل

 جاء  حّت  الِعَشاِر،  كصوتِ   صواتً   اِْلْذعِ   لذلكَ   فسمعنا   ،  عليهِ   وكان  املنِب    له    ص ِنعَ   فلَما  ،   منها  ِجذْع    إىل

  (62) ( .فسكنتْ   عليها يَده    فوضع وسَلمَ   عليهِ  للا    صَلى   النيب  

 ِمنْ   َشْيء  ِف   ِاْسِتَحالَة  َوَل ,    اْْلََماَدات   مجَِيع  ِف   َجازَ   َواِحد   مَجَاد  ِف   َذِلكَ   ثَ َبتَ   َوِإَذا: )(  63)   القرطيب   يقول

 َحَّت  ِفيهِ  ر وح َل  َوِفيَما  ر وح  ِفيهِ  ِفيَما  َعام    ه وَ :  َوَغْيه الَنَخِعي   قَالَ   وََكَذا.  لِْلع م ومِ  ي َسبِ ح  َشْيء  َفك ل  ;  َذِلكَ 

َها  الَناِظر  َتْدع و  َأهَنَا  اْْلََماَدات   َتْسِبيح :    َوِقيلَ .    ذََكْرنَ   اَليِت   ِِبأْلَْخَبارِ  َواْحَتج وا.    اْلَباب  َصرِير  يَ ق ول  َأنْ   ِإىَل   ِإلَي ْ

ْدرَاك  لَِعَدمِ !    اّللَ   س ْبَحان:   َها  اإْلِ  َكانَ   َلوْ   َذِلكَ   َعَلى  الَدالَة  ِلأْلَْخَبارِ   ي َسبِ ح   اْلك ل    َأنَ   فَالَصِحيح .  ...     ِمن ْ

ْنطَاق   اْْلََياة   ِبَْلقِ   اْلَمَقال   َتْسِبيح   َذِلكَ   َوِإََنَا,    ِلَداو د   خَتِْصيص   َفَأي    َدَلَلة   َتْسِبيح  الَتْسِبيح   َذِلكَ   ِِبلَتْسِبيحِ   َواإْلِ

 َوَاّللَ .    َأْوىَل   بِهِ   فَاْلَقْول  َشْيء  ك ل    َتْسِبيح  ِمنْ   اْلق ْرَءان  ظَاِهر  َعَلْيهِ   َدلَ   َما  َعَلى  الس َنة  َنَصتْ   َوَقدْ .    ذََكْرنَ   َكَما

 .   ( َأْعَلم

 الغفور   اْلليم   { .   غفورًا  حليًما  كان   إنَه  تسبيَحهم   تفقهون   ل  ولكن  ِبمِده   ي سبِ ح    إَل   شيء    من   وإن}  

 عن  العاجزين   البشر  حنن   اّلل    كَلم  فهم  لنا  يتيس ر  حّت   القوم  خَتَاطب  بلغة   رسله   على   وحيه  ينزل  الل طيف
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 َشْيء   َكِمْثِلهِ  لَْيسَ  مرتبة  عن  تنزله  بعد إل اّلل   كَلم فهم  نستطيع لن  أن نا شك   فَل .  املخلوقات تسبيح فهم

( تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ ):    إليهم  املوحى  القوم   بلغة   ولكن  املعجز  اّلل    كَلم   مرتبة  إىل  ،

 بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  )َوَما  ،  (3  الزخرف( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  ،  ( 2  يوسف)

َ   قَ ْوِمهِ   . (4  إبراهيم ( )هَل مْ   لِي  َبيِ 

 َواْلَحيََوان الطَّْيرِ  َمْنِطقَ   س لَْيَمان   : ع لِّمَ خامس  الفرع ال

 اْلَفْضل    هَل وَ   َهَذا  ِإنَ   َشْيء    ك ل ِ   ِمنْ   َوأ وتِيَنا  الَطْيِ   َمْنِطقَ   ع لِ ْمَنا  الَناس    أَي  َها  َّيَ   َوقَالَ   َداو دَ   س َلْيَمان    َوَوِرثَ )

 س َلْيَمان   َأْخَِبَ   َأيْ "    َشْيء  ك ل    ِمنْ   َوأ وتِيَنا  الَطْي   َمْنِطق   ع لِ ْمَنا  الَناس  أَي  َها  َّيَ "    َوقَالَ .   (16  النمل( )اْلم ِبي  

 وََكانَ   َوالَطْي   َواْلِْن    اإْلِْنس   لَه    َسَخرَ   ِإنَه    َحَّت   اْلَعِظيم   َوالَتْمِكي   الَتام    اْلم ْلك   ِمنْ   َله    َوَهَبه    ِفيَما   َعَلْيهِ   اّللَ   بِِنَعمِ 

.   َوَرس وله   بِهِ   اّللَ   َأْخَِبَ   ُمَا   َعِلْمَناه    ِفيَما   اْلَبَشر   ِمنْ   َأَحد   ي  ْعطَه    ملَْ   َشْيء   َوَهَذا  أَْيًضا  َواْْلَيَ َوان  الَطْي   ل َغة   يَ ْعِرف 

َهمَ   َقدْ   َكانَ   س ْبَحانه   اّلَل  ...    َعَلى   اْْلَيَ َواَنت  بِهِ   تَ ْنِطق  َوَما   اهْلََواء  ِف   الط ي ور   بِهِ   يَ َتَخاَطب  َما   س َلْيَمان  َأف ْ

 (.64" )   َأْصَنافَها  ِاْخِتََلف

 ََنَْلة   قَاَلتْ  الَنْملِ  َواِدي َعَلى  أَتَ ْوا  ِإَذا َحَّت *   ي وَزع ونَ  فَ ه مْ  َوالَطْيِ  َواإْلِْنسِ  اْلِْن ِ   ِمنَ  ج ن ود ه   ِلس َلْيَمانَ  َوح ِشرَ )

 فَ َفِهمَ (.   18-17  النمل )(  َيْشع ر ونَ   َل   َوه مْ   َوج ن ود ه    س َلْيَمان    َُيِْطَمَنك مْ   َل   َمَساِكَنك مْ   اْدخ ل وا  الَنْمل    أَي  َها  َّيَ 

َها  الَسََلم  َعَلْيهِ   س َلْيَمان  َذِلكَ   اَليِت   نِْعَمَتكَ   َأْشك رَ   َأنْ   َأْوِزْعِن   َرب ِ   َوقَالَ   قَ ْوهِلَا  ِمنْ   َضاِحًكا  فَ تَ َبَسمَ .  )   ِمن ْ

(. 19  النمل( )الَصاِْلِيَ   ِعَباِدكَ   ِف   ِبَرْْحَِتكَ   َوَأْدِخْلِن   تَ ْرَضاه    َصاِْلًا  َأْعَملَ   َوَأنْ   َواِلَديَ   َوَعَلى   َعَليَ   أَنْ َعْمتَ 
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 َوَهَذا  َذِلكَ   ِمنْ   َضاِحًكا  َوتَ َبَسمَ   الن ْمَلة    قَ ْول   َفِهمَ   الَسََلم  َعَلْيهِ   س َلْيَمان  َأنَ   َواْلَغَرض: "  (65)   كثي   ابن   يقول 

 .".   ِجدًّا  َعِظيم   َأْمر

 

 ، ج ن ودك  َوَل   أَْنتَ   َعَلْيهِ   ع َتطَلِ   ملَْ   َما  َعَلى   ِاطََلْعت   ِلس َلْيَمانَ   فَ َقالَ   َجاءَ   ث َ   َيِسيًا  زََمانً   َغابَ   فقد   اهْل ْده د   وأم ا

ت ك طْ  ملَْ  ِبَا َأَحطت   فَ َقالَ  بَِعيد   َغْيَ   َفَمَكثَ : ) وَحق    ِصْدق ِبََِبِ  َسَبإ   ِمنْ   َوِجئ ْ ت كَ  بِهِ  حتِ   يَِقي   بِنَ َبإ   َسَبإ   ِمنْ  َوِجئ ْ

َا*    َعِظيم    َعْرش   َوهَلَا  َشْيء    ك ل ِ   ِمنْ   َوأ وتَِيتْ   مَتِْلك ه مْ   اْمَرَأةً   َوَجْدت    ِإن ِ *    ِمنْ  لِلَشْمسِ   َيْسج د ونَ   َوقَ ْوَمَها  َوَجْدِت 

 خي ْرِج    اَلِذي  ّلِلَِ   َيْسج د وا  َأَل *    يَ ْهَتد ونَ   َل   فَ ه مْ   الَسِبيلِ   َعنِ   َفَصَده مْ   َأْعَماهَل مْ   الَشْيطَان    هَل م    َوزََينَ   اّللَِ   د ونِ 

 أن    اهلدهد   إفادة  كانت(.   25-22  النمل ( )ت  ْعِلن ونَ   َوَما  خت ْف ونَ   َما  َويَ ْعَلم    َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   ِف   اْْلَْبءَ 

نْ َيا َمَتاع  ِمنْ   َشْيء ك ل    ِمنْ  َوأ وتَِيتْ  َسَبأ مَتِْلك  املرأة "  َعِظيم  َعْرش  َوهَلَا.  " اْلم َتَمكِ ن  اْلَمِلك  ِإلَْيهِ  َُيَْتاج  ُمَا الد 

 أن    اهلدهد  إفادة  وتضم نت.   َوالََّلِلئ  اْْلََواِهر   َوأَنْ َواع  ِِبلَذَهبِ   م َزْخَرف   َهاِئل  َعِظيم   َعَلْيهِ   ََتِْلس  َسرِير  يَ ْعِن 

 َوَغْيَها  اْلَكَواِكب  ِمنْ   َخَلقَ   َما  د ون  َوْحده  ّلِلَِ   الس ج ود  ِإْخََلص  ِهيَ   اَليِت   اْْلَق    ل َسِبي  يَ ْعرِف ونَ   َل   القوم  هؤلء

 ّلِلَِ   َواْسج د وا  لِْلَقَمرِ   َوَل   لِلَشْمسِ   َتْسج د وا  َل   َواْلَقَمر  َوالَشْمس  َوالنَ َهار  اللَْيل  آََّيته   َوِمنْ : "    تَ َعاىَل   قَالَ   َكَما

ت مْ   ِإنْ   َخَلَقه نَ   اَلِذي ) تَ ْعب د ونَ   ِإََّيه    ك ن ْ  َعنْ   َمِغيبه   ِف   َوح َجة   ع ْذرًا  لِْله ْده دِ   اْْلََِب   َهَذا  َصارَ   َوِإََنَا (.   66" 

 َهَذا  ِبِكَتاِب   اْذَهبْ *    اْلَكاِذِبيَ   ِمنَ   ك ْنتَ   َأمْ   َأَصَدْقتَ   َسنَ ْنظ ر    قَالَ : ) بِهِ   َأْوَعدَ   َكانَ   َما   َعْنه    بِهِ   َدرَأَ ,    س َلْيَمان

ه مْ  تَ َولَ   ث َ   ِإلَْيِهمْ   فَأَْلِقهِ   ِاْذَهبْ :    َذِلكَ   َمْعَن : )... الطِبي  ذكر (.   28-27  النمل ( )يَ ْرِجع ونَ   َماَذا   فَاْنظ رْ   َعن ْ

ه مْ   تَ َولَ   ث َ ,    ِإلَْيِهمْ   فَأَْلقه   َهَذا  ِبِكَتاِب  ه مْ   َقرِيًبا  َفك نْ ,    َعن ْ ,   اهْل ْده د   َوفَ َعلَ :    قَال وا;    يَ ْرِجع ونَ   َماَذا  َواْنظ رْ ,    ِمن ْ
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عَ   ِبْسمِ   َوِإنَه  ,    س َلْيَمان  ِمنْ   ِإنَه  ,    َكِرمي  ِكَتاب  ِإيَلَ   أ ْلِقيَ   ِإن ِ : }    هَل مْ   َوقَ ْوهلَا,    َُمَْلَكتَها  َأْهل  اْلَمْرَأة  م َراَجَعة  َوْسَِ

 (. 67... ( )   بَ ْعًضا  بَ ْعضهمْ   م َراَجَعة  ِمنْ  َذِلكَ   بَ ْعد   َوَما{    الَرِحيم  ن الَرْحَْ   اّللَ 

 وأن    كما .     اّلل    من  َعِظيمة    من ة    َوَهَذه  ،(الَطْيِ   َمْنِطقَ   ع لِ ْمَنا)   اهلدهد  لغة   يفهم   سليمان   أن    هو   هنا  ألَلفت

(.  اهلدهد) وطي( سليمان) رسول بي متبادل معجز    فهم  (.  اهلدهد ِبَْنِطق ) له سليمان  خطاب  يفهم اهلدهد

 جنسها؛  من  أو   اهلدهد   لغة   نفس   هي   الس َلم  عليه   سليمان (  لغة)  كَلم   أن    اعتقد  إذا  اهلدهد   هذا   مسكي  

 من م عل م   كرمي رسول:  اثني ُملوقي عن واْلديث هذا.  اهلدهد بلغة حوله من  الن اس خياطب   سليمان وأن  

 وليس  ،   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   قدير    عليم    إله    إن ه  :    التنزيل   لنا  تقر ب   أن   الصورة  هلذه   فهل .     وطائر  ،  اّلل  

 أن    حي   ف  يفهموها؛  لكي  الر سالة  ف   املخاطبي  القوم  بلغة   رسله   إىل   وحيه  ينزل    إله  .     كَلم  كَلمه   كمثل 

ا  البشر،   ِبا  يتخاطب  اليت  ِبللغات  وليس  ،  شيء  كمثله  ليس   األو ل  اّلل    كَلم  مرتبة   إىل  تعاىل   اّلل     ينزله  وإَن 

 َجَعْلَناه    ِإنَ )  ،  (2  يوسف( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ : )  ِبلوحي  املخاطبي  القوم  بلغة  كَلمه

َ   قَ ْوِمهِ  بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ  َأْرَسْلَنا  )َوَما  ،(3  الزخرف( ) تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   (. 4  إبراهيم)(  هَل مْ   لِي  َبيِ 

َوكَّل  اْلَملَك  وكالم  : كالم القرين والجنّة والنّارالّسادس الفرع   آَدم  اِْبن بِعََملِ  اْلم 

 َمعَ  َجَعلَ   اَلِذي *    م رِيب    م ْعَتد   ِلْلَخْيِ   َمَناع  *    َعِنيد   َكَفار    ك لَ  َجَهَنمَ   ِف  أَْلِقَيا*   َعِتيد   َلَديَ   َما   َهَذا   َقرِين ه    َوقَالَ )

ت ه    َما  رَبَ َنا  َقرِين ه    قَالَ *    الَشِديدِ   اْلَعَذابِ   ِف   فَأَْلِقَياه    آَخرَ   ِإهَلًا  اّللَِ   َل   قَالَ *    بَِعيد    َضََلل    ِف   َكانَ   َوَلِكنْ   َأْطغَي ْ

 ِْلََهَنمَ   نَ ق ول    يَ ْومَ *    لِْلَعِبيدِ   ِبَظََلم    َأنَ   َوَما   َلَديَ   اْلَقْول    ي  َبَدل    َما *    ِِبْلَوِعيدِ   ِإلَْيك مْ   َقَدْمت    َوَقدْ   َلَديَ   خَتَْتِصم وا 

 (  30-23  ق ( )َمزِيد    ِمنْ   َهلْ   َوتَ ق ول    اْمَتأَلْتِ   َهلِ 
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 ِبَا  اْلِقَياَمة   يَ ْوم   َعَلْيهِ   َيْشَهد   أَنَه    آَدم   ِاْبن  بَِعَملِ   اْلم وََكل   اْلَمَلك   َعنْ   ُم ِِْبًا   تَ َعاىَل   يَ ق ول : )  (68)   كثي   ابن  ذكر  

 اْلَمَلك  َكََلم  َهَذا  جم َاِهد   َوقَالَ   ن  ْقَصان  َوَل   ِزََّيَدة  ِبََل   ُم َْضر  م ْعَتد    َأيْ "  َعِتيد  َلَديَ   َما  َهَذا"    َويَ ق ول  فَ َعلَ 

 َولَه    َوالَشِهيد  الَساِئق   يَ ع م    َأنْ   َجرِير  ِاْبن  ِاْخَتارَ   َوَقدْ   َأْحَضْرته   َقدْ   بِهِ   وََكْلتِن   اَلِذي  آَدم  ِاْبن   َهَذا  يَ ق ول  الَساِئق 

َاه " ...   َعِنيد   َكَفار   ك ل    َجَهَنم   ِف   أَْلِقَيا "    فَ يَ ق ول   ِِبْلَعْدلِ   اْْلَِليَقة   ِف   تَ َعاىَل   اّللَ   َُيْك م   َذِلكَ   َفِعْند   َوق  َوة   ِاَتِ 

َاطََبة   َأهَنَا  َوالظَاِهر  َعَلْيهِ   الَشِهيد   َأَدى   فَ َلَما   اْلَِْساب   َعْرَصة   ِإىَل   َأْحَضَره    فَالَساِئق  َوالَشِهيد   الَساِئق   َمعَ   ُم 

 اْلك ْفر   َكِثي  َأيْ "    َعِنيد    َكَفار    ك لَ   َجَهَنمَ   ِف   أَْلِقَيا"    اْلَمِصي   َوبِْئسَ   َجَهَنم   َنر  ِف   ِبِِْلَقائِهِ   تَ َعاىَل   اّللَ   َأَمَرمه َا

 فَ يَ ق ول  َشْيطَانه   ِمْنه    ويَ َتَِبَأ(. . .     ِبَذِلكَ   ِعْلمه   َمعَ   ِِبْلَباِطلِ   لَه    م َعاِرض   لِْلَحق ِ   م َعاِرض  َعِنيد   ِِبْْلَق ِ   َوالَتْكِذيب

 قَاِبًَل   َضالًّ   نَ ْفسه  ِف   ه وَ   َكانَ   َبلْ   َأيْ "  بَِعيد  َضََلل  ِف   َكانَ   َوَلِكنْ "    َأْضَلْلته  َما  َأيْ "    َأْطغَْيته  امَ   رَب  َنا"  

 اأْلَْمر   ق ِضيَ   َلَما  الَشْيطَان  َوقَالَ "    قَ ْوله  ِف   اأْل ْخَرى  اآْليَة  ِف   َوتَ َعاىَل   س ْبَحانه  َأْخَِبَ   َكَما  لِْلَحق ِ   م َعانًِدا  لِْلَباِطلِ 

ت مْ  َدَعْوت ك مْ  َأنْ  ِإَل  س ْلطَان  ِمنْ   َعَلْيك مْ  يل  َكانَ  َوَما فََأْخَلْفت ك مْ  َوَوَعْدت ك مْ  اْْلَق   َوْعد َوَعدَك مْ  اّللَ  ِإنَ   يل  فَاْسَتَجب ْ

 ِإنَ   قَ ْبل   ِمنْ   َأْشرَْكت م وِن   ِبَا   َكَفْرت   ِإن ِ   ِب ْصرِِخيَ   أَنْ ت مْ   َوَما   ِب ْصرِِخك مْ   َأنَ   َما   أَنْ ف سك مْ   َول وم وا   تَ ل وم وِن   َفََل 

 َقَدْمت   َوَقدْ "    ِعْنِدي   َأيْ "    َلَديَ   خَتَْتِصم وا   َل "    هَل َما  َوَجلَ   َعزَ   الَرب    فَ يَ ق ول ". . .    أَلِيم   َعَذاب   هَل مْ   الظَاِلِميَ 

 َواْلبَ يِ َنات   اْْل َجج  َعَلْيك مْ   َوقَاَمتْ   اْلك ت ب  َوأَنْ َزْلت  الر س ل  أَْلِسَنة  َعَلى  ِإلَْيك مْ   َأْعَذْرت  َقدْ   َأيْ "    ِِبْلَوِعيدِ   ِإلَْيك مْ 

 َأيْ "    لِْلَعِبيدِ   ِبَظََلم    َأنَ   َماوَ "    قَاض    َأنَ   َما  َقَضْيت  َقدْ   يَ ْعِن   جم َاِهد  قَالَ "    َلَديَ   اْلَقْول  ي  َبَدل  َما.  "    َواْلَِبَاِهي

 .  َعَلْيهِ   اْْل َجة   ِقَيام  بَ ْعد   ِبَذنِْبهِ   ِإَل   َأَحًدا   أ َعذِ ب  َل   َوَلِكنْ   َأَحد  ِبَذْنبِ   َأَحًدا   أ َعذِ ب  َلْست
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 اْْلَِنة  ِمنْ   َسَيْمَلؤ َها َأنْ   َوَعَدَها َوتَ َعاىَل  تَ َباَركَ  أِلَنَه   َوَذِلكَ  ؟  ِاْمَتأَلْت َهلْ  اْلِقَياَمة  يَ ْوم ِْلََهَنم يَ ق ول أَنَه   تَ َعاىَل  خي ِِْب 

َها   بِهِ   أيَْم ر   ِبَنْ   أيَْم ر  َوتَ َعاىَل   س ْبَحانه  فَ ه وَ   َأمْجَِعيَ   َوالَناس  بَِقيَ   َهلْ   َأيْ :    َمزِيد  ِمنْ   َهلْ   تَ ق ول   َوِهيَ   َوي  ْلَقى  ِإلَي ْ

 اآْليَة  َهِذهِ   تَ ْفِسي  ِعْند  اْلب َخاِري    قَالَ   اأْلََحاِديث  َتد ل    َوَعَلْيهِ   اآْليَة   ِسَياق  ِمنْ   الظَاِهر  ه وَ   َهَذا  ؟  َتزِيد وِن   َشْيء

 اّللَ   َرِضيَ   َماِلك  ْبن   أََنس  َعنْ   قَ َتاَدة  َعنْ   ش ْعَبة  َحَدثَ َنا  ع َمارَة  ْبن   َحَرِمي    َحَدثَ َنا  اأْلَْسَود   ْبن   اّللَ   َعْبد  َحَدثَ َنا :  

 ِفيَها   َقَدمه   َيَضع   َحَّت   ؟  َمزِيد   ِمنْ   َهلْ   َوتَ ق ول   الَنار  ِف   ي  ْلَقى "    قَالَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   الَنيب    َعنْ   َعْنه  

َمام  َوقَالَ " :    َقطْ   َقطْ   فَ تَ ق ول   قَالَ   َعْنه    اّللَ   َرِضيَ   سأَنَ   َعنْ  قَ َتاَدة  َعنْ   َسِعيد   َعنْ   اْلَوَهاب   َعْبد  َحَدثَ َنا  َأْْحَد   اإْلِ

 َرب    َيَضع  َحَّت   ؟  َمزِيد  ِمنْ   َهلْ   َوتَ ق ول  ِفيَها  ي  ْلَقى   َجَهَنم  تَ َزال  َل "    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  اّللَ   َرس ول  قَالَ :  

َزِوي  ِفيَها  َقَدَمه    اْلِعَزة  َحَّت   َفْضل  اْْلََنة  ِف   يَ َزال   َوَل   وََكَرِمك  َوِعَزتك  َقطْ   َقطْ   َوتَ ق ول  بَ ْعض  ِإىَل   بَ ْعضَها  فَ يَ ن ْ

 َصِحيحه   ِف   م ْسِلم  قَالَ "    آَخر  وَحِديث" ...    اْْلََنة  ف ض ول   ِف   تَ َعاىَل   اّللَ   فَ ي ْسِكنه مْ   آَخر  َخْلًقا  هَلَا  اّللَ   ي  ْنِشئ

َبة   َأِب   ْبن  ع ْثَمان   َحَدثَ َنا  :   قَالَ   َعْنه    اّللَ   َرِضيَ   َسِعيد   َأِب   َعنْ   َصاِلح   َأِب   َعنْ   اأْلَْعَمش  َعنْ   َجرِير  َحَدثَ َنا   َشي ْ

 -:األمر  هذا   ف (  عنه  اّلل    رضي)  هريرة  أبو  يرويه   الذي   الصحيح  للحديث  طريقي   يلي  وفيما

 َوَمَساِكينهمْ   الَناس  ض َعَفاء  ِفَ   اْْلََنة  َوقَاَلتْ   َواْلم َتَكِبِ  ونَ   اْْلََبار ونَ   ِفَ   الَنار  فَ َقاَلتْ   َوالَنار  اْْلََنة   ِاْحَتَجتْ )  

 َعَذاِب   أَْنتِ   ِإََنَا  لِلَنارِ   َوقَالَ   ِعَباِدي   ِمنْ   َأَشاء  َمنْ   ِبك  َأْرَحم   َرْْحَيِت   أَْنتِ   ِإََنَا  ِلْلَجَنةِ   فَ َقالَ   بَ ْينهَما  فَ َقَضى

) ِمْلؤ َها  ِمْنك َما   َواِحَدة   َوِلك ل ِ   ِعَباِدي  ِمنْ   َأَشاء  َمنْ   ِبك   أ َعذِ ب  )  هريرة   أب   ورواية (.   69(   اْلَنة    حتاَجتِ : 

ينَ   أوثرت    الَنار    فقالتِ   والَنار   ينَ   ِبملَتكِبِ   وَسَقط هم   الَناسِ   ضعفاء    إَل   يدخلن   ل   يل  فما  اْلَنة    وقالتِ   واملتجِبِ 

م  ِبك أعذِ ب   عذاب أنتِ  إََنا للَنارِ  وقالَ  عبادي  من  أشاء   من   ِبك أرحم   رْحيت أنتِ  إََنا للجَنةِ  اّلَل   قال وِغَرِت 
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 تقول    رجَله   وتعاىل  تباَرك  اّلَل    يضعَ   حَّت   متتلئ    فَل  الَنار    فأَما  ملؤ ها  منكما  واحدة    وِلكل ِ   عبادي  من  أشاء    من

 ينِشئ    اّللََ   فإنَ   اْلَنة    وأَما  أحًدا  خلِقه  من   اّلَل    يظِلم    ول  بعض    إىل  بعض ها  ويزوي  متتلئ    َفهناِلك  َقطْ   َقطْ   َقطْ 

 هريرةَ   أب  حديثِ   حنوَ   فذَكرَ   والَنار  اْلَنة    احتَجتِ   وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   رسول    قال  رواية    وف  خلًقا  هَلا

 اْلنة حتاجت ):  اْلب َخاِري   صحيح وف .   (70) ( الز َّيدةِ  منَ   بعَده  ما يذكر ومل ملؤ ها عليَ   وِلكليكما قولِه  إىل

 الناس  ضعفاء  إل  يدخلن  ل   يل  ما :    اْلنة  وقالت  ،   واملتجِبين   ِبملتكِبين   أوثرت:    النار  فقالت  ،  والنار

 إَنا:    للنار   وقال  ،  عبادي  من   أشاء  من   بك  أرحم  رْحيت  أنت:    للجنة  وتعاىل  تبارك  للا  قال.    وسقطهم

 يضع  حّت  متتلئ   فَل :   النار  فأما  ، ملؤها  منهما  واحدة  ولكل  ،   عبادي  من  أشاء  من بك  أعذب  عذاب  أنت

 خلقه  من  وجل   عز  للا   يظلم   ول   ،   بعض   إىل  بعضها  ويزوى   متتلئ   فهنالك   ،  قط   قط   قط :    فتقول  رجله 

 .(71) (    خلقا  هلا   ينشئ  وجل   عز  للا   فإن:   اْلنة   وأما  ،أحدا

:   للجنة   وتعاىل   تبارك  للا   قال : )  والن ار   اْلن ة   به   خياطب   الذي   للا   كَلم   يكون  أن  يعقل   هل :  هو  والسؤال

 عبادي   من  أشاء  من  بك   أعذب   عذاب   أنت  إَنا:    للنار   وقال   ،   عبادي  من  أشاء  من  بك   أرحم  رْحيت   أنت

 لَْيسَ   اّلل    ألن    ؛   ِبلنفي   طبعاً   اْلواب!   ؟(قط  قط   قط : )   النار   كَلم   جنس   من(  ملؤها منهما واحدة  ولكل  ،

  . اْللق   مشاِبة   عن   اّلل    تنزيه   مقتضى  وهذا  ،  كَلم  سبحانه  كَلمه   مثل  فليس  ،   صفته   والكَلم  َشْيء    َكِمْثِلهِ 

 نَ ق ول    يَ ْومَ : )  ُمم د  رسوله   إىل  الوحي  بلغة   به  تكل م  اْلطاب  هذا  على  يطلعنا  أن  شاء  حي   سبحانه  ولكن ه

 ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ : )  اْلطاب   هذا  نعقل   ؛ وذلك لكي  (30  ق ( )َمزِيد    ِمنْ   َهلْ   َوتَ ق ول    اْمَتأَلْتِ   َهلِ   ِْلََهَنمَ 
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 ِمنْ  َأْرَسْلَنا  )َوَما   ، (  3  الزخرف ( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  ،(  2  يوسف( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    . (4  إبراهيم ( )هَل مْ  لِي  َبيِ 

 ( 72)  الجنة  أهل  : لغةالّسابع  الفرع 

 النص   ف   جاء  ما   إل  عندن   علم   فَل   النار   وأهل   اْلنة أهل   لغة   وأما :  )36/    1)   اإلحكام  ف   حزم   ابن  قال    

 ...ذلك ف إمجاع   ول   نص   ول واإلمجاع

ْسََلمِ   َشْيخ    وقَالَ        َاَطب    ِبَاَذا:    َساِئل    َسَألَ (:  4/300)   الفتاوى  جمموع  ف  كما  للا  رْحه  اإْلِ  يَ ْومَ   الَناس    خي 

َاِطب  ه مْ  َوَهلْ   ؟   اْلبَ ْعثِ   َأْهلِ   ِلَسانَ   َوَأنَ   اْلَفاِرِسَية    الَنارِ   َأْهلِ   ِلَسانَ  َأنَ   َيِصح    َوَهلْ   ؟  اْلَعَربِ   بِِلَسانِ   تَ َعاىَل   اّلَل    خي 

 اْلَعَربَِية ؟  اْْلََنةِ 

 ِخطَابَ   َيْسَمع ونَ  ل َغة    ِبَِي ِ   َوَل   يَ ْوَمِئذ    الَناس    يَ َتَكَلم    ل َغة    ِبَِي ِ   ي  ْعَلم    َل  ،  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ّلِلَِ   اْْلَْمدِ    :بَ ْعدَ   فََأَجْبته 

 َأنَ   َيِصحَ   َوملَْ   َوالَسََلم   الَصََلة    َعَلْيهِ   َرس ول ه    َوَل   َذِلكَ   ِمنْ   ِبَشْيءِ   خي ِِْبْنَ  ملَْ   تَ َعاىَل   اّللََ   أِلَنَ   ؛  َوَعََل   َجلَ   الَرب ِ 

 َرِضيَ   الَصَحابَةِ   َبْيَ   َذِلكَ  ِف   نَِزاًعا  نَ ْعَلم    َوَل   اأْلَبَِدي ِ   الَنِعيمِ   َأْهلِ   ل َغة    اْلَعَربَِيةَ  َأنَ   َوَل   اْلهنميي  ل َغة    اْلَفاِرِسَيةَ 

ه مْ   اّلَل    تَ َعاىَل   اّلَل    قَالَ  َوَل   اْلَقْولِ   ف ض ولِ   ِمنْ   َهَذا   ِمْثلِ   ِف   اْلَكََلمَ   أِلَنَ   َذِلكَ   َعنْ  َيك ف ونَ   ك ل ه مْ   َبلْ   َعن ْ

 َوقَالَ  . ِِبْلَعَربَِيةِ   يَ َتَخاطَب ونَ :    َنس    فَ َقالَ .    اْلم َتَأخِ رِينَ   َبْيَ  ِخََلف    َذِلكَ   ِف   َحَدثَ   َوَلِكنْ   الثَ َرى   أِلَْصَحابِ 

يب ونَ   فَِإهَن مْ   الَنارِ   َأْهلَ   إَل   آَخر ونَ   الَناِر.  ِف  ل غَت  ه مْ   َوِهيَ  ِِبْلَفاِرِسَيةِ   جيِ 

َها  آَدمَ   ل َغة    أِلَهَنَا  ِِبلس ْرَّينَِيةِ  يَ َتَخاطَب ونَ :    آَخر ونَ   َوقَالَ   اْْلََنةِ   َأْهل    إَل :    آَخر ونَ   َوقَالَ  . الل َغات    تَ َفَرَعتْ   َوَعن ْ

َوالِ   َهِذهِ   وَك ل  .    ِِبْلَعَربَِيةِ  يَ َتَكَلم ونَ   فَِإهَن مْ   َدَعاَوى  ِهيَ   َبلْ   نَ ْقل    َوَل   َعْقل    َطرِيقِ   ِمنْ  َل   أِلَْرَِبِِبَا  ح َجةَ   َل   اأْلَق ْ

 . َوَأْحَكم    َأْعَلم    َوتَ َعاىَل   س ْبَحانَه    َوَاّلَل   اأْلَِدلَةِ   َعنْ   َعارِيَة  
 

72 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1342372 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1342372
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  .ِبلوضع  عليها حكم  من   العلم   أهل  ومن الضعف،   شديدة  ألهنا  اآلاثر؛  بعض  ورود ذلك  يناف  ول      

 العربية   ِبللغة  يكون  القِب  ف   واْلواب   السؤال  هل. الشيخ   آل   العزيز  عبد   بن   صاحل  للشيخ  سؤال  ووجه 

 ؟(73)

 اْلنة؟  أهل   لغة  العربية  هل

 .؟  العربية  هي   اْلنة  أهل  لغة  هل   الناس  من كثي  يتسائل

 لذلك،   بيان  الصحيحة  السنة   ف   أو   اْلق ْرَءان  ف  يرد  مل   أنه  نعرف  أن  لنا  بد ل  السؤال  هذا  على  ولْلجابة

 أحبوا : )  به ُيتج   ل  موضوع   العلم   أهل   اعتِبه   عليه  للا   صلى  نبينا   عن  يصح   ل   حديث  ذلك  ف  والوارد

 ابن   عليه   حكم   اْلديث  وهذا(.    عرب   اْلنة   أهل   وكَلم   ،   عرب   اْلق ْرَءانو   ،  عرب  ألن  لثَلث   العرب

( 160  رقم )  الضعيفة  السلسة   ف   األلبان وقال  ،  موضوعا   اْلديث  أظن:    الذهيب  وقال  ،  ِبلوضع   اْلوزي

 وقال  ،  له   أصل   ل:    الثعليب  قال:    وقال   ،  املوضوعات   ف  اْلديث هذا  ذكر  فقد   اْلوزي  أما  . موضوع:  

 من   انتهى"    أعلم   وللا  ،   به  الحتجاج  فبطل  ،  األثبات   عن  املقلوِبت   يروي  زيد  بن   ُيي:    حبان   ابن 

 . (  1/158" ) املستقيم  الصراط  اقتضاء"

 تعاىل للا  خياطبهم   وهل  ؟  البعث   يوم   الناس  خياطب  ِباذا:    للا  رْحه   تيمية  ابن  اإلسَلم  شيخ   سئل  وقد

 هلل   اْلمد : "  فأجاب ؟ العربية   اْلنة  أهل   لسان  وأن  الفارسية   النار   أهل  لسان   أن  صح   وهل   ؟   العرب   بلسان

 للا   ألن  ؛   وعَل  جل  الرب   خطاب يسمعون  لغة   ِبي   ول  ،  يومئذ   الناس  يتكلم  لغة  ِبي  ي علم   ل  العاملي رب

 ول   ،   اْلهنميي   لغة   الفارسية  أن   يصح   ومل   ،  والسَلم الصَلة   عليه   رسوله   ول   ذلك   من   بشيء  خيِبن   مل  تعاىل

 
73 http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=19444 

http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=19444
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 يكفون   كلهم  بل  عنهم،  للا  رضي   الصحابة  بي  ذلك   ف   نزاعا   نعلم  ول  ،   األبدي النعيم  أهل   لغة  العربية  أن

 فقال  ،   املتأخرين   بي  خَلف  ذلك  ف  حدث  ولكن ...    القول  فضول   من   هذا  مثل  ف   الكَلم   ألن ذلك  عن

.   النار  ف   لغتهم   وهى ،   ِبلفارسية   جييبون  فإهنم   النار   أهل   إل:    آخرون   وقال  ،   ِبلعربية   يتخاطبون :    نس

 اْلنة  أهل   إل :    آخرون  وقال .    اللغات  تفرعت   وعنها  آدم   لغة   ألهنا   ِبلسرَّينية   يتخاطبون :    آخرون   وقال

 دعاوى  هي  بل  نقل  ول   عقل    طريق  من   ل  ألرِبِبا  حجة ل   األقوال  هذه   وكل.    ِبلعربية  يتكلمون  فإهنم

 .  (4/299) "  الفتاوى  جمموع"   من   انتهى "    وأحكم  أعلم   وتعاىل سبحانه   وللا   األدلة  عن  عارية

 اآلخر )حرفي اً( ، وقد نقل أحدهم عن  على املواقع التالية  اْلنة   أهل   لغة  هيوقد وجدت إجابة لسؤال ما  

(74): 

  هلل  اْلمد :    اْلواب"

 ف  والوارد  ،اْلنة  أهل  ِبا  يتكلم  اليت  اللغة   بيان  -  نعلم   فيما  –  الصحيحة  السنة  ف  أو  اْلق ْرَءان  ف  يرد  مل

 .   اآلاثر   وبعض  ،  وسلم   عليه  للا   صلى   نبينا  عن   يصح   ل  حديث   ذلك

 قال  عنه   للا   رضي   عباس   ابن  عن  وغيهم   اإلَيان  شعب   ف   والبيهقي   واْلاكم   األوسط   ف   الطِبان   روى   فقد 

 أهل   وكَلم   ،   عرب   اْلق ْرَءانو   ،   عرب   ألن   لثَلث   العرب   أحبوا : )    وسلم   عليه   للا   صلى   للا   رسول   قال :  

 ،   موضوعا   اْلديث  أظن:    الذهيب   وقال   ،   ِبلوضع  اْلوزي   ابن  عليه   حكم   اْلديث  وهذا( .    عرب   اْلنة

 . موضوع( :  160  رقم) الضعيفة  السلسة  ف   األلبان  وقال

 
74http://islamqa.info/ar/ref/83262     و  (http://quran.maktoob.com/vb/quran2822/ 

http://islamqa.info/ar/ref/83262
http://quran.maktoob.com/vb/quran2822/
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 ،  لثَلث  العرب  أحب: )  اتلف  يزيد  بن   ُيي[  فيه]   أن    اْلديث  ف  وحكمه   املوضوعات  ف  الذهيب  وأورده

  (75)   (عرب  اْلنة   أهل   وكَلم ،  عرب  اْلق ْرَءانو   ، عرب  ألن

 أن: )    وسلم   عليه   للا  صلى   للا  رسول  قال:    قال  عنه   للا  رضي  هريرة   أب   عن  األوسط   ف   الطِبان   وروى"

 وطرق  رواَّيت عن  ِبثت  فقد ،  اْلاشية ف  ترى وكما(" .    عرب  اْلنة  أهل ولسان ،  عرب اْلق ْرَءانو  ، عرب 

 .   له   أصل  ل  منكر  أن ه  فيه   احملد ثي  حكم  أن    فوجدت   ،  (76)    اْلديث

 
]في [  حكم احملدث: ، 137 الصفحة أو الرقم: -ترتيب املوضوعات  املصدر: -الرهيب احملدث: اسعبد  بن عب  الراوي:   75

 حيىي بن يويد اتلف
 لقد حبثت عن احلديث فوجدت اآليت :  76
 :احملدثون أبو هريرة :الراوي ( )عربٌّ  اجلنَّةِ  أْهلِ  وِلسانُ أان عربٌّ والقرآُن عربٌّ ) -

 ال يصح  :حكم احملدث ، 435 :الصفحة أو الرقم -حمجة القرب  :املصدر -العراق  
  في  عبد العويو بن عمران وهو مرتوك :حكم احملدث ، 10/56 :الصفحة أو الرقم -جممع الووادد  :املصدر -اهليثم  
 موضوع  :حكم احملدث ، 161 :الصفحة أو الرقم -السلسلة الضعيفة  :املصدر -األلباين 

 :احملدثون أبو هريرة :الراوي( )َعربي  اجلنَّةِ  َأهلِ أان عربٌّ والقرآُن عربٌّ وكالُم ) -
 ضعيف :حكم احملدث ، 42 :الصفحة أو الرقم -املقاصد احلسنة  :املصدر -السخاوي 
 (.ضعيف  :حكم احملدث ، 1/55 :الصفحة أو الرقم -كشف اخلفاء   :املصدر -العجلوين 

 (والقرآُن عربٌّ وكالُم أهِل اجلنَِّة عربٌّ  عربٌّ  ألين: العرَب لثالث  أحبوا ) -
 :احملدثون عبد  بن عباس :الراوي

 منكر ال أصل ل  :حكم احملدث ، 3/349 :الصفحة أو الرقم -الضعفاء الكبري  :املصدر -العقيل  
 منكر ضعيف املنت، ال أصل ل  :حكم احملدث ، 5/467 :الصفحة أو الرقم -لسان امليوان  :املصدر -العقيل  
 تفره ب  العالء بن عمرو :حكم احملدث ، 2/699 :الصفحة أو الرقم -شعب اإلميان  :املصدر -البيهق  

 أوره  يف كتاب املوضوعات :حكم احملدث ، 2/292 :الصفحة أو الرقم -موضوعات ابن اجلوزي  :املصدر -ابن اجلوزي 
 موضوع :حكم احملدث ، 3/103 :الصفحة أو الرقم -ميوان االعتدال  :املصدر -الرهيب 
 حيىي بن يويد اتلف[ في ] :حكم احملدث ، 137 :الصفحة أو الرقم -ترتيب املوضوعات  :املصدر -الرهيب 
 ضعيف :حكم احملدث ، 89 :الصفحة أو الرقم -حمجة القرب  :املصدر -العراق  
فير  العرالء برن عمررو احلنفر  وهرو جممرع علرى  :حكرم احملردث ، 10/55 :الصرفحة أو الررقم  -جممع الووادرد    :املصدر  -اهليثم   
 ضعف 
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 ومل.     والضعف  والنكارة  ِبلوضع  عليها  احملدثون  حكم   وقد   ،  عباس  ابن   عن  للحديث  رواية  وجدت   وقد

 ف: )   اْلديث  على  فيهما   حكم  موضعي  ف  تناقض  وال ذي  السيوطي  سوى  اْلكم  هذا  خالف  من   أجد

.    موضوع  ول   صحيح  ل  ضعيف  :احملدث  حكم  ،306  :الرقم  أو  الصفحة  -"  املوضوعات  على   النكت"

 احملدثي حكم  يعتمد  وِبلتايل .(.  صحيح : احملدث حكم  ،225 : الرقم أو  الصفحة  -" الصغي اْلامع " وف

 . له   أصل  ل   منكر  وأن ه   ،  والضعف   ِبلوضع   قالوا  الذين 

)  مواضع  ثَلثة  ف  وذلك  ،  موضوع  ِبن ه  اْلديث  على  حكم  قد  األلبان  الشيخ  أن    وجدت  وقد  َأِحب وا : 

  (.77) (  َعَرِب   اْلنةِ   أهلِ   وكَلمَ   ،  َعَرِب    اْلق ْرَءانو  ،   َعَرِب    ألن   ،   لثَلث    الَعَربَ 

)http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76271(  
 جل و عز  للا ألن له معن  ل وهذا علي قال.   تعاىل  للا كَلم ِبا ألنه اللغات  أفضل العربية قوم قال وقد

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  )َوَما:    قومه  بلسان  إل  رسول  يرسل   مل   أنه أخِبن  قد  إبراهيم( )هَل مْ   لِي  َبيِ 

.   ووحيه  تعاىل   للا   كَلم  نزل  قد   لغة   فبكل     (.196  الشعراء{ )األولي زبر  لفي   وإنه}  تعاىل   وقال  ،(  4

 

ابررن يويررد والررراوي عنرر  ضررعيفان ولرر  [ فيرر ] :حكررم احملرردث ، 42 :الصررفحة أو الرررقم -املقاصررد احلسررنة  :املصرردر -السررخاوي 
 شاهد

 ضعيف :حكم احملدث ، 2/30 :الصفحة أو الرقم -تنوي  الشريعة  :املصدر -ابن عراق الكناين 
 ضعيف جدا :حكم احملدث ، 141 :الصفحة أو الرقم -الفوادد املوضوعة  :املصدر -مرع  الكرم  

 ل  شاهد مع ضعف  :حكم احملدث ، 1/42 :الصفحة أو الرقم -إتقان ما حيسن  :املصدر -حممد بن حممد الغوي 
 حسن لغري  :حكم احملدث ، 29 :الصفحة أو الرقم -خمتصر املقاصد  :املصدر -الورقاين 

 
 الصررفحة أو الرررقم: - ضررعيف اجلررامع :املصرراهر - موضرروع حكررم احملرردث : ،  األلبايناحملرردث: عبررد  بررن عبرراس الررراوي:  77

 .5952 الصفحة أو الرقم: - ختريج مشكاة املصابيح، 160 الصفحة أو الرقم: - السلسلة الضعيفة، 173

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76271
http://www.dorar.net/mhd/1420
http://www.dorar.net/book/3670&ajax=1
http://www.dorar.net/book/556&ajax=1
http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1
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 عليه   إبراهيم  على  الصحف  وأنزل  ِبلعِبانية   السَلم عليه  موسى  وكلم  والزبور  واإلجنيل  التوراة  أنزل  وقد

 .  واحدا  تساوَّي  هذا   ف  اللغات   فتساوت ِبلسرَّينية  السَلم

 َأيْ :  َوِقيلَ .    اأْلَنِْبَياء  يَ ْعِن   اأْلََوِليَ   ك ت ب   لَِفي   ن  ز وله  ِذْكر  َوِإنَ   أيْ :  (.196  الشعراء{)األولي زبر  لفي  وإنه}

جْنِيل التَ ْورَاة ِف  ِعْندهمْ  َمْكت وِبً   جيَِد ونَه  : "  تَ َعاىَل  قَالَ   َكَما;  اأْلََوِليَ  ك ت ب  ِف  الَسََلم  َعَلْيهِ   ُم ََمد   ِذْكر ِإنَ   َواإْلِ

 (.  78)   تَ َقَدمَ   َوَقدْ ;    َور س ل  َكَرس ول    زَب ور  اْلَواِحد  اْلك ت ب  َوالز ب ر[    157:    اأْلَْعَراف" ]  

 َقِدمي   ِف   بِهِ   َبَشر وا   اَلِذينَ   أَنِْبَيائِِهمْ   َعنْ   اْلَمْأث ورَة  اأْلََوِليَ   ك ت ب   ِف   َلَمْوج ود   بِهِ   َوالتَ ْنِويه  اْلق ْرَءان  َهَذا   ِذْكر  َوِإنَ 

 قَالَ  َوِإذْ " ِبَِْْحَدَ  ِِبْلِبَشارَةِ   َمَلِئهِ  ِف  َخِطيًبا آِخرهمْ  قَامَ  َحَّت   ِبَذِلكَ  اْلِميثَاق  َعَلْيِهمْ   اّللَ  َأَخذَ  َكَما َوَحِديثه الَدْهر

قًا ِإلَْيك مْ   اّللَ   َرس ول   ِإن ِ   ِإْسَرائِيل  َبِن   َّيَ   َمْرميَ  ِاْبن  ِعيَسى  ًرا   التَ ْورَاة   ِمنْ  يََديَ   َبْي   ِلَما   م َصدِ   ِمنْ   أيَِْت   ِبَرس ول    َوم َبشِ 

 وَك ل  "    تَ َعاىَل   اّللَ   َوقَالَ   َداو د  ِكَتاب   َوه وَ   الَزب ور   وََكَذِلكَ   ز بْ َرة   مَجْع اْلك ت ب  ِهيَ   َهه َنا  َوالز ب ر"    َأْْحَد   ِاْْسه   بَ ْعِدي 

 (.79)   اْلَمََلِئَكة  ص ح ف ِف  َعَلْيِهمْ  َمْكت وب   َأيْ "  الز ب ر  ِف  فَ َعل وه    َشْيء

 بَ ْعض   َعَلى   اْلك ت ب  ِمنْ   نَ َزلَ   َما  بَ ْعض  ِف   َوَخَِبه  ِذْكره  َأنَ :    يَ ْعِن ;    اأْلََوِليَ   ز ب ر  بَ ْعض  لَِفي  اْلق ْرَءان  َهَذا  َوِإنَ 

 (. 80)  .ر س له

 حزم  ابن   أما   .العادل  وصفته   للا   اسم   مع   ينسجم  هذا   أن    وأقول   ،   للا   كَلم  نزل  قد  لغة  بكل   أن ه   بيان  سبق

 ول   نص   ول   واإلمجاع   النص   ف  جاء  ما   إل   عندن  علم   فَل   النار   وأهل  اْلنة  أهل  لغة   وأما :  فيقول  األندلسي

  أن   إما  هلا  رابع  ول   أوجه  ثَلثة   أحد  من  ذلك  خيلو  ول  ِبا  يتكلمون   لغة  من   هلم  بد  ل   أنه  إل  ذلك  ف   إمجاع

 
 93، ص   13، ج 7تفسري القرطيب : م  78
 463، ص  3تفسري ابن كثري: ج  79
 137، ص  11تفسري الطربي: م  80
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 أن وإما  اللغات   هذا  مجيع   غي   لغة   هلم   تكون  أن  وإما   اآلن  بيننا  القائمة  اللغات  من  واحدة  لغة  هلم  تكون

 تعاىل   للا  ُما  بلغة  يتفامهون ِبهنم  القطع  توجب  تعاىل  للا  وصفها  اليت  احملاورة  هذه  لكن   شّت   لغات  هلم  تكون

 . به أعلم 

 يوحي  عندما  واّلل  .   البشر  لغات   بغي   أصَل   للا  كَلم أن    نعتقد   أن  اْللق  مشاِبة   عن  للا  تنزيه  من أن    وأقول

 ف  املخاطبي  القوم  بلغة  املعجز  كَلمه  إىل(  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )  أصله  عن   كَلمه  ينزل  ر س له   من  أحد    إىل

( تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ ):    الوحي  من  املصلحة   وتتحق ق  اْلطاب   يتفهموا  حّت  الرسالة

)تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  ،(2  يوسف)  بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  )َوَما  ،  (3  الزخرف( 

َ   قَ ْوِمهِ   -وللمزيد ف الباب ، أعرض األحاديث التالية :   . (4  إبراهيم ( )هَل مْ   لِي  َبيِ 

 قِبِه   ف   فَ ي قِعدانِه  َمَلكان،  أاته  نعاهِلم  َخْفقَ   ليسمع    إنه  حّت  أصحاب ه  عنه  وتَ َوىَل   قِبِه،  ف  العبد    و ِضعَ   إذا)  -

:   له   فيقال    ورسول ه   للاِ   عبد    أنه  أشهد  :    فيقول    املؤمن    فأما  ؟  ُم ََمد    ف  الرجلِ   هذا  ف   تقول    ما:    فيقولن 

 كَلمها  أو   مجيًعا  فيامها  للاِ   رسول    فقال :    قال   اْلنةِ   من  َمْقَعًدا  به   للا    أبدلك  قد   النارِ   من   َمقعِدك   إىل  انظر

أل    ذراًعا  سبعون  قِبِه  ف  له  ي فَسح    أنه  وذكر:    قتادة    قال  إىل  رجع  ث :    قال  القيامةِ   يومِ   إىل  َخِضًرا  عليه  وَي 

 قد  أدري  ل :    فيقول    ؟  الرجلِ   هذا  ف   تقول    كنتَ   ما:    له   فيقال    املنافق    أو  الكافر    وأما:    قال  أنس    حديث

،   يقول    ما  أقول    كنت    أذنيه  بي  ضربةً   حديد    من  ِبضاربَ   ي ضَرب    ث  تليَت،  ول  دريتَ   ل :    فيقال    الناس 

  (81) (  الثقلي  غي   يِليه  من يسمع ها  َصْيحةً   فيصيح  

 
إسرناه   حكم احملدث: ، 863 الصفحة أو الرقم: -ة ختريج كتاب السن املصدر: -األلباين احملدث: أنس بن مالك الراوي:  81

 صحيح على شرط الشيخني
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 في قعدانِهِ   ملكانِ   أَيتيهِ :    قال .    نعاهِلمْ   قرعَ   ليسمع    إنه    ،   أصحاب ه    عنه    وَتوىل   ،   قِبِهِ   ف   و ِضعَ   إذا   العبدَ   إنَ )  -

:  قال.   ورسول ه    للاِ  عبد    أنه   أشهد  :   فيقول    املؤمن   فأَما:  قال  ؟ الرجلِ  هذا ف  تَقول   كنتَ  ما:    له   فيقولنَ 

 عليهِ   للا    صَلى  للاِ   نيب    قال.    اْلنةِ   ِمنَ   مقعًدا  بهِ   للا    أبدَلكَ   قدْ .    النارِ   ِمنَ   َمقعِدكَ   إىل  انظرْ :    له    في قال  

ا:   وسَلمَ  أل  .    ذراًعا  سبعونَ   قِبِهِ   ف   له    ي فَسح    أنه    لنا  وذ ِكرَ :    قتادة   قال.    مجيًعا فيامه   يومِ   إىل   َخضًرا  عليهِ   وَي 

  (82) (  .  ي بعثونَ 

 كنت  ما:    فيقولن  نكي   اآلخر  و  منكر :    ألحدمها  يقال  أزرقان  أسودان  ملكان  أاته  أحدكم  قِب  إذا)  -

 أن   أشهد  رسوله  و  للا  عبد  هو:    قال  مؤمنا  كان  إن   ،  يقول  كان  ما  قائل  فهو  ؟  ُممد   الرجل  هذا  ف  تقول

 يفسح   ث   ، ذلك  تقول   أنك  لنعلم  كنا  إن:    لنفيقو :    قال  رسوله  و   عبده  ُممدا  أن   أشهد  و   للا   إل   إله  ل

 أخِبهم  أهلي  إىل  أرجع  دعون:    فيقول   ن :    له  فيقال  فيه  له  ينور  و   ،  ذراعا  سبعي  ف  ذراعا  سبعون  قِبه  له

 ،   ذلك   مضجعه   من  للا   يبعثه   حّت   إليه   أهله   أحب  إل   يوقظه   ل  الذي  العروس   كنومة   فينام  ن :    له   فيقال   ،

 حّت   عليه   فيلتام  يقولون  ما  أقول  فكنت  كذلك  يقولون   الناس  أْسع  كنت   أدري  ل :    قال  منافقا  كان  وإن

  (83) (    فيها مضجعه خيتلف

 ف   ذراعا   سبعون   آدم  خلق  على   وثَلثي  ثَلث   أبناء  مكحلي   جعادا   بيضا   مردا  اْلنة   اْلنة   أهل   يدخل )  -

  (84) (    أذرع   سبعة 

 
 صحيح حكم احملدث:، 2870 الصفحة أو الرقم: -صحيح مسلم  املصدر: -مسلم احملدث: أنس بن مالك الراوي:  82
إسررناه   :حكررم احملرردث، 864 :الصررفحة أو الرررقم -ختررريج كترراب السررنة  :املصرردر -األلبرراين :احملرردث أبررو هريرررة :الررراوي  83

  .حسن
إسررناه   حكررم احملرردث:، 16/218 الصررفحة أو الرررقم: -مسررند أمحررد  املصرردر: -أمحررد شرراكر احملدث: أبررو هريرررة الررراوي:  84

 حسن
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 ميَلدِ   وعلى  ،   يوسفَ   ح سنِ   على  ،   املَلكِ   بذراعِ   ذراًعا   ستيَ   آدمَ   طولِ   على  اْلَنةَ   اْلَنةِ   أهل    يدخل  )  -

 : احملدث  مالك   بن  أنس  :الراوي)  ( م كحل ونَ   م ْرد    ج ْرد    ،   ُممد    لسانِ   وعلى   ،  سنةً   وثَلثيَ   ثَلث    ،   عيسى 

 ،  صحيح  اإلسناد  : احملدث  حكم  ،6/46  :الرقم  أو  الصفحة  -  الصحيحة  السلسلة   :املصدر  -  األلبان

 -: األخي  اْلديث  هذا مع  وقفة   وهنا   (.أنس  من  رِبب  بن   هارون  ْساع  ف خَلف  على 

 بذراع  ذراعا ستي آدم طول كان لو ألن ه وذلك.   تصح   ل  !(  املَلكِ  بذراعِ  ذراًعا ستيَ  آدمَ  طولِ ) العبارة

 سبعون  قِبه   له   يفسح   ث ):  السنة   كتاب   ختريج   مصدرها  اليت  الرواية  بدليل  ؛  قِبه  ف   عليه   يضي ق   فإن ه  امللك 

 67  حوايل )   نعرفه   الذي  الذراع   من  جد ا   كثيا   أكِب   امللك   ذراع   ألن    وذلك   (. ذراعا  سبعي   ف   ذراعا

 وقد   هيئته   على   جِبيل  رأى   الرسول  أن    نعلم   وحنن .    امللك   طول   من  أكِب  آدم طول  ولكان   بل( .   سنتيمرت

 ذلك   كان  لو  ألن ه  ؛ املَلكِ   بذراعِ   ذراًعا   ستيَ   آدمَ   طولِ   يكون  أن    جيوز   ول.   جناح  ستمائة  وله   األفق،  سد  

 . األرضي ة  الكرة  وسعته  ملا

ا   ،   ْلظات   فامليَلد   ،   تستقيم   ل   اْلملة   هذه!( :    سنةً   وثَلثيَ   ثَلث    ،   عيسى  ميَلدِ : )  العبارة   وكذلك   وإَن 

 من   وكذلك.   سنةً   وثَلثونَ   ثَلث    عمره   من  مضى   قد   كان   اّلل    رفعه   عندما  السَلم  عليه   عيسى   أن    يروى

 ( . أنس  من رِبب  بن  هارون   ْساع ف خَلف على ،  صحيح   اإلسناد )  :  يقول   رْحه  الشيخ   أن    الغريب

 علم   عظيم   وعلى .   األحاديث   معظم  على  اْلكم  ف   اْلج ة  األلبان  الشيخ   أعتِب  وغيه  البحث   هذا  ف  إن ن

 الكمال   ُيوز  أن  لبشر  وليس  ،  اْلطأ  عليه  َيتنع  ل  والبشر    بشر    أن ه  إل  ،  وحجي ته  للحديث  وخدمته  الشيخ

 . أبداً   يستقيم  ل   اْلديث  هذا  منت أن    أرى  وِبلتايل .   حرفة  أو   علم ف

 -: ُمتلفي  ِبكمي   الشيخ   عليه  حكم   اآلت   اْلديث  إليك   و
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 آخرِها  إىل  أَوهِلا  من  الَرْحنِ   س ورةَ   عليهم  فقرأَ   أصحابِهِ   على   وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسول    خرجَ )    -

ا  لقد   فقالَ   فسكتوا  }   قولِهِ   على   أتيت    كَلما  كنت    منك م  مردوًدا  أحَسنَ   فكانوا  اْلن ِ   ليلةَ   اْلن ِ   على  قرأِت 

 عبدللا   بن   جابر  :الراوي( )اْلمد    فلكَ   نكذِ ب    ربَنا  نَعِمكَ   من   بَشيء    ل  قالوا{    ت َكذِ َِبنِ   رَبِ ك َما   آَلءِ   فَِبَأي ِ 

 :احملدث  حكم  خَلصة   ، 3291 الرقم  أو   الصفحة   - الرتمذي  صحيح  :املصدر   -  األلبان :احملدث

 ( حسن 

 ،   آخرِها  إىل  أَوهِلا  ِمن   الَرْحنِ   سورةَ   عليِهم  فقرأَ   أصحابِهِ   عَلى  وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   رسول    خرجَ )    -

ا  لقد :    فقالَ   فَسَكتوا  عَلى  أتَيت    كَلما  كنت    ،  منك م  مردوًدا  أحسنَ   َفكانوا  ،   اْلن ِ   ليلةَ   اْلن ِ   عَلى  قرأِت 

 :الراوي( )اْلمد    فَلكَ   ،   ن َكذِ ب    ربَنا  –  نعِمكَ   من  بشيء    ل :    قالوا  ،  ت َكذِ َِبنِ   رَبِ ك َما  آَلءِ   فَِبَأي ِ :    قولِهِ 

 خَلصة   ،822 :الرقم  أو   الصفحة   - املصابيح   مشكاة  ختريج  :املصدر  -  األلبان :احملدث  عبدللا   بن  جابر

 (. منكر  :احملدث  حكم

 :  ف كذلك ُمر جا اْلديث  وجدت   ولقد

 الَرْْحَنِ  س ورَةِ   َوِمنْ   َِبب  -  اْلق ْرآنِ   تَ ْفِسيِ   ِكَتاب  -  الرتمذي   سنن

 َعنْ   ُم ََمد    ْبنِ   ز َهْيِ   َعنْ   م ْسِلم    ْبن    اْلَولِيد    َحَدثَ َنا  الَسْعِدي    م ْسِلم    أَب و  َواِقد    ْبن    الَرْْحَنِ   َعْبد    َحَدثَ َنا  3291

  فَ َقَرأَ   َأْصَحابِهِ   َعَلى   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرس ول    َخَرجَ     قَالَ   َعْنه    اّلَل    َجاِبر َرِضيَ   َعنْ   اْلم ْنَكِدرِ   ْبنِ   ُم ََمدِ 

َا  َلَقدْ   فَ َقالَ   َفَسَكت وا  آِخرَِها   ِإىَل   َأَوهِلَا  ِمنْ   الَرْْحَنِ   س ورَةَ   َعَلْيِهمْ   -  373  ص   - َلةَ   اْلِْن ِ   َعَلى   قَ َرْأِت   اْلِْن ِ   لَي ْ

َلَما   ك ْنت    ِمْنك مْ   َمْرد وًدا  َأْحَسنَ   َفَكان وا  ِبَشْيء    َل   قَال وا    ت َكذِ َِبنِ   رَبِ ك َما  آَلءِ   فَِبَأي ِ     قَ ْوِلهِ   َعَلى  أَتَ ْيت    ك 

 اْلَولِيدِ   َحِديثِ   ِمنْ   ِإَل   نَ ْعرِف ه    َل   َغرِيب    َحِديث    َهَذا  ِعيَسى   أَب و  قَالَ     اْْلَْمد    فَ َلكَ   ن َكذِ ب    رَبَ َنا  نَِعِمكَ   ِمنْ 



 75 

َبل    اْبن    قَالَ   ُم ََمد    ْبنِ   ز َهْيِ   َعنْ   م ْسِلم    ْبنِ   ي  ْرَوى  اَلِذي  ه وَ   لَْيسَ   ِِبلَشامِ   َوَقعَ   اَلِذي  ُم ََمد    ْبنَ   ز َهْيَ   َكَأنَ   َحن ْ

ْعت  اْلَمَناِكيِ   ِمنْ   َعْنه    يَ ْرو ونَ   ِلَما  يَ ْعِن   اْْسَه    قَ َلب وا   آَخر    رَج ل    َكأَنَه    ِِبْلِعَراقِ   َعْنه    اْلب َخاِريَ   ِإْْسَِعيلَ   ْبنَ   ُم ََمدَ   َوْسَِ

 .م َقارِبَةً   َأَحاِديثَ   َعْنه   يَ ْرو ونَ   اْلِعَراقِ   َوَأْهل    َمَناِكيَ   ُم ََمد    ْبنِ   ز َهْيِ  َعنْ   نَ يَ ْرو و   الَشامِ   َأْهل    يَ ق ول  

 فكانوا  اْلن   ليلة  اْلن   على   قرأِتا  لقد  -  اْلق ْرَءان  تَ ْفِسيِ   ِكَتاب  -  الرتمذي   سنن   شرح  األحوذي  حتفة 

 .   منكم   مردودا أحسن 

 َعنْ   ُم ََمد    ْبنِ   ز َهْيِ   َعنْ   م ْسِلم    ْبن    اْلَولِيد    َحَدثَ َنا  الَسْعِدي    م ْسِلم    أَب و  َواِقد    ْبن    الَرْْحَنِ   َعْبد    َحَدثَ َنا  3291

 فَ َقَرأَ   َأْصَحابِهِ   َعَلى   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرس ول    َخَرجَ     قَالَ   َعْنه    اّلَل    َجاِبر َرِضيَ   َعنْ   اْلم ْنَكِدرِ   ْبنِ   ُم ََمدِ 

َا  لََقدْ   فَ َقالَ   َفَسَكت وا  آِخرَِها  ِإىَل   َأَوهِلَا  ِمنْ   الَرْْحَنِ   س ورَةَ   َعَلْيِهمْ  َلةَ   اْلِْن ِ   َعَلى  قَ َرْأِت   َأْحَسنَ   َفَكان وا  اْلِْن ِ   لَي ْ

َِبنِ   رَبِ ك َما  آَلءِ   فَِبَأي ِ     قَ ْولِهِ   َعَلى   أَتَ ْيت    ك َلَما   ك ْنت    ِمْنك مْ   َمْرد وًدا  رَبَ َنا  نَِعِمكَ   ِمنْ   ِبَشْيء    َل   قَال وا    ت َكذِ 

 َعنْ   م ْسِلم    ْبنِ   اْلَولِيدِ   َحِديثِ   ِمنْ   ِإَل   نَ ْعرِف ه    َل   َغرِيب    َحِديث    َهَذا   ِعيَسى   أَب و  قَالَ     اْْلَْمد    فَ َلكَ   ن َكذِ ب  

َبل    اْبن    قَالَ   ُم ََمد    ْبنِ   ز َهْيِ   َكأَنَه    ِِبْلِعَراقِ   َعْنه    ي  ْرَوى  اَلِذي  ه وَ   لَْيسَ   ِِبلَشامِ   َوَقعَ   اَلِذي  ُم ََمد    ْبنَ   ز َهْيَ   َكَأنَ   َحن ْ

ْعت  اْلَمَناِكيِ   ِمنْ   ه  َعنْ   يَ ْرو ونَ   ِلَما  يَ ْعِن   اْْسَه    قَ َلب وا  آَخر    رَج ل    الَشامِ   َأْهل    يَ ق ول    اْلب َخاِريَ   ِإْْسَِعيلَ   ْبنَ   ُم ََمدَ   َوْسَِ

 .م َقارِبَةً   َأَحاِديثَ  َعْنه   يَ ْرو ونَ   اْلِعَراقِ   َوَأْهل    َمَناِكيَ  ُم ََمد   ْبنِ   ز َهْيِ  َعنْ   يَ ْرو ونَ 

 إذا   عذرا  أستبيحكم  وِبلتايل.   خيطئ  قد   بشر   وسبقه   وفضله   علمه   على   الشيخ  أن    هذا  من  والشاهد   الغرض

 طولِ   على   اْلَنةَ   اْلَنةِ   أهل    يدخل  : )  اْلديث  بصح ة   خطأً   حكم   عندما   واحد  أجر    له   الشيخ   أن    زعمت  ما

 لسانِ   وعلى   ،   سنةً   وثَلثيَ   ثَلث    عيسى،  ميَلدِ   وعلى   ،   يوسفَ   ح سنِ   على  ، املَلكِ   بذراعِ   ذراًعا  ستيَ   آدمَ 

 (. م كحل ونَ  م ْرد   ج ْرد    ،   ُممد  
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 ستي  آدمَ   طول    كان) ( :  املَلكِ   بذراعِ )  عبارة   فيه  ترد  مل   أن ه  حي   ف  بصحته  الشيخ    حكم   آخر  وحديث

 .(85) (   عرًضا  أذرع    سبعِ   ف ؛  ذراًعا

 .  (86) (  ذراًعا  ستي   على خ لقَ   آدمَ   أن   حديث)  -

 نعجز   كنا   إذا  وِبلتايل.   اْلن ة  أهل  لغة   هي   العربي ة   أن    على   صحيح  دليل    يوجد    ل  أن ه   إىل   أخلص  وِبلتايل

 لَْيسَ   وال ذي   اّلل    كَلم  أصل   أن    يزعم   أن  ألحد   فأىن    ،  اْلن ة   أهل   لغة  هي  العربي ة  أن    يبي    بدليل   اإلتيان  عن

 هذا  فيهم  يبعث  الذين   القوم  بلغة  رسول   كل    خياطب  اّلل    أن    اْلقيقة    البشر؟  بلغات   هو  َشْيء    َكِمْثِلهِ 

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ  ِإَل   َرس ول    ِمنْ  َأْرَسْلَنا  )َوَما:    الفهم   تيسي   أجل   من   الر سول  (. 4  إبراهيم( )هَل مْ   لِي  َبيِ 

  تنزيه من آكد الخلق  صفات  مشابهة عن( الكالم  ومنها)  هللا  صفات تنزيه  :الثامنالفرع 

 الدنيا  ثمار  مشابهة  عن الجنة  ثمار

 على   خَطر  ول  ،  ْسعتْ   أذ ن    ول  ،  رأت  عي    ل  ما)   والن عيم  الثمار  من   فيها  ،  ُملوقة  وهي  اْلن ة  كانت  إذا

 -:(َبشر    قلبِ 

 بشر    قلبِ   على   خطرَ   ول  ،   ْسعتْ   أذن    ول  ،  رأتْ   عي    ل  ما  ،  الصاْليَ   لعبادي  أعددت  :    تعاىل  للا    قال)

 (87( ) . } َأْعي     ق  َرةِ   ِمنْ  هَل مْ   أ ْخِفيَ   َما نَ ْفس    تَ ْعَلم    َفََل : }    شئتم   إن  فاقرؤوا.  
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 قلب   على   خطر   ول  ،   ْسعت   أذن   ول   ،   رأت   عي  ل   ما   :  الصاْلي   لعبادي  أعددت :    تعاىل  للا  يقول )  

 كانوا  ِبا  جزاء  أعي  قرة   من  هلم   أخفي   ما   نفس   تعلم   فَل : }    قرأ  ث .    عليه   أطلعتم   ما   بله   ،   ذخرا   ،   بشر

  (  88( ) . } يعملون

 فاهلل    اْللق؟  مشاِبة  عن  اّلل   بتنزيه  ِبلكم   فما ، كذلك املخلوق  كان  فإذا .   الد نيا كثمار  ليست  اْلن ة  َثار

 اّلل    كَلم   وكذلك  صفة،  كصفته  وليس  ،  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   وتعاىل  سبحانه   اّلل    إن     .  وأبعد  الشبه   من   أبعد

 لََعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآنً  أَنْ َزْلَناه   ِإنَ ):  املخاطبي  القوم  بلغة  وحيه ( يصي  ) جيعل  سبحانه  فاّلل  .   كَلم  َكِمْثِلهِ  لَْيسَ 

 ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  )َوَما  ،  (3  الزخرف( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  ،(2  يوسف( )تَ ْعِقل ونَ 

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   . (4  إبراهيم( )هَل مْ   لِي  َبيِ 

 فيه  َوَصف  جملًسا  وسَلمَ   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   من   شهدت  ):    اْلن ة  نعيم   تصف  اليت  األحاديث  ومن

 ،  ْسعتْ  أذ ن   ول  ،  رأت  عي    ل  ما  فيها "  حديِثه  آخرِ   ف  وسَلمَ  عليه   للا   صَلى   قال  ث .  انتهى  حّت.    اْلنةَ 

 َوُِمَا  َوَطَمًعا  َخْوفًا  َرَِب مْ   يَْدع ونَ   اْلَمَضاِجعِ   َعنِ   ج ن وِب  مْ   تَ َتَجاَف :    اآليةَ   هذه  اقرتأ  ث "    َبشر    قلبِ  على  خَطر   ول

َناه مْ   السجدة/  32]  يَ ْعَمل ونَ  َكان وا ِبَا  َجَزاءً  َأْعي    ق  َرةِ  ِمنْ   هَل مْ  أ ْخِفيَ  َما  نَ ْفس   تَ ْعَلم   َفََل (  16) ي  ْنِفق ونَ  َرزَق ْ

 . (89)   ( [ .   17  -  و   16  /

 -:اْلن ة  نعيم  وصف  ف (  عنه  اّلل    رضي)  هريرة أبو  يرويه  الذي  الصحيح   اْلديث  طرق  بعض  يلي  وفيما
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 َخطرَ   ول   ِْسَعت   أذ ن    ول   رَأت   عي    ل   ما  الَصاْليَ   لِعباديَ   أعَددت  :    وجلَ   عزَ   اّلَل    يقول  )  مسلم   رواية   وف

 .  (90) (    َأْعي     ق  َرةِ  ِمنْ   هَل مْ   أ ْخِفيَ   َما نَ ْفس    تَ ْعَلم   َفََل :   قرأَ  ثَ   عَليهِ  اّلَل    أطلَعك م    ما  بَلهَ   ذ خًرا  بشر    قلبِ   عَلى 

 بَشر ،   قلبِ   على   َخطرَ   ول   ْسَِعت،   أ ذن    ول  رَأْت،  َعي    ل   ما   الَصاْليَ   ِلعباديَ   أعَددت  :  تعاىل  اّلَل    قالَ )  -

   (91) (  يَ ْعَمل ونَ   َكان وا  ِبَا َجَزاءً   َأْعي     ق  َرةِ   ِمنْ  هَل مْ   أ ْخِفيَ   َما  نَ ْفس    تَ ْعَلم    َفََل  اّللَِ   كتابِ  ف ذِلكَ   وَتصديق  

 بشر ،   قلبِ   على   خطرَ   ول   ِْسَعت،   أذن    ول   رأت،   عي    ل   ما   الَصاْليَ   لعباديَ   أعَددت  :  اّلَل    يقول  )  -

 يسي    شجرة    اْلَنةِ   وف   يَ ْعَمل ونَ   َكان وا  ِبَا   َجَزاءً   َأْعي     ق  َرةِ   ِمنْ   هَل مْ   أ ْخِفيَ   َما   نَ ْفس    تَ ْعَلم    َفََل :  شئت مْ   إن  واقرأوا

 الد نيا   منَ   خي    اْلَنةِ   ف   سوط    وموضع    َُمْد ود    َوِظل     شئت ْم،  إن  واقرأوا  يقطع ها،   ل   عام    مائةَ   ظلِ ها  ف   الَراكب  

نْ َيا  اْلََياة    َوَما  فَاَز،   فَ َقدْ   اْلََنةَ   َوأ ْدِخلَ   الَناِر،  َعنِ   ز ْحزِحَ   َفَمنْ :  شئت مْ   إن  واقرأوا  فيها،  وما ( الغ ر ورِ   َمَتاع    ِإَل   الد 

(92)  

 بشر    قلبِ   على  خطرَ   ول   ْسعت   أذن    ول   رأتْ   عي    ل   ما  الصاْلي  لعبادي  أعددت    تعاىل  للا    قال)  -

 .(93) (  يَ ْعَمل ونَ   َكان  ْوا   ِبَا َجَزاءً   َأْعي     ق  َرةِ   ِمنْ  هَل مْ   أ ْخِفيَ   َما  نَ ْفس    تَ ْعَلم    َفََل  للاِ   كتابِ  ف ذلك  وتصديق  

 بشر    قلبِ   على  خطرَ   ول   ْسعت  أذن    ول   رأت  عي    ل  ما  الَصاْليَ   لعباديَ   أعددت    وجلَ   عزَ   اّلَل    قالَ )  -

 شجرة    اْلَنةِ   وف {    يَ ْعَمل ون   َكان وا  ِبَا  َجَزاءً   َأْعي     ق  َرةِ   ِمنْ   هَل مْ   أ ْخِفيَ   َما   نَ ْفس    تَ ْعَلم    َفََل }    شئت م   إن   اقرأوا

 منَ   خي    اْلَنةِ   ف  سوط    وموضع  {  َُمْد ود    َوِظل   }  شئت م  إن  واقرأوا  يقطع ها  ل  عام    مائةَ   ظلِ ها  ف   الَراكب    يسي  
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نْ َيا   اْْلََياة    َوَما   فَازَ   فَ َقدْ   اْْلََنةَ   َوأ ْدِخلَ   الَنارِ   َعنِ   ز ْحزِحَ   َفَمنْ }    شئت م   إن   واقرأوا  فيها   وما   الد نيا  َمَتاع    ِإَل   الد 

   (94) (  }  اْلغ ر ورِ 

 إنَ )  :   اْلن ة  نعيم  وصف  ف(  عنه  اّلل    رضي)  شعبة   بن   املغية  رواية  من  الصحيح  للحديث   طريقي  يلي  وفيما

 ما   بعد   أيت   عبد    هو:    قال   ؟   منزلةً   اْلَنةِ   أهلِ   ِبدىنَ   أخِبن :    رب ِ   َّي   فقال   –  وجلَ   عزَ   –  ربَه   سأل   موَسى 

 منازهَلم  وأخذوا  ، اْلَنةَ  اْلَنةِ  أهل   سكن وقد  أدخل   كيف :   فيقول   ادخلْ :  له  فيقال   اْلَنةَ  اْلَنةِ  أهل   يدخل  

:   قال  ،  ؟  الد نيا  ملوكِ   من  ملِلك    كان  ما  مثل    لك   يكونَ   أن  ترَضى  أما:    له  فيقال    ،   أخذاِِتم  وأخذوا  ،

 مثل    لك يكونَ  أن أترَضى ؟  الد نيا ملوكِ  من ملِلكْي   كان ما  مثل   لك  يكونَ  أن أفرتَضى :  قال  ، نعم  فيقول  

 ولك   ،  أضعاِفه  وعشرة    ومثل ه   مثل ه   لك  قال  رضيت    رب ِ :    قال  ،  ؟  الد نيا  ملوكِ   من   ملوك    لثَلثةِ   كان  ما

 فسوف  ،  أردت   هذا:  قال منزلةً   ِبعَلهم فأخِبن  ،  رب ِ  َّي :  فقال.  عين ك  ولَذت نفس ك  اشتهت ما فيها

 على   ذلك  خيط رْ   ومل  ،  أذن    تسمعْ   ومل  عي ،  ترَ   مل  ،   عليها  وختمت    ،  بيدي   كرامَتهم  غرست  :    قال  ،   أخِب ك

 َكان وا   ِبَا   َجَزاءً   َأْعي     ق  َرةِ   ِمنْ   هَل مْ   أ ْخِفيَ   َما  نَ ْفس    تَ ْعَلم    َفََل : }    للاِ   كتابِ   ف   ذلك   ومصداق    ،  بشر    قلبِ 

  (95) (  }  يَ ْعَمل ونَ 

 اْلَنةِ   َأهل    دخلَ   ما  بعدِ   من  جييء    رجل    فقال   منزلةً   أدىن   اْلَنةِ   َأهلِ   أي    ربَه    سألَ   الَسَلم    عليهِ   موسى   إنَ )  -

 أن   أترضى  له    فيقال    قال  أخذاِِتم  وأخذوا  منازهَلم  نزلوا  وقد  أدخل    كيفَ   فيقول    اْلَنةَ   ادخلِ   لَه    فيقال    اْلَنةَ 

 مثلَ   َلكَ   فإنَ   له    فيقال    قال  رضيت    قد   رب ِ   أي  نعم  فيقول    الد نيا  ملوكِ   من  ملِلك    كانَ   ما  مثل    َلك  َيكونَ 
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 رضيت   فيقول   قال  مَعه  أمثالِه  وعشرةَ  هذا  مثلَ   َلكَ  فإنَ  فيقال   قال  رب ِ  أي  رضيت   فيقول    ومثَله ومثَله  هذا

 فأي    رب ِ   أي  موسى  فقال  قال  عين كَ   ولَذت   نفس كَ   اشَتهتْ   ما  هذا  معَ   َلكَ   فإنَ   له    فيقال    قال  رب ِ   أي

ث كَ   أردتَ   إََّيها  قال   منزلةً   أرفع    اْلَنةِ   َأهلِ   فَل  عليها  وختمت    بيدي   كرامَتهم   غرست    قد   إن ِ   عنهم  وسأحدِ 

 تَ ْعَلم    َفََل }    وجلَ   عزَ   اّللَِ   كتابِ   ف   ذِلك   ومصداق    قال  بشر    قلبِ   على   خطرَ   ول   ِْسعتْ   أذن    ول   رأت   عي  

   (96) (  }  َأْعي     ق  َرةِ   ِمنْ   هَل مْ   أ ْخِفيَ   َما نَ ْفس  

 ،   بشر    قلبِ   على  خطرَ   ول  ْسعت  أذن    ول  رأت  عي    ل  ما  الصاْليَ   لعبادي  أعددت  :    تعاىل  للا    يقول)  -

 َكان  ْوا   ِبَا  َجَزاءً   َأْعي     ق  َرةِ   ِمنْ   هَل مْ   أ ْخِفيَ   َما  نَ ْفس    تَ ْعَلم    َفََل   شئتم  إن  اقرأوا  ،  عليه  أطلعت هم  ما  بَ ْلهَ   ذخًرا

  (97) (  يَ ْعَمل ونَ 

".    َبشر    قلبِ   على  خَطر  ول  ،  ْسعتْ   أذ ن    ول  ،   رأت   عي    ل  ما  فيها"    ،  ُملوقة   وهي  اْلن ة  كانت  إذا

 فما.    الدنيا  ف  كالر مان اْلن ة  ف   الر مان   وليس   ،   الدنيا  كعنب   اْلن ة   عنب  ليس:    الد نيا  كثمار  ليست  َثارها

 فله.   صفة  كصفته   وليس   ،  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   وتعاىل   سبحانه   اّلل    إن    اْللق؟  مشاِبة   عن  اّلل    بتنزيه  ِبلكم

 نور    من   منابرَ   على   القيامةِ   يومَ   للاِ   عند   املقِسطي  إنَ ):    شيء  يده  َكِمْثلِ   لَْيسَ و   ،َيي    يَديه  كلتا  و  ،  يدان

 وكذلك .   (98)(  َول وا  ما  و   أهليهم   و  ،  حكِمهم   ف   يعِدلون   الذين:    َيي    يَديه  كلتا   و  ،   الرْحنِ   َييِ   عن

 اليت   ِبلل غة   عباده  كل م  ي    اّلل    فإن    وِبلتايل .   وُملوقة  حادثة   البشر  ولغات   ،   كَلم   َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   اّلل    كَلم
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( تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ )  :البشر  بلغات  ليس   األصل  ف  كَلمه  أن    حي   ف  ،   يفهموهنا

)2  يوسف) )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ (.   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  )َوَما  ،(  3  الزخرف( 

َ   قَ ْوِمهِ   . (4  إبراهيم ( )هَل مْ   لِي  َبيِ 

 َكاَنتْ   الَصاِْلَاتِ   َوَعِمل وا  آَمن وا  اَلِذينَ   ِإنَ )مآل املؤمني :    اْلق ْرَءانيبي    الكهف  سورة   ف :  اإليضاح  وملزيد

غ ونَ   َل   ِفيَها   َخاِلِدينَ *    ن  ز ًل   اْلِفْرَدْوسِ   َجَنات    هَل مْ  َها  يَ ب ْ  اليت  اآلية   وف(.   107-108  الكهف )ِحَوًل(    َعن ْ

َفدَ   َأنْ   قَ ْبلَ   اْلَبْحر    لََنِفدَ   َربِ    ِلَكِلَماتِ   ِمَداًدا  اْلَبْحر    َكانَ   َلوْ   ق لْ )  اّلل    لكَلم  بيان  مباشرة  تليها  َربِ    َكِلَمات    تَ ن ْ

َنا  َوَلوْ   رَب ِهِ   لَِقاءَ   يَ ْرج و  َكانَ   َفَمنْ   َواِحد    ِإلَه    ِإهَل ك مْ   َأََنَا  ِإيَلَ   ي وَحى  ِمثْ ل ك مْ   َبَشر    َأنَ   ِإََنَا  ق لْ *    َمَدًدا  ِبِْثِلهِ   ِجئ ْ

 . (109-110  الكهف)( َأَحًدا  رَب ِهِ   بِِعَباَدةِ   ي ْشِركْ   َوَل   َصاِْلًا َعَمًَل  فَ ْليَ ْعَملْ 

 رَأْت، عي    ل ما  اْلن ة ف  أن   كما ؛  َشْيء   َكِمْثِلهِ  لَْيسَ  اّلل   كَلم   وأصل حقيقة  أن   الرتباط هذا  من  ويستفاد

َعْت،  أ ذ ن    ول :   وجلَ   عز   للاَ   يقول  :    وسلم   عليه   للا  صلى  للاِ   رسول    قال):  بشر    قلبِ   على  َخَطرَ   ول   ْسَِ

 شئت م  إن  وأقرؤوا   ،   بشر    قلبِ   على   خطرَ   ول   ،   ْسعتْ   أ ذن    ول   ،   رأتْ   عي    ل   ما  الصاْليَ   لعباديَ   َأعددت  

 الراكب    يسي    لشجرةً   اْلنةِ   ف   وإن  {    يَ ْعَمل ونَ   َكان واْ   ِبَا   َجَزاءً   َأْعي     ق  ر ةِ   ِمنْ   هل مْ   أ ْخِفيَ   َما   نَ ْفس    تَ ْعَلم    َفََل }  

 الدنيا   من   خي    اْلنةِ   ف  سوط    وملوضع  {    َُمْد ود    َوِظل   : }    شئت م  إن  واقرؤوا  ،  يقطع ها  ل  عام    مائةَ   ظله ا  ف

نْ َيا  اْلََياة    َوَما  فَازَ   فَ َقدْ   اْلََنةَ   َوأ ْدِخلَ   الن ارِ   َعنِ   ز ْحزِحَ   َفَمنْ }  شئت م  إن  واقرؤوا   ،   علْيها   وما  َمَتاع    ِإَل   الد 

  (99) (  }الغ ر ورِ 
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َا  ِإىَل *    َنِضَرة    يَ ْوَمِئذ    و ج وه  :)   الكرمي  اّلل    وجه  إىل  ِبلنظر  املؤمنون   ي كرم  اْلن ة   وف -23  القيامة ( )َنِظَرة    َرِبِ 

 َوَقدْ "    ِعَيانً   رَب ك مْ   َسرَتَْونَ   ِإَنك مْ "    َصِحيحه  ِف   تَ َعاىَل   اّللَ   َرِْحَه    اْلب َخاِري    َرَواه    َكَما  ِعَيانً   تَ َراه    أيْ "(.   22

 أَِئَمة  ِعْند  م تَ َواتَِرة  ط ر ق  ِمنْ   الصِ َحاح  اأْلََحاِديث  ِف   اآْلِخَرة  الَدار  ِف   َوَجلَ   َعزَ   ّلِلَِ   اْلم ْؤِمِنيَ   ر ْؤيَة  ثَ بَ َتتْ 

 َرس ول   َّيَ   قَال وا  َنًسا  َأنَ   الَصِحيَحْيِ   ِف   َومه َا  ه َريْ َرة  َوَأِب   َسِعيد   َأِب   ِْلَِديثِ   َمْنعَها  َوَل   َدْفعَها  َي ِْكن  َل   اْْلَِديث

 قَال وا"    ؟   َسَحاب   د وهنَما  لَْيسَ   َواْلَقَمر   الَشْمس  ر ْؤيَة  ِف   ت َضار ونَ   َهلْ "  فَ َقالَ   ؟   اْلِقَياَمة   يَ ْوم   رَب  َنا  نَ َرى  َهلْ   اّللَ 

 َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول   َنَظرَ   قَالَ   َجرِير  َعنْ   الَصِحيَحْيِ   َوِف " .  َكَذِلكَ   رَب ك مْ   تَ َرْونَ   فَِإَنك مْ "    قَالَ   َل 

َلة  اْلَقَمر  ِإىَل   َصََلة  َعَلى   ت  ْغَلب وا  َل   َأنْ   ِاْسَتَطْعت مْ   فَِإنْ   اْلَقَمر  َهَذا  تَ َرْونَ   َكَما  رَب ك مْ   تَ َرْونَ   ك مْ ِإنَ "  فَ َقالَ   اْلَبْدر  لَي ْ

َعل وا  غ ر وِبَا  قَ ْبل  َوَل   الَشْمس   ط ل وع   قَ ْبل   ( . 100" )  فَاف ْ

 ف اّلل    رؤية  تستحيل  إذ  ؛   دخوهلا  بعد )  الكرمي  اّلل   وجه  إىل  ِبلنظر  اْلن ة  أهل    فيها ي كر م    اليت  ِبلكيفية :    أقول

 بلغات   ليس   والذي  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي   اّلل    كَلم   بسماع  يكرمون  هناك  اْلن ة   أهلَ   لعل    ،(  الدنيا

 .البشر

 ول   ْسع  كسمعه   ليس  شيء،  اّلل    كمثل  ليس  كماو )...:    )ه    444.  ت)  اْلنفي  السجزي  نصر  أبو  قال

وليس   كَلم،  ككَلمه  ليس وقياساً عليه ، ف .    )شبيه  ول  مثال  ول   قياس  اْللق   عند  هلما  ول  بصر  كبصره

 األربعة   األئمة   عقيدة   عن  اْلديث  معرض   وف .   شبيه  ول   مثال   ول  قياس   اْللق  عند لكَلم اّلل  )ف أصله(  

: (  101)   نص ه   ما   أقتبس  ،   اْلديث   أهل   ملتقى /    واْلماعة   السنة   أهل   عقيدة   منتدى   / والصفات  األْساء  ف 

 تفويض  اإلمام  كَلم  ف   يوجد   ل   وكذلك   التعطيل،  أو   التشبيه   من  نوع   حنيفة   أب   اإلمام   منهج   من  ليس)

 
 578-579، ص  4تفسري ابن كثري: ج  100
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 ننفي  حنن  وعليه (.   املعن  ل   فقط   ِبلكيفَية   العلم   بنفي   مقَيد    تفويض    حنيفة   أب  كَلم   ف   الذي   بل   مطلق، 

 .اّلل    كَلم   بكيفي ة  العلم

 للا  صفات   ف  التشبيه :أول{  :(102)  الس لف عقيدة  موقع من  أقتبس ، للا  صفات  ف  التشبيه موضوع  وف

 حياة   مثل  للا   حياة:  يقول  أو   املسلم  يعتقد   كأن  :املخلوق  بصفات   هلل  صفات  بتشبيه   يكون  وجل  عز

 أن  ِبعتقاد(  التنزيه  أي )  والتمثيل  التشبيه   نفي  فيكون    . إخل...    ،البشر  كَلم  مثل   للا  كَلم   أو   املخلوقي،

 وعلينا  نعلمها،  ل  وكماله  للا   جبَلل  تليق   صفة  على  وأهنا  املخلوقي،   كصفات  ليست  وجل  عز   للا  صفات

 .والتسليم  اإلَيان

 .الصفة  معن   ف   وليس  اْلقيقة،   على   هي   كيف   أي  الصفة،   وحقيقة   كيفي ة   ف   يكون   والتمثيل   التشبيه   :اثنيا

 َوه وَ   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )  وللا   يشاهده،   ما   على   الشيء   يصف   فاإلنسان   تشبيه،   الكيفية   ف   واْلوض 

 . }..(.11  الشورى( )اْلَبِصي    الَسِميع  

 البشر  ككَلم   ليس   للا  كَلم   أن    القول   َيكننا  وِبلتايل  الكيفية،   ويفوضون   الصفات،   معان  يثبتون   السلف 

ف.     نعلمها   ل   وكماله   للا   جبَلل   تليق  صفة  على   وأنه   ،   املخلوقي  ، )ف   اّلل    كَلم  وحقيقة   كيفي ة وعليه 

 . شبيه   ول مثال ول   قياس   له   اْللق  عند   وليس  ،   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ أصله(  

 اْلق ْرَءان  تنزالت  في العلماء أقوال: التّاسعالفرع 

)  تعاىل   قال   - ( َواْلف ْرقَانِ   اهْل َدى   ِمنَ   َوبَ يِ َنات    لِلَناسِ   ه ًدى   اْلق ْرَءان  ِفيهِ   أ ْنِزلَ   اَلِذي   رََمَضانَ   َشْهر  : 

 (. 185البقرة)

َلة   ِف  أَنْ َزْلَناه    ِإنَ *    اْلم ِبيِ   َواْلِكَتابِ *   حم: )  سبحانه   قال  -  .(3-1  الدخان( ) م ْنِذرِينَ   ك َنا  ِإنَ   م َبارََكة   لَي ْ
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َلةِ   ِف  أَنْ َزْلَناه    ِإنَ : )سبحانه قال  -  (. اْلَقْدرِ   لَي ْ

 الليلة  هذه  وأن  مباركة،  ليلة  ف  أنزل  وأنه  رمضان،  ف  أنزل  الكرمي  اْلق ْرَءان  أن   تبي الكرَية  اآلَّيت  هذه

 أقوال  على   ذلك   ف  العلماء  اختلف  القدر؟ ليلة  ف   اْلق ْرَءان  نزول  معن  ما  ولكن .  .القدر  ليلة  هي   املباركة

 (: عباس حسن   فضل .  د.  أ  املرحوم)  منها

 اللوح  من   القدر،   ليلة  ف  واحدة  دفعة  كل ه   نزل  الكرمي  اْلق ْرَءان  أن  إىل  العلماء  بعض  ذهب:  األول  القول

َعَلْيِه َوآله  النيب  قلب   على  الدنيا ْساء  من  نزل  ث   .الدنيا  السماء  من   العزة  بيت   إىل  احملفوظ اّلَل  )َصَلى 

 رضي عباس  ابن   عن  موقوفة   آباثر  إليه  ذهبوا  ما  على   استدلوا  وقد.   سنة  وعشرين   بضع  ف  منجماً   َوَسَلَم(

 : الر واَّيت  هذه  بعض   يلي وفيما  ،   تصح  مل  اليت  املرفوعة   األحاديث  وبعض  عنهما  للا

َلةِ   ِف   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ }  قوله   ف   عباس  ابن  عن)   -  بيت   ف   وضع  حّت   واحدة   مجلة   اْلق ْرَءان  أنزل  قال{  اْلَقْدرِ   لَي ْ

 (.103)   (   وأعماهلم   العباد   كَلم  جبواب  وسلم  عليه   للا   صلى  ُممد  على   جِبيل ونزله  الدنيا  السماء  ف   العزة

 عليه  جِبيل   فجعل   الدنيا  السماء   ف  العزة   بيت  ف   فوضع   الذكر  من  اْلق ْرَءان  فصل   قال   عباس  ابن  عن)   -

 (.104)   (  ترتيَل  يرتله   وسلم  عليه  للا  صلى   النيب  على  يتلوه  السَلم

 عليه   للا  صلى   النيب  على   به   ينزل   جِبيل  فجعل   الدنيا  السماء  ف [    اْلق ْرَءان]    العزة   بيت  ف   وضع )  -

 (.105)   ( وسلم

 
]فير [  حكرم احملردث: ،7/143 لصرفحة أو الررقم: -جممرع الووادرد  املصردر: -اهليثم   احملدث: عبد  بن عباس الراوي:  103

 عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف
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 الدنيا   السماء  إىل [    واحدة]    مجلة   اْلق ْرَءان  نزل   قال{    النجوم   ِبواقع  أقسم   فَل }    قال   عباس   ابن  عن)   -

 (.106) (    وسلم   عليه  للا   صلى  النيب  إىل   بعد  جنوما  نزل  ث

 ف  َوَسَلَم( )َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوآله   النيب  على   نزوله  وهو  الكرمي،  للقرآن   واحداً   تنزلً   هناك  إن:  الثان القول

َوَسَلَم( النيب  على  نزل  الذي  ولكن   رمضان،  شهر  ف   القدر،  ليلة َوآله  َعَلْيِه  اّلَل   اآلَّيت  هي  إَنا  )َصَلى 

 فيه   ابت ِدئَ   الذي  أي  (اْلق ْرَءان  ِفيهِ   أ ْنِزلَ   اَلِذي  رََمَضانَ   َشْهر  )  سبحانه  قوله  فمعن. ...  اقرأ  سورة  من   األوىل

َلةِ  ِف   أَنْ َزْلَناه   ِإنَ ):  سبحانه قوله  ف  يقال وكذلك   .النيب أيها عليك اْلق ْرَءان نزول  سبحانه  وقوله ،( اْلَقْدرِ  لَي ْ

َلة    ِف   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ ):    .إنزاله  ابتدأن  أي( 3  الدخان)  (م ْنِذرِينَ   ك َنا   ِإنَ   م َبارََكة    لَي ْ

 رمضان   ف  كان  نزوله  ابتداء  أن   :(161ص  2ج  املنار  تفسي)  للا رْحه   رضا  رشيد   ُممد   السيد   يقول

 ظاهر  املعن  وهذا  أخرى،  آَّيت ف  كما  املباركة،  والليلة   الشرف،  أي   القدر،  ليلة   ْسيت  منه   ليلة   ف  وذلك

 . بعضه  على  ويطلق  ،  كله  الكتاب  هذا  على يطلق   اْلق ْرَءان لفظ  أن   على فيه،  إشكال  ل

 كل ه   نزل  اْلق ْرَءان  أن  ضمنها  من   وليس.   اْلق ْرَءان  تنز لت  ماهي ة  الكتاب  هذا  من   الَلحقة  الفصول  ستبي  

 دليل   ل  هأن    بيان  سبق   إذ  الدنيا؛  السماء  من   العزة  بيت  إىل  احملفوظ اللوح  من   القدر،  ليلة  ف  واحدة  دفعة

 . الز عم  هذا   على 
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 الثان   الفصل

 (َعَربِيًّا ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  تعاىل  وقوله  اْلعل   آَّيت   بعض   تفسي

 الكريم  اْلق ْرَءانالجعل في آيات الفرع األول : 

الدكتور األستاذ   الصيورة  ت غي    أن  هو  فاْلعل   واْللق  اْلعل  بي  فرق   هناك   (  :   السامرائى  فاضل   يقول 

 هارون أهلي  من  وزيراً   يل   واجعل )  تعاىل  قوله   ف   جاء   كما  فصار   يكن   مل   أنه  أي   ثلجاً   املاء جعلت  فنقول 

 من  هو  واْللق  غيها  عن   مستقلة   مرحلة   فهو  اْللق  أما .  وزيراً   فصار   قبل   من  وزيراً   هارون   يكن  مل (  أخي

 النار (  السموم  نر  من  قبل  من   خلقناه  واْلان)  تعاىل   قوله   بدليل   عدم  من  هو  الذي  اإلبداع   ِبَلف   مادة

 وخلق  موجود  الطي  أن   يفيد  من   حرف  استخدام (  طي  من بشراً   خالق  إن)  تعاىل  وقوله .  اْلان  قبل   ُملوقة 

 فيها   فصار   خليفة   فيها  يكن  مل   (خليفة  األرض   ف  جاعل)   تعاىل  قوله  أما  الطي  هي  موجودة  مادة  من   آدم

 .((107)   السامرائي  فاضل .  د.أ  /   وأجوبة  أسئلة  /اْلق ْرَءان  آي  ف بيانية  ملسات)

 َعَلى   َوَجَعلَ   َوقَ ْلِبهِ   َْسِْعهِ   َعَلى  َوَخَتمَ   ِعْلم    َعَلى   اّلَل    َوَأَضَله    َهَواه    ِإهَلَه    اخَتَذَ   َمنِ   َأفَ َرأَْيتَ : )  قوله   اْلاثية  ف  وجاء

 عليهم  وعدمه  اإلنذار  أن  البقرة   ف   ذكر   فقد ( (.  23)  َتذََكر ونَ   َأَفََل   اّللَِ   بَ ْعدِ   ِمنْ   يَ ْهِديهِ   َفَمنْ   ِغَشاَوةً   َبَصرِهِ 

 القلوب   مع(  على)  اْلر   حرف  كرر  ث .   اْلاثية  ف   ذلك   مثل   يقل  ومل  إَياهنم  من  ميؤوس   وأهنم  سواء

 اْلاثية  ف   ذلك  مثل  يقل  ومل(    َْسِْعِهمْ   َوَعَلى   ق  ل وِِبِمْ   َعَلى)  فقال  اْلتم  توكيد  يفيد  ُما  البقرة  آية  ف  واألْساع

 َوَعَلى )  البقرة   ف   قال  ث(.   َوقَ ْلِبهِ   َْسِْعهِ   َعَلى   َوَخَتمَ )  فقال   واحد   جر   ِبرف  والقلوب   األْساع  انتظم   بل

 أن  ذلك   ومعن   والثبات،  الدوام  تفيد  معلوم  هو  كما   الْسية   واْلملة   الْسية   ِبْلملة (  ِغَشاَوة    أَْبَصارِِهمْ 

 قال  حي ف.  األَّيم من  يوم ف إبصارهم ف  أمل فَل وخلقتهم شأهنم هذا وإَنا أبصروا  أن هلم  يسبق  مل هؤلء
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 ماض   فعل (  جعل)  أن   ومعلوم  اْلدوث   تفيد  اليت  الفعلية   ِبْلملة (    ِغَشاَوةً   َبَصرِهِ   َعَلى   َوَجَعلَ )  اْلاثية   ف

 يدل   ُما(    ِعْلم    َعَلى   اّلَل    َوَأَضَله  )  تعاىل  قوله  ذلك  على  يدلك  اْلعل  قبل  تكن   مل  الغشاوة  أن  ذلك   ومعن

 (.108)   ترديه  قبل  مبصراً   كان   أنه  على 

َها   َوَخَلقَ   َواِحَدة    نَ ْفس    مِ ن  َخَلَقك م   اَلِذي   رََبك م    اتَ ق واْ   الَناس    أَي  َها  َّيَ )   :سؤال ه َما   َوَبثَ   َزْوَجَها  ِمن ْ  رَِجالً   ِمن ْ

َها   َوَجَعلَ   َواِحَدة    نَ ْفس    مِ ن  َخَلَقك م   اَلِذي   ه وَ )  قال   األعراف   وف  (1  النساء)(  َوِنَساء  َكِثيًا   َزْوَجَها   ِمن ْ

َها  لَِيْسك نَ  َها   َجَعلَ   ث َ   َواِحَدة    نَ ْفس    مِ ن  َخَلَقك م )  الزمر   وف،    (189)  (ِإلَي ْ  اللمسة   فما  ،(6)(    َزْوَجَها  ِمن ْ

 واْلعل؟   اْللق   بي  الفرق   وما  اآلَّيت؟  بي  الختَلف  ف   البيانية

. حطاماً  الزرع  خلق  مثل ليست  حطاماً  الزرع جعل.  وأسبق  أقدم فاْللق ، اْللق بعد  حالة الغالب ف  اْلعل

،  ِبعن  جعل ه م    َوَجَعلَ )  جعله   ث  خلقه   هو  صي   يعن   وإَنا  خلقهم   يعن  ل(  املائدة  60( )َواْْلََنازِيرَ   اْلِقَرَدةَ   ِمن ْ

هم ه   (البقرة  124( )ِإَماًما  لِلَناسِ   َجاِعل كَ   ِإن ِ   قَالَ )  اْللق  بعد  اْلعل  الغالب  ف  اً إذ.  صي   وليس   إماماً   صي 

َها  َجَعلَ )  قال  ولذلك   ،  العام  األمر  هذا  إذن.  إماماً   خلقه  النساء  سورة   ف   نَلحظ  اْللق،  بعد (  َزْوَجَها  ِمن ْ

َها  َوَخَلقَ   َواِحَدة    نَ ْفس    مِ ن  َخَلَقك م   اَلِذي   رََبك م    اتَ ق واْ   الَناس    أَي  َها  َّيَ )  قال ه َما  َوَبثَ   َزْوَجَها  ِمن ْ  َكِثيًا   رَِجالً   ِمن ْ

َها  َوَجَعلَ   َواِحَدة    نَ ْفس    مِ ن   َخَلَقك م  اَلِذي  ه وَ ) .  خلق   هذا  وحواء،  آدم  ف  هذا  ((1)  َوِنَساء  َزْوَجَها  ِمن ْ

َها  لَِيْسك نَ  تَ َنا  لَِئنْ   َرَِب َما  اّلل َ   َدَعَوا  أَثْ َقَلت  فَ َلَما  بِهِ   َفَمَرتْ   َخِفيًفا  َْحَْلً   َْحََلتْ   تَ َغَشاَها  فَ َلَما  ِإلَي ْ  َصاِْلاً   آتَ ي ْ

 ي ْشرِك ونَ   َعَما   اّلل     فَ تَ َعاىَل   آاَتمه َا   ِفيَما   ش رََكاء   لَه    َجَعَلَ   َصاِْلاً   آاَتمه َا   فَ َلَما (  189)  الَشاِكرِينَ   ِمنَ   لََنك وَننَ 

 سورة   ف .  و هذه   زوج هذه   جعل   جعل،   وهذا  خلق ذاك   بعد،   وإَنا  وحواء  آدم   ليس  هذه   ( األعراف   190)
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َها   َجَعلَ   ث َ   َواِحَدة    نَ ْفس    مِ ن  َخَلَقك م)  قال  الزمر  ِف   خَيْل ق ك مْ   َأْزَواج    ََثَانَِيةَ   اأْلَنْ َعامِ   مِ نْ   َلك م  َوأَنَزلَ   َزْوَجَها  ِمن ْ

 ت ْصَرف ونَ   فََأىنَ   ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اْلم ْلك    لَه    رَب ك مْ   اّلَل    َذِلك م    َثََلث    ظ ل َمات    ِف   َخْلق    بَ ْعدِ   ِمن  َخْلًقا   أ َمَهاِتك مْ   ب ط ونِ 

َها  َجَعلَ )   لكن   ،  األصل  وهذا  آدم  واحدة  نفس  من   خلقكم   ((6)  َخَلقَ )  فَلن،  زوج  فَلن  جعل  (َزْوَجَها  ِمن ْ

َها َها  َجَعلَ )  و  ،   حواء  يقصد  (َزْوَجَها  ِمن ْ َها  َخَلقَ )  قال  حواء  ذكر  فلما  الذرية  عن   الكَلم  (َزْوَجَها  ِمن ْ  ِمن ْ

َها َجَعلَ ) قال   الذرية  ذكر  وملا  (َزْوَجَها  ((.110،   109)   143  اْللقة  -  بيانية ملسات )   (َزْوَجَها  ِمن ْ

 "تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِي اً   ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ  "تعاىل:    قوله  مثل   ،  مفعولي  ينصب  الذي   وهو  صي    ِبعن  َجَعلَ 

 (.   3  اآلية  الزخرف)

 : الفرق بين الجعل والعمل الفرع الثاني 

 واْلعل تغيي صورته ِبجياد األثر فيه"أن العمل هو إجياد األثر ف الشيء ،  (:  111جاء ف الفروق اللغوية ) 

وبغي ذلك، أل ترى أنك تقول: جعل الطي خزفاً، وجعل الساكن متحر كاً، وتقول: عمل الطي خزفاً، ول 

يؤثر بقوة وهي اليت تكسب إَنا  )  تقول : عمل الساكن متحركاً ألن اْلركة ليست ِبثر يؤثر به ف الشيء

( 1( )األنعام آية َوالن ورَ  الظ ل َماتِ  َعلَ َوجَ وهو قوله تعاىل: ) ، واْلعل أيضاً يكون ِبعن اإلحداث،  (سارعالت

وجيوز أن يقال: (، 78( )النحل آية َتْشك ر ونَ  َلَعَلك مْ  َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ  الَسْمعَ  َلك م   َوَجَعلَ ، وقوله تعاىل: )

خزفاً.  واْلعل أيضاً : جعلت الطي  إن ذلك يقتضي أنه جعلها على هذه الصفة اليت هي عليها كما تقول

( التصال  ، ولذلك  َوَدَوامه  اْلِفْعل  ِاتِ َصاليدل على  للفعل (  الدللة   جعل طرفا  فأكسبته  الفعل  )سبقت 
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على الستمرار(، فتستفتح به كقولك : جعل يقول، وجعل ينشد ... وجاء أيضاً ِبعن اْلِب ف قوله تعاىل: 

( أي َأخِبوا بذلك.  وِبعن اْلكم ف 19( )الزخرف آية  ِإَناثً   الَرْْحَنِ   ِعَباد    ه مْ   اَلِذينَ   اْلَمََلِئَكةَ   َوَجَعل وا)

 اّللَِ  َسِبيلِ  ِف  َوَجاَهدَ   اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  ِِبّللَِ  آَمنَ   َكَمنْ   اْْلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  َوِعَمارَةَ  اْْلَاج ِ  ِسَقايَةَ  َأَجَعْلت مْ قوله تعاىل: )

( أي حكمتم بذلك.  ومثله جعله اّلل  19( )التوبة آية  الظَاِلِميَ   اْلَقْومَ   يَ ْهِدي  َل   َواّلَل    اّللَِ   ِعْندَ   َيْستَ و ونَ   َل 

صار متحركاً.   مالهحراماً، وجعله حَللً أي حكم بتحليله وحترَيه، وجعلت املتحر ك متحر كاً، أي جعلت  

ألنك تعلمه ضرورة، وذلك أنك إذا رأيت دارا مهدمة ث رأيتها مبنية واْلعل أصل الدللة على الفعل  ...

 ، ومل تعلم حدوث لشيء  إل ِبلستدلل.علمت التغي ضرورة

 الظ ل َمات  َوَجَعلَ : }   تَ َعاىَل   قَ ْوله   َتَِْويل  ِف  اْلَقْول: )  (  -   ص   ،    تفسي الطِبي: م)   وجاء ف تفسي الطِبي

:   َكَما.    النَ َهار   َوَأَنرَ  اللَْيل   َوَأْظَلمَ ,    َواأْلَْرض  الَسَمَوات  َخَلقَ   اَلِذي   ّلِلَِ   اْْلَْمد :   ِذْكر ه    تَ َعاىَل   يَ ق ول { .    َوالن ور

: }   الس دِ ي    َعنْ ,    َأْسَباط  ثَ َنا :    قَالَ ,    م َفَضل   ْبن  َأْْحَد  ثَ َنا:    قَالَ ,   اْْل َسْي   ْبن  ُم ََمد َحَدَثِن   -  10156

 ِبْشر  َحَدثَ َنا   -  10157.    النَ َهار   ن ور:    َوالن ور,   اللَْيل  ظ ْلَمة :    الظ ل َمات :    قَالَ {    َوالن ور   الظ ل َمات  َوَجَعلَ 

 َخَلقَ   اَلِذي  ّلِلَِ  اْْلَْمد : }    قَ ْوله   َأَما,    قَ َتاَدة  َعنْ ,    َسِعيد   ثَ َنا:    قَالَ ,    ز رَْيع ْبن  يَزِيد  ثَ َنا :    قَالَ ,    م َعاذ  ْبن 

,   الن ور   قَ ْبل  َوالظ ْلَمة ,    اأْلَْرض   قَ ْبل   الَسَمَوات  َخَلقَ   فَِإنَه  {    َوالن ور  الظ ل َمات  َوَجَعلَ  َواأْلَْرض  الَسَمَوات

( َطرفًا)  َظْرفًا  ََتَْعلَها  اْلَعَرب   ِإنَ :    ِقيلَ  ؟"    َجَعلَ "    ِإَذنْ   قَ ْوله   َمْعَن  َفَما:   قَاِئل  قَالَ   فَِإنْ .  الَنار  قَ ْبل   َواْْلََنة

 ِاتِ َصال  َعَلى"   َجَعْلت"   ِبَقْوهِلَا  َتد ل  ,    َوَأق ْع د  َأق وم  َوَجَعْلت,  َكَذا  َأف َْعل   َجَعْلت:    فَ تَ ق ول,   َواْلِفْعل  لِْلَخَِبِ 

 َأق وم  َجَعْلت :    اْلَقاِئل  قَ ْول  َذِلكَ   َعَلى   يَد ل  ,   ِفْعل نَ ْفسَها  ِف  َأهَنَا  َل ,    َكَذا   َأف َْعل   َعِلْقت :  تَ ق ول  َكَما,    اْلِفْعل
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 قَ ْول  َذِلكَ   َوِمنْ ,    َوَدَوامه   اْلِفْعل   ِاتِ َصال  َعَلى"   َجَعْلت"    ِبَقْولِهِ   َدلَ   َوِإََنَا,    اْلِقَيام  ِسَوى  ه َناكَ   َجْعل   َل   َوأَنَه  ,  

 :  الَشاِعر

 قَاِدرِ   َطرِيَقيْ   م ْكَتِنع   َواْلَمْوت          َفارًِدا  َتْسل ك    َسْوفَ   أََنك  َوَزَعْمت 

 اْلَفاِجرِ   اللَِئيمِ   َعَلى   اْلَيِميِ   ِحْنث             ِإََنَا  ََيِينك  ِمنْ   حَتََللْ   فَاْجَعلْ 

ًئا  حَتََللْ :    ِبَْعَن "    حَتََللْ   فَاْجَعلْ : "    يَ ق ول   ك ل    َفَكَذِلكَ .    الَتْحِليل  َغْي   ِمنْ   َجْعًَل   ه َناكَ   َأنَ   َل ,    َشْيء   بَ ْعد   َشي ْ

: }   فَ َقْوله;    اْلِفْعل  َمْعَن   ِف (  حظًّا)  َخطًّا  لَه    َأنَ   َل ,    ِاتِ َصال  لَه    ِفْعل  َعَلى  َدلِيل  ه وَ   ِإََنَا  اْلَكََلم  ِف "  َجْعل"

 (. .  هَنَارمَها َوَأَنرَ   لَْيلهَما  َأْظَلمَ   ه وَ   ِإََنَا {    َوالن ور   الظ ل َمات  َوَجَعلَ 

وًجا السََّماءِ  فِي َجعَلَ  الفرع الثالث: الَِّذي نِيًرا  َوقََمًرا ِسَراًجا فِيَها َوَجعَلَ   ب ر   م 

 (:61( )الفرقان آية  م ِنيًا َوَقَمًرا  ِسَراًجا  ِفيَها  َوَجَعلَ   ب  ر وًجا  الَسَماءِ   ِف   َجَعلَ  اَلِذي  تَ َباَركَ )

 (16( )اْلجر آية  لِلَناِظرِينَ   َوزَيَ َناَها  ب  ر وًجا  الَسَماءِ   ِف   َجَعْلَنا  َولََقدْ )

 األوىل  الثَلث  الد قائق   كتابه  ف(  Steven Weinberg)  وينِبق  ستيفن   الش هي  الفيزَّيئي    ويرى

(The first three minutes  )  َتخ ذ   املهم ة   األحداث  وأن    وتِب ده،  توس عه   ف  يستمر    الكون  أن 

  بي   الت مايز  حالة  إىل  الكون  يصل  حيث:  سنة   مليون  0.7  حوايل  من   أكِب    الكون  عمر  يصبح    عندما  جمراها

 الذ رات  وتصبح(  Transparent to radiation)  لْلشعاع  شفافاً   ويصبح    واإلشعاع،  املاد ة

 لقد .   (  .Weinberg, the first three minutes pp 104-105)  ( stable)  مستقرة

  الت مايز  ويبدأ  كلفن   3000  من  أقل    إىل  اْلرارة  درجة  تنخفض  حّت  سنة   380,000حوايل  األمر  استغرق

(Decoupling  )ُم ا   النواة،  حول  مدارات  ف   اإللكرتونت  احت جزت  وعندها.   واملاد ة  اإلشعاع  بي 

 وف.   الكون  ف  وفرة  األكثر  العناصر  اآلن  حّت  تزال   ل  واليت  ،  واهلليوم  اهليدروجي:  األوىل  الذرات  شك ل
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 النجوم   تشكل   أن  اْلاذبي ة  قو ة  استطاعت  ،  سنة   مليون    400-  سنة  مليون    1.6ِبوايل  يقد ر  لحق  وقت

 (َوض َحاَها  َوالَشْمسِ : )تعاىل  كقوله   جنومها،  ضوء  وأبرز   أي(  ض َحاَها  َوَأْخَرجَ ) :  الغاز  سحب  من  واجملرات

(112  .) 

 مليون   400- سنة  مليون    1.6ِبوايل( العظيم النفجار) الس ماء خلق بعد والنجوم اجملر ات خلق  بدأ لقد

 خلق   متأخ راً   أعقبه    الس ماء   خلق   أن    على  للدللة(  ب  ر وًجا  الَسَماءِ   ِف   َجَعلَ )  بلفظ   القرءان  عِب    لذا.   سنة

 . واجملر ات  النجوم

 سنة  مليار 8.7بعد االنفجار العظيم بحوالي    الشمسيّة مجموعتنا بدأ تخلق  : الفرع الرابع

داخل جمر تنا،   (supernova explosion)   قبل حوايل مخس مليارات سنة حدث انفجار سوبرنوفا 

دت معظم العناصر اْلفيفة )  hydrogenوأرسل هذا النفجار غيمة من املاد ة داخل اجملر ة.  ومن ث  احت 

and helium  .دار حول الش مس الث قيلة فشك لت قرصاً مسط حاً  العناصر  ( فكو نت الش مس، وأما 

على   تربو  زمني ة  فرتة  مرور  يعر   100ومع  ملا  ونتيجة  سنة  الصطدامي ة مليون  ِبلت جم عات  ف 

(collisional accumulation يكون القرص قد بدأ عملي ة تفت ق وشك ل عدداً هائَلً من الكتل )

وهنالك زَّيدة ف    .((114: )   عمري   )   مد  األرضللمزيد أنظر ِبث  و     (.113)   ( clumpingالص غية )

 ,Clark 1998)  ( sweepingالكنس )( أو  accretionحجم وجاذبي ة هذه الكتل بسبب املد  )

p. 85.) 

 
112 http://home.web.cern.ch/about/physics/early-universe 
113 http://zebu.uoregon.edu/internet/l2.html 
114 https://eijaz.mutah.edu.jo/eartharabic.htm  

http://home.web.cern.ch/about/physics/early-universe
http://zebu.uoregon.edu/internet/l2.html
https://eijaz.mutah.edu.jo/eartharabic.htm
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 وسئل  عليا  ي ة: )اْلواري الك ن س(.  وف األثر: )ْسعت اْلق ْرَءان  ذكرِتما العبارةوإن صفيت الكنس واْلري  

اْْلََواِري  أ ْقِسم  }    عن  (  ِبلليل(  َوَتْظَهر)  وتكنس   ِِبلنَ َهارِ   خَتَْنس  الن ج وم  ِهيَ :    فقال {    اْلك َنسِ   ِِبْْل َنِس * 

(115.) 

 Runaway)  ب   املسماة   األجسام  مَليي  ف   تتجم ع   القرص   ماد ة  أن  (  2.1)  الشكل  من  يتضح 

planetesimals   .) الكواكب   أجن ة  من  نسبي ا   قليل  عدد  تشكيل  ف  هذه  تبدأ  ث   ومن 

(protoplanets)،   الش مسي ة  اجملموعة  كواكب  بتشك ل   اْلال  انتهى  أن  إىل  (solar system )

(Dormand and Woolfson 1989 P: 89-96; Silk 2001, P 106.) 

 

 

 
 

 aحبيبي على أربعة مراحل:    (accretionمّد )تكّونت األرض من  :   2.1الشكل  

،  b، c  ،  ثّم d  .  

http://zebu.uoregon.edu/internet/l2.html 

 

 
 . 8/359القرآن، الصفحة أو الرقم عرعرة، إسناه  جيد، احملدث: ابن كثري، املصدر: تفسري خالد بن :الراوي  115

http://kiaa.pku.edu.cn/Activities/planet09/files/kavli_Ormel.pdf
http://kiaa.pku.edu.cn/Activities/planet09/files/kavli_Ormel.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Protoplanet
http://zebu.uoregon.edu/internet/l2.html
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  *  بناها  السماء  أم  خلقاً   أشد    ءأنتم: )الكرمي  اْلق ْرَءان  قر ره  ما  مع  والفلك  الكون  علم  مكتشفات  تتوافق 

]ضحاها  وأخرج  ليلها  وأغطش  *  فسو اها  ْسكها  رفع  للا  خلق   البدء  ف[.   29-27  الن ازعات( 

م  ستة   ف   الس بع  واألرضي   الس بع  الس ماوات  وبعد (.   (116)   الكون  خلق  ،2004   عمري)   للا  أَّيم   من   أَّي 

 الشمسي ة   جمموعتنا  خلق  قبل   خلقت  قد   القدَية   اجملر ات   وإن    هذا.   واجملر ات  الن جوم  خ لقت  بفرتة   ذلك

 الشمسي ة   اجملموعة   عمر  بينما  سنة،   مليار   13.7  حوايل   الكون   عمر  أن    حيث:     سنة  مليارات   َثان   ِبوايل

لذا بدأ (.   الكون  خلق   ،2004   عمري ( )ضحاها  وأخرج   ليلها  وأغطش : )سنة   مليار   5  حوايل   فقط   هو

العظيم ِبوايل    الشمسي ة   جمموعتناختلق    ف  جعل   الكلمة   تؤك ده  ما  وهذا.   سنة  مليار  8.7بعد النفجار 

 : اآلَّيت

( )نوح آية ِسَراًجا  الَشْمسَ   َوَجَعلَ   ن ورًا  ِفيِهنَ   اْلَقَمرَ   َوَجَعلَ *    ِطَباقًا   َْسَاَوات    َسْبعَ   اّلَل    َخَلقَ   َكْيفَ   تَ َرْوا   َأملَْ )  -

16-15 .) 

: لقد َتخر خلق (61( )الفرقان آية  م ِنيًا  َوَقَمًرا  ِسَراًجا   ِفيَها  َوَجَعلَ   ب  ر وًجا  الَسَماءِ   ِف   َجَعلَ   اَلِذي   تَ َباَركَ )  -

(.  كما وقد َتخ ر خلق ب  ر وًجا  الَسَماءِ   ِف   َجَعلَ   اَلِذي  تَ َباَركَ الِبوج )النجوم واجملر ات( عن خلق الس ماء: )

 . م ِنيًا(  َوَقَمًرا  ِسَراًجا  ِفيَها  )َوَجَعلَ الشمس والقمر عن خلق جمر تنا :  

تَ غ وا  م ْبِصَرةً   النَ َهارِ   آيَةَ   َوَجَعْلَنا  اللَْيلِ   آيَةَ   َفَمَحْونَ   آيَ َتْيِ   َوالنَ َهارَ   الَلْيلَ   َوَجَعْلَنا)  -  رَبِ ك مْ   ِمنْ   َفْضًَل   لِتَ ب ْ

 (.12)اإلسراء آية    (تَ ْفِصيًَل   َفَصْلَناه   َشْيء    وَك لَ   َواْلَِْسابَ   السِ ِنيَ   َعَددَ   َولِتَ ْعَلم وا

 
116  https://eijaz.mutah.edu.jo/univcreation.htm  

https://eijaz.mutah.edu.jo/univcreation.htm
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 ختلق النجوم(.  للمزيد أنظر : )ِسَراًجامت ر  الشمس  )وكذلك النجوم( ف مراحل ختل ق وتطو ر إىل أن تصبح )

بعد  (.    َتت  متأخرة  مرحلة  هو  اْلعل  أن   يؤك د   أن اْللق وهذا  إىل  والنهار  الليل  تعاقب  َتخر  وقد    .

 .(ِسَراًجا  الَشْمسَ   َوَجَعلَ : )  أصبحت الشمس لمعة

أن    بياني ة، من  برنمج ملسات  السامرائي ف  الدكتور فاضل  البيان  أستاذ   الغالب   ف  اْلعلوهذا هو رأي 

 . وأسبق   أقدم   فاْللق  اْللق؛   بعد   حالة

 الفرع الخامس : جعل الرواسي واألنهار متأّخر  عن خلق األرض 

 ي  ْغِشي   اثْ َنْيِ   َزْوَجْيِ   ِفيَها  َجَعلَ   الَثَمَراتِ   ك ل ِ   َوِمنْ   َوَأهْنَارًا  َرَواِسيَ   ِفيَها  َوَجَعلَ   اأْلَْرضَ   َمدَ   اَلِذي   َوه وَ )  * * 

 . (3  آية  الر عد ( )يَ تَ َفَكر ونَ   لَِقْوم    آَلََّيت    َذِلكَ   ِف  ِإنَ   النَ َهارَ   اللَْيلَ 

(.  إْذ إن  املد  7آية   50، ق سورة 19آية  15وكذلك اآلَّيت الكرَية: )واألرض مددنها( )اْلجر سورة  

املتتابع لكرة األرض ِباد ة تكوينها، حيث بدأ ختل ق  ف قوله سبحانه )واألرض مددنها( يتضم ن اإلمداد 

َتم   من  الزمن.   األرض  مع  وتصل بت  أن كِبت  إىل  وغباري ة  غازي ة  مد  ع كتل  من  األرض  تكو نت 

(accretion( حبييب )grains على أربعة م )( 117راحل.) 

مليون سنة، كانت درجة حرارة سطحها مرتفعة ل تسمح ِبستقرار   600عندما كان عمر األرض أقل من  

السائل على سطحها.  وِبلتايل   لفرتة املاء  املاء على سطح األرض  تبخ ر وتكثف وهطول  استمر ت فرتة 

بعض من .  ولعل  هذه الفرتة  مليون سنة، إىل أن بردت واستقر  سائل املاء على سطحها  600زمني ة بطول  

الكرَية:   اآلية  َنا  )َأنَ إُياءات  عبس    َصبًّا(  اْلَماءَ   َصبَ ب ْ الكرَيات:.   (25)سورة  اآلَّيت  تؤك ده  ما   وهذا 

َها َدَحاَها * َأْخَرجَ   َذِلكَ   بَ ْعدَ   )َواأْلَْرضَ   [. 32-27]النازعات   َوَمْرَعاَها * واْلَِباَل َأْرساها(  َماَءَها  ِمن ْ
 

117 http://zebu.uoregon.edu/internet/l2.html 

file:///F:/Hussain/HUSSAIN%20(J)/EIJAZ/starformation.htm
http://zebu.uoregon.edu/internet/l2.html
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تغي ْسك قشرة األرض على تِب دها املستمر، وعلى أن حرارة ّ   .  يدلمل تكن اْلبال قد تشكلت ابتداءً 

البداية مع ختل قها قبل حوايل مليار سنة     . (Swihart, 1992, page 123) األرض تول دت ف 

الكرة   قشرة  تسم ىكانت  واحدة   قار ة  عن  عبارة   Pangaea  األرضي ة 

(.mutah.edu.jo/pangaea.htmeijazhttp://  )(Abell 1976, page 155)   . تكن مل 

التكتونية   كانت وقتها (  (tectonic platesاْلبال قد تشكلت بعد، وهذا دليل على أن الصفائح 

، وأما اآلن فهي ْسيكة وثقيلة وأدى تصادمها إىل تشكل رقيقة وخفيفة وملتحمة ف بداية خلق األرض  

)َواأْلَْرضَ  عند خلقها:  متتلكها  تفقد حرارة كانت  األرض  أن  على  يدلل  ُما  *   َذِلكَ   بَ ْعدَ   اْلبال،  َدَحاَها 

َها   َأْخَرجَ  فلقد أسهم إخراج ماء األرض ف [.   32-30َوَمْرَعاَها * واْلَِباَل َأْرساها( ]النازعات    َماَءَها  ِمن ْ

وف    . مليون سنة  600تِبيدها، ُم ا أد ى إىل إرساء اْلبال؛ وذلك بعد خلق األرض بفرتة زمنية تزيد عن  

 اْلَبْحَرْينِ   َبْيَ   َوَجَعلَ   َرَواِسيَ   هَلَا  َوَجَعلَ   َأهْنَارًا   ِخََلهَلَا  َوَجَعلَ   قَ َرارًا   اأْلَْرضَ   َجَعلَ   َمنْ   َأمْ املعن اآلية الكرَية : )

 (61( )النمل آية  يَ ْعَلم ونَ   َل   َأْكثَ ر ه مْ   َبلْ   اّللَِ   َمعَ   أَِإلَه    َحاِجًزا

http://eijaz.mutah.edu.jo/pangaea.htm
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 َعِقيًما  يََشاء   َمنْ  َويَْجعَل   الفرع السادس : 

 ( 50  آية   الشورى)  (َقِدير    َعِليم    ِإنَه    َعِقيًما َيَشاء    َمنْ  َوجَيَْعل   َوِإَناثً   ذ ْكَرانً   ي  َزوِ ج ه مْ   َأوْ )  -

 الطبيعية   اْلنسية  اْلياة  من  األقل   على   سنة   بعد   اإلجناب   على   القدرة   عدم   هو:    (Infertility)العقم

 بسنة   الز واج  بعد(  ما  أسرة  حالة  ف)  العقم  يتحد د   (.118)   الزوجي  لكَل  للحمل  موانع  أي  استعمال  دون

)جيعل  كلمة  تشي   كما  أصل   ل   طارئ  فهو  لذا.   األقل    على   هو  فاألصل (.   َعِقيًما  َيَشاء    َمنْ   َوجَيَْعل  : 

 . األرض  ف والستخَلف  اْلياة  ودَيومة  اْللق   حكمة   تقر ر  كما   العقم   ل  اإلجناب

 الجعل في لسان العرب الفرع السابع: 

، ومنه قول ه  قالوَجَعَل:  وقال الزجاج: َجَعْلت زيداً أخاك َنَسْبته إليك. وَجَعَل: َعِمَل وهي أَ. وَجَعَل: َخَلق.  

نه    ق  ْلناه؛ حكاه الز جاج، وقيل    َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   بي  ن اه    ِإنَ (؛ معناه  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ تعاىل: ) ؛ ، وقيل صي 

( ِإَناثً   الَرْْحَنِ   ِعَباد    ه مْ   اَلِذينَ   اْلَمََلِئَكةَ   َوَجَعل وا(، وقوله عز  وجل : )وجعلن نبي اً ومن هذا قوله عز  وجل : ) 

(. قال الزجاج: اْلَْعل  ههنا ِبعن القول واْلكم على الشيء كما تقول قد جعلت زيداً 19)الزخرف آية  

 (.301، ص  2قد وصفته بذلك وحكمت به ..." )م  أعلم الناس أي 

 ية التي تذكر الجعلاْلق ْرَءان: المزيد من اآليات الفرع الثامن 

اثني : اْللق أو الصيورة )تغي حالة(    اْلق ْرَءاناْلعل ف آَّيت   الغالب على معنيي  )أنظر كتاب أيت ف 

أن   اْليدة وِبا  غي   اْلق ْرَءان(.   اّلل   وصفات    ، اّلل  صفات  من  هو  الكَلم  ُملوق.  غي  فهو  ؛  اّلل   كَلم 

إىل حالة   فأنزله اّلل     .    اَ عربي    (اْلق ْرَءانصينه )  ِإنَ (؛ معناه  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ قوله : )ُملوقة.  لذا فإن   

: تكلم للا   (365، ص   7، م السيوطي الدين جَلل اإلمام ،ِبملأثور  التفسي  ف   املنثور  الدر)  الل غة العربي ة 

 
118  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%85 

http://www.quranway.net/index.aspx?function=Author&id=698&lang=
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%85
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ف اللوح احملفوظ مر ة أخرى ِبلل غة العربي ة ؛ بعد أن كان   أمر القلم أن يكتبه به مر ة أخرى ِبلل غة العربي ة ، و 

 .  ومن هذا القبيل اآلَّيت الكرَيات: َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ أصل ه على هيئة كَلم للا الذي  

 ملَْ   َما  َوآاَتك مْ   م ل وًكا  َوَجَعَلك مْ   أَنِْبَياءَ   ِفيك مْ   َجَعلَ   ِإذْ   َعَلْيك مْ   اّللَِ   نِْعَمةَ   اذْك ر وا  قَ ْومِ   َّيَ   لَِقْوِمهِ   م وَسى  قَالَ   َوِإذْ )

هم    م ل وًكا أو    أَنِْبَياءَ فاّلل  مل خيلقهم  (.   20)املائدة  (  اْلَعاَلِميَ   ِمنَ   َأَحًدا   ي  ْؤتِ  )ف   م ل وًكاأو    أَنِْبَياءَ ؛ وإَن ا صي 

 (. أنظر كتاب اْليدة)  حي مل يكونوا كذلك من قبل(

 َلك م  اأْلَْرَض َذل وًل فَاْمش وا ِف َمَناِكِبَها وَك ل وا ِمْن رِْزِقِه َوِإلَْيِه الن ش ور (.  )َجَعَل َلك م  اأْلَْرضَ   َجَعلَ )ه َو اَلِذي    

 . ابتداءً ف حي مل تكن مذل لة ف بداية خلقها، ومل تكن بيئة مَلئمة للحياة  َذل وًل(  

ِبَساطًا( )نوح    َجَعلَ )َواّلَل    اأْلَْرَض   الش م    الَراِسَيات  ِِبْْلَِبالِ   َوثَ بَ تَ َها  َوقَ َررََها  َوَمَهَدَها  َبَسَطَها  َأيْ (:  19َلك م  

 . األرضي ة  الكرة  خلق  عن متأخ ر    اْلبال  تكو ن  أن    وقلنا(.   119)   الَشاُِمَات

)  َجَعْلَنا )َوِإْذ     قال ف آية أخرى:  َوَأْمًنا(، ف حي  ِللَناِس  َمثَابًَة   اَلِذي *    اْلبَ ْيتِ   َهَذا  َربَ   فَ ْليَ ْعب د وااْلبَ ْيَت 

 (.  فقد أكرمهم اّلل   ِبألمن من بعد اْلوف. 4-3( )قريش اآلَّيت  َخْوف    ِمنْ   َوآَمنَ ه مْ   ج وع    ِمنْ  َأْطَعَمه مْ 

َلةَ   َجَعْلَنا  َوَما  َشِهيًدا  َعَلْيك مْ   الَرس ول    َوَيك ونَ   الَناسِ   َعَلى   ش َهَداءَ   لَِتك ون وا  َوَسطًا  أ َمةً   َجَعْلَناك مْ   وََكَذِلكَ )  -  اْلِقب ْ

َها  ك ْنتَ   اَليِت  َقِلب    ُمَنْ   الَرس ولَ   يَ تَِبع    َمنْ   لِنَ ْعَلمَ   ِإَل   َعَلي ْ  اَلِذينَ   َعَلى   ِإَل   َلَكِبيَةً   َكاَنتْ   َوِإنْ   َعِقبَ ْيهِ   َعَلى   يَ ن ْ

 (.143)البقرة  (  رَِحيم    َلَرء وف    ِِبلَناسِ   اّللََ   ِإنَ   ِإَيَاَنك مْ   لِي ِضيعَ   اّلَل    َكانَ   َوَما   اّلَل    َهَدى

َنا  أَنْ َعمَ   ِبَا   ِكَتابه  ِف   َوتَ َعاىَل   تَ َباَركَ   رَب  َنا  أَنْ َبَأنَ : "َوَسطًا  أ َمةً   َجَعْلَناك مْ   َوتَ ْولَِية   اْلَعَدالَة  ِِبْسمِ   لََنا  تَ ْفِضيله   ِمنْ   َعَلي ْ

َلةَ   َجَعْلَنا   َوَما )   .(120" ) زََمانً   آِخًرا  ك َنا   َوِإنْ   َمَكانً   َأَوًل   َفَجَعلَنا,    َخْلقه  مجَِيع  َعَلى   الَشَهاَدة  َخِطي   اَليِت   اْلِقب ْ

 
 547، ص  4تفسري ابن كثري: ج  119
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َها  ك ْنتَ  َها  ي َصلِ ي  يَ َزلْ   َوملَْ ,    اْلَكْعَبة  ِإىَل   الَصََلة  ا ْفرت َِضتْ   َما  َأَول( :  َعَلي ْ  َكاَنتْ   َما  َعَلى  ِبََكة  م َقامه  ط ول  ِإلَي ْ

َعة   َأوْ   َشْهًرا  َعَشر   ِسَتة  اْلَمْقِدس   بَ ْيت   ِإىَل   َصَلى   اْلَمِديَنة   َقِدمَ   فَ َلَما ,    َوِإْْسَاِعيل   ِإبْ َراِهيم   َصََلة  َعَلْيهِ   َعَشر  َسب ْ

 َهِذهِ   ِف .  ...  ِعْنِدي  اْلَقْوَلْيِ   َأَصح    َوَهَذا:    ع َمر  أَب و   قَالَ .    اْلَكْعَبة   ِإىَل   اّللَ   َصَرَفه    ث َ ,    اْلََِْلف  َعَلى ,    َشْهًرا

. َشذَ   َمنْ   ِإَل   اأْل َمة   َعَلْيهِ   َوَأمْجََعتْ ,    َوَمْنس وًخا  َنِسًخا  وَِكَتابه  تَ َعاىَل   اّللَ   َأْحَكام  ِف   َأنَ   َعَلى  َواِضح  َدلِيل  اآْليَة

َلة  َأنَ  َعَلى اْلع َلَماء َوَأمْجَعَ   اْلَمْذك ورَْينِ  اْلَقْوَلْيِ  َأَحد َعَلى,   َمَرَتْيِ  ن ِسَختْ  َوَأهَنَا,  اْلق ْرآن  ِمنْ   ن ِسخَ  َما َأَول اْلِقب ْ

 .(121)   اْلَمْسأَلَة   ِف 

قًا  ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   ِإلَْيكَ   َوأَنْ َزْلَنا) نَ ه مْ   فَاْحك مْ   َعَلْيهِ   َوم َهْيِمًنا  اْلِكَتابِ   ِمنَ   يََدْيهِ   َبْيَ   ِلَما  م َصدِ   َوَل   اّلَل    أَنْ َزلَ   ِبَا   بَ ي ْ

َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنك مْ   َجَعْلَنا  ِلك ل    اْْلَق ِ  ِمنَ   َجاَءكَ  َعَما  َأْهَواَءه مْ  تَ تَِبعْ   َوَلِكنْ  َواِحَدةً  أ َمةً  َْلََعَلك مْ  اّلَل   َشاءَ  َوَلوْ  َوِمن ْ

ل وَك مْ  ت مْ   ِبَا  فَ ي  نَ بِ ئ ك مْ   مجَِيًعا  َمْرِجع ك مْ   اّللَِ   ِإىَل   اْْلَْيَاتِ   فَاْسَتِبق وا  آاَتك مْ   َما  ِف   لِيَ ب ْ  ِلك ل   (.  )  خَتَْتِلف ونَ   ِفيهِ   ك ن ْ

َهاًجا  ِشْرَعةً   ِمْنك مْ   َجَعْلَنا   (، وقد نزلت الشرائع ترتا، ُم ا يؤك د أن  اْلعل هو طارئ. َوِمن ْ

نْ َيا  الَسَماءَ   زَيَ َنا  َولََقدْ )   (.  5( )امللك آية  الَسِعيِ   َعَذابَ   هَل مْ   َوَأْعَتْدنَ   لِلَشَياِطيِ   ر ج وًما  َوَجَعْلَناَها  ِبََصابِيحَ   الد 

 من  طائفة  ف  وسلم  عليه   للا  صلى  النيب  انطلق (: جاء ف اْلديث الصحيح: )لِلَشَياِطيِ   ر ج وًما  َوَجَعْلَناَها)

 الشهب   عليهم  وأرسلت  ،السماء  خِب  وبي  الشياطي  بي  حيل   وقد   ،   عكاظ  سوق  إىل   عامدين   ،  أصحابه

 علينا   وأرسلت  ،  السماء  خِب  وبي  بيننا  حيل:  فقالوا  ؟  لكم  ما :    فقالوا  ،  قومهم  إىل  الشياطي  فرجعت  ،

 ،  ومغارِبا  األرض   مشارق  فاضربوا   ،  حدث   شيء  إل  السماء  خِب  وبي  بينكم  حال  ما  قالوا  ،  الشهب

 النيب  إىل   ،  ِتامة   حنو  توجهوا  الذين   أولئك  فانصرف  ،  السماء  خِب   وبي  بينكم  حال  الذي   هذا  ما  فانظروا
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 فلما   ،   الفجر  صَلة  ِبصحابه  يصلي  وهو   ،  عكاظ  سوق   إىل  عامدين   بنخلة،  وهو  وسلم   عليه  للا  صلى

 إىل  رجعوا   حي   فهنالك  ،   السماء  خِب   وبي   بينكم   حال  الذي   وللا  هذا :    فقالوا  ،   له   استمعوا   اْلق ْرَءان  ْسعوا 

{ .   أحدا  بربنا  نشرك  ولن  به  فآمنا  الرشد  إىل  يهدي.    عجبا  قرآن  ْسعنا  إن: }    قومنا  َّي :    فقالوا  ،  قومهم 

نَلحظ    (.122)   ( .   اْلن  قول   إليه   أوحي   وإَنا{   إيل   أوحي   قل : }  وسلم  عليه  للا   صلى   نبيه   على  للا   فأنزل

 تكن   مل  حي  ف   ؛(  ُمم د   رسولنا  بعثة )  حدث  شيء  بسبب  طارئ  هو  لِلَشَياِطيِ   ر ج وًما  الس ماء  َجَعلأن   

 . (لِلَشَياِطيِ   ر ج وًما   َوَجَعْلَناَها) :  البعثة   قبل  من  كذلك

 َخْلقَ   َوبََدأَ   َخَلَقه    َشْيء    ك لَ   َأْحَسنَ   اَلِذي *    الَرِحيم    اْلَعزِيز    َوالَشَهاَدةِ   اْلغَْيبِ   َعامل   َذِلكَ )ويقول سبحانه:  

ْنَسانِ   (  8-6   السجدة ( )َمِهي   َماء    ِمنْ   س ََللَة    ِمنْ   َنْسَله    َجَعلَ  ث َ *    ِطي    ِمنْ   اإْلِ

ق   َوب َ َدأَ "   ان  َخل  ْ ْنس  َ نْ   اإْلِ ي  م  ِ ِن "    ط  ِ ر  َأِبَ   َخل  َقَ   يَ ع  ْ نْ   آَدم  اْلَبش  َ ي  م  ِ لَ   ث َ )  . ط  ِ َله    َجع  َ نْ   َنس  ْ ََللَة    م  ِ نْ   س    اء    م  ِ   م  َ

ي   ل ونَ   َأيْ ( :  َمه  ِ َذِلكَ   يَ تَ َناس  َ نْ   ك  َ ة  م  ِ نْ   خت  َْر ج  ن ْطف  َ ْلب  ب َ ْي   م  ِ ل  ص    ْرَأة  َوتَ َرائ ِ ب  الَرج    " )تفس  ِب اب  ن كث  ي(.   اْلم  َ

لَ   ث َ )وهن  ا يت ض  ح أن  اْلع  ل ه  و ص  يورة وتغ  ي  ح  ال:   َله    َجع  َ نْ   َنس  ْ ََللَة    م  ِ نْ   س    اء    م  ِ ي    م  َ   أن   ه  ح  ي  ف  ؛(  َمه  ِ

ْنَسانِ  َخْلقَ  بََدأَ ) سبحانه  (.ِطي    ِمنْ   اإْلِ

 َواأْلَْبَصارَ   الَسْمعَ   َلك م    َوَجَعلَ 

ْنَسانَ   َخَلْقَنا  ِإنَ )   َتِليهِ   َأْمَشاج    ن ْطَفة    ِمنْ   اإْلِ يًعا  َفَجَعْلَناه   نَ ب ْ  ( 2( )اإلنسان آية  َبِصيًا  ْسَِ

ًئا تَ ْعَلم ونَ  َل  أ َمَهاِتك مْ  ب ط ونِ  ِمنْ   َأْخَرَجك مْ  َواّلَل  ) ( َتْشك ر ونَ  لََعَلك مْ  َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ  الَسْمعَ  َلك م    َوَجَعلَ  َشي ْ

 ( 78)النحل آية  
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 يكتمل َنو  جهازي  السمع والبصر ف مرحلة متأخرة عن خلق اْلني )من اْليوان املنوي والبويضة(. 

إىل ما بي الشهرين اْلامس والسادس من عمر اْلني   25فرتة اْلمل من بداية األسبوع    تعتِب    السمع:

 (.123)   هي األكثر أمهية لتطوير اْلزء اْلسي العصيب من اْلهاز السمعي 

 التصالت   و   املكونت   تتطور   بينما   املبكرة،   اْلنينية   اْلياة   ف   العي  من  املادي  اهليكل   يتطور    البصر:

 البصري   النظام   تطوير.   الولدة  حديثي   األطفال   حياة   أوائل  ف   وكذلك   لحق  وقت   ف   اْلني   ف   العصبية 

 بفرتة،  الولدة بعد  ُيصل الذي  البصري  التحفيز  وكذلك  ،  الذات  املخ  ونشاط الوراثي، الرتميز  على   ينطوي

 .(124) للعي  السريعة  اْلركة  نوم  خصوصا  احملمية،   النوم   ودورات

 َخَلْقَنا  ِإنَ )  : َجَعْلَناه  ؛ كما تؤكد الكلمة  يكتمل َنو  جهازي  السمع والبصر ف مرحلة متأخرة عن خلق اْلني  

ْنَسانَ  َتِليهِ   َأْمَشاج    ن ْطَفة    ِمنْ   اإْلِ يًعا َفَجَعْلَناه    نَ ب ْ  . (َبِصيًا  ْسَِ

 
123  The period from 25 weeks' gestation to 5 to 6 months of age is most critical 
to the development of the neurosensory part of the auditory system (Stanley N. 
Graven, MD and Joy V. Browne, PhD, CNS-BC).  
124  The physical structure of the eye develops early in fetal life, where as the 
neuro components and connections develop in later fetal and early neonatal life. 
The development of the visual system involves genetic coding, endogenous 
brain activity, exogenous visual stimulation after birth at term, and protected 
sleep cycles, particularly rapid eye movement sleep.  Before birth at term, the 
fetus requires no out side visual stimulation or light (Stanley N. Graven, MD and 
Joy V. Browne, PhD, CNS-BC). 
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  َعَربِيًّا  الق ْرآن   فنزل لَه مْ  ِلي بَيِّنَ  قوِمهِ  (بِل غَةِ )  بِِلَسانِ  إالَّ  نبيًّا تعالى هللا    يبعثِ  لم : الفرع التاسع  

 ( َعَربِيًّا ق ْرآنًا َجعَْلنَاه   إِنَّا)

 آَلََّيت   َذِلكَ  ِف  ِإنَ  َوأَْلَواِنك مْ  أَْلِسَنِتك مْ  َواْخِتََلف   َواأْلَْرضِ  الَسَماَواتِ  َخْلق   آََّيتِهِ   َوِمنْ ) يقول سبحانه وتعاىل: 

.   22  الروم)(  لِْلَعاِلِميَ   فنزل  ؛قوِمهِ   بِل َغةِ   إَل   نبيًّا  تعاىل  للا    يبعثِ   مل  أن  ِبلعباد   والل طف   اْلكمة   ومن( 

َ   قَ ْوِمهِ   ِبِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا   َوَما )  :  َعَربِيًّا الق ْرآن    َوه وَ   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي   َيَشاء    َمنْ   اّلَل    فَ ي ِضل    هَل مْ   لِي  َبيِ 

ه مْ   ر س ًَل   ِإلَْيِهمْ   ي  ْرِسل   أَنَه    ِبَْلِقهِ   تَ َعاىَل   ل ْطفه  ِمنْ   َهَذا(.   4  إبراهيم)  (اْْلَِكيم    اْلَعزِيز   ه مْ   لِيَ ْفَهم وا  بِل َغاِِتِمْ   ِمن ْ  َعن ْ

 بل غةِ   إَل   نبيًّا  للا    يبَعثِ   مل )  : الغفاري  ذر  أبو  رواه  ما  األحاديث  ومن    (.125)   ِإلَْيِهمْ   بِهِ   أ ْرِسل وا  َوَما  ي رِيد ونَ   َما

 . (127) (  قوِمهِ   بِل َغةِ   إَل   نبيًّا  تعاىل   للا    يبعثِ   مل)   :   رواية  وف .     (126) (  قوِمه

َنا  وََكَذِلكَ )  -  اْْلََنةِ   ِف  َفرِيق    ِفيهِ   رَْيبَ   َل  اْْلَْمعِ   يَ ْومَ   َوت  ْنِذرَ   َحْوهَلَا َوَمنْ   اْلق َرى   أ مَ   لِت  ْنِذرَ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

 ( . 7  آية  الشورى )(  الَسِعيِ   ِف  َوَفرِيق  

آية  يَ َتذََكر ونَ   لََعَله مْ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا)  :تيسيا    العربية  ِبلل غة  اّلل    جعله  اْلق ْرَءان  - )الدخان   )58  .)

َزِجر ونَ   يَ َتِعظ ونَ   َأيْ (    يَ َتذََكر ونَ   لََعَله مْ )    يَ ْقَرؤ ه    َمنْ   َوَعَلى   َعَلْيك  بِل غَِتك  َسَهْلَناه    َأيْ ,    اْلق ْرَءان  يَ ْعِن   َويَ ن ْ

تنز له عربي ا  على   فهمه   أو   قراءته  هلم   ليتيس ر   كان   وما.   (128)  ِبِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا ):  هيئته اليت سبقت 

 َسْهًَل   َوَجَعْلَناه    اْلَعَرِب    بِِلَساِنك  بَ يَ َناه    يَ ْعِن   اْلق ْرآن  َأيْ (.  97)مرمي آية    (ل دًّا  قَ ْوًما  ِبهِ   َوت  ْنِذرَ   اْلم َتِقيَ   بِهِ   لِت  َبشِ رَ 

 
 688، ص  2تفسري ابن كثري: ج  125
إسررناه  رجالرر  ثقررات حكررم احملدث: ،3561الصررفحة أو الرررقم: -السلسررلة الصررحيحةاملصدر: -األلباين احملرردث: الررراوي:  126

 رجال البخاري
 صحيححكم احملدث:، 5197الصفحة أو الرقم: -صحيح اجلامعاملصدر: -األلباين احملدث: أبو ذر الغفاري الراوي:  127
 103، ص 16، ج 8تفسري القرطيب : م  128
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 َوَلَقدْ ):  تعاىل  وقوله(.   129)   فَ ْهمه   َعَلْيِهمْ   لَِيْسه ل  اْلَعَرب  بِِلَسانِ   َعَلْيك   أَنْ َزْلَناه    َوِقيلَ   َوََتََمَله    َتَدبَ َره    َمنْ   َعَلى 

 .  (40،  32،  22،  17)القمر اآلَّيت رقم:   (م دَِكر    ِمنْ   فَ َهلْ  لِلذ ِْكرِ   اْلق ْرَءان  َيَسْرنَ 

 َجَعْلَناه   ِإنَ ) ، (2 يوسف( )تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا   ق  ْرآنً  أَنْ َزْلَناه   ِإنَ : )لعلهم يعقلونه  العربية  ِبلل غة   اّلل   جعله  -

( يَ ْعَلم ونَ   لَِقْوم    َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   آََّيت ه    ف صِ َلتْ   ِكَتاب  )  : ويقول تعاىل(.   3  الزخرف( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً 

 (. 3  فصلت)

 َوَهَذا   َأْعَجِمي    ِإلَْيهِ   ي  ْلِحد ونَ   اَلِذي   ِلَسان    َبَشر    ي  َعلِ م ه    ِإََنَا  يَ ق ول ونَ   َأهَن مْ   نَ ْعَلم    َولََقدْ )  :وتعاىل  سبحانه  ويقول 

 (   103  آية  النحل ( )  م ِبي    َعَرِب    ِلَسان  

( م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى *    اأْلَِمي    الر وح    ِبهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  )  

 أي ( : "130)  املقدسي قدامة  ابن  الدين  موفق  لْلمام العتقاد ملعة شرح ف جاء.  (192- 195 الشعراء)

،   من   تنزيل    هو  على   املأمون  ،(الس َلم  عليه)   جِبيل  الوحي  ملك  :  وهو  ،  األمي  الر وح  بواسطة  نزل  اّلل 

:   تَ َعاىَل   َوقَ ْوله   ."قلبه  ف  بتث  حّت   ويعقل  يسمع  وهو  قرأه  ِبن  ،  املرسلي  سي د  قلب  على  أنزله  ،اّلل    وحي

 الَشاِمل   اْلَكاِمل  اْلَفِصيح  اْلَعَرِب    ِِبللِ َسانِ   أَنْ َزْلَناه    ِإلَْيك  أَنْ َزْلَناه    اَلِذي  اْلق ْرَءان  َهَذا  َأيْ "    م ِبي   َعَرِب    بِِلَسان  "  

 (.131..."  )   اْلَمَحَجة   ِإىَل  َدلِيًَل   لِْلح َجةِ   م ِقيًما  لِْلع ْذرِ   قَاِطًعا  ظَاِهًرا  َواِضًحا  بَ يِ ًنا  لَِيك ونَ 

 َوب ْشَرى   ظََلم وا  اَلِذينَ   لِي  ْنِذرَ   َعَربِيًّا  ِلَسانً   م َصدِ ق    ِكَتاب    َوَهَذا  َوَرْْحَةً   ِإَماًما  م وَسى   ِكَتاب    قَ ْبِلهِ   َوِمنْ )  

 ( .12 آية   األحقاف ( ) لِْلم ْحِسِنيَ 
 

 108، ص   11، ج 6تفسري القرطيب : م  129
شرررح أصررحاب الفضرريلة : حممررد بررن صرراص العثيمررني و صرراص بررن صرراص الفرروزان و صرراص بررن عبرردالعويو آل الشرري ، الطبعررة   130

 .177(، ص 2008األوىل )
 463-462، ص  3تفسري ابن كثري: ج  131
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 قَ ْبله   ِلَما   َأيْ   م َصدِ ق   اْلق ْرآن  يَ ْعِن "    ِكَتاب   َوَهَذا"    َوَرْْحَة  ِإَماًما"  التَ ْورَاة  َوه وَ "    م وَسى   ِكَتاب  قَ ْبله   َوِمنْ "  

 ".   َواِضًحا   بَ يِ ًنا  َفِصيًحا  َأيْ "    َعَربِيًّا ِلَسانً "    اْلك ت ب  ِمنْ 

 (.58  آية الدخان)(  يَ َتذََكر ونَ   لََعَله مْ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا)  

 َوَأْجََلَها  الل َغات   َأْفَصح   ه وَ   اَلِذي   بِِلَساِنك   َجِليًّا   بَ يِ ًنا  َواِضًحا   َسْهًَل   أَنْ َزْلَناه    اَلِذي  اْلق ْرآن   َهَذا  َيَسْرنَ   ِإََنَا   َأيْ 

 .   َويَ ْعَلم ونَ   يَ تَ َفَهم ونَ   َأيْ "    يَ َتذََكر ونَ   لََعَله مْ "    َوَأْعََلَها  َوَأْحََلَها

تنز ل   فلقد كان  املخاطبون،  يعقله  )  اْلق ْرَءانوحّت   : مبي  عرب   بلسان   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ على ُممد 

َنا   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    وََكَذِلكَ ).  واآلية :  (تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   هَل مْ   ُي ِْدث    َأوْ   يَ تَ ق ونَ   َلَعَله مْ   اْلَوِعيدِ   ِمنَ   ِفيهِ   َوَصَرف ْ

َنا  وََكَذِلكَ : )  سبحانه  وقوله  ،  (113  طه( )ِذْكًرا  َوت  ْنِذرَ   َحْوهَلَا  َوَمنْ   اْلق َرى  أ مَ   لِت  ْنِذرَ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

 صلى   ُممد   على   اْلق ْرَءان  أنزلنا  إنَ    .  (7  الشورى( )الَسِعيِ   ِف   َوَفرِيق    اْْلََنةِ   ِف   َفرِيق    ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْْلَْمعِ   يَ ْومَ 

 سي د  قلب  على  جِبيل  أنزله   .وحججه  معانيه   وتتدبرون,  تفهمون  لعلكم  العرب؛  بلسان  وسلم  عليه  للا

 . قلبه  ف   بت ث  حّت  ويعقل   يسمع  وهو  قرأه   ِبن   ،   املرسلي

( ؛ أي صي  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ الكرمي تكون مع طارئ: )  اْلق ْرَءانف آَّيت    (َجَعْلَناه  وإن  الكلمة )جعل:  

.  هذا َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ اّلل   كَلمه  ووحيه إىل ُمم د عربي ا معجزاً بعد أن كان على صورة كَلم الر ب الذي  

.   اْلق ْرَءانما تؤك ده مجيع آَّيت    اليت ترد فيها مشتقات الكلمة )جعل(، وهي كثية ف كتاب اّلل 

 آليتان الكرَيتان:وُم ا يؤك د أن  الر سل من جنس املخاطبي ا

 اأْلَْرضِ   ِف   َكانَ   َلوْ   ق لْ *    َرس وًل   َبَشًرا  اّلَل    أَبَ َعثَ   قَال وا  َأنْ   ِإَل   اهْل َدى   َجاَءه م    ِإذْ   ي  ْؤِمن وا   َأنْ   الَناسَ   َمَنعَ   َوَما )  -

 (.94-95  اإلسراء)(  َرس وًل   َمَلًكا  الَسَماءِ   ِمنَ   َعَلْيِهمْ   لَنَ َزْلَنا  م ْطَمِئنِ يَ  ََيْش ونَ   َمََلِئَكة  
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 اْلَبَشر  بَ ْعثه   ِمنْ   ِاْسِتْعَجاِبمْ   ِإَل   الر س ل  َوي  َتابِع وا"    ي  ْؤِمن وا  َأنْ "    َأْكَثرهمْ   َأيْ "    الَناس   َمَنعَ   َوَما"    تَ َعاىَل   يَ ق ول

َنا  َأنْ   َعَجًبا  لِلَناسِ   َأَكانَ "    تَ َعاىَل   قَالَ   َكَما  ر س ًَل  ه مْ   رَج ل  ِإىَل   َأْوَحي ْ  َأنَ   آَمن وا  اَلِذينَ   َوَبشِ رْ   الَناس  أَْنِذرْ   َأنْ   ِمن ْ

مْ   ِعْند   ِصْدق   َقَدم   هَل مْ  "   ي  ْهد ونَ َنا   أََبَشر   فَ َقال وا  ِِبْلبَ يِ َناتِ   ر س لهمْ   َتَْتِيِهمْ   َكاَنتْ   ِِبَنَه    َذِلكَ "    تَ َعاىَل   َوقَالَ "    َرِب 

َعث  أَنَه    بِِعَباِدهِ   َوَرْْحَته   ل ْطفه   َعَلى  م نَ بِ ًها  تَ َعاىَل   قَالَ   ث َ ...     اآْليَة  َعْنه    لِيَ ْفَقه وا   ِجْنسهمْ   ِمنْ   الَرس ول   ِإلَْيِهمْ   يَ ب ْ

َاطََبته   ِمنْ   لَِتَمك ِنِهمْ   ِمْنه    َويَ ْفَهم وا  ِاْسَتطَاع وا   َلَما  اْلَمََلِئَكة   ِمنْ   َرس وًل   اْلَبَشر  ِإىَل   بَ َعثَ   َوَلوْ   َوم َكاَلَمته   ُم 

"   أَنْ ف سهمْ   ِمنْ   َرس وًل   ِفيِهمْ   بَ َعثَ   ِإذْ   اْلم ْؤِمِنيَ   َعَلى  اّللَ   َمنَ   لََقدْ "    تَ َعاىَل   قَالَ   َكَما   َعْنه    اأْلَْخذ  َوَل   م َواَجَهته 

ل و   ِمْنك مْ   َرس وًل   ِفيك مْ   َأْرَسْلَنا  َكَما "    تَ َعاىَل   قَالَ وَ "    أَنْ ف سك مْ   ِمنْ   َرس ول  َجاءَك مْ   لََقدْ "    تَ َعاىَل   َوقَالَ   َعَلْيك مْ   يَ ت ْ

 َوَل  يل  َوَأْشَكر وا َأذْك رك مْ  فَاذْك ر وِن   تَ ْعَلم ونَ  َتك ون وا ملَْ  َما َوي  َعلِ مك مْ  َواْلِْْكَمة اْلِكَتاب َوي  َعلِ مك مْ  َوي  زَكِ يك مْ  آََّيتَنا

 . "  َتْكف ر ونِ 

 ِمنْ   َعَلْيِهمْ   لَنَ َزْلَنا"    ِفيَها  أَنْ ت مْ   َكَما  َأيْ "    م ْطَمِئنِ يَ   ََيْش ونَ   َمََلِئَكة   اأْلَْرض   ِف   َكانَ   َلوْ   ق لْ "    َهاه َنا  قَالَ   َوهِلََذا

ت مْ  َوَلَما  ِجْنسهمْ   ِمنْ   َأيْ "    َرس وًل   َمَلًكا   الَسَماء  .(132)   َوَرْْحَة  ل ْطًفا  ِمْنك مْ   ر س لَنا   ِفيك مْ  بَ َعثْ َنا  َبَشًرا  أَنْ ت مْ   ك ن ْ

 الصوتية  نبذة في األمواج:   الفرع العاشر

 الصوتية   األمواج

 السوائل،   الصلبة،  األجسام  مثل  مادية  أوساط  عدة  ف   التحرك   على  قادرة   موجة  أو   آيل،  تردد  هو  الصوت 

 اْلهاز   طريق  عن   الصوت  حتسس  اْلي  الكائن   وِبستطاعة   .  الفراغ  ف   تنتشر  ول  والبَلزما،  والغازات،

 الذي   اْلي  الكائن   من  تصدر  نغمات   عدة   أو  (tone)   نغمة  على  حتتوي  إشارة  هو   فالصوت    .الس معي

 آخر،   جنس   من  أو جنسه  من  آخر كائن   وبي   بينه  اتصال  كوسيلة   تستعمل   للصوت،  الباعث   العضو  َيلك
 

 90-89، ص  3تفسري ابن كثري: ج  132
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 بتلك   تتأث ر  اليت  اْلاس ة  وتسمى  مسبق،   وعي  بغي   أو  بوعي  فعله  أو  قوله  يريد  عما  خَلهلا  من   يعِب

 .السمع ِباسة  الذبذِبت

 ِبا   ويتميز   يِبز  اليت(  النتشار  َناذج)  أشكال  إحدى  هي  املوجةو   للوسط،   ميكانيكي  اهتزاز  هو  الصوت 

 ف  مرت  343  اهلواء  ف   الصوت   سرعة  وتبلغ .   ينقلها  الذي   الوسط  على  الصوت   سرعة   وتعتمد    . الصوت

رقم  )  الساعة  ف  كيلومرت   1234  أو  مئوية،   درجة  20  حرارة   درجة   عند  الثانية  وتبلغ    .(1املعادلة 

 وسرعته   الصوت   تشاران  على   تؤثر  عوامل  هنالك   .املئوي   الصفر  درجة  عند  املاء  ف  اثنية/  مرت  1407

الصَلبة   :املادة  كطبيعة   وسط  ف و   ، (2  رقم  املعادلة   ، 1  رقم   املعادلة(اْلرارة    ودرجة   الكثافة و   معامل 

 (. 3 , 4  ت املعادل(  املغناطيسي  اجملال  شد ة   على   أيضاً   الصوت   سرعة  تعتمد   البَلزما

 :املعادلة   بواسطة   c الصوت  وسرعة   f املوجة  تردد   من    الصوتية  املوجة  طول   حساب   َيكن

fc =  

 نتصور   عندما  هذا   ويتضح .  املوجة  سرعة   تغي   ف   سببا   الكثافة   أو   الضغط   اختَلفات   تكون   العادة   وف

 الضغط   يبلغ.   اإلنسان  أذن  َتمل  درجة  يبلغ  وهذا  .ديسيبل  dB  130  ب    يقدر  الصوت  لضغط   مستوى 

 قيمة   له  dB  130  قدره  صوت  ضغط  مستوى   أن  حي  ف  ،ِبسكال  101325  الساكن   للهواء  اْلوي

 .ِبسكال  63  تبلغ   p  الصوت   لضغط  فعلية 

 عرضية   وموجات   طولية  موجات

رقم  )   الغازات  ف  الصوت  ينتشر  هيئة   على   السوائل  وف (  3 , 4  رقم  املعادلت)  والبَلزما(  1املعادلة 

 شكل)  (ompressional wavesC)  ضغطية  موجات  الفيزَّيئيي  عند  وتسمى  طولية،  موجات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%84
Compressional%20waves.htm
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)  كموجات  فيها  الصوت   فينتشر  الصلبة   املواد  أما.  (2.2  موجات   وأيضا  (Longitudinalطولية 

 فيها  يعلو  لطبقات   تتابع  من   الطولية  الصوت   موجات  وتتكون .  (Transverseعرضية أو مستعرضة )

 التضاغطات  تكونو      .    املعتاد  املتوازن  الضغط  عن  الضغط  فيها  يقل  وطبقات  الضغط

(compression  ) والت خلخَلت  (rarefaction  ) موجات  انتشار   وف .   دوري    بشكل   متتابعة 

مع .   الصوت  مع   تنتقل   ل  ولكنها   وِتتز،  دورَّي    الوسط  جزيئات  تنزاح  الصوت  احملمولة  الطاقة  وتظهر 

 .الصوت كطاقة حركة لهتزازات الوسط

 خصائص املوجات الصوتية 

 حاسة  طريق   عن   والتفاهم  للتخطيط  واْليوان  اإلنسان  يستعملها  اليت  اهلامة  الظواهر  أحد  الصوت  يعتِب

 واملخ  األذن  طريق   عن   كهرِبئية  إشارات  إىل  صوتية  موجات  من   الصوت  حتويل  بواسطتها  يتم  اليت  السمع

 مصادرها   اختَلف  على   األصوات  مجيع  الظواهر  هذه  وتشمل  مفهومة   معلومات   إىل  تتحول  واليت

 .ووسائلها

 تسمع  اليت  األصوات   مثَل   منهاو   .  املوسيقية  اآللت   من  األصوات   مثَل   فمنها   املسموعة،   األصوات   تتعد د 

 ت ر تطو    لقد.   أخرى  إىل  صورة  من   الطاقة  حتويل  على  تعتمد   اليت  املسموعة  التصالت   وسائل  خَلل   من

 ،  وغيها  والزراعة  والصناعة  الطب  جمالت   ف  اْلديثة  تطبيقاِتا  ف  متعددة  أشكال  تأخذل  الصوتية   األجهزة

 وكيفية   مصادرها  حيث  من   املوجية   الظواهر  لفهم  اْلهد  يكثفون  اجملال  ِبذا  واملهتمي  العلماء  جعل  ُم ا

 .منها  الستفادة ومدى   فيها  تتحكم  اليت  والعوامل  انتشارها  وطرق  حدوثها

Compressional%20waves.htm
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 يبذل   املوسيقى.   حالة  كل  ف   شغل  بذل  من  لبد  أنه  جند   الصوت  ِبا  ُيدث   اليت  رقالط    بعناية  لحظنا  إذا

 مثَل   رَّيضي  فريق   لتشجيع  يديك  تصفق   عندما  الناتج  الصوت  أن  كما  املوسيقية  اآللة  أواتر  لتحريك  شغَل

 طاقة   إىل  يتحو ل ف  ؛احمليط  اهلواء  ف  اضطراِب  يسبب  اليدين  بواسطة  املبذول  الشغل  وهذا  شغل   بذل   من   أيت

 استقبلتها   إذا  الطاقة  صور  من   صورة  الصوت  فإن  عليهو .     منتظمة  موجات  شكل   على  تتشكل  صوتية

 .ِبلسمع اإلحساس  ُيدث   األذن

 الصوتية   املوجات  تصنيفات

 :يلي  كما  لرتدداِتا  طبقا  الصوتية   املوجات  تصنف 

 (Sound wavesاملسموعة )   املوجات

 األذن  بواسطة   املسموع   الصوت  ومتثل   هرتز، كيلو 20و هرتز  20  بي  تردداِتا  تقع  اليت  املوجات  تلك   هي

 هرتز   20  هو  الطبيعية  البشرية  األذن  به  حتس  ذيال  الصوت  لرتدد  األدىن  اْلد  أن  حيث .   العادية  البشرية

 ألف   12  حوايل   إىل  السن  كبار   عند   املدى   هذا  وينخفض   .  هرتز  ألف   20  هو   األعلى   اْلد  بينما   تقريبا،

  8000و  هرتز  5000  بي  املدى   ف   يقع  عادية  بشرية   ألذن   ِبلصوت   اإلحساس  درجات   وأقصى     .هرتز

 طريق  عن   السمعية  املوجات   حداثإ  َيكن   معروف  هو  وكما.  اهلجائية  اْلروف  ذبذِبت  يشمل  والذي  هرتز

 .املوسيقية  واآللت   اإلنسان  لدى   الصوتية   الباألح

 (Ultra sound wavesْسعية ) الفوق   املوجات

 وهذا.  البشرية  األذن  حاسة  نطاق  خارج  تقع  واليت  هرتز  ألف   20  على  تردداِتا  تزيد  اليت  املوجات  هي

 ف  عديدة  جمالت   متس  اليت  املهمة   للتطبيقات  نظرا  مكثف  واهتمام  ِبث  موضع  زال   ما  املوجات   من   النوع
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.  هرتز  مليون   على   تردداِتا  تزيد   صوتية   فوق   موجات  إنتاج   ِبإلمكان  أصبح   وقد    .وغيمها  والطب  الصناعة 

ا متتلك طاقة   موجاِتا   طول   قصر  األخرى   الصوتية   املوجات   عن املوجات   هذه   َيي ز  ما وأهم  ُم ا  ،   عالية  ، وأهن 

 .، فتستخدم ف الصور الطبي ة   النتقال  من  َيك نها

 السمعية   دون  املوجات

 وأهم .     ِبا  اإلحساس  البشرية  األذن  تستطيع  ول  ،  هرتز  20  عن   ترددها  يقل  اليت  الصوتية  املوجات  هي

.  وبراكي  زلزل   من  عنها   ينتج   وما  األرضية  القشرة  لطبقات   والنزلقية   الهتزازية  اْلركة  هو   هلا  مصدر 

 اإلحساس  اْليوانت   بعض  وتستطيع.   الِباكي  نشاط  وتتبع  الزلزل  رصد  ف   جد اً   مهمة  فإهنا  وعليه

 .حدوثها  قبل  ِبلزلزل

 الصوتية   األمواج   عن اْلديث  من املستفاد  املغزى

املسموعة، (  finite)  ُمدودة   سرعة   عن  هنا   اْلديث  أن    يَلحظ املوجي ة  األطوال  من  ُمد دة  وحزمة   ،

 ( ُمدودة  طاقة  ذات  ْسعي ة  نقل finite energyوموجة  وسط  وعن   ،)  (medium) ينتقل فَل  ؛ 

(.  والت حديد Cosmic voids؛ ف حي نعلم أن  معظم الكون فراغ )(vacuum)  الصوت ف الفراغ 

مستو  سبحانه  هو  كل م اّلل   موسى و   ؛ فلقدن األحوال على كَلم اّلل   هذا ل جيوز أن ينسحب ول ِبال م 

عرشه   أمام  على  األلباب  أولو  ويتوق ف  لهنائي ة؛  انتقال  وسرعة  لهنائي ة  طاقة  يتطل ب  وهذا  العظمة ، 

: تَ َعاىَل  قَالَ  ؛ بي الكاف والن ون سبحانه أمره  إن      ! ألَلهنائي ة ، وأمام الكمال املطلق، فَل يسألون عن كيف

ًئا  َأرَادَ   ِإَذا  َأْمر ه    ِإََنَا)  98يقد ر قطر اْلزء املرئي من الكون ِبوايل  .   (82يس  ( )فَ َيك ون   ك نْ   َله    يَ ق ولَ   َأنْ   َشي ْ

سافات ت عِجز  الضوء؛ امل، أي  تريليون سنة ضوئي ة!.  7مليار سنة ضوئي ة!.  ويقدر نصف قطر الكون ِبوايل  
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أمر اّلل  سبحفما ِبلك ِبلص وت  أمره وحكمه لهنائي ة؛ انه نفذ  بكن ول ُيتاج إىل زمن .   نفاذ  ؛ فسرعة 

العظمة   أمام  والعلم  والعقل  اإلدراك  وكل     .ألَلهنائي ةويتوق ف  الس ماوات  وانشقاق  الس اعة  أمر   وكذلك 

 ِإَل   الَساَعةِ   َأْمر    َوَما  َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   َغْيب    َوّلِلَِ ) األهوال اليت تطال سائر مناحي الكون تكون ف ْلظة:  

 ِعْلمه   َكَمال   َعنْ   تَ َعاىَل   خي ِِْب (.   77  الن حل )(  ير  َقدِ   َشْيء    ك ل ِ   َعَلى  اّللََ   ِإنَ   َأق َْرب    ه وَ   َأوْ   اْلَبَصرِ   َكَلْمحِ 

َاَلف  َل   اَليِت   الَتاَمة   ق ْدرَته   َوِف ...    اأْلَْشَياء  َعَلى   َوق ْدرَته َاَنع  َوَل   خت  ًئا   َأرَادَ   ِإَذا  َوأَنَه    مت   ك نْ   لَه    يَ ق ول   فَِإََنَا   َشي ْ

 قَالَ   َوَهَكَذا  اْلَعْي   َكَطْرفِ   ي رِيد  َما  فَ َيك ون  َأيْ "    ِِبْلَبَصرِ   َكَلْمح    َواِحَدة  ِإَل   َأْمرنَ   َوَما "    قَالَ   َكَما  فَ َيك ون

 َما "    قَالَ   َكَما"    َقِدير  َشْيء   ك ل    َعَلى   اّللَ   ِإنَ   َأق َْرب   ه وَ   َأوْ   اْلَبَصر   َكَلْمحِ   ِإَل   الَساَعة   َأْمر   َوَما"    َهاه َنا

 (. 133)   . "  َواِحَدة  َكنَ ْفس   ِإَل   بَ ْعثك مْ   َوَل   َخْلقك مْ 

نسحب على كَلم اّلل  ال ذي ت  أنمطلقاً  ل جيوز  و   احملد دات والقيود تنسحب على األصوات املخلوقة ،إن   

وعليه فإن  كَلم اّلل  ل يشبه .    به نتصو ر ألَلهنائي ةصفاته كمال مطلق  ونعلم أن   ،  سبحانهته  اصفمن  هو  

 إىل  سبيل   من  وليس   شيء،   كمثله   ليس   فهو   املخلوقة؛   األصوات   ول   املسموعة  األحوال املوجات ِبال من  

َ   قوِمهِ (  بِل َغةِ )  بِِلَسانِ   إَل   نبيًّا  تعاىل  للا    يبعثِ   مل   .وحياً   تنز له  بعد  إل    إدراكه  أو  ْساعه  الق ْرآن    فنزل   هَل مْ   لِي  َبيِ 

)الزخرف    تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  :    َعَربِيًّا  )3   . اّلل   (   اْلَعَرب  بِل َغةِ   اْلق ْرَءانلقد صي  

 أَنْ َزْلَناه    ِإنَ : ))أنزله  اّلل   موافقاً للغتهم حّت يتيس ر هلم فهمه(  َمَعانِيه  تَ ْفَهم ونَ "  تَ ْعِقل ونَ "  َمَكة  َأْهل  َّيَ "  لََعَلك مْ "

 (. 2  يوسف) (  تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً 
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 ِبلك   فما  .   صفوان  على  سلسلة   كأنه   املَلئكة   تسمعه   اّلل    قولَ   أن    الذ كر  سابق   الش ريف  اْلديث  ف  بنا  مر  

 تدل   آية   الل غات   اختَلف  أن    بنا   ومر     ؟!الوحي  غي   من   اّلل    كَلم  يسمع  أن  له   كيف   الضعيف،  ِبإلنسان

 أن   عاجزاً   اإلنسان    كان   فإذا.   (َتْسِبيَحه مْ   تَ ْفَقه ونَ   َل   َوَلِكنْ )  اّلل    تسب ح  اْلَلئق   كل  ؛ فاْلَباِرئ  اْلم َدبِ ر  على 

 على  وحياً   تنز له  قبل  من  اّلل    كَلم  حقيقة  يدرك  أو  يفقه   أن  عجزاً   أكثر    شك    ول  فهو  اْلَلئق،  تسبيح  يفقه 

 صفات  مشاِبة  عن (  الكَلم  ومنها)  للا   صفات   تنزيه  أن    وهو   سابق،  عنوان  إىل  اإلشارة  وأكر ر .   اّلل    رسل

 .الدنيا  َثار   مشاِبة   عن اْلنة  َثار تنزيه  من   آكد  اْللق 

SOUND WAVES : 

In ordinary air, neglecting viscosity, the velocity of sound waves 

in a neutral gas is 
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bK  is Boltzmann constant, and   is adiabatic index.  Waves are 

pressure waves.  In a plasma an analogous phenomena occurs, 

this is called an ion acoustic waves. 

ION WAVES: 

When the number density of ions is equal to the number density 

of electrons, ei nn = , the sound speed sv  in a plasma is found to be: 
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Where 1=e  for isothermal electrons. This is the dispersion 

relation for ion acoustic waves. Since the ions suffer one-

dimensional compression in the plane waves, we may set 

3
2
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+
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N
i  here. For isothermal electrons 1=e , otherwise factor 

e  would appear in front of ebTK  in equation (2), when ebTK  goes 

to zero, ion waves still exist. This does not happen in a neutral 

gas ( in equation (1):
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 الفصل الثالث

 آَّيت وأحاديث الوحي

 َعِلي    ِإنَه    َيَشاء    َما  ِبِِْذنِهِ   فَ ي وِحيَ   َرس وًل   ي  ْرِسلَ   َأوْ   ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا  ِإَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    َأنْ   لَِبَشر    َكانَ   َوَما)

 الر س ل   ِمنْ   اْلَوْحي  َوَهَذا.     الَسََلم  َعَلْيهِ   ِجِْبِيل  ه وَ :    ز َهْي   قَالَ   (َرس وًل )( .    51  آية  الشورى)  (َحِكيم  

ه مْ   ِخطَاب "   ِحَجاب   َورَاء  ِمنْ   َأوْ "    ِجِْبِيل  ِبِِْرَسالِ "    َوْحًيا   ِإَل . ... "  ِعَيانً   َويَ َرْونَه    ن ْطًقا  َيْسَمع ونَه    ِلأْلَنِْبَياءِ   ِمن ْ

 .   َكافَة   الَناس  ِإىَل "    َرس وًل   ي  ْرِسل  َأوْ . "    م وَسى  َكَلمَ   َكَما

َنا   وََكَذِلكَ )  اْْلََنةِ   ِف   َفرِيق    ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْْلَْمعِ   يَ ْومَ   َوت  ْنِذرَ   َحْوهَلَا  َوَمنْ   اْلق َرى   أ مَ   لِت  ْنِذرَ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

َنا  َفَكَذِلكَ .   (7  آية  الشورى ( )الَسِعيِ   ِف   َوَفرِيق    أَنْ َزْلَنا  َأيْ :  ِقيلَ .    اْلَعَرب  بِل َغةِ   بَ يَ َناه    َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   ِإلَْيك  َأْوَحي ْ

 .  قَ ْومه  بِِلَسانِ  َرس ول  ك ل    َأْرَسْلَنا  َكَما ;    قَ ْومك  ِبِلَسانِ   َعَربِيًّا ق  ْرآنً   َعَلْيك 

 وسلم   عليه هللا صلى  هللا  رسول إلى الوحي أنواعاألّول:  المبحث

 :أنواعا وسلم  عليه  للا صلى أيتيه   الذي  الوحي  كان  فقد 

 الرؤَّي :  أحدها

 (. 134) ... .(    ،   الصاِدَقة    الرؤَّيَ   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسول    بهِ   ب ِدئَ   ما أول  )  -

 ينام  ول   عينه  تنام  وسلم  عليه   للا  صلى   للا  رسول  إن:  يقولون  نسا  إن:  لعمرو   قلنا: )..  اْلديث  ف  جاء

 َأن ِ  اْلَمَنامِ   ِف   َأَرى  ِإن ِ )  :  قرأ  ث .    وحي  األنبياء  رؤَّي:    يقول  عمي  بن   عبيد  ْسعت:  عمرو  قال  ؟   قلبه

 (.135)(.]102:  الصافات( ]َأْذَِب كَ 

 
، خالصررة حكررم 4956الصررفحة أو الرررقم: -املصدر:صررحيح البخرراري -الررراوي: عادشررة أم املرر منني احملرردث:البخاري    134

 احملدث:]صحيح[
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 للاِ   رسول    قام   الليِل،  بعضِ   ف  كان  فلما  وسَلم،  عليه   للا    صَلى   النيب    فنام  ليلًة،  ميمونةَ   خاَليت  ِعندَ   ِبت  )

َفِ ف ه  خفيًفا،  و ضوًءا  م َعَلق    َشن     من  فتوَضأَ   وسَلم،  عليه  للا    صَلى  فق مت    يصلي،   قام  ث  جدًّا،  وي  َقلِ ل ه  َعمر و   خي 

 ث   للا ،  شاء  ما  صَلى  ث   َييِنه،  عن   فجَعلن  فحَوَلن  يسارِه،  عن   فق مت    ِجئت    ث   توَضأَ،  ُما  حنًوا  فتوَضْأت  

 ق  ْلنا .    يتوَضأْ   ومل  فصَلى  الصَلِة،   إىل  مَعه   فقام  ِبلصَلِة،  أَيَذن ه  امل نادي  فأاته  نَ َفَخ،  حّت   فنام  اضَطَجع،

ْعت  :    َعمر و  قال  ؟  قلب ه   يَنام    ول  عينيه   تنام    وسَلم  عليه  للا    صَلى  النيبَ   إن:    يقولون  نًسا  إن:    لَعمر و  ْسَِ

 (.136( ) . }َأْذَِب كَ   َأن ِ   املََنامِ   ِف   َأَرى   ِإن ِ : }    قرأ  ث   َوحي ،  األنبياءِ   رؤَّي  إن:    يقول    ع َمي   بنَ   ع َبيدَ 

 روعه   ف  يلقيه  امللك  كان  ما:  الثان

 روح  إن)  :  وسلم   عليه   للا  صلى   قال  كما  يراه،  أن  غي  من   الرسول   قلب ف   يلقيه  امللك   كان  ما  أي

 وأمجلوا  ،  للا   فاتقوا  ،   رزقها  وتستوعب   ،   أجلها  تستكمل   حّت   متوت  لن  نفسا  أن   ،  روعي   ف  نفث   القدس

 إل   عنده   ما   ينال   ل  تعاىل   للا   فإن  ،   للا   ِبعصية   يطلبه   أن  الرزق   استبطاء  أحدكم  ُيملن  ول   ،   الطلب   ف

 (.137)   (  بطاعته 

 فيخاطبه   رجَل  له  يتمثل   امللك   أن:  الثالث

 بينما :    قال  عنه  للا  رضي  اْلطاب  بن  عمر  عن: )اْلديث  ففي   .أحيان  الصحابة  يراه  كان  املرتبة هذه   وف

 الشعر  سواد  شديد   الثياب  بياض  شديد  رجل  طلع  إذ  ،  يوم   ذات  وسلم  عليه   للا   صلى   للا   رسول  عند   حنن 
 

 حكررم احملرردث:، 138 لصررفحة أو الرررقم: -صررحيح البخرراري  املصرردر: -البخرراري  احملرردث: عبررد  بررن عبرراس الررراوي:   135
 ]صحيح[

، خالصة حكم   859الصفحة أو الرقم   -صحيح البخاري :املصدر  -البخاري  :عبد  بن عباس احملدث  :الراوي 136
 ]صحيح[ احملدث:  

 حكررم احملرردث:، 2085 لصررفحة أو الرررقم: -صررحيح اجلررامع  املصرردر: -األلبرراين  احملرردث: أبررو أمامررة البرراهل  الررراوي:   137
 صحيح

http://www.dorar.net/hadith/mhd/256?ajax=1
http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
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 ركبته  إىل  ركبته   فأسند  وسلم  عليه   للا  صلى   للا  رسول  إىل   جلس  حّت  ،   نعرفه  ول   السفر   أثر  عليه  يرى   ل  ،

 صلى   للا  رسول  قال  ؟   اإلسَلم  ما  ،  اإلسَلم   عن   أخِبن!    ُممد   َّي:    قال  ث  ،  فخذيه  على  كفيه   وضع  ،

 وتؤت   ،  الصَلة  وتقيم  ،  ورسوله  عبده   ُممدا  وأن  للا  إل  إله  ل  أن  تشهد  أن  اإلسَلم:    وسلم  عليه  للا

 عجبنا:    عمر   قال   ،  صدقت :    الرجل  فقال   ،   السبيل  استطعت   إن  البيت   وحتج   ،   رمضان   وتصوم   ،   الزكاة

 ِبهلل  تؤمن   أن  اإلَيان:    فقال  ؟  اإلَيان   ما  ،  اإلَيان  عن   أخِبن!    ُممد  َّي:    قال  ث   ،  ويصدقه  يسأله  له

 عن   أخِبن :    فقال  ،   صدقت :    فقال  ،   وشره  خيه   كله   والقدر   اآلخر   واليوم  ورسله   وكتبه   ومَلئكته 

 عن  فحدثن :    قال   ،   يراك   فإنه   تراه   تكن  مل   فإن  ، تراه  كأنك   للا   تعبد   أن   اإلحسان  :   فقال   ،   اإلحسان

 تلد  أن:    قال  ،  أمارِتا  عن   فأخِبن:    قال  ،  السائل  من   ِبا  ِبعلم  املسئول   ما:    قال  ؟  الساعة  مّت  الساعة

 للا   رضي  عمر  فقال  ،  انطلق   ث  ،  البناء  ف  يتطاولون  الشاء  رعاء  العالة  العراة  اْلفاة  ترى  وأن  ،  ربتها  األمة

:   قلت   ،  السائل  من   تدري   ما !    عمر  َّي :    وسلم  عليه  للا   صلى  للا   رسول  يل  قال  ث   ،  ثَلاث   فلبثت :    عنه 

 (.138)   (   دينكم  يعلمكم أاتكم   السَلم   عليه  جِبيل   ذاك:    قال   ،  أعلم   ورسوله   للا

 رسول   َّي :    فقال   وسلم   عليه  للا  صلى   للا   رسول  سأل   عنه   للا   رضي   هشام  بن   اْلارث  أن)  :  اْلديث  وف

 ،   اْلرس   صلصلة   مثل  أيتين  أحيان :    وسلم   عليه   للا   صلى   للا   رسول   فقال  ؟   الوحي  أيتيك   كيف   ،   للا

 ما   فأعي   فيكلمن   ،   رجَل   امللك   يل   يتمثل   وأحيان  ،   قال   ما   عنه   وعيت   وقد   عن  فيفصم   ،   علي   أشده   وهو

 (. 139)   (.    يقول

 
حكرم ، 10/203 لصرفحة أو الررقم: -السرنن الكرربى للبيهقر   املصردر: -البيهقر   احملردث: عمرر برن اخلطراب الرراوي:   138

 اثبت ول  شواهد كثرية احملدث:
 ؛[ صحيح] :حكم احملدث(  3215، 2 :)لصفحة أو الرقما -البخاري ؛ صحيح البخاري  :احملدثون  139
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 : اْلرس  صلصلة  مثل  أيتيه   كان  أنه:  الرابع

 :عنهما  للا   رضي  هشام  بن   اْلارثو   عائشة  املؤمني  أمف اْلديث الصحيح الذي ترويه  

 كيف  ،   للا   رسول   َّي:    فقال   وسلم   عليه   للا   صلى   للا   رسول   سأل  عنه   للا   رضي   هشام   بن  اْلارث  أن)

 علي   أشده وهو  ، اْلرس صلصلة  مثل   أيتين أحيان:  وسلم  عليه للا  صلى للا  رسول  فقال  ؟ الوحي أيتيك

  –  للا  رسول  سأل  هشام  بن   اْلارث  أن)  :  رواية  وف.   (140)   (...    قال  ما  عنه  وعيت  وقد  عن  فيفصم  ،

 ف  أحيان :    -  وسلم   عليه   للا   صلى   –  للا   رسول  فقال   ؟   الوحي   أيتيك  كيف :    -  وسلم   عليه   للا   صلى 

 رجَل   امللك  يل   يتمثل   وأحيان .    قال   ما  وعيت  وقد   عن   فيفصم  علي   أشده  فهو  ،   اْلرس  صلصلة   مثل 

 عنه  فيفصم   ،   الِبد  الشديد   اليوم   ف   الوحي  عليه   ينزل   رأيته   ولقد :    عائشة   قالت.    يقول   ما  فأعي   فيكلمن 

 (.141) (  عرقا  ليتفصد  جبينه  وإن  ،

 (:عنه   اّلل    رضي)  مسعود   بن  عبدللا  يرويه   الذي   اْلديث  وف

 

  صحيح حكم احملدث:، 2333 لصفحة أو الرقم:ا -صحيح مسلم  املصدر: -مسلم 
 املصردر: -مسرلم ]صرحيح[؛  حكرم احملردث:(  3215، 2 لصفحة أو الرقم:)ا -البخاري ؛ صحيح البخاري  احملدثون:  140

 لصررفحة أو الرررقم: -جممررع الووادرد  املصردر: -اهليثمرر  ؛ صرحيح  حكرم احملرردث:، 2333 لصرفحة أو الرررقم:ا -صرحيح مسررلم 
)  لصررفحة أو الرررقم: -صررحيح النسرراد   املصرردر: -؛ األلبرراين ]روي[ إبسررناهين رجررال أحرردتا ثقررات حكرم احملرردث:، 8/259

 صحيح  حكم احملدث:،  213  لصفحة أو الرقم:  -صحيح اجلامع    املصدر:  -؛األلباين  صحيح    حكم احملدث:(    933،  932
أشرار يف املقدمرة ] :حكرم احملردث، 358/1 :لصرفحة أو الررقم -التوحيرد  :املصردر -ابن خومية  :احملدثون عادشة :الراوي  141

 :حكرم احملردث، 3634 :لصفحة أو الرقم -صحيح الرتمري  :املصدر -؛ األلباين [ أن  صح وثبت ابإلسناه الثابت الصحيح
 أخرج  البخاري مبعنا  :حكم احملدث ،91 :لصفحة أو الرقم -فق  السرية  :املصدر -؛ األلباين صحيح 
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 فَل في صعقوَن،  ،  الصَفا على السلسلةِ  كجر ِ  صلصلة   للسماءِ  السماءِ  أهل   ْسعَ   ِبلوحي  تعاىل للا   تكل مَ  إذا)

 جِبيل    َّي :    فيقولونَ :    قال   ،   قلوِِبم   عن  ف  ز عَ   جِبيل    جاءه م   إذا  حّت    ،   جِبيل  أيتيهم   حّت    كذلك   يزالونَ 

 : لفظ  وف(.   142)   (اْلق    اْلق  :    فيقولون   ،   اْلق  :    فيقول   ،   رب كَ   قال  ماذا

 فَل   فيصعقون،   الصفاء  على  السلسلة  كجر   صلصلة   السماء  أهل   ْسع  ِبلوحي  تكلم  إذا  تعاىل  للا  إن)

:   جِبيل  َّي   فيقولون  قلوِبم  عن  فزع  جِبيل  جاءهم  فإذا  ،   السَلم  عليه  جِبيل  أيتيهم   حّت  كذلك   يزالون

 (.143)   (  اْلق  اْلق  فينادون.    اْلق "    يقول "    ؟   ربك  قال  ماذا

 : لفظ  وف

 يزالون   فَل  ،   فيصعقون   ،   الصفا   على   السلسلة   كجر  صلصلة  الدنيا  السماء  أهل  ْسع ِبلوحي للا تكلم  إذا)

 ؟ ربك  قال  ماذا  جِبيل َّي :  فيقولون  قلوِبم   عن  فزع  ،  جِبيل   جاءهم  إذا حّت  ،  جِبيل  أيتيهم  حّت  كذلك 

 (.144)   (   اْلق   اْلق:    فيقولون  ،  اْلق  فيقول 

 أسكت   ث  صلصلة  أْسع  نعم  قال  ِبلوحي  حتس  هل  للا   رسول  َّي  فقلت  وسلم  عليه   للا  صلى  النيب  سألت)  

 (. 145)   (  تقبض  نفسي  أن  ظننت   إل  إيل يوحى   مرة من   فما   ذلك   عند 

 
إسناه  صحيح على شرط  حكم احملدث:، 1293 لصفحة أو الرقم: -السلسلة الصحيحة  املصدر: -احملدثون: األلباين    142

مرفوع ل  متابعرة، وروي  حكم احملدث:، 11/392 لصفحة أو الرقم: -اتري  بغداه  املصدر: -؛ اخلطيب البغداهي الشيخني  
روي هررررا  حكرررم احملررردث:، 13/66 لصررفحة أو الررررقم: -هترررريب السرررنن  املصررردر: -؛ ابررن القررريم غريبرراو وموقوفررراو وهرررو احملفرررو  

 حكم احملردث: ، 4738 لصفحة أو الرقم: -سنن أب هاوه  املصدر: -؛ أبو هاوه هل السماء للسماء مرفوعا وليس في  مسع أ
 سكت عن  ]وقد قال يف رسالت  ألهل مكة كل ما سكت عن  فهو صاص[

؛ قات روات  ث حكم احملدث: ، 1/343 لصفحة أو الرقم:  -لوادح األنوار السنية    املصدر:  -احملدثون:  السفاريين احلنبل      143
]أشار يف املقدمة أن  صح وثبت ابإلسناه الثابت  حكم احملدث: ، 350/1 لصفحة أو الرقم: -التوحيد   املصدر: -ابن خومية  
 الصحيح[

 صحيح حكم احملدث: ، 436 لصفحة أو الرقم: -صحيح اجلامع  املصدر: -األلباين   144
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 وذلك  الوحي؛  خَلل  من  إل    للا  كَلم  يبلغه  ل(  رسول  أو  ملكا)   للا  خلق  من  أحداً   أن    سبق   ُم ا  يتبي  

 على  السلسلةِ   كجر ِ   صلصلة    للسماءِ   السماءِ   أهل    ْسعَ   ِبلوحي  تعاىل  للا    تكل مَ   إذا):    الس ابق   للحديث

 قال   ،  قلوِِبم   عن  ف  ز عَ   جِبيل    جاءه م  إذا  حّت    ،  جِبيل   أيتيهم   حّت    كذلك   يزالونَ   فَل  في صعقوَن،  ،  الصَفا

 أشكال   وبعض .   (.146)   ( اْلق    اْلق  :    فيقولون   ،   اْلق  :    فيقول   ،   رب كَ   قال  ماذا  جِبيل    َّي :    فيقولونَ :  

 . السَلم  عليه  جِبيل  بواسطة   التنزيل  هو  الوحي

 َل   الَناسِ   َأْكثَ رَ   َوَلِكنَ   اْْلَق    رَبِ كَ   ِمنْ   ِإلَْيكَ   أ ْنِزلَ   َواَلِذي  اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ   املر: )الكرَية  اآلية  تؤكده   وهذا

 ف   اّلل    كَلم  إىل  تشي  لعلها  وأقول .   فيها  ِبراده  أعلم  أّلل  :  العلماء  يقول(:  املر)(.  1  آية  الر عد)(  ي  ْؤِمن ونَ 

 هاكيفيتَ   يعلم  ل  واليت  احملفوظ؛   اللوح  ف  العرب  اْلق ْرَءان  كتابة  حالة  إىل  أو  ،   العرب  التنز ل  قبل  ما  حالة

ا  أو  ،البشر    أو   ْساع  إىل  سبيل  ل  حيث  ؛(م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  )  ُممد  على  التنزيل  قبل  ما  حالة  إىل  تشي  أهن 

 اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ (.  ) م ِبي    َعَرِب     ِبِلَسان  )  ُمم د  على  ه تنزيل   قبل  من(  القرءان ف )   اّلل    كَلم   إدراك   أو   قراءة

)العرب   يفهمه  كيفية  فعلى  التنزيل،  بعد  وأما(:  اْْلَق    رَبِ كَ   ِمنْ   ِإلَْيكَ   أ ْنِزلَ   َواَلِذي ( م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  : 

 .الكرمي  اْلق ْرَءانو  اْلق    وهو  ،(195  الشعراء)

 هيئته   على   جِبيل   أاته:  اْلامس

 
حكررم  ، 8/259 لصررفحة أو الرررقم: -جممررع الووادررد  املصرردر: -اهليثمرر   احملرردث: عبررد  بررن عمرررو بررن العرراص الررراوي:  145

 إسناه  حسن احملدث:
إسناه  صحيح على شرط  حكم احملدث:، 1293 لصفحة أو الرقم: -السلسلة الصحيحة  املصدر: -احملدثون: األلباين    146

مرفوع ل  متابعرة، وروي  حكم احملدث:، 11/392 لصفحة أو الرقم: -اتري  بغداه  املصدر: -؛ اخلطيب البغداهي الشيخني  
روي هررررا  حكرررم احملررردث:، 13/66 لصررفحة أو الررررقم: -هترررريب السرررنن  املصررردر: -؛ ابررن القررريم غريبرراو وموقوفررراو وهرررو احملفرررو  

 حكم احملردث: ، 4738 لصفحة أو الرقم: -سنن أب هاوه  املصدر: -؛ أبو هاوه مرفوعا وليس في  مسع أهل السماء للسماء 
 سكت عن  ]وقد قال يف رسالت  ألهل مكة كل ما سكت عن  فهو صاص[
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 إل  رؤَّيَ   يَرى  ل  فكانَ   ،  النومِ   ف  الصادقة    الرؤَّي  وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول    بهِ   ب ِدئَ   ما  أَول    كانَ )  -

 والَتَحن ث  :  قالَ  - فيهِ  فيَ َتَحَنث    ، ِحَراء   بغارِ  يْلَحق   فكانَ  ،  اَْلَلء   إليهِ  ح ِببَ  ث  ،  الص بحِ  فَ َلقِ  مثلَ  جاءتْ 

 ِبْثِلَها   فيَ تَ َزَود    ،  َخِدجَيةَ   إىل  يَ ْرِجع    ثَ   ،   لَذِلكَ   ويَ تَ َزَود    ،  أهِلهِ   إىل  يَرِجعَ   أن  قْبلَ   العددِ   ذواتِ   الليايلَ   -  التَ َعب د  

:   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول    فقالَ   ،   اقرأْ :    فقالَ   املََلك    فجاَءه    ،  ِحَراء    َغارِ   ف   وهوَ   اْلق    َفِجَئه    ّتح  ،

 أنَ   ما :    قلت    ،   اقرأْ :    فقالَ   أرسلِن   ث  ،  اْلَهدَ   من  بلغَ   حّت   فَ َغَطِن   فأَخَذِن : )    قالَ ( .    بَِقاِرئ    أنَ   ما )  

 ،   بَقاِرئ    أنَ   ما:    قلت    ،   اقرأْ :    فقالَ   أرسَلن  ث   ،   اْلَهدَ   من   بَلغَ   حّت  الثَانيةَ   فَ َغَطِن   فأَخَذِن   ،   بقاِرئ  

َرأْ :    فقالَ   أرسَلِن   ثَ   ،   اْلَْهدَ   من   بَلغَ   حّت   الثَالِثَةَ   فَ َغَطِن   فأخَذِن   اإِلْنَسانَ   َخَلقَ   َخَلَق،   اَلِذي   رَبِ كَ   ِِبْسمِ   اق ْ

،   ِمنْ  َرأْ   َعَلق   ِبَا  فرَجعَ ( .    يَ ْعَلمْ   ملَْ   َما   اإِلْنَسانَ   َعَلمَ :    قَ ْولِهِ   إىل  اآلَّيتِ .  ِِبلَقَلمِ   َعَلمَ   اَلِذي  اأَلْكَرم    َورَب كَ   اق ْ

( .   زَمِ ل وِن   زَمِ ل وِن : )    فقالَ   ،   َخِدجَيةَ   على   َدَخلَ   حّت   ،  بَ َواِدر ه    تَ ْرج ف    وسلمَ   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسول  

 فأخِبََها ( .    نفِسي   على  َخِشيت    لقدْ   ،  يل   َما   ،   َخِدجَية    أيْ : )    ْلَِدجَيةَ   قالَ .    الروع    عنه    ذَهبَ   حَّت   فَ َزَملوه  

 وتصد ق    ،   الرِحمَ   لََتِصل    إَنكَ   فوللاِ   ،  أبًدا  للا    خي ْزِيكَ   ل  فوللاِ   ،   أَْبِشرْ   ،   كََل :    َخِدجَية    قالتْ   ،  اَْلَِبَ 

 بهِ   فاْنطََلَقتْ .    اْلق ِ   نَ َواِئبِ   على   وت ِعي    ،   الَضْيفَ   وتَ ْقِري   ،  املَْعد ومَ   وَتْكِسب    ،  الَكلَ   وحَتِْمل    اْلديَث،

 وكانَ   ،  اْلاِهَلَيةِ   ف  تَ َنَصرَ   امرأً   وكانَ   ،  أبِيَها  َأِخي  خدجَيةَ   عم ِ   ابن    وهوَ   ،  نَ ْوَفل    بنَ   َورََقةَ   بهِ   أََتتْ   حَّت   خدجية  

 ،  َعِميَ   قد   كبيًا  شيًخا  وكانَ   ،  يكت بَ   أن   للا    شاءَ   ما   ِبلعربيةِ   اإلجنيلِ   من  ويكت ب    ،   العرِبَ   الكتابَ   يْكت ب  

 النيب    فَأْخَِبه    ؟  تَ َرى  ماذا  ،  أِخي  ابنَ   َّي:    ورََقة    قالَ   ،  أِخيكَ   اْبنِ   من   اَْسعْ   ،  َعم ِ   ابنَ   َّي:    خدجية    فقالتْ 

َتِن  ،  موَسى على   أ نَِزل الذي  الَنام وس   هذا:   ورََقة    فقالَ  ، رَأى  ما َخَِبَ  وسَلمَ  عليهِ   للا    صَلى  ،  جَذًعا فيَها لَي ْ

 ، نَعمْ :    َورََقة    قالَ ( .    ه مْ  ُم ْرِِجيَ  أوَ : )    وسَلمَ   عليهِ   للا   صَلى  للاِ   رسول    قالَ   ، َحرفًا   ذََكرَ   ،   حيًّا   أك ون    ليَتِن 
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 ت  و فِ َ  أنْ  ورقة   يَ ْنَشبْ  مل ثَ .  م َؤَزرًا  نصًرا أْنص ر كَ  حًيا يَوم كَ  ي ْدرِْكِن  وإنْ  ، أ ِوِذيَ  إل بهِ  ِجْئتَ  ِبَا رجل   أيتِ  مل

  (147) .(    وسَلمَ   عليهِ  للا    صَلى   للاِ  رسول    َحِزنَ   حّت   ،   َفرْتَةً   الوْحي    َوَفرَتَ   ،

 ما  وأول  ،  اْلق ْرَءان  من  نزلت  سورة  أول  العلق   سورة  أن  على   املفسرين   أكثر  فإن    ،  اْلديث  هذا  يبي    كما

,  َعِظيَمة   اّللَ   ِمنْ  نِْعَمة:    اْلَقَلم :    قَالَ   قَ َتاَدة وَعنْ (.   148" ) يعلم  مل   ما: "   قوله  إىل  أوهلا  من  آَّيت   مخس   نزل

 اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول َعَلى  اْلق ْرَءان  ِف  نَ َزَلتْ   س ورَة َأَول  َهِذهِ   ِإنَ :   َوِقيلَ .    َعْيش  َيْصل ح   َوملَْ ,   يَ ق مْ   ملَْ   َذِلكَ   َلْوَل 

َرأْ : "    َوِقيلَ .   اْلَكِرمي  َأيْ "    اأْلَْكَرم  َورَب ك"  (.   149)   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ  َرأْ   َأيْ "    َورَب ك  ِاق ْ  ي ِعينك   َورَب ك  ُم ََمد  َّيَ   ِاق ْ

 ( . 150)   اْلَقاِرئ  َغْي  ك ْنت  َوِإنْ ,   َوي  ْفِهمك

ْنَسان  ِذْكره : )َعَلمَ   تَ َعاىَل   يَ ق ول  ْنَسان  َعَلمَ   أي .    يَ ْعَلم(   ملَْ   َما  اإْلِ ْنَسان : "    ِقيلَ (.   151)   ِِبْلَقَلمِ   اْْلَط    اإْلِ "   اإْلِ

" .   ك ل َها   اأْلَْْسَاء   آَدم  َوَعَلمَ : "    اْلق ْرَءان  بِهِ   َجاءَ   َما   َحَسب ;    َشْيء   ك ل    َأْْسَاء   َعَلَمه  .    الَسََلم   َعَلْيهِ   آَدم  ه َنا

 َفْضله  َظَهرَ  َوِبَذِلكَ .  ع لِ َمه    َكَما لِْلَمََلِئَكةِ  آَدم َوذََكَره  ,  ل َغة  ِبك ل ِ  ِاْْسه  آَدم س ْبَحانه َوَعَلمَ  ِإَل  َشْيء يَ ْبقَ  فَ َلمْ 

.    ن  ب  َوته  َوثَ بَ َتتْ ,    َقْدره   َوتَ َبَيَ ,    قَ ْوم   َعنْ   قَ ْوًما   َوتَ َناقَ ل وه  ,    َسَلف   بَ ْعد   َخَلًفا  ذ ر ِيَته  َذِلكَ   تَ َوارََثتْ   ث َ ... 

(152.) 

 
، خالصرررة حكرررم 4953الصرررفحة أو الررررقم: -املصدر:صرررحيح البخررراري -الرررراوي: عادشررة أم املررر منني احملررردث:البخاري   147

 احملدث:]صحيح[
ري الدين أبو عبد   حممد بن يوسف  ؛  التفسري الكبري املسمى البحر احمليط ، أث319، ص  15تفسري الطربي: م  148

 506، ص  10األندلس ، ج 
 319، ص  15تفسري الطربي: م  149
 81، ص 20، ج 10تفسري القرطيب : م  150
 319، ص  15تفسري الطربي: م  151
 83، ص 20، ج 10تفسري القرطيب : م  152
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 عليه   للا  صلى   للا  رسول   على   نزوًل   يةاْلق ْرَءان  السور  أول   العلق   سورة   :الكرمي  اْلق ْرَءان  تفسي  ف   وجاء

 يقرأ،  أن وأمره ِبلرسالة،  والسَلم الصَلة عليه جِبيل فجاءه  اإلَيان، ول الكتاب ما يدري ل وكان.  وسلم

َرأْ }:  عليه  للا  فأنزل   .قرأ  حّت  به   يزل  فلم {  بقارئ   أن   ما: }وقال  فامتنع، {. .. َخَلقَ   اَلِذي   رَبِ كَ   ِِبْسمِ   اق ْ

 وإنزال   ،   إليهم   الرسول  ِبرسال  وذلك   والنهي،   ِبألمر  يدبره   أن  بد   ل   بتدبيه،   واعتن   اإلنسان  خلق  فالذي

َرأْ }:  قال  ث. ..  لْلنسان  خلقه   ِبلقراءة،  األمر  بعد  ذكر  وهلذا  عليهم،  الكتب  كثي :    أي  {اأْلَْكَرم    َورَب كَ   اق ْ

 ،اْلق ْرَءان  فعلمه     .  ِبلعلم  علم  أن  كرمه  من   الذي  اْلود،  واسع  واإلحسان،  الكرم  كثي   واسعها،  الصفات

 مناب   تنوب  للناس  رسًَل   وتكون  اْلقوق،  وتضبط  العلوم،  حتفظ  به  الذي  ِبلقلم،  وعلمه  اْلكمة،   وعلمه 

 شكور   ول  جزاء  على  هلا  يقدرون  ل  اليت  النعم  ِبذه   عباده  على  أنعم  الذي  واملنة،  اْلمد  فلله  خطاِبم،

 (. السعدي  نصر   بن  عبدالرْحن :    امل ؤل ف   ،   املنان  كَلم   تفسي  ف   الرْحن  الكرمي  تيسي)

 ِجِبيلَ   رأى   ولكَنه    ،   تعاىل   للاِ   على   الِفْريَةَ   أعَظم   فقد  ،   ربَه    رَأى   وسَلمَ   علْيهِ   للا    صَلى   ُمَمًدا  أنَ   زَعم   من)   -

  .  (153) (   .األ ف قِ   بي  ما  سادًّا  وَخْلق ه   ،   صورتِه  ف   مَرتيِ 

 ِجِبيلَ   رأى   ولكَنه    ،   تعاىل   للاِ   على   الِفْريَةَ   أعَظم   فقد  ،   ربَه    رَأى   وسَلمَ   علْيهِ   للا    صَلى   ُمَمًدا  أنَ   زَعم   من)   -

 .   (154) .(    األ ف قِ   بي  ما  سادًّا  وَخْلق ه   ،   صورتِه  ف   مَرتيِ 

 ف   جِبيلَ   رأى   قد   ولكن  ،   أعظمَ   فقد   ربَه    رأى  ُممًدا  أنَ   زعم   من:    قالت  عنها  للا    َرِضيَ   عائشةَ   عن)   -

 .   (155)   .( األ ف قِ   بي  ما   سادَ   وَخْلق ه    ،  صورتِهِ 
 

خالصرة حكرم ، 2/166 :الصرفحة أو الررقم - النربالءسرري أعرالم  :املصردر -الررهيب  :احملردث عادشة أم امل منني :الراوي  153
 إسناه  صحيح :احملدث

، خالصرة حكرم  4/26 :الصفحة أو الرقم  -اإلصابة :املصدر -ابن حجر العسقالين  :مسرة بن جندب احملدث :الراوي  154
 صحيح :احملدث
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 ذاك :  قالت{  َأْدىنَ   َأوْ  قَ ْوَسْيِ   قَابَ  َفَكانَ .  فَ َتَدىَل   َدنَ  ث َ : }   قول ه   فأين :  عنها  للا   َرِضيَ  لعائشةَ  قلت  ) -

 .   (156) (  األ ف قَ   فسدَ   ،   صورت ه    هي   اليت  صورتِهِ   ف  املرةَ   هذه   أاته    وإن  ،  الرجلِ   صورةِ   ف أيتيهِ   كان   ،  جِبيل  

 ث  رويدا قلت   شعري  له قف   بشيء تكلمت لقد  فقالت  ربه ُممد   رأى  هل فقلت  عائشة  على  فدخلت) -

 رأى   ُممدا  إن   أخِبك  من   جِبيل   هو  إَنا   بك  يذهب  أين  قالت{    الكِبى  ربه  آَّيت  من   رأى  لقد }    قرأت 

{   الغيث   وينزل   الساعة   علم   عنده  للا   إن }    تعاىل  للا   قال   اليت  اْلمس   يعلم   أو  به   أمر   ُما   شيئا  كتم   أو   ربه

 له   جياد  ف  ومرة  املنتهى  سدرة   عند   مرة  مرتي  إل  صورته  ف  يره  مل   جِبائيل  رأى   ولكنه  الفرية  أعظم   فقد

 .   (157) (األفق   سد   قد  جناح ست مائةِ 

 أتيت  {:    اْلديث  ففي   .وغيها  الصَلة   فرض   من   ،املعراج ليلة   السماوات  فوق  له  للا  أوحاه  ما:  السادس

 حّت  فركبته ، قال( طرفه منتهى عند حافره يضع.  البغل  ودون اْلمار فوق  طويل أبيض دابة وهو) ِبلِباق

 فيه   فصليت   املسجد   دخلت   ث   ،   قال.    األنبياء  به   يربط  اليت  ِبْللقة   فربطته   ،   قال.    املقدس   بيت   أتيت

 فقال.    اللب  فاخرتت .    لب  من  وإنء  مخر   من  ِبنء   السَلم  عليه   جِبيل   فجاءن.    خرجت   ث .    ركعتي

 ؟  أنت  من:   فقيل   جِبيل  فاستفتح .    السماء   إىل بنا   عرج  ث .    الفطرة   اخرتت :   وسلم   عليه  للا   صلى  جِبيل

.   لنا  ففتح .    إليه  بعث  قد:    قال  ؟  إليه  بعث   وقد:    قيل.    ُممد :    قال  ؟  معك   ومن :    قيل.    جِبيل:    قال

.   السَلم  عليه   جِبيل  فاستفتح .    الثانية  السماء  إىل  بنا  عرج   ث.    ِبي  يل  ودعا  ب  فرحب.    آبدم  أن  فإذا
 

، خالصرة حكررم  2831الصررفحة أو الررقم   -صرحيح مسرلم :املصرردر -مسرلم  :أبرو سرعيد اخلرردري احملردث :الرراوي  155
 صحيح :احملدث

 :، خالصرة حكرم احملردث 2556الصرفحة أو الررقم   -سرنن الرتمرري :املصردر -الرتمرري  :أبرو هريررة احملردث :الرراوي  156
 حسن صحيح

 :، خالصرة حكرم احملردث  1094الصفحة أو الررقم  -صحيح مسلم :املصدر -مسلم  :مسرة بن جندب احملدث :الراوي  157
 صحيح
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 بعث  قد :   قال   ؟  إليه   بعث  وقد:    قيل .   ُممد.   قال   ؟   معك ومن:    قيل .    جِبيل:   قال   ؟  أنت   من :    فقيل 

 يل   ودعوا  فرحبا.    عليهما  للا  صلوات  زكرَّي   بن   وُيي  مرمي  بن   عيسى   اْلالة  ِببن  أن  فإذا.    لنا  ففتح   ؟  إليه

 ومن .    قيل.    جِبيل:    قال.    أنت  من :    فقيل.    جِبيل  فاستفتح.    الثالثة  السماء  إىل  ب  عرج  ث.    ِبي

 فإذا.    لنا   ففتح .    إليه   بعث   قد :    قال  ؟  إليه   بعث  وقد :    قيل .    وسلم   عليه   للا  صلى   ُممد :    قال   ؟   معك 

 إىل  بنا  عرج  ث.    ِبي  يل  ودعا  فرحب.    اْلسن   شطر  أعطي  قد  هو  إذا.    وسلم  عليه  للا  صلى  بيوسف  أن

:   قال   ؟   معك   ومن:    قيل .    جِبيل :    قال   ؟   هذا من :    قيل .   السَلم   عليه  جِبيل  فاستفتح .   الرابعة   السماء

.   ِبي   يل   ودعا  فرحب.    ِبدريس  أن   فإذا  لنا  ففتح.    إليه   بعث   قد:    قال  ؟  إليه   بعث  وقد :    قال.    ُممد 

.   اْلامسة  السماء  إىل  بنا  عرج  ث[  57  آية/    مرمي/    19{ ]    عليا  انمك  ورفعناه: }    وجل  عز  للا  قال

 ؟  إليه  بعث  وقد:    قيل.    ُممد:    قال  ؟  معك  ومن :    قيل .    جِبيل:    قال  ؟  هذا  من   قيل.    جِبيل  فاستفتح

 إىل عرج   ث.  ِبي يل  ودعا فرحب.  وسلم  عليه  للا  صلى  ِبارون أن فإذا.  لنا  ففتح.  إليه بعث وقد:  قال

 ؟  معك   ومن:    قيل .    جِبيل :    قال  ؟  هذا  من :    قيل .    السَلم  عليه  جِبيل  فاستفتح .    السادسة  السماء

.   وسلم   عليه   للا   صلى  ِبوسى  أن   فإذا  لنا   ففتح .    إليه   بعث   قد :    قال   ؟   إليه   بعث  وقد :    قيل .    ُممد :    قال

.   جِبيل:    قال  ؟   هذا  من:    فقيل .    جِبيل   فاستفتح .    السابعة   السماء  إىل  عرج  ث .    ِبي   يل   ودعا   فرحب

 ِببراهيم   أن  فإذا.    لنا  ففتح.    إليه  بعث  قد:    قال  ؟إليه  بعث  وقد.    قيل .    ُممد :    قال  ؟   معك  ومن:    قيل

 ل   ملك  ألف  سبعون   يوم  كل  يدخله   هو  وإذا.  املعمور  البيت  إىل  ظهره  مسندا  ،   وسلم  عليه  للا   صلى

 فلما  ،   قال. كالقَلل  َثرها  وإذا.  الفيلة  كآذان ورقها  وإن.  املنتهى  السدرة  إىل ب  ذهب  ث .  إليه  يعودون

 إيل للا  فأوحى .  حسنها من ينعتها  أن يستطيع  للا  خلق من  أحد  فما .   تغيت  غشي   ما  للا  أمر  من غشيها 
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:   فقال.    وسلم  عليه   للا   صلى  موسى  إىل  فنزلت.    وليلة  يوم  كل   ف  صَلة  مخسي  علي  ففرض.    أوحى  ما

 ل  أمتك  فإن.    التخفيف  فاسأله.    ربك  إىل  ارجع:    قال.    صَلة  مخسي   قلت  ؟   أمتك  على  ربك  فرض  ما

 على   خفف!    رب   َّي :    فقلت   رب   إىل   فرجعت   ،   قال.    وخِبِتم   إسرائيل   بن  بلوت   قد   فإن .    ذلك   يطيقون 

 ذلك   يطيقون   ل  أمتك   إن :    قال .    مخسا  عن   حط:    فقلت  موسى  إىل   فرجعت.    مخسا   عن   فحط .    أميت

 حّت   السَلم  عليه   موسى  وبي  وتعاىل   تبارك   رب  بي  أرجع  أزل  فلم   ،   قال .    التخفيف  فاسأله  ربك   إىل  فارجع

 هم   ومن .    صَلة  مخسون  فذلك .    عشر  صَلة   لكل.    وليلة  يوم  كل   صلوات  مخس  إهنن!  ُممد  َّي :    قال

 شيئا  تكتب   مل   يعملها  فلم   بسيئة   هم   ومن  عشرا  له  كتبت   عملها   فإن.    حسنة   له   كتبت   يعملها  فلم   ِبسنة 

.   فأخِبته   وسلم   عليه   للا   صلى   موسى   إىل   انتهيت  حّت   فنزلت:    قال   .   واحدة  سيئة   كتبت   عملها  فإن .  

 رب إىل  رجعت  قد :  فقلت  وسلم  عليه   للا  صلى   للا   رسول  فقال.  التخفيف  فاسأله  ربك  إىل  ارجع:   فقال

 (. 158)   (" .   منه  استحييت   حّت

 فكأن  .   الوحي  خَلل  من   إل    للا  كَلم   يفهم  ل(  رسول  أو  ملكا)  للا  خلق   من  أحداً   أن    سبق   ُم ا  يتبي  

 بعد ما حالة  تصف مباشرة  بعدها وما( الفهم يتعذ ر  حيث ) الوحي قبل   ما حالة  تصف  السور فواتح حروف

*   اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى *    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  )  :والتنزيل  الوحي

 يسمع وهو قرأه ِبن ،  املرسلي  سي د   قلب على جِبيل أنزله.   (195 -192  الشعراء( )م ِبي    َعَرِب    بِِلَسان  

 ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا  ِإَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    َأنْ   لَِبَشر    َكانَ   َوَما)  :  الكرَية  اآلية   املعن  هذا  وف.   قلبه  ف  بتث  حّت   ويعقل

 . (   51  آية   الشورى )  ( َحِكيم    َعِلي    ِإنَه    َيَشاء    َما  ِبِِْذنِهِ   فَ ي وِحيَ   َرس وًل   ي  ْرِسلَ   َأوْ   ِحَجاب    َورَاءِ 
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 اْلق ْرَءان الثاني : كالم َّللّا وتعريف  المبحث

ِ  َكاَلم   اْلق ْرَءان :  األّول الفرع  بَِمْخل وق   لَْيسَ   تَعَالَى  َّللاَّ

 بن   ُممد  بن   علي   بن   علي   الدين   صدر  العَلمة   شرح العقيدة الطحاوية )َتليفكتاب  مأخوذ من    اْلزءهذا  

شرح العقيدة الواسطي ة )لشيخ اإلسَلم ابن تيمي ة َشَرَحه    كتاب   (، ومن (  ه  792  –  731)  اْلنفي   العز  أب

 . ُممد الص احل الع ثيمي(

 [   ِبَْخل وق    لَْيسَ   تَ َعاىَل   اّللَِ   َكََلم    اْلق ْرآن  ]  

 َعَلى   اْلم ْؤِمن ونَ   َوَصَدَقه    َوْحًيا،  َرس ولِهِ   َعَلى  َوأَنْ َزلَه    ، قَ ْوًل   َكْيِفَية    ِبََل   بََدا  ِمْنه    اّللَِ،  َكََلم    اْلق ْرَءان  َوِإنَ : )  قَ ْول ه  

َعه    َفَمنْ .  اْلَِبِيَةِ   َكَكََلمِ   ِبَْخل وق    لَْيسَ   ِِبْْلَِقيَقِة،   تَ َعاىَل   اّللَِ   َكََلم    أَنَه    َوأَيْ َقن وا   َحقًّا،  َذِلكَ   َكََلم    أَنَه    فَ َزَعمَ   ْسَِ

*   َقَدرَ   َكْيفَ   فَ ق ِتلَ *    َوَقَدرَ   َفَكرَ   ِإنَه  )  : تَ َعاىَل   قَالَ   َحْيث    ِبَسَقرَ   َوَأْوَعَده    َوَعابَه    اّلَل    َذَمه    َوَقدْ   َكَفَر،  فَ َقدْ   َبَشرِ الْ 

 َهَذا   ِإنْ *    ي  ْؤثَ ر    ِسْحر    ِإَل   َهَذا   ِإنْ   فَ َقالَ *    َواْسَتْكَِبَ   َأْدبَ رَ   ث َ *    َوَبَسرَ   َعَبسَ   ث َ *    َنَظرَ   ث َ *    َقَدرَ   َكْيفَ   ق ِتلَ   ث َ 

 كفره  على   أصر    أن ه  إل  .     اْلق ْرَءان  هذا  حقيقة  َعِلم   تفك ر  بعد  إن ه(.   25-18  املدث ر( )اْلَبَشرِ   قَ ْول    ِإَل 

*   َسَقرَ   َسأ ْصِليهِ : )َسَقرَ   اّلل    أنزله   أن  فكان   ، (  اْلَبَشرِ   قَ ْول    ِإَل   َهَذا  ِإنْ )  فيه   وطعنَ   منزلِته   غيَ   اْلق ْرَءان  وأنزلَ 

 ِلَمنْ   ِبَسَقرَ   اّلَل    َأْوَعدَ   فَ َلَما ( .   29-26  املدث ر ( )  لِْلَبَشرِ   َلَواَحة  *    َتَذر    َوَل   ت  ْبِقي  َل *    َسَقر    َما   َأْدرَاكَ   َوَما

 . اْلَبَشرِ   قَ ْولَ  ي ْشِبه    َوَل   اْلَبَشِر،  َخاِلقِ   قَ ْول    اْلق ْرَءان  َأنَ   َوأَيْ َقَنا   َعِلْمَنا  ،(  اْلَبَشرِ   قَ ْول    ِإَل   َهَذا   ِإنْ )  قَالَ 

ْوَع ْسَمع ، َوَأَن ن َ إنَه  سبحانه وتَ َعاىَل مَلْ يَ َزْل م َتَكلِ ًما ِإَذا َشاَء َوَمَّت َشاَء وََكْيَف َشاَء، َوه َو يَ َتَكَلم  ِبِه ِبَصْوت  ي  

الَصْوت   َيك ِن  مَلْ  َوِإْن  َقِدمي   َوِإَن   )اْلَكََلم (   اْلَكََلِم  َوالس َنِة.   اْْلَِديِث  أَِئَمِة  َعْن  اْلَمْأث ور   َوَهَذا  َقِدَيًا،  اْلم َعَي  

 ِمنْ   ِصَفة    إن ه.    ِبَْخل وق    َولَْيسَ   لَه    ِصَفة    اّللَِ   َكََلم  و (.   َكََلم  اّللَِ ِمْنه  بََدا ِبََل َكْيِفَية  قَ ْوًل َكََلم  اّللَِ )    اْلق ْرَءان

،  َتك ون    ِِبَْمرِهِ   ِإذْ   اْلَمْخل وَقة ،   اأْلَْشَياء    َتك ون    بِهِ   ِصَفاتِِه؛ ًئا  َأرَادَ   ِإَذا  َأْمر ه    ِإََنَا: )تَ َعاىَل   قَالَ   اْلَمْخل وقَات   َأنْ   َشي ْ
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 فجعلَ   .  (54  األعراف( )اْلَعاَلِميَ   َرب    اّلَل    تَ َباَركَ   َواأْلَْمر    اْْلَْلق    لَه    َأَل )  ،(  82يس  ( )فَ َيك ون    ك نْ   لَه    يَ ق ولَ 

َنا وََكَذِلكَ : ) سبحانه أمره من  اْلق ْرَءانو .  آخر شيئاً  واألمرَ  ، شيئاً  اْللقَ   ك ْنتَ  َما َأْمِرنَ  ِمنْ  ر وًحا ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ

 ِصَراط    ِإىَل   لَتَ ْهِدي   َوِإَنكَ   ِعَباِدنَ   ِمنْ   َنَشاء    َمنْ   بِهِ   هَنِْدي  ن ورًا  َجَعْلَناه    َوَلِكنْ   اإْلَِيَان    َوَل   اْلِكَتاب    َما  َتْدِري

 آَخَر،   ِِبَْمر    َُمْل وقًا   َيك ونَ   َأنْ   َلزِمَ   َُمْل وقًا   اأْلَْمر    َكانَ   فَ َلوْ   َواأْلَْمِر،   اْْلَْلقِ   َبْيَ   فَ َفَرقَ .   (52  الشورى )  ( م ْسَتِقيم  

َأْهِل َوِِبْْل ْمَلِة،     . َِبِطل    َوه وَ   الَتَسْلس ل ،  فَ يَ ْلَزم    لَه ،   هِنَايَةَ   َل   َما  ِإىَل   آِبَخَر،  َواآْلَخر   ِمْن  الس َنِة ك ل ه ْم،  فََأْهل  

 . الَسَلِف َواْْلََلِف، م َتِفق وَن َعَلى َأَن َكََلَم اّللَِ َغْي  َُمْل وق  اْلَمَذاِهِب اأْلَْربَ َعِة َوَغْيِِهْم ِمَن  

 َأنْ   َلَصحَ   بَِغْيِِه،   قَاَمتْ   ِبِصَفة    َأَحد    ي وَصفَ   َأنْ   َصحَ   َوَلوْ    بَِغْيِِه؟   يَ ق وم    ِبَكََلم    م َتَكلِ ًما  َيك ونَ   َأنْ   َيِصح    وََكْيفَ 

 َوْصف    قَامَ   َقدْ   َواأْلَْعَمى   بَِغْيِِه،  اْلَعَمى  َوْصف    قَامَ   َقدْ   اْلَبِصيَ   أِلَنَ !  َبِصي  :  َوِلأْلَْعَمى  َأْعَمى، :  لِْلَبِصيِ   ي  َقالَ 

 َوالط ع ومِ   َوالَرَواِئحِ   انِ اأْلَْلوَ   ِمنَ   َغْيِِه،   ِف   َخَلَقَها   اَليِت   ِِبلصِ َفاتِ   تَ َعاىَل   اّلَل    ي وَصفَ   َأنْ   َوَلَصحَ !  بَِغْيِهِ   اْلَبَصرِ 

 . َذِلكَ   َوحَنْوِ   َواْلِقَصرِ   َوالط ولِ 

 نَ ْوعَ   َوَأنَ   َشاَء،  َكْيفَ  َشاءَ   ِإَذا  م َتَكلِ ًما  يَ َزلْ   ملَْ   وتَ َعاىَل   سبحانه  أَنَه  :  اّلَل    َرِْحَه    الَطَحاِوي ِ   َكََلم    َعَلْيهِ  يَد ل    َواَلِذي

َمامِ   َكََلمِ   ظَاِهر    وََكَذِلكَ .  َقِدمي    َكََلِمهِ   ِف   اْلق ْرَءانوَ :  قَالَ   َفِإنَه    اأْلَْكَِبِ،   اْلِفْقهِ   ِف   )عنه  اّلل     رضي )  َحِنيَفةَ   َأِب   اإْلِ

،  اْلَمَصاِحفِ   )  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى)  الَنيب ِ   َوَعَلى   َمْقر وء ،  اأْلَْلس نِ   َوَعَلى   َُمْف وظ ،   اْلق ل وبِ   َوِف   َمْكت وب 

،  اّلَل    ذََكرَ   َوَما  ،َُمْل وق    َغْي    اْلق ْرَءانوَ [    َُمْل وَقة    لَه    َوِقَراَءت  َنا  َُمْل وَقة ،  لََنا  وَِكَتابَ ت ه  ]  َُمْل وق    ْلق ْرَءانِبِ   َولَْفظ َنا  م نَ َزل 

 ِإْخَبارًا  اّللَِ   َكََلم    َذِلكَ   فَِإنَ   -  َوِإْبِليسَ   ِفْرَعْونَ   َوَعنْ   َوَغْيِِه،  الَسََلم    َعَلْيهِ   م وَسى  َعنْ [    ِحَكايَةً ]  اْلق ْرَءان  ِف 

ه ْم، ،  اْلَمْخل وِقيَ  ِمنَ  َوَغْيِهِ  م وَسى  وََكََلم   َعن ْ عَ  َكََلم ه ْم،  َل  اّللَِ  َكََلم   اْلق ْرَءانوَ  َُمْل وق   الَسََلم   َعَلْيهِ  م وَسى َوْسَِ

 ِصَفاتِ   ِخََلف    ك ل َها  َوِصَفات ه    يَ َزْل،   ملَْ   ِصَفاتِهِ   ِمنْ   ه وَ   اَلِذي   ِبَكََلِمهِ   َكَلَمه    م وَسى  َكَلمَ   فَ َلَما  تَ َعاىَل،   اّللَِ   َكََلمَ 
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: فَ َقْول ه  .  انْ تَ َهى .  َكَكََلِمَنا  َل   َويَ َتَكَلم    َنا،َكر ْؤيَتِ   َل   َويَ َرى  َكق ْدرَتَِنا،  َل   َويَ ْقِدر    َكِعْلِمَنا،   َل   يَ ْعَلم    اْلَمْخل وِقَي،

 يَ َزال    َوَل   يَ َزلْ   ملَْ   أَنَه    َل   َكَلَمه ،   َجاءَ   ِحيَ   أَنَه    ِمْنه   ي  ْعَلم    -  ِصَفاتِهِ   ِمنْ  ه وَ   اَلِذي   ِبَكََلِمهِ   َكَلَمه   م وَسى  َكَلمَ   َوَلَما

 . م وَسى  َّيَ   يَ ق ول    َوأَبًَدا  َأزًَل 

)الواسطي ة  العقيدة   شرح  ف  جاء  نفسه   املعن  وف  اّلل    صفات   ومجيع  :     حقيقةً   ْلق ْرَءانِب  تكل م  اّلل    أن  : 

 كما ُملوقة؛  غي اْلالق  وصفة   صفته،   ألن ه ُملوقاً؛  يكون أن َيكن  فَل  حقيقة؛   اّلل   كَلم   كان وإذا حقيقي ة، 

 . ُملوقة  املخلوق   صفة  أن  

 األو ل  املعن   على   أم ا .   به  امللفوظ   وعلى   الفاعل،   فعل    هو  الذي   املصدر   على:  معنيي  على   يطلق  ألل فظ  

 إن  :  قلنا  إذا  ألن نا .   ُملوقة   اْلق ْرَءان   وغي  ْلق ْرَءانِب  ألفاظنا  أن    شك    فَل   ؛ (الفاعل  فعل  )  املصدر   هو   الذي

 ِبلل فظ  أريد  فإذا.   ُملوق   والش فتي  والل سان  الفم  حركة  من   اْلارج  الصوت  فهذا  ؛   الت لفظ  هو  الل فظ

 قصد   إذا  أم ا.   عندك  من   أحدثته  كَلماً   أو  حديثاً   أو  قرآنً   به  امللفوظ  كان  سواء  ُملوق،   فهو  الت لفظ؛

 هو  به   امللفوظ   كان  إذا   وعليه؛ .  ُملوق  غي   ومنه   ُملوق،   منه   فهذا  ؛ (  املسموع  الكَلم )  به   امللفوظ   ِبلل فظ 

 امللفوظ)  اْلق ْرَءان  يريد  ؛  ُملوق  ْلق ْرَءانِب  لفظي:  قال  من : "  أْحد  اإلمام  قال  لذا.   ِبخلوق  فليس  ؛اْلق ْرَءان

 . "جهمي  فهو  ؛(به

 عن   حكاية  اْلق ْرَءان  ِبن  (  اإلطَلق  سبيل   على )   القول  إطَلق   جيوز   ول :  ةالواسطي    العقيدة   كتاب   ف   جاءو 

 ل:  قال: "  فيقول  الواسطي ة   العقيدة   شرح  ف  العثيمي  بن   ُممد   الشيخ   ويوض حه .   عنه  عبارة  أو   اّلل    كَلم

 ؛   اّلل    كَلم   عن  عبارة  اْلق ْرَءان  هذا :  نقول  أن   جيوز  ل   يعن !  القول  جيوز   ل   يقل   ومل   ،   القول   إطَلق   جيوز

؛   كَلم   عن(  ُماثلة  ،   ُماكاة )  حكاية   إن ه :    نقول   أن   جيوز   ول   ،إطَلقاً   لكن. ...   اإلطَلق  سبيل   على   اّلل 
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؛   كَلم  ُيكي   أو   اّلل    كَلم   عن  يعِب    اآلن   القارئ  إن  :    نقول  أن   جيوز   قد  الت فصيل؛   عند   لفظه  ألن    اّلل 

 أو   عبارة  اْلق ْرَءان  أن    إطَلق  لكن   ،  به   ِبس  ل   التقييد  هذا  على   القول  وهذا.   اّلل    كَلم  هو  ليس  ْلق ْرَءانِب

 (." جيوز  ل   اّلل    كَلم  عن   حكاية

 َشاَء،   ِإَذا  يَ َتَكَلم    َوأَنَه    َوق ْدرَتِِه،   ِبَِشيَئِتهِ   م تَ َعلِ ق    َكََلم    أَنَه    َعَلى   يَد ل    ُمَا   اْلم ْعَتزَِلة    ِبهِ   حَتَْتج    َما  َفك ل  :  َوِِبْْل ْمَلةِ 

ًئا   يَ َتَكَلم    َوأَنَه    َوأَنَه    ِبَذاتِِه،  قَائِم    اّللَِ   َكََلمَ   ِإنَ :  يَ ق ول    َمنْ   بِهِ   يَ ق ول    َوَما.  قَ ب ول ه    جيَِب    َحق    فَ ه وَ   َشْيء ،  بَ ْعدَ   َشي ْ

 ك ل     قَ ْولِ   ِف   ِبَا  اأْلَْخذ    فَ َيِجب  .  ِبهِ   َواْلَقْول    قَ ب ول ه    جيَِب    َحق    فَ ه وَ :  ِِبْلَمْوص وفِ   ِإَل   تَ ق وم    َل   َوالصِ َفة  .  َله    ِصَفة  

ه َما ك ل     قَ ْولِ   ِمنْ  َواْلَعْقل    الَشْرع    يَ ر د ه    َعَما  َواْلع د ولِ   الَصَواِب،   ِمنَ   الطَائَِفَتْيِ   ِمنَ   . ِمن ْ

جْنِيلَ   التَ ْورَاةَ   َأنَ :  َواْْلَق    ِف   َما  َأنَ   َوَلوْ )  يَ تَ َناَهى  َل   تَ َعاىَل   اّللَِ   وََكََلم    َحِقيَقًة،   اّللَِ   َكََلمِ   ِمنْ   َواْلق ْرآنَ   َوالَزب ورَ   َواإْلِ

َعة  بَ ْعده  ِمنْ   ََي د ه    َواْلَبْحر  َأْقََلم  َشَجَرة  ِمنْ   اأْلَْرض  َل   أِلَنَه    اْلَْْصر؛  ي رِدْ   َوملَْ   ،(اّللَ   َكِلَمات  نَِفَدتْ   َما  َأِْب ر  َسب ْ

 . َكَذِلكَ   يَ َزال    َوَل  َشاَء،  َكْيفَ   َشاءَ   ِإَذا  َشاءَ   ِبَا   يَ َتَكَلم    يَ َزلْ   ملَْ   فَِإنَه  .    وََكِلَماته   اّللَ   آِلََّيتِ   َحْصر

 اْلَمَصاِحفِ   ِف  َمْكت وب    ِِبأْلَْلِسَنةِ   َمْقر وء   الص د ورِ   ِف  َُمْف وظ    اّللَِ   َكََلم    اْلق ْرَءان

 َيس    ل )  : َمس ه   َوَلْو َكاَن َما ِف اْلم ْصَحِف ِعَبارًَة َعْن َكََلِم اّللَِ، َولَْيَس ه َو َكََلَم اّللَِ، َلَما َحر َم َعَلى اْْل ن ِب  

 َوَلْو َكاَن َما يَ ْقَرؤ ه  اْلَقاِرئ  لَْيَس َكََلَم اّللَِ َلَما َحر َم َعَلى اْْل ن ِب َواْلم ْحِدِث ِقَراَءت ه     (.159( )طاهر   إل اْلق ْرَءان
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 ل   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  النيب    كان)واْلديث :     .(160)  (اْلق ْرَءان  من  شيًئا  اْلن ب    ول  ،  اْلائض    تقرأ    ل):  

 هذا :  وقال  اْلق ْرَءان  بعضَ   قرأ   اْلاجةِ   قضاءِ   من  خرجَ   ملَا   إنه   رواية    وف   اْلنابة    إل   اْلق ْرَءان  عن  شيء    ُيجز ه 

) .آيةً   ول  فَل  اْلنب    أما  جنًبا  ليس  ملن َمْقر وء    اْلق ْرَءانإن   َبْل     .(161(  الص د وِر،  ِف  َُمْف وظ   اّللَِ  َكََلم  

 اْلَمَصاِحِف، َكَما قَاَل أَب و َحِنيَفَة ِف اْلِفْقِه اأْلَْكَِبِ. َوه َو ِف َهِذِه اْلَمَواِضِع ك لِ َها َحِقيَقة . ِِبأْلَْلس ِن، َمْكت وب  ِف  

ه َو وََكَذِلَك ل بد  من معرفة اْلَفْرق َبْيَ اْلِقَراَءِة اَليِت ِهَي ِفْعل  اْلَقاِرِئ )وفعله ُملوق(، َواْلَمْقر وِء اَلِذي  

اْلَباِري )وهو غي ُملوق( .  فالكَلم يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدائً، أما إضافته إىل من قاله مبل غاً   قَ ْول  

 .  َوَلْو َأَن ِإْنَساًن َوَجَد ِف َورََقة  َمْكت وًِب: مؤد َّيً؛ فعلى سبيل الت وس ع

 َأَل ك ل  َشْيء  َما َخََل اّلَلَ َِبِطل  

. لََقاَل: َهَذا ِمْن َكََلِم لَِبيد  َحِقيَقًة، َوَهَذا َخط  ف ََلن  َحِقيَقًة، َوَهَذا ك ل  َشْيء  َحِقيَقًة، ِمْن َخطِ  َكاِتب  َمْعر   وف 

 َوَهَذا َخَِب  َحِقيَقًة، َوَل َتْشَتِبه  َهِذِه اْْلَِقيَقة  ِِبأْل ْخَرى. 

 ِإىَل   الَشْمسِ   ِلد ل وكِ   الَصََلةَ   َأِقمِ ) ، قَاَل تَ َعاىَل :  َراد  بِِه اْلِقَراَءة  فَ َتارًَة ي ْذَكر  َوي   ِف اأْلَْصِل: َمْصَدر ،    اْلق ْرَءانوَ 

 اّللَ   َعْبد   َحَدثَ َنا:    اْلب َخاِري    ( َوقَالَ 78)اإلسراء    (َمْشه وًدا  َكانَ   اْلَفْجرِ   ق  ْرآنَ   ِإنَ   اْلَفْجرِ   َوق  ْرآنَ   اللَْيلِ   َغَسقِ 

 َرِضيَ   ه َريْ َرة  َأِب   َعنْ   اْلم َسيِ ب  ْبن   َوَسِعيد   َسَلَمة  َأِب   َعنْ   الز ْهِري    َعنْ   َمْعَمر  َأنَ   الَرزَاق   َعْبد  َحَدثَ َنا  ُم ََمد  ْبن 

 َدرََجة  ِعْشر ونَ وَ   مَخْس  اْلَواِحد   َصََلة   َعَلى   اْْلَِميع   َصََلة   َفْضل "    قَالَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   الَنيب    َأنَ   َعْنه    اّللَ 

َرء وا  ه َريْ َرة   أَب و  يَ ق ول "    اْلَفْجر   َصََلة   ِف   النَ َهار   َوَمََلِئَكة  الَلْيل  َمََلِئَكة  َوََتَْتِمع ت مْ   ِإنْ   ِاق ْ  اْلَفْجر  َوق  ْرآن "    ِشئ ْ
 

 :، خالصرة حكرم احملردث 63/1الصرفحة أو الررقم   -إرشاه الفقي  :املصدر -ابن كثري  :عبد  بن عمر احملدث :الراوي  160
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  (.  163( ) ِبصواِتك م  اْلق ْرَءان  زي ِنوا):  الكرمي  الر سول  قول  كذلكو .     (162)     "َمْشه وًدا  َكانَ   اْلَفْجر   ق  ْرآن   ِإنَ 

 قَ َرْأتَ   فَِإَذا : )تَ َعاىَل   قَالَ   ، اْلَمْقر وء    بِهِ   َوي  َراد    ي ْذَكر    َواَترَةً  .   (164) (  ْلق ْرَءانِب  يَ تَ َغنَ   مل   من  منا   ليس):  وقوله

 لََعَلك مْ   َوأَْنِصت وا  لَه    فَاْسَتِمع وا  اْلق ْرآن    ق ِرئَ   َوِإَذا )  ، (  98  النحل ( )الَرِجيمِ   الَشْيطَانِ   ِمنَ   ِِبّللَِ   فَاْسَتِعذْ   اْلق ْرَءان

ْنَصاتِ   تَ َعاىَل   َأَمرَ   َوَرْْحَة  َوه ًدى   لِلَناسِ   َبَصائِر  اْلق ْرَءان  َأنَ   تَ َعاىَل   ذََكرَ   َلَما(  204  األعراف( )ت  ْرَْح ونَ   ِعْند  ِِبإْلِ

 َل : )    اآلية  بينته   الذي  قَ ْوهلمْ   ِف   اْلم ْشرِك ونَ   ق  َرْيش  ك َفار  يَ تَ َعَمده    َكانَ   َكَما   َل   َواْحرِتَاًما  لَه    ِإْعظَاًما  ِتََلَوته

،   سبعةِ   على   أ نزل   اْلق ْرَءان  هذا   إنَ ):    الكرمي  الر سول   قول   كذلك و ( .   ِفيهِ   َواْلَغْوا   اْلق ْرَءان  هِلََذا   َتْسَمع وا   أحرف 

 اْلَمْعنَ َيْيِ   ِمنَ   ك ل     َعَلى   الَدالَةِ   َواأْلََحاِديثِ   اآْلََّيتِ   ِمنَ   َذِلكَ   َغْيِ   ِإىَل .   (165)  (منه  تيَسر  ما   فاقرؤوا

،  ث َ   ت  ْعَلم ،   اأْلَْعَيانَ   َوَلِكنَ   َوَرْسِْي ،   َولَْفِظي    َوِذْهِن    َعْيِن    و ج ود    هَلَا  فَاْْلََقاِئق  .  اْلَمْذك ورَْينِ  . ت ْكَتب    ث َ   ت ْذَكر 
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َنه    لَْيسَ   فَِإنَه    اْلَكََلم    َوَأَما.  الَرابَِعة    اْلَمْرتَ َبة    ِهيَ   اْلم ْصَحفِ   ِف   َفِكَتابَ ت  َها  ه وَ   َبلْ   َواِسطَة ،   اْلم ْصَحفِ   َوَبْيَ   بَ ي ْ

 (.166)   ِلَسان    َوَل   َواِسطَة    ِبََل   ي ْكَتب    اَلِذي

،  َلْوح    َأوْ   َمْنش ور ،  َرق     ِف   َكْونِهِ   َوَبْيَ   اأْلََوِلَي،  ز ب رِ   ِف   َكْونِهِ   َبْيَ   َواْلَفْرق   .  َواِضح  :  َمْكن ون    ِكَتاب    ِف   َأوْ   َُمْف وظ 

ْخَبارَ  َوَوْصَفه    ِذْكَره   َأيْ  األولي زبر لفي  وإنه  اْلق ْرَءان َعنِ  فَ َقْول ه    ِإذِ . ِعْنَده مْ   ْكت وب  مَ   ُم ََمًدا  َأنَ  َكَما  َعْنه ،   َواإْلِ

 ِف   َوَل   الص ح ِف،   ِف   يَ ق لْ   َوملَْ   الز ب ِر،  ِف   قَالَ   َوهِلََذا  َأْصًَل،   َغْيِهِ   َعَلى  ي  ْنزِْله    ملَْ   ُم ََمد ،  َعَلى   اّلَل    أَنْ َزلَه    اْلق ْرَءان

)قَ ْولِهِ   ِمْثل    َوَهَذا .  ...الَرق ِ   التَ ْورَاةِ   ِف   ِعْنَده مْ   َمْكت وِبً   جيَِد ونَه    اَلِذي   اأْل مِ يَ   الَنيبَ   الَرس ولَ   يَ تَِبع ونَ   اَلِذينَ : 

جْنِيلِ  َهاه مْ   ِِبْلَمْعر وفِ   أيَْم ر ه مْ   َواإْلِ ل    اْلم ْنَكرِ   َعنِ   َويَ ن ْ ه مْ   َوَيَضع    اْْلََباِئثَ   َعَلْيِهم    َوُي َر ِم    الطَيِ َباتِ   هَل م    َوُيِ   َعن ْ

 أ ولَِئكَ   َمَعه    أ ْنِزلَ   اَلِذي   الن ورَ   َواتَ بَ ع وا   َوَنَصر وه    َوَعَزر وه    بِهِ   آَمن وا   فَاَلِذينَ   َعَلْيِهمْ   َكاَنتْ   اَليِت   َواأْلَْغََللَ   ِإْصَره مْ 

)اْلم ْفِلح ونَ   ه م   .  157  األعراف (   ك ت ب  ِف   َوَسَلمَ   َوآله  َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   ُم ََمد  ِصَفة   َوَهِذهِ )  ِذْكَره  :  َأيْ ( 

(.  َوَأْحَبارهمْ   ع َلَماؤ ه مْ   يَ ْعرِفَها  ك ت بهمْ   ِف   َمْوج وَدة  ِصَفاته  تَ َزلْ   َوملَْ   ِب َتابَ َعِتهِ   َوَأَمر وه مْ   بِبَ ْعِثهِ   أ َُمهمْ   َبَشر وا  اأْلَنِْبَياء

:   يَ ق ول } َمْسط ور  وَِكَتاب { : َوقَ ْوله(.  3-2  الطور( )َمْنش ور    َرق     ِف *    َمْسط ور    وَِكَتاب  : )هِ قَ ْولِ   ِبََِلفِ   وهذا

,   َمْسط ور  ِصَلة   ِمنْ "   ِف : "   َوقَ ْوله .    َمْنش ور  َوَرق    ِف :    يَ ق ول } َمْنش ور  َرق     ِف  { :  َوقَ ْوله .     َمْكت وب   وَِكَتاب 

 الَصِحيَفة :    الَرق  :    قَالَ } َرق     ِف  {،  جم َاِهد  وَعنْ .    َمْنش ور  َوَرق    ِف   وَك ِتبَ ,  س ِطرَ   وَِكَتاب  :    اْلَكََلم  َوَمْعَن 

(  78-77  الواقعة( )َمْكن ون    ِكَتاب    ِف *     َكِرمي    لَق ْرآن    ِإنَه  )  سبحانه  وقَ ْوِلهِ .   ( -   ص  ،   تفسي الطِبي: م)

َعالِ   ِمنَ  َيك ونَ   َأنْ  ِإَما   الَظْرفِ   ِف   اْلَعاِملَ   أِلَنَ .     َأوْ   َذِلَك،   َوحَنْوِ   َواْْل ص ولِ   َواِلْسِتْقَرارِ   اْلَكْونِ   ِمْثلَ  اْلَعاَمِة،   اأْلَف ْ

،   ِف   َمْكت وب  :  ي  َقَدر    بِهِ   َوي  َراد    ي ْذَكر    َواَترَةً   اْلِكَتابَِة،  َُمَل    بِهِ   َوي  َراد    ي ْذَكر    اَترَةً :  َواْلِكَتاب  .  َرق     ِف   َأوْ   ِكَتاب 
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 -  ِفيهِ   اْْلَارِجِ   ِف   اْلَمْوج وَدةِ   اأْلَْعَيانِ   وَِكَتابَةِ   اْلِكَتاِب،  ِف   اْلَكََلمِ   ِكَتابَةِ   َبْيَ   التَ ْفرِيق    َوجيَِب  .  اْلَمْكت وب    اْلَكََلم  

ْنَسان    َتَدبَ رَ   وَك َلَما .  ِذْكر َها  ي ْكَتب    ِإََنَا  تِْلكَ   فَِإنَ   . اْلَفْرق    لَه    َوَضحَ   َمْعَن الْ   َهَذا  اإْلِ

َعه    فَِإَذا  َعْنه ،   اْلم بَ لِ غِ   ِمنَ   َأوْ   ِمْنه    ي ْسَمع    َما  ِهيَ :  اْْلَارِِجَية    تَ َعاىَل   اّللَِ   َكََلمِ   َوَحِقيَقة   . َوَحِفَظه    َعِلَمه    الَساِمع    ْسَِ

،  َله    َمْقر وء    فَ ه وَ   الَساِمع    قَالَه    فَِإَذا  َُمْف وظ ،   َمْعل وم    لَه    َمْسم وع    اّللَِ   َفَكََلم   ل و   لَه    َمْكت وب    فَ ه وَ   َكتَ َبه    فَِإنْ   َمت ْ

 الر سول   من  ْساعه  قبل   اّلل    كَلم  أم ا  وأقول.   نَ ْفي ه    َيِصح    َل   ك لِ َها  اْلو ج وهِ   َهِذهِ   ِف   َحِقيَقة    َوه وَ .  َمْرس وم  

 كَلمه  املؤلف  ويتابع.   شيء  كمثله  فليس  سبحانه؛  صفته  فهو  كيفي ته،   ملعرفة  سبيل   فَل  ،  رب ه   َعنْ   اْلم بَ لِ غِ 

: تَ َعاىَل   قَالَ   َوَقدْ   اّللَِ،  َكََلمَ   اْلَقاِرئ    قَ َرأَ   َما :  َوَل   اّللَِ،  َكََلم    اْلم ْصَحفِ   ِف   لَْيسَ :  ي  َقالَ   َأنْ   جَي وز    َفََل :  فيقول 

( يَ ْعَلم ونَ   َل   قَ ْوم    ِبَِهَن مْ   َذِلكَ   َمْأَمَنه    أَْبِلْغه    ث َ   اّللَِ   َكََلمَ   َيْسَمعَ   َحَّت   فََأِجْره    اْسَتَجاَركَ   اْلم ْشرِِكيَ   ِمنَ   َأَحد    َوِإنْ )

ًئا   لَه    َوَتْذك ر  َعَلْيهِ   تَ ْقَرؤ ه    اْلق ْرآن   َأيْ   اّللَ   َكََلم  َيْسَمع  َحَّت (.   6  التوبة) ين  َأْمر   ِمنْ   َشي ْ  ح َجة  َعَلْيهِ   ِبهِ   ت ِقيم  الدِ 

 قَ ْولِ   َفَسادِ   َعَلى  َتد ل    َواآْليَة  .  اّللَِ   َعنِ   م بَ لِ ِغهِ   ِمنْ   َيْسَمع ه    َوِإََنَا  اّللَِ،  ِمنَ   اّللَِ   َكََلمَ   َيْسَمع    َل   َوه وَ (.   167)  اّللَ 

 اْلم ْشرِِكيَ   ِمنَ   َأَحد    َوِإنْ : )قَالَ   تَ َعاىَل   فَِإنَه    ، اّللَِ   َكََلم    ه وَ   َولَْيسَ   اّللَِ   َكََلمِ   َعنْ   ِعَبارَة    اْلَمْسم وعَ   َأنَ :  قَالَ   َمنْ 

. اّللَِ   َكََلمِ   َعنْ   ِعَبارَة    ه وَ   َما  َيْسَمعَ   َحَّت   يَ ق لْ   َوملَْ   ،(َمْأَمَنه    أَْبِلْغه    ث َ   اّللَِ   َكََلمَ   َيْسَمعَ   َحَّت   فََأِجْره    اْسَتَجاَركَ 

 َولَْيسَ   اّللَِ،  َكََلمِ   ِحَكايَة    َأوْ   اّللَِ،  َكََلمِ   َعنْ   ِعَبارَة    اْلَمَصاِحفِ   ِف   اْلَمْكت وبَ   ِإنَ :  قَالَ   َوَمنْ .  اْْلَِقيَقة    َواأْلَْصل  

 . اأْل َمةِ   َوَسَلفَ   َوالس َنةَ   اْلِكَتابَ   َخاَلفَ   فَ َقدْ : اّللَِ   َكََلم    ِفيَها

 تناقض ت(  اّللَِ   َكََلم    ه وَ   َولَْيسَ   اّللَِ   َكََلمِ   َعنْ   ِعَبارَة    اْلَمْسم وعَ   َأنَ :  قَالَ   َمنْ   قَ ْولِ   َفَسادِ ) :  العبارة  هل :  سؤال

 كَلم  ُيكي  أو  اّلل    كَلم  عن   يعِب    اآلن  القارئ  إن  :    نقول  أن  جيوز  قد):    عثيمي  لبن   بق االس    القول  مع
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؛  أن    إطَلق  لكن   ،  به   ِبس  ل   التقييد  هذا  على   القول   وهذا.   اّلل    كَلم  هو  ليس   ْلق ْرَءانِب  لفظه   ألن    اّلل 

 (. جيوز  ل  اّلل    كَلم عن  حكاية   أو  عبارة  اْلق ْرَءان

 عن  بعداً   يكون  ما  أكثر   لكونه  وأسلم    وضوحاً   أكثر  عثيمي  ابن   الشيخ  تفسي   أن    اْلقيقة     :اْلواب

ا  ؛   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي  اّللَِ   َكََلم   أصل  ه وَ   لَْيسَ   اْلَمْسم وعَ   ن  إ   . التشبيه  اّلل    كَلم  هو  اْلَمْسم وع    وإَن 

 ِبلل غة   املعجز   اّلل    كَلم  مرتبة  إىل  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي  اّلل    كَلم   مرتبة   عن  تنزله :   تنز لت  سلسلة   بعد

 الل وح   إىل(  عربي اً )   تنز له  ث     .(تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ : )  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   وال ذي  ،العربي ة

 ُممد   الرسول   على(  عربي اً )   ْلق ْرَءانِب  جِبيل  نزول  ث    .    اّلل    من (  عربي اً )  اْلق ْرَءان  جِبيل  ْساع  ث    .    احملفوظ 

 ْساع  ث     .قلبه  ف  بتث  حّت  ويعقل  يسمع  وهو  قرأه   ِبن  ،  املرسلي   سي د  قلب  على   أنزله  ؛الس َلم  عليهما

 أن  الدنيا  اْلياة  ف  للبشر   َيكن  لو   هذا( .   وسل م  عليه   اّلل    صل ى)  ُممد  الرسول  من   اْلق ْرَءان  الص حابة

 اإلنسان   يستطيع.   البشر   بلغات   يكون  ل  وال ذي  ؛  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي  اّللَِ   َكََلم   أصل   يفهم  أو   يعقل

 اّلل    كَلم  مرتبة   إىل  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   ال ذي   اّللَِ   َكََلمِ   مرتبة   عن   وتنزيله  حاله؛  تغي    بعد  اّلل    كَلم   يفهم   أن

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  َوَما):    الر سالة  ف  املخاطبي  القوم  بلسان  َيَشاء    َمنْ   اّلَل    فَ ي ِضل    هَل مْ   لِي  َبيِ 

 َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  )بلسان عرب  مبي :    اْلق ْرَءانفنزل    (.4  إبراهيم( )اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    َوه وَ   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي

 -192  الشعراء)(  م ِبي    َعَرِب     ِبِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى*    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ 

 الل غة   حروف  جبميع  مبيناً   َعَربِيًّا  نً َءاق  رْ   نزل   أن  بعد  تنزيل    اْلق ْرَءان.   الكرمي  اْلق ْرَءانو   اْلق    وهو    (.195

 املرسلي   سي د   قلب   على   جِبيل   بواسطة   بلسان عرب  مبي   اّلل     أنزله وحّت يعقله املخاطبون، فلقد  .   العربي ة

 ال ذي )  اّللَِ   َكََلمِ   َعنْ (  تعبي)  ِعَبارَة    اْلَمْسم وعَ   إنَ لذا ف    .قلبه  ف   بت ث  حّت  ويعقل  يسمع   وهو   قرأه  ِبن  ،
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 كَلم   مرتبة  عن   تنزل  هو  اْلَمْسم وعَ   وإن    ؛(َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   ال ذي)  اّللَِ   َكََلم    ه وَ   َولَْيسَ (  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ 

)  العربي ة   ِبلل غة   املعجز   اّلل    كَلم   مرتبة   إىل   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي   اّلل    َلَعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ : 

 . (تَ ْعِقل ونَ 

 اّلَل    ي َكلِ َمه    َأنْ   لَِبَشر    َكانَ   َوَما)  :    الوحي  خَلل   من  إل    للا   يكل مه   ل (  رسول  أو ملكا) للا  خلق  من  أحداً   إنَ 

.  (    51  آية  الشورى)  (َحِكيم    َعِلي    ِإنَه    َيَشاء    َما  ِبِِْذنِهِ   فَ ي وِحيَ   َرس وًل   ي  ْرِسلَ   َأوْ   ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا  ِإَل 

 إِبنة  فَل .   منه  القراءة   البشر   على   ويتعذ ر   احملفوظ   الل وح   إىل   الوصول   فيستحيل   ؛   الوحي  قبل   ما   حالة   وأم ا

 ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى*    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  )  :الوحي  غي  من  هداية  ول

 َيَسْرَنه    فَِإََنَا):  الكرَية  اآلَّيت  املعن  هذا  وف( .   195 -192  الشعراء)(  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ 

( يَ َتذََكر ونَ   َلَعَله مْ   ِبِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا)  ( ، 97)مرمي آية    (ل دًّا  قَ ْوًما   بِهِ   َوت  ْنِذرَ   اْلم َتِقيَ   بِهِ   لِت  َبشِ رَ   بِِلَساِنكَ 

آية   اآلَّيت رقم:    (م دَِكر    ِمنْ   فَ َهلْ   ِللذ ِْكرِ   اْلق ْرَءان  َيَسْرنَ   َولََقدْ )،  (58)الدخان  ، 32،  22،  17)القمر 

ل يسمع ميس را مفهوما إل بعد اكتمال   اْلق ْرَءانتكر رت هذه اآلية أربع مر ات ؛ ومن الس ر أن   ( .   40

أي ليس من سبيل إىل ْساع كَلم اّلل  أو فهمه وإدراكه من قبل أن يبل غه الر سول )  لْ األ وَ   التنز لت األربع

 إىل  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي   اّلل    كَلم   مرتبة   عن  تنزله:   هياألربع    التنز لت   وهذه(.   املبعوث رْحة للعاملي

 اّلل    من (  عربي اً )  اْلق ْرَءان  جِبيل  ْساعو   احملفوظ  الل وح  إىل(  عربي اً )  تنز له   .العربي ة  ِبلل غة   املعجز  اّلل    كَلم  مرتبة

 حّت  ويعقل   يسمع  وهو   قرأه  ِبن  ،  املرسلي  سي د  قلب   على (  عربي اً )  ْلق ْرَءانِب  ( الس َلم  عليه)   جِبيل  نزول  ،

 ( . وسل م  عليه  اّلل    صل ى)   ُممد   الرسول   من   اْلق ْرَءان  الص حابة   ْساع.   قلبه   ف   بتث



 134 

 َوِإلَْيهِ   بََدا،  ِمْنه  :  َويَ ق ول ونَ   الَسَلِف،   ِمنَ   َغْي ه    قَالَ   وََكَذِلكَ .  بََدا  ِمْنه    اّللَِ   َكََلم  :  اّلَل    َرِْحَه    الَطَحاِويَ   يَ ق ول  

 اْلَعزِيزِ  اّللَِ  ِمنَ   اْلِكَتابِ  تَ ْنزِيل  : )تَ َعاىَل  قَالَ  َكَما بََدا َفِمْنه   بِِه،  اْلم َتَكلِ م   ه وَ  َأيْ  بََدا ِمْنه  :  الَسَلف   فَ َقالَ   .يَ ع ود  

َنا  َوَلوْ : )  سبحانه   قال   وكما     (.اْْلَِكيمِ  َنا  ِشئ ْ  ِمنَ   َجَهَنمَ   أَلَْمأَلَنَ   ِمنِ    اْلَقْول    َحقَ   َوَلِكنْ   ه َداَها   نَ ْفس    ك لَ   آَلتَ ي ْ

 ( . 13  السجدة( )َأمْجَِعيَ   َوالَناسِ   اْْلَِنةِ 

َقى  َفََل   َواْلَمَصاِحِف،  الص د ورِ   ِمنَ   ي  ْرَفع  :  -يَ ع ود    َوِإلَْيهِ :  قَ ْوهلِِمْ   َوَمْعَن   ِف   َوَل   آيَة    ِمْنه    الص د ورِ   ِف   يَ ب ْ

 . آاَثر    ِعَدةِ  ِف  َذِلكَ   َجاءَ   َكَما .  اْلَمَصاِحفِ 

 اْلم ْشرِِكيَ   ِمنَ   َأَحد    َوِإنْ : )  الطحاوية  العقيدة   شارح  إليها  أشار  اليت  الكرَية  اآلية   أن    القول  َيكننا  وعليه

 ف   تفهم (.   6  التوبة ( )يَ ْعَلم ونَ   َل   قَ ْوم    ِبَِهَن مْ   َذِلكَ   َمْأَمَنه    أَْبِلْغه    ث َ   اّللَِ   َكََلمَ   َيْسَمعَ   َحَّت   فََأِجْره    اْسَتَجاَركَ 

 وتفهم.   ابتداءً   قاله  من  إىل  ينسب   الكَلم   أن    إطار  ف   تفهم  وكذلك  .  عثيمي  ابن  الشيخ   وض حه   ما  سياق

".  قَ ْوًل   َكْيِفَية    ِبََل   َبَدا  ِمْنه    اّللَِ،   َكََلم    اْلق ْرآنَ   َوِإنَ ":  نفس ه    الطحاوية  العقيدة   شارح  ذكره   ما  إطار  ف  كذلك

َكََلم  اّللَِ َوِإَن اْلق ْرآَن َكََلم  اّللَِ )  "  وذَكرَ    ".ْلق ْرَءانِبِ   س ْبَحانَه    َتَكل ِمهِ   َكْيِفَيةِ   ِإْدرَاكِ   َعنْ   اْلَعْقلِ   َعْجز  "    وذَكرَ 

 الكمال   بلغت  سبحانه  وصفاته "   ِصَفة    إن ه .    ِبَْخل وق    َولَْيسَ   لَه    ِصَفة    اّللَِ   َكََلم  و (.   ِمْنه  بََدا ِبََل َكْيِفَية  قَ ْوًل 

 التنزيه   عي    فهو   ؛  عثيمي   ابن   الشيخ   قال  ملا  التسليم  من  بد    َلف   وِبلتايل.     شيء   كمثلها  فليس  املطلق

 القارئ   إن  :    نقول  أن  جيوز  قد  " :  الشيخ  عبارة  بتكرار  يل  اْسحواو .   البشر  صفات  مشاِبة  عن   اّلل    لصفات

؛   كَلم  ُيكي  أو   اّلل    كَلم   عن   يعِب    اآلن  هذا   على   القول   وهذا.   اّلل    كَلم   هو  ليس  ْلق ْرَءانِب  لفظه  ألن    اّلل 

 ". جيوز ل  اّلل    كَلم  عن   حكاية  أو  عبارة  اْلق ْرَءان  أن    إطَلق   لكن   ،   به   ِبس  ل  التقييد 



 135 

 لَْيسَ   ِبِصَفاتِهِ   تَ َعاىَل   أَنَه    َعَلى  َذِلكَ   بَ ْعدَ   نَ َبهَ   َبَدا،  ِمْنه    َحِقيَقًة،  اّللَِ   َكََلم    اْلق ْرَءان  َأنَ   تَ َقَدمَ   ِفيَما  ذََكرَ   َلَما

ثْ َباِت،   َعِقيبَ  لِلَتْشِبيهِ   نَ ْفًيا  َكاْلَبَشِر،  ِمنْ   ِبَْعًن   ي وَصف    َل   َلِكنْ   م َتَكلِ م ،  ِِبَنَه    و ِصفَ   َوِإنْ  تَ َعاىَل   اّللََ   َأنَ   يَ ْعِن   اإْلِ

ْنَسان    َيك ون    اَليِت   اْلَبَشرِ   َمَعاِن   الشورى ( )اْلَبِصي    الَسِميع    َوه وَ   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ : )  اّللََ   فَِإنَ   م َتَكلِ ًما،   ِِبَا  اإْلِ

11.) 

َتَكل ِمِه بِِه قَ ْوًل لَْيَس ِِبْلَمَجاِز، َوأَنْ َزلَه  َعَلى َرس ولِِه َوْحًيا، َأْي: أَنْ َزلَه  َوقَ ْول ه  " ِبََل َكْيِفَية  " َأْي: َل ت  ْعَرف  َكْيِفَية   

َعه  الَرس ول   الَناِس. َعَلى ( 168) ِمَن اْلَمَلِك، َوقَ َرَأه   ِإلَْيِه َعَلى ِلَساِن اْلَمَلِك، َفَسِمَعه  اْلَمَلك  ِجِْبِيل  ِمَن اّللَِ، َوْسَِ

تَ َعاىَل: َناه    َوق  ْرآنً ) قَاَل   :تَ َعاىَل   َوقَالَ (.   106  اإلسراء)(  تَ ْنزِيًَل   َونَ َزْلَناه    م ْكث    َعَلى  الَناسِ   َعَلى  لِتَ ْقَرَأه    فَ َرق ْ

( م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى*    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  )

 .(195 -192  الشعراء)

(.  2  غافر( ) اْلَعِليمِ   اْلَعزِيزِ   اّللَِ   ِمنَ   اْلِكَتابِ   تَ ْنزِيل  : ) تَ َعاىَل   قَالَ .  اّللَِ   ِمنَ   ِإنْ َزال    أَنَه    َمْذك ور    ِفيهِ   اْلق ْرَءان  ِإنْ َزالَ 

 َرب ِ   ِمنْ   ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْلِكَتابِ   تَ ْنزِيل  : )تَ َعاىَل   وقَالَ (.   2  فصلت( ) الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ   ِمنَ   تَ ْنزِيل  : )تَ َعاىَل   وقَالَ 

( ْحَِيد    َحِكيم    ِمنْ   تَ ْنزِيل    َخْلِفهِ   ِمنْ   َوَل   يََدْيهِ   َبْيِ   ِمنْ   اْلَباِطل    أيَْتِيهِ   َل ):  تَ َعاىَل   وقَالَ ( .   2  السجدة( )اْلَعاَلِميَ 

*   حم ):  تَ َعاىَل   وقَالَ .   (  9  اْلجر ( )َْلَاِفظ ونَ   لَه    َوِإنَ   الذ ِْكرَ   نَ َزْلَنا   حَنْن    ِإنَ )  :تَ َعاىَل   وقَالَ    (.42)فص لت  

َلة    ِف   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ *    اْلم ِبيِ   َواْلِكَتابِ   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ : )  سبحانه  وقال    .(3-1  الدخان ( )م ْنِذرِينَ   ك َنا  ِإنَ   م َبارََكة    لَي ْ

َلةِ   ِف  ( اْلَعِليم    الَسِميع    ه وَ   ِإنَه    رَبِ كَ   ِمنْ   َرْْحَةً *    م ْرِسِليَ   ك َنا  ِإنَ   ِعْنِدنَ   ِمنْ   َأْمًرا):  تَ َعاىَل   َوقَالَ    (.اْلَقْدرِ   لَي ْ

 اّللَِ   َأفَ َغْيَ ):  تَ َعاىَل   َوقَالَ    .(169)   َواأْلَْرض   الَسَمَوات   َرب    ه وَ   اْلق ْرَءان  أَنْ َزلَ   اَلِذي   َأيْ (.   6-5  الدخان)

 

 ( يف األصل : )وقرأ( ، والصواب ما أثبتنا  ، كما يف أكثر النس  . ن . 168)
 176، ص  4تفسري ابن كثري: ج  169
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َناه م    َواَلِذينَ   م َفَصًَل   اْلِكَتابَ   ِإلَْيك م    أَنْ َزلَ   اَلِذي   َوه وَ   َحَكًما  أَبْ َتِغي  رَبِ كَ   ِمنْ   م نَ َزل    أَنَه    يَ ْعَلم ونَ   اْلِكَتابَ   آتَ ي ْ

 لِي  ثَ بِ تَ   ِِبْْلَق ِ   رَبِ كَ   ِمنْ   اْلق د سِ   ر وح    نَ َزلَه    ق لْ  (:  تَ َعاىَل   َوقَالَ (.   114( )األنعام  اْلم ْمرَتِينَ   ِمنَ   َتك وَننَ   َفََل  ِِبْْلَق ِ 

) لِْلم ْسِلِميَ   َوب ْشَرى   َوه ًدى  آَمن وا  اَلِذينَ  ( َعِليم    َحِكيم    َلد نْ   ِمنْ   اْلق ْرَءان  لَت  َلَقى   َوِإَنكَ )    (. 102  النحل ( 

   (.82  الن ساء( )َكِثيًا  اْخِتََلفًا   ِفيهِ   َلَوَجد وا  اّللَِ   َغْيِ   ِعْندِ   ِمنْ   َكانَ   َوَلوْ   اْلق ْرآنَ   يَ َتَدبَ ر ونَ   َأَفََل )    (. 6  النمل )

 َأوْ  َكانَ  َمَلًكا اْْلَْلِق،  ِمنَ   َغْيِهِ  َأوْ  ُم ََمد   َكََلم   ِإنَه   قَالَ  َبلْ  اّللَِ، َكََلم   اْلق ْرَءان َأنَ  أَْنَكرَ  َمنْ   َتْكِفيِ  ِف  َشكَ  وَل 

 .َبَشًرا

ْطََلقِ   ِعْندَ   َواْلَقْولِ   اْلَكََلمِ   م َسَمى  ِف   َولِلَناسِ  َوال    َأْربَ َعة    اإْلِ يًعا،   َواْلَمْعَن   الَلْفظَ   يَ تَ َناَول    أَنَه  :  َأَحد َها.   َأق ْ  مجَِ

ْنَسانِ   لَْفظ    يَ تَ َناَول    َكَما  ه وَ   اْلَكََلمَ   ِبَِنَ :  َقالَ   َمنْ   قَ ْولَ   َويَ ر د  . ...  الَسَلفِ   قَ ْول    َوَهَذا   َمًعا،  َواْلَبَدنَ   الر وحَ   اإْلِ

 منَ   رجل    عَطس  إذ.    وسَلم  عليه   للا    صَلى  للاِ   رسولِ   معَ   أ صلِ ي  أن  بينا)  :  األحاديث  ِِبلنَ ْفسِ   اْلَقائِم    اْلَمْعَن 

.   إيلَ   تَنظ رونَ   شأن كم؟  ما!    أ مِ ياه  واث كلَ :    فقلت  .    ِببصارِهم  القوم    فَرمان!    للا    يرْح ك :    فقلت  .    القومِ 

 للاِ   رسول    صَلى  فلما.    سَكت    لكن.    ي َصمِ توَنن  رأيت هم  فلما.    أفخاِذهم  على  ِبيديهم  َيضرِبونَ   فجَعلوا

 ما!    فوللاِ .    منه   تَعليًما  أحسنَ   بعَده   ول   قبَله   م َعلِ ًما  رأيت    ما!    وأمِ ي   هو  فِبأب.    وسَلم   عليه  للا    صَلى

 التسبيح    هو  إَنا .    الناسِ   كَلمِ   من  شيء    فيها  َيصل ح    ل   الصَلةَ   هذه   إنَ   قال.   شَتَمن  ول   ضَرَبن  ول كَهَرن

)   وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسول    قال   كما   أو.    اْلق ْرَءان   وقراءة    والتكبي    للاَ   إنَ ):    َوقَالَ   (.  170...( 
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 بعض    على بعض نا  وي سلم    الصَلةِ   ف نتكلم    كَنا: )   وقوله   (.  171( ) الصَلةِ   ف   َتكَلموا   ل   أن  أمرِهِ   من  أحدثَ 

 فأخَذن   عليَ   يردَ   فلم  ي صلِ ي   وهوَ   عليه  فسَلمت  وسلمَ   عليهِ   للا    صَلى  النيبَ   فأتيت  ِبْلاجةِ   أحد ن   ويوصي

ِدث    وجلَ   عزَ   للاَ   إنَ :    قال  صَلى   فلما   َحد ث   وما  َقد م   ما  تكَلموا   ل   أنْ   َأحدث   قد   وإنه   شاء  ما  أمرِه  من   ُي 

) الصَلةِ   ف  َبطََلتْ   َمْصَلَحِتَها   ِلَغْيِ   َعاِمًدا  الَصََلةِ   ِف   َتَكَلمَ   ِإَذا  اْلم َصلِ يَ   َأنَ   َعَلى  اْلع َلَماء    َواتَ َفقَ .  (172( 

،   د نْ َيِويَة    ِبِ م ور    َتْصِديق    ِمنْ   ِِبْلَقْلبِ   يَ ق وم    َما  َأنَ   َعَلى  ك ل ه مْ   َواتَ َفق وا.  َصََلت ه    ِإََنَا وَ   الَصََلَة،  ي  ْبِطل    َل   َوطََلب 

 . ِبَكََلم    لَْيسَ (  ِِبلنَ ْفسِ   اْلَقائِم    اْلَمْعَن )  َهَذا  َأنَ   َعَلى   اْلم ْسِلِميَ   ات َِفاق    فَ ع ِلمَ .  ِبَذِلكَ   الَتَكل م    ي  ْبِطل َها

 بِهِ   تَ َتَكَلمْ   ملَْ   َما  أَنْ ف َسَها،  ِبهِ   َحَدَثتْ   َعَما   أِل َميِت   ََتَاَوزَ   اّللََ   ِإنَ :  قَالَ   أَنَه    الَنيب ِ   َعنِ (    الَصِحيَحْيِ )    َفِفي :  َوأَْيًضا

 النَ ْفسِ   َحِديثِ   َبْيَ   فَ َفَرقَ   تَ َتَكَلَم،   َأنْ   ِإَل   النَ ْفسِ   َحِديثِ   َعنْ   َعَفا  اّللََ   َأنَ   َأْخَِبَ   فَ َقدْ .  (173)   {ِبهِ   تَ ْعَملْ   َأوْ 

 فَ ع ِلمَ .  اْلع َلَماءِ   ِِبت َِفاقِ   اللِ َسان ،  بِهِ   يَ ْنِطقَ   َحَّت :  َواْلم َراد    بِِه،  يَ َتَكَلمَ   َحَّت   بِهِ   ي  َؤاِخذ    َل   أَنَه    َوَأْخَِبَ   اْلَكََلِم،  َوَبْيَ 

 . اْلَعَربِ  بِل َغةِ   َخاطَبَ َنا   ِإََنَا   الَشارِعَ   أِلَنَ  الل َغِة،   ِف  اْلَكََلم    ه وَ   َهَذا  َأنَ 

 الَناسَ   َيك ب    َوَهلْ :  فَ َقالَ   ؟  بِهِ   نَ َتَكَلم    ِبَا  َلم َؤاَخذ ونَ   َوِإنَ   اّللَِ،  َرس ولَ   َّيَ :  قَالَ   م َعاًذا  َأنَ :  الس َننِ   َفِفي   َوأَْيًضا

 َواْلَكََلمِ  اْلَقْولِ  فَ َلْفظ  . ِِبللِ َسانِ  ه وَ  ِإََنَا اْلَكََلمَ   َأنَ  فَ َبَيَ . (174)  {أَْلِسَنِتِهمْ  َحَصائِد   ِإَل  َمَناِخرِِهمْ   َعَلى الَنارِ  ِف 

ه َما،   َتَصَرفَ  َوَما  َكََلمِ  َوَسائِرِ  َوالس َنةِ  اْلق ْرَءان ِف   ي  ْعَرف   ِإََنَا: - فَاِعل   َواْسمِ  َوَأْمر   َوم َضارِع   َماض    ِفْعل   ِمنْ   ِمن ْ
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،  هَل مْ   َوالَتابِِعيَ   الَصَحابَةِ   َبْيَ   نَِزاع    اْلَكََلمِ   م َسَمى  ِف   َيك نْ   َوملَْ .  َوَمْعًن   لَْفظًا  َكانَ   ِإَذا  اْلَعَربِ   َوِإََنَا   ِبِِْحَسان 

 .انْ َتَشرَ   ث َ   اْلِبدَِع،  َأْهلِ   ع َلَماءِ  ِمنْ  اْلم َتَأخِ رِينَ   َبْيَ   النِ َزاع    َحَصلَ 

ل وَ   َوِإنَ   تَ َعاىَل   بِنَ ْفِسهِ   قَائِم    َواِحد    َمْعًن   اّللَِ   َكََلمَ   ِإنَ :  قَالَ   َمنْ   َأنَ   َشكَ   َوَل   اْلَمْكت وبَ   اْلَمْحف وظَ   اْلَمت ْ

،  َوه وَ   اّللَِ   َكََلمِ  ِحَكايَة    اْلَقاِرئِ   ِمنَ   اْلَمْسم وعَ  ،   َل   َوه وَ   اْلَمْعَن   ِف   اْلق ْرآنِ   ِبَْلقِ   َقالَ   فَ َقدْ   َُمْل وق   اّللََ   فَِإنَ   َيْشع ر 

 بَ ْعض ه مْ   َكانَ   َوَلوْ   ِبِْثِلهِ   أيَْت ونَ   َل  اْلق ْرآنِ   َهَذا  ِبِْثلِ   أيَْت وا  َأنْ   َعَلى  َواْلِْن    اإْلِْنس    اْجَتَمَعتِ   لَِئنِ   ق لْ : )يَ ق ول    تَ َعاىَل 

َاه  (.   88  اإلسراء( )َظِهيًا  لِبَ ْعض   ل و ِ   ِإىَل   َأوْ   نَ ْفِسهِ   ِف   َما  ِإىَل   ي ِشي    َوتَ َعاىَل   س ْبَحانَه    َأَفرت   َوَل   اْلَمْسم وِع؟  اْلَمت ْ

َشارَةَ   َأنَ   َشكَ  ل و ِ   َهَذا ِإىَل   ِهيَ  ِإََنَا  اإْلِ  م نَ َزل   َوَل  ِإلَْيِه،  م َشار   َغْي   اّللَِ   َذاتِ   ِف ( ال ذي)  َما  أن    ِإذْ   اْلَمْسم وِع،  اْلَمت ْ

ل    َوَل  َاه  .   َمْسم وع    َوَل   و   َمت ْ  ِف   َوَما  يَ ْعرِف وه ،   َوملَْ   َيْسَمع وه    ملَْ   ُمَا  نَ ْفِسي   ِف   َما  ِبِْثلِ   أيَْت ونَ   َل :  يَ ق ول    س ْبَحانَه    َأَفرت 

 أن   قبل   الوحي  إن  :  نقول  املنطق   وبنفس    . َعَلْيهِ   اْلو ق وفِ   ِإىَل   َوَل   ِإلَْيِه،  اْلو ص ولِ   ِإىَل   ِحيَلةَ   َل   ي اْلَبارِ   نَ ْفسِ 

 حروف   عليه  تنطوي  الذي  الس ر  هو  وهذا  ؛َعَلْيهِ   اْلو ق وفِ   ِإىَل   َوَل   ِإلَْيِه،  اْلو ص ولِ   ِإىَل   ِحيَلةَ   َل   الر سول  يبل غه

 . الس ور  فواتح

ينِ  َحاِفظ   الَشْيخ   قَالَ   ِمنْ   َغْي ه   قَالَ  وََكَذا. َواْلَمْعَن  لِلَنْظمِ  اْسم   اْلق ْرآنَ  ِإنَ :  ( اْلَمَنارِ  ِف ) اّلَل   َرِْحَه    الَنَسِفي   الدِ 

 َعْنه    رََجعَ  فَ َقدْ  - َأْجَزَأه   ِِبْلَفاِرِسَيةِ   الَصََلةِ  ِف  قَ َرأَ  َمنْ   َأنَ : اّلَل   َرِْحَه   َحِنيَفةَ  َأِب  ِإىَل  ي  ْنَسب   َوَما.  اأْل ص ولِ  َأْهلِ 

 . اْلَعَربَِيةِ   بَِغْيِ   اْلق ْدرَةِ  َمعَ  اْلِقَراَءة    جَي وز    َل :  َوقَالَ   -

تْ َيانِ   َعنِ   -  اْلَعَداَوةِ   ِشَدةِ   َمعَ   اْلَعَرِب،   ف َصَحاء    َوه مْ   -  َعَجز وا   فَ َلَما   ،  الَرس ولِ   ِصْدق    تَ َبَيَ   ِمْثِلِه،   ِبس ورَة    اإْلِ

 أَنَه    َمعَ   َهَذا.  فَ َقطْ   َأَحِدمِهَا  ِجَهةِ   ِمنْ   َل   َوَمْعَناه ،   َنْظِمهِ   ِجَهةِ   ِمنْ   َوِإْعَجاز ه  .  اّللَِ   ِعْندِ   ِمنْ   اْلق ْرَءان  هذا   وَأنَ 

 َوِمنْ   الَتَكل م ،  َحْيث    ِمنْ   اْلم َشاَِبَةِ   فَ نَ ْفي  .  اْلَعَربَِيةِ   ِبلل َغةِ   َأيْ   ،( م ِبي    َعَرِب     ِبِلَسان  )  ِعَوج    ِذي   َغْي    َعَرِب    ق  ْرآن  
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َشارَة    َوقَ َعتِ   َهَذا   َوِإىَل .  َواْْل ر وف    اْلَكِلَمات    َحْيث    ِمنْ   َل   َواْلَمْعَن،   الَنْظم    َحْيث    ِف   اْلم َقطََعةِ   ِِبْْل ر وفِ   اإْلِ

  اْْل ر وفِ   بَ ْعدَ   أيَِْت   َأنَه    تَ َرى   َأَل .  ِِبَا   يَ َتَخاطَب ونَ   اَليِت   َوِبل َغِتِهم    َكََلِمِهمْ   أ ْسل وبِ   ِف   َأنَه  :  َأيْ   الس وِر،   َأَواِئلِ 

 َل  اّلَل  *  امل)  ،   ﴾ لِ ْلم َتِقيَ  ه ًدى ِفيهِ  رَْيبَ  لَ  اْلِكَتاب   َذِلكَ  ﴿ : تَ َعاىَل   قَ ْوِلهِ   ِف   َكَما  ؟ اْلق ْرَءان  ِبذِْكرِ   اْلم َقطََعةِ 

قًا  ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   َعَلْيكَ   نَ َزلَ *    اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ  جْنِيلَ   التَ ْورَاةَ   َوأَنْ َزلَ   يََدْيهِ   َبْيَ   ِلَما  م َصدِ   آل )(  َواإْلِ

 َخاطََبك مْ   َبلْ   تَ ْعرِف ونَه ،  َل   ِبَا  أيَِْتك مْ   ملَْ   اْلَكِرميَ   الَرس ولَ   َهَذا  َأنَ   ي  نَ بِ ه ه مْ   اْلَباِقي  وََكَذِلكَ ....   (   (3-1  عمران

 يََدْيهِ   َبْيَ   اَلِذي  َتْصِديقَ   َوَلِكنْ   اّللَِ   د ونِ   ِمنْ   ي  ْفرَتَى  َأنْ   اْلق ْرآن    َهَذا  َكانَ   َوَما: )  سبحانه  فيقول .   بِِلَساِنك مْ 

 َمنِ   َواْدع وا  ِمْثِلهِ   ِبس ورَة    فَْأت وا  ق لْ   اْفرَتَاه    يَ ق ول ونَ   َأمْ  *  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ِمنْ   ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْلِكَتابِ   َوتَ ْفِصيلَ 

ت مْ   ِإنْ   اّللَِ   د ونِ   ِمنْ   اْسَتطَْعت مْ  يط وا   ملَْ   ِبَا  َكَذب وا  َبلْ  *  َصاِدِقيَ   ك ن ْ  َكَذبَ   َكَذِلكَ   َتَِْويل ه    أيَِِْتِمْ   َوَلَما   بِِعْلِمهِ   ُيِ 

 (.37-39  يونس ( )الظَاِلِميَ   َعاِقَبة   َكانَ   َكْيفَ   فَاْنظ رْ   قَ ْبِلِهمْ   ِمنْ   اَلِذينَ 

) تَ َعاىَل   قَ ْوِلهِ   ِف   و  ت مْ   ِإنْ   اّللَِ   د ونِ   ِمنْ   اْسَتطَْعت مْ   َمنِ   َواْدع وا  ِمْثِلهِ   ِبس ورَة    فَْأت وا  ق لْ   اْفرَتَاه    يَ ق ول ونَ   َأمْ :   ك ن ْ

) قَالَ   فَِإنَه    اْْلَْرَف،   يَ ْنِفي   َمنْ   َعَلى   يَ ر د    َما   ، ( َصاِدِقيَ   َمنِ   َواْدع وا  ِمْثِلهِ   ِبس ورَة    فَْأت وا  ق لْ   اْفرَتَاه    يَ ق ول ونَ   َأمْ : 

،   َفْأت وا   يَ ق لْ   َوملَْ   ، ( اّللَِ   د ونِ   ِمنْ   اْسَتطَْعت مْ   قَالَ   َوهِلََذا.   آََّيت    َثََلث    اْلق ْرَءان  ِف   س ورَة    َوَأْقَصر     . ِبَكِلَمة    َأوْ   ِبَْرف 

 يَ َقع    َل   أِلَنَه    َطِويَلة ،  آيَة    َأوْ   ِقَصار    آََّيت    َثََلث    الَصََلةِ   ِف   جي ِْزئ    َما  َأْدىنَ   ِإنَ :  اّلَل    َرِْحَه َما   َوُم ََمد    ي وس فَ   أَب و

ْعَجاز    . َأْعَلم    َواّلَل  .  َذِلكَ   ِبد ونِ   اإْلِ

 [   اْلبََشرِ   َكِصَفاِت   لَْيَستْ   اّللَِ   ِصَفات  ]  

)  قَ ْول ه    قَ ْولِ   ِمْثلِ   َوَعنْ .  اْعَتَِبَ   َهَذا  أَْبَصرَ   َمنْ .  َكَفرَ   فَ َقدْ   اْلَبَشِر،   َمَعاِن   ِمنْ   ِبَْعًن   اّللََ   َوَصفَ   َوَمنْ : 

 (.   َكاْلَبَشرِ   لَْيسَ   ِبِصَفاتِهِ   اّللََ   َأنَ   َوَعِلمَ .  انْ َزَجرَ   اْلك َفارِ 
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 لَْيسَ   ِبِصَفاتِهِ   تَ َعاىَل   أَنَه    َعَلى   َذِلكَ   بَ ْعدَ   نَ َبهَ   بََدا،  ِمْنه    َحِقيَقًة،   اّللَِ   َكََلم    اْلق ْرآنَ   َأنَ   تَ َقَدمَ   ِفيَما  ذََكرَ   َلَما:  ش

ثْ َباِت،   َعِقيبَ  لِلَتْشِبيهِ   نَ ْفًيا  َكاْلَبَشِر،  ِمنْ   ِبَْعًن   ي وَصف    َل   َلِكنْ   م َتَكلِ م ،  ِِبَنَه    و ِصفَ   َوِإنْ  تَ َعاىَل   اّللََ   َأنَ   يَ ْعِن   اإْلِ

ْنَسان    َيك ون    اَليِت   اْلَبَشرِ   َمَعاِن   الشورى ( )اْلَبِصي    الَسِميع    َوه وَ   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ : )  اّللََ   فَِإنَ   م َتَكلِ ًما،   ِِبَا  اإْلِ

11). 

 يوَم القيامِة يشفعاِن للعبِد: قراءة  القرآن تدين هلل ِبلربوبية؛ تقول  : َّيرب ِ ََتيء  قراءة  القرآن والصيام   

 اتجَ   فيَ ْلبس    ،  ح َله    َّيَرب ِ   :القرآن   قراءة    فتقول    للعبِد،  يشفعانِ   القيامةِ   يومَ   والصيام    القرآن  قراءة    ََتيء  

 له    في قال    ،   عنه  فَيَضى  ،  َعنه  اْرضَ   َّيرب ِ :    تقول   ث   ،  الكرامةِ   ح َلةَ   فَيلبس    ،   زِْده  َّيرب ِ :    تقول    ث    ،   الكرامةِ 

 َّيرب ِ :    تقول    ِبلربوبية؛  هلل  تدين  القرآن   قراءة  .  حسنةً   آية    ِبك ل ِ   وي زاد    ،   واْرقَ   ،   اْقرأْ :  

 َّيرب ِ :    يقول    ث    ،  الكرامةِ   اتجَ   فيَ ْلبس    ،   ح َله    َّيَرب ِ   :  القرآن    فيقول    ،   الِقيامةِ   يومَ   الق رآنِ   صاِحب    جيَِيء  )

 وي زاد    ،   واْرقَ   ،   اْقرأْ :    له    في قال    ،   عنه   فَيَضى  ،  َعنه   اْرضَ   َّيرب ِ :    يقول    ث    ،   الكرامةِ   ح َلةَ   فَيلبس    ،  زِْده

: الرقم  أو   الصفحة   الرتغيب،   صحيح   :  املصدر   ، األلبان  :  احملدث  ،   هريرة  أبو  :   الراوي( )حسنةً   آية    ِبك ل ِ 

 وأْحد   يسي،  ِبختَلف (  2915)  الرتمذي  أخرجه  :  التخريج .     حسن  :  احملدث  حكم   خَلصة   ، 1425

 (.   .ُمتصراً (  10087)

 حَلةَ   فيلبس    زِده ،  َرب ِ   َّي :  يقول    ثَ   الَكرامِة،   اتجَ   فَيلبس    حلِ ِه،  رب ِ   َّي:  فَيقول    القيامةِ   يومَ   القرآن    جَييء  )

 ،   هريرة  أبو  :   الراوي( ) حسنةً   آية    ِبك ل ِ   وتزاد    واْرَق،  اقرأْ :  لَه    فيقال    عنه ،   ارضَ   رب ِ   َّي:  يقول    ثَ   الكرامِة،

 :  احملدث   حكم   خَلصة   ، 2915:  الرقم  أو  الصفحة   الرتمذي،   صحيح  :  املصدر   ،  األلبان  :  احملدث

 (. .ُمتصراً (  10087)  وأْحد  له،   واللفظ(  2915)  الرتمذي   أخرجه   :  التخريج.   حسن 
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 زِْده   رب ِ   َّي  يقول    ثَ   الكرامةِ   اتجَ   فيلبس    َحلِ ه   رب ِ   َّي   القرآن    فيقول    القيامةِ   يومَ   القرآنِ   صاحب    جييء  )  

( حسنةً   آية    بكل ِ   ويزداد    وارقَ   اقرأْ   له  في قال    عنه  فيَضى  عنه  ارضَ   رب ِ   َّي  يقول    ثَ   الكرامةِ   ح َلةَ   فيلبس  

 ،  2/299:  الرقم  أو  الصفحة   ، والرتهيب  الرتغيب  :  املصدر   ،   املنذري  :  احملدث  ،   هريرة   أبو  :   الراوي)

(  2915)  الرتمذي  أخرجه  :  التخريج[ .   قارِبما  ما  أو  حسن   أو  صحيح   إسناده: ]  احملدث  حكم  خَلصة

 (.   .ُمتصراً (  10087)  وأْحد  يسي،   ِبختَلف 

 ح َلةَ   في لبس    زِده    رب ِ   َّي  يقول    ثَ   الكرامةِ   اتجَ   في لَبس    َحلِ هِ   رب ِ   َّي  فيقول    القيامةِ   يومَ   القرآن   صاحب  جييء  )

 أبو:    الراوي( )حسنةً   آية    ِبكل ِ   ويزاد    وارقَ   اقرأ  له    فيقال    عنه    فيضى   عنه    ارضَ   رب ِ   َّي   يقول    ثَ   الكرامةِ 

 خَلصة  ، 901 :الرقم  أو  الصفحة   الصغرى،   األحكام:    املصدر   ،  اإلشبيلي   اْلق  عبد:    احملدث  ،  هريرة

 85924  رقم   اْلديث  شرح  انظر  ، ]اإلسناد  صحيح  أنه  املقدمة   ف أشار [:  احملدث  حكم

 في  ْلَبس    ،   زْده    رب ِ   َّي :    يقول    ث َ   ،  الكراَمةِ   اتجَ   في  ْلَبس    ،  حلِ هِ   رب ِ   َّي :    فيقول    ،   القياَمةِ   يومَ   القرآن    جييء  )

( حسَنةً   آية    بك ل ِ   ويزاد    ،   واْرقَ   ،   اقرأْ :    فيقول    ،   عنه   فَيَْضى   ،  عْنه    ارضَ   رب ِ   َّي :    يقول    ث َ   ،  الكراَمةِ   ح َلةَ 

 خَلصة   ، 8030 :الرقم  أو   الصفحة   اْلامع،   صحيح :    املصدر   ،   األلبان :    احملدث  ،   هريرة  أبو:    الراوي)

 83747  رقم  اْلديث   شرح  انظر  ، حسن :    احملدث  حكم

 .ُمتصراً (  10087)  وأْحد  يسي،   ِبختَلف(  2915)   الرتمذي   أخرجه:    التخريج

 َحلِ هِ   رب ِ   َّي:   القيامةِ   يومَ   يقول  إنَه    ،   القيامةِ   يومَ  الشفيع    نِْعمَ   فإنَه   ،  القرآنَ   اقرءوا:    يقول  هريرةَ  أِب  ْسعت  )

 رب ِ   َّي  ،   الكرامةِ   كسوةَ   في كسى .    الكرامةِ   كسوةَ   اْكس ه  رب ِ   َّي   ،   الكرامةِ  ِحليةَ   في حَلى.    الكرامةِ   ِحْلَيةَ 

 ،  صاحل   أبو  السمان  ذكوان :    الراوي( ).  شيء    رضاكَ   بعد   فليس   عنه  اْرضَ   رب ِ   َّي   الكرامةِ   اتجَ   ألِبْسه

https://dorar.net/hadith/sharh/85924
https://dorar.net/hadith/sharh/83747
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 رجال رجاله:    احملدث  حكم   خَلصة   ، 249 :الرقم   أو   الصفحة  الشفاعة،:   املصدر   ، الوادعي:    احملدث

  شرح  انظر  ،  اْلديث   حسن   وهو   مقرونً  له  روَّي  فقد   ،   النجود  أب  ابن   وهو  ،  عاصماً  إل  الصحيح 

 85463  رقم  اْلديث

 ِبلنهارِ   الشهواتِ   و   الطعامَ   منعت ه   إن ِ   رب ِ   أيْ :  الصيام    يقول    القيامِة،   يومَ   للعبدِ   يشفعانِ   والقرآن    الصيام  )  

 ،   عمرو  بن   عبدللا  :   الراوي( )في َشَفَعانِ   فيِه،   فشفْعِن   ِبلليلِ   النومَ   منعت ه    رب ِ   القرآن    فيِه،يقول    فشفْعِن 

 :  احملدث  حكم  خَلصة  ، 5185:  الرقم  أو  الصفحة   الصغي،  اْلامع  :  املصدر   ،  السيوطي :  احملدث

 (.   صحيح

 ِبلنهارِ   والشهواتِ   الطعامَ   منْعت ه    ِإنَ   رب ِ   أي:    الصيام    يقول    ،  القياَمةِ   يومَ   للعبدِ   يشفعانِ   والقرآن    الصيام  )

 ،  عمرو   بن  عبدللا   :   الراوي( )فَيْشَفعانِ   ،   فيه  فشفعن  ِبلليلِ   النومَ   منعت ه    رب ِ   القرآن    ،يقول    فيه   فشفِ ْعِن 

 :  احملدث  حكم  خَلصة  ، 3882:  الرقم  أو  الصفحة   اْلامع،  صحيح   :  املصدر   ،   األلبان  :  احملدث

(  14/72) والطِبان ،(2/114(( )الزهد)) ف  املبارك وابن ،(6626) أْحد أخرجه  : التخريج .   صحيح

 (.   .يسي   ِبختَلف (  3815(( )الفردوس ))  ف   والديلمي   ،(2036)  واْلاكم  ،(14672)

 شرح اْلديث 

 الق رآن    ذلك  وِمن  وَرْحِته،  للاِ   بَفْضلِ   وذلك  وتعاىل،  س بحانه  للاِ   عندَ   صاحَبها  تَنَفع    الَصاْلة    األعمال  

ِِب    كما   هلِل،   والقيام    والصِ يام    للاِ   رسولَ   أنَ :  عنهما  للا    رِضيَ   العاصِ   بنِ   عمِرو   بن    للاِ   عبد    اْلَديثِ   هذا  ف   خي 

 ، "والقرآن  "  والَتطو ِع،  الفرضِ :  الصِ يامِ   م طَلق    أو   رمضاَن،   ِصيام  :  أيْ   ،"الصِ يام  : " قال  وسَلم   عليه   للا    صَلى 

: تَعاىل قولِه   ف  الَصَلةِ  عنِ  به  ع ِبِ َ   كما ِبللَيِل،   به والِقيامِ  التَ َهج دِ  عنِ  ِعبارة   هنا والق رآن   الق رآِن،  ِقراءة  : أي

https://dorar.net/hadith/sharh/85463
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 يقول  : "قول ه  عليه  دلَ   كما  حقيقَيًة،  شفاعةً "  القيامةِ   يومَ   للعْبدِ   َيْشفعانِ "  ،[78:  اإلسراء{ ]اْلَفْجرِ   َوق  ْرآنَ }

 والَشرابِ   الطَعامِ   عن   ََيتِنع    الَصائمَ   أنَ   وذلك  ؛ "ِبلَنهارِ   والَشهواتِ   الطَعامَ   َمنَعت ه  إن ِ   رب ِ   أيْ :  الصِ يام  

َبلْ : أي  ، "فيه فَشفِ ْعن" املغرِب، أذانِ  إىل الفجرِ  أذانِ  ِمن   واِْلماعِ  : القرآن   يقول  " فيه،   وَوساَطيت  َشفاعيِت  اق ْ

 وقَرنَ   الِقياِم،   وطولِ   بصَلتِه  للاِ   على  إقباًل   الَنومَ   نْفَسه   ََيَنع    اللَيلِ   قائمَ   أنَ   وذلك  ؛ "ِبلَليلِ   الَنومَ   َمنَعت ه   رب ِ 

َبلْ :  أي   ، "فيه  فَشفِ ْعن "  فيه،   القيام    ي َلزِم ه   غالًبا  الصِ يامَ   ألنَ   هنا؛   والقيامِ   الصِ يامِ   بْي   وَوساَطيت،  َشفاعيِت   اق ْ

 .َعَظَمِتهما على  دليل    وهذا  َشفاعَتهما،  وجلَ   عزَ   للا    يَ ْقَبل  :  أي  ،"فَيشفعانِ "  ِه، َحق ِ   ِف :  أي

 الق رآنِ   ِقراءةِ   َفضل  :  وفيه   .به   والَعملِ   به  والتهج دِ   بِقراءتِه  حَتص ل    اآلِخَرة  ف  الق رآنِ   م راَفقةَ   أنَ :  اْلديثِ   وف

  .نِيام    والناس    اللِ يلِ   ف  الكرميِ 

 ،   الشهوةَ   و   الطََعامَ   َمنَ ْعت ه    َرب ِ   َأيْ :    الصِ يام  :    يقول    ،   القيامةِ   يومَ   للعبدِ   َيْشَفَعانِ   القرآن    و   الصِ يام  )  

 بن  عبدللا  :   الراوي( )فيشفعانِ :   قال ،  فيهِ  َفَشفِ ْعِن  ،  ِِبلليلِ  النَ ْومَ  َمنَ ْعت ه    : القرآن   يقول   و  ، فيهِ  فشفْعن 

 احملدث   حكم  خَلصة   ، 984:  الرقم  أو  الصفحة   الرتغيب،   صحيح  :  املصدر  ،  األلبان  :  احملدث  ،  عمرو

أْحد    :التخريج  .   صحيح  حسن   : والطِبان(6626)أخرجه   ،  (14/72( واْلاكم (14672(   ،

  (.  .ِبختَلف يسي(  2036)

 [   ِإَحاطَة    بَِغْيِ   َرَِب مْ   اْْلََنةِ   َأْهلِ   ر ْؤيَةِ   ث  ب وت  ]    

 َنِضَرة    يَ ْوَمِئذ    و ج وه  : )  رَب َِنا   ِكَتاب    ِبهِ   َنَطقَ   َكَما   َكْيِفَية ،   َوَل   ِإَحاَطة    ِبَغْيِ   اْْلََنِة،   أِلَْهلِ   َحق    َوالر ْؤيَة  : )  قَ ْول ه  

َا  ِإىَل *    ِإَنك مْ "    َصِحيحه   ِف   تَ َعاىَل   اّللَ   َرِْحَه    اْلب َخاِري    َرَواه    َكَما ِعَيانً   تَ َراه    أيْ (.  "22-23  القيامة( )َنِظَرة    َرِبِ 

 ِمنْ   الصِ َحاح  اأْلََحاِديث  ِف   اآْلِخَرة  الَدار  ِف   َوَجلَ   َعزَ   ّلِلَِ   اْلم ْؤِمِنيَ   ر ْؤيَة  ثَ بَ َتتْ   َوَقدْ "    ِعَيانً   رَب ك مْ   َسرَتَْونَ 
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 الَصِحيَحْيِ   ِف   َومه َا  ه َريْ َرة  َوَأِب   َسِعيد  َأِب   ِْلَِديثِ   َمْنعَها   َوَل   َدْفعَها  َي ِْكن   َل   يثاْْلَدِ   أَِئَمة  ِعْند  م تَ َواتَِرة  ط ر ق

 لَْيسَ   َواْلَقَمر   الَشْمس   ر ْؤيَة   ِف   ت َضار ونَ   َهلْ "  فَ َقالَ   ؟  اْلِقَياَمة   يَ ْوم   رَب  َنا  نَ َرى  َهلْ   اّللَ   َرس ول   َّيَ   قَال وا  َنًسا   َأنَ 

 " . َكَذِلكَ   رَب ك مْ   تَ َرْونَ   فَِإَنك مْ "    َقالَ  َل   قَال وا"    ؟  َسَحاب   د وهنَما

 فَ ه وَ   اّللَِ   َرس ولِ   َعنْ   الَصِحيحِ   اْْلَِديثِ   ِمنَ   َذِلكَ   ِف   َجاءَ   َما  وَك ل    َوَعِلَمه ،  تَ َعاىَل   اّلَل    َأرَادَ   َما  َعَلى  َوتَ ْفِسي ه  

 ِديِنهِ   ِف   َسِلمَ   َما  فَِإنَه    ِبَِْهَوائَِنا،  م تَ َومهِ ِيَ   َوَل   آِبرَائَِنا  م َتَأوِ ِليَ   َذِلكَ   ِف   نَْدخ ل    َل   َأرَاَد،  َما  َعَلى  َوَمْعَناه    قَاَل،  َكَما

 . َعاِلِمهِ  ِإىَل   َعَلْيهِ  اْشتَ َبهَ   َما  ِعْلمَ   َوَردَ . َوِلَرس وِلهِ   ّلِلَِ   َسَلمَ   َمنْ   ِإَل 

 تيميّة  البن  التسعينيّة كتاب من  مقتطفات:   الثاني  الفرع

( م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى *    اأْلَِمي    الر وح    ِبهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  )  

 (192- 195  الشعراء)

 املنزل(    للا   كَلم   يسمع  حّت  فأجره   )   ، (  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  : )وتعاىل  سبحانه  للا  كَلم  هو:  اْلق ْرَءان

 على(  مكي  العرش  ذي   عند  قوة  ذي*    كرمي  رسول  لقول  إنه )  ،(  اأْلَِمي    الر وح    ِبهِ   نَ َزلَ : )  جِبيل  بواسطة

 لقول   إنه)  ،(  اْلم ْنِذر  ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى*    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ : )  وسلم  عليه  للا  صلى  ُممد  النيب

 به  املتحدى   ،(  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  )  له  املؤيدة  املعجزة  العربية  ِبللغة(  شاعر  بقول   هو  وما*    كرمي  رسول

 . الناس  بسورة  املختوم   و   الفاحتة  بسورة  املبدوء,  ِبلتواتر إلينا  املنقول   ،   بتَلوته  املتعبد 

تبعا ملشيئته ، فَل يكون الكَلم كَلما ملتكلم َيتنع إنزاله  للمتكلم ، فَل بد  أن يكون قائما به و الكَلم صفة   

أن يقوم به الكَلم.  فهو إله واحد  يتصف جبميع صفات الكمال اليت أثبتها لنفسه ، فَل جيوز أن ننفي عنه 

فاته أو اْسا من أْسائه اْلسن.  فهو سبحانه أهلل ، العليم ، السميع ، البصي، الرْحن ، الرحيم صفة من ص 

، اللطيف ، الودود، العظيم ، العزيز، اْلبار ، الر زاق ، الغن ، ....  وصفاته على اْلقيقة ل على اجملاز ، 
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 -infinity  -لَلهناية  الغ الكمال املطلق )ل ي درك كيفها ول تستطيع  العقول  أن تبلَغ قدرها ، وكل ها ب

 )َكاِمل    َحِكيم ( (( .  هَلَا  هِنَايَةَ   َل   َفَمْقد ورَات ه  )  ،  اْلق ْدرَةِ   َكاِمل  (  َعزِيز    اّللََ   )ِإنَ   :األندلسييقول أبوحي ان     (.

َعادَ   ي  ْبِطل    َما  ذََكرَ   ،  َوِعْلِمهِ   ق ْدرَتِهِ   َكَمالَ   تَ َعاىَل   ذََكرَ   َوَلَما.    لَه  هِنَايَةَ   ل  فعلمه  ،(  اْلِعْلمِ   املشركي  اْسِتب ْ

:   لِْلَمْوَتى  يَ ق ول    ِلَكِلَماتِهِ   نَ َفادَ   َل   َوَمنْ   .  َوبَ ْعِثَها  َواِحَدة    نَ ْفس    َكَخْلقِ   ِإَل أي :  َواِحَدة (    َكنَ ْفس    ِإَل )  :لِْلَحْشرِ 

يع    اّللََ   ِإنَ )    .ق ْدرَتِهِ   ِف   ي  تَ َفاَوت    َل   ،  َواْْلَْمع    َواْلَواِحد    َواْلَكِثي ،  فَاْلَقِليل    ،  فَ َيك ون ونَ   ،  ك ون وا يع   (:َبِصي    ْسَِ  ْسَِ

 َفَكَذِلكَ  ، (بَ ْعض   َعنْ  بَ ْعِضَها  ِإْدرَاك   َيْشَغل ه   َل   ، َواِحَدة   َحالَة   ِف   م ْبصر   ك لَ  ي  ْبِصر   َبِصي   ،  َصْوت    ك لَ  يسمع  

 عن)  عندما نؤمن أن  للا هو الر زاق ، والغن  ، فلتصو ر القدر ، إليك اْلديث :.   (175)   َواْلبَ ْعث    اْْلَْلق  

 على   الظلمَ   حَرمت    إن!    عبادي  َّي"    قال  أنَه    وتعاىل  تبارك  للاِ   عن   روى  فيما  ،   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  النيب ِ 

 َّي .    َأْهدِكم  فاستهدون.    هديت ه  من   إل  ضال    كلكم!  عبادي  َّي .    تظَاملوا  فَل.    ُمَرًما  بينكم  وجعلت ه  نفسي

.   كسوت ه   من  إل   عار    كلكم !    عبادي   َّي .    أ طعمكم  فاستطعمون .    أطعمت ه  من   إل  جائع    كلكم !    عبادي 

طئون  إنكم!    عبادي  َّي.    أْكس ك م  فاستكسون  فاستغفرون .  مجيًعا  الذنوبَ   أغفر    وأن  والنهاِر،  ِبلليلِ   خت 

  أنَ   لو!    عبادي  َّي.    فتنَفعون  نفعي  تبلغوا  ولن .  فتضرون  ض رِ ي   تبلغوا  لن   إنكم!  عبادي   َّي .   لكم  أغفر  

 َّي.  شيًئا ملكي  ف ذلك زاد ما.   منكم واحد   رجلِ  قلبِ  أتقى على كانوا. وِجَنكم  وِإْنَسكم وآخركم أَولكم

 من  ذلك  نقص  ما.   واحد    رجل    قلبِ   أفجرِ   على  كانوا.   وِجَنكم   وإْنَسكم.    وآخركم  أَوَلكم  أنَ   لو!   عبادي

.   فسألون   واحد    صعيد    ف   قاموا.    وِجَنكم  وإنَسكم.    وآخرَكم   أَوَلكم   أنَ   لو!    عبادي   َّي .    شيًئا  ملكي 

 عبادي َّي   .   البحرَ   أ ْدِخلَ   إذا  امِلْخَيط    ينقص    كما  إل   عندي   ُما   ذلك   نقص   ما .   مسألَته  إنسان    كل   فأعطيت  

 
 422، ص 8، هار إحياء الرتاث العرب، ج  األندلس  يوسف   بن حممد    عبد أبو الدين  أثريتفسري البحر احمليط:   175
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 ذلك   غيَ   وجد  ومن .    للاَ   فليحمدِ   خيًا  وجد  فمن .    إَّيها  أوفِ يكم   ث.    لكم  أ حصيها  أعمالكم  هي  إَنا!  

 (. تيمية   لبن  التسعينية   كتاب  عن( ) (176)   ". نفَسه  إل  يلوَمنَ   فَل

 َيك نْ   َوملَْ   ي وَلد  َوملَْ   يَِلد  ملَْ   الَصَمد   اّللَ   َأَحد  اّللَ   ه وَ   ق لْ صفاته : )فهو إله واحد  ل جيوز أن ننفي عنه صفة من  

الذي أمجع عليه الس لف ( .  وإن  الذي ينفي صفة الكَلم هو كمن ينفي صفة العلم سواء.  و َأَحد ك ف ًوا لَه  

، وما كان  ائم به )من للا بدأ وإليه يعود(من للا ق  اْلق ْرَءان، و  كَلم للا تكلم به هو سبحانه  اْلق ْرَءانهو أن   

 ِسَتةِ   ِف   َواأْلَْرضَ   الَسَماَواتِ   َخَلقَ   اَلِذي   اّلَل    رََبك م    ِإنَ : )  تعاىل   قوله   كذلك مل يكن ُملوقا ول مربوِب وبدليل

 َأَل   ِبَِْمرِهِ   م َسَخَرات    َوالن ج ومَ   َواْلَقَمرَ   َوالَشْمسَ   َحِثيثًا  َيْطل ب ه    النَ َهارَ   اللَْيلَ   ي  ْغِشي   اْلَعْرشِ   َعَلى   اْستَ َوى   ث َ   َأََّيم  

 َأْمر ه    ِإََنَا آخر )  شيئاً   واألمر   ،  شيئاً   اْللق  فجعل (  54  األعراف( )اْلَعاَلِميَ   َرب    اّلَل    تَ َباَركَ   َواأْلَْمر    اْْلَْلق    لَه  

ًئا  َأرَادَ   ِإَذا َنا   وََكَذِلكَ )  :تعاىل  لقوله  األمر  من  اْلق ْرَءان(.  و فَ َيك ون    ك نْ   لَه    يَ ق ولَ   َأنْ   َشي ْ  ِمنْ   ر وًحا  ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

 لَتَ ْهِدي   َوِإَنكَ   ِعَباِدنَ   ِمنْ   َنَشاء    َمنْ   ِبهِ   هَنِْدي  ن ورًا  َجَعْلَناه    َوَلِكنْ   اإْلَِيَان    َوَل   اْلِكَتاب    َما  َتْدِري   ك ْنتَ   َما  َأْمرِنَ 

)م ْسَتِقيم    ِصَراط    ِإىَل   منه   ِبئن  للخالق  مفعول  واملخلوق   ، املتكلم  صفة   الكَلم   وألن    (. 52  الشورى( 

 العقيدة  ، وليس من صفات للا شيء ُملوق )شرح سبحانه  فالكَلم صفته    .الصانع  من  ِبئن   ، كاملصنوع

؛ وعليه فكَلم خلوق لن يدرك حقيقة غي املخلوقوجيب أن نعتقد أن  امل   عثيمي(.  بن   ُممد/    الواسطية

، وقد علم ِبلضطرار ل أن  اّلل  أمر وهنى وقال ويقوللقد جاء اْلِب  عن مجيع الر س  .َشْيء   َكِمْثِلهِ  اّلل  لَْيسَ 

أمر   الذي  نفسه  هو  اّلل   أن   مقصودهم  وقالأن   ذلوهنى  أن   ل  غيه،  ف  خلقه  بل  به  يقم  مل  ، ك شيء 

 به   وتكلم   ،   به   ابتدأ  الذي   من للا بدأ: للا هو   اْلق ْرَءانالكَلم  قائماً ِبملتكل م )فاملعروف واملعلوم أن يكون  

 
 صحيححكم احملدث: ، 2577الصفحة أو الرقم: -صحيح مسلماملصدر: -مسلم احملدث: أبو ذر الغفاري الراوي:  176
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 فيصبح  ،  ليلة  ف  عليه  يسرى :    اآلاثر  بعض  ف  جاء  كما  أنه:    األول:    وجهان  معناه  .  وإليه يعود فأولً(

 ل   أنه  أي   ؛ وصفاً   للا  إىل  يعود   أنه :    لثانا.  مصاحفهم  ف   ول   صدورهم   ف   ل   قرآن،  أيديهم  بي   ليس  سالنا

تلق ى جِبيل     سوى   أحد   به   يوصف  لقد  احملفوظ    اْلق ْرَءانللا.   الل وح  من  أو  تعاىل   َعَرِب     ِبِلَسان  )من للا 

 والر سول    عليه  قرأه  ِبن  املرسلي،  سي د  قلب  على  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان    (السَلم  عليه أنزل به جِبيل ) ، و (م ِبي  

.  م ِبي   َعَرِب     بِِلَسان  )َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم( وْسعه أصحاب النيب من النيب  قلبه.   ف  بت ث حّت ويعقل  يسمع

 ف  لعبد    للا    أِذنَ   ما ) .  وف اْلديث:  (177)  ، وتتلقاه األجيال ِبلتواترُمفوظا ِبفظ للا  اْلق ْرَءانول يزال  

 للاِ   إىل  العباد    تقَرب  وما  صَلتِه  ف  دام  ما  العبدِ   رأسِ   على  لي َذر    الِِبَ   وإنَ   يصلِ يهما  ركعتيِ   من   أفضلَ   شيء  

 . (178) (   اْلق ْرَءان  يعن  منه   خرجَ   ما ِبِثلِ   تعاىل

 بواسطة  املنزل  كَلمه  وهو   ،ُملوق  غي   وتعاىل   سبحانه  للا   مكَل  هو)  اْلق ْرَءان  تعريف  َتم لنا  لو  ،  وأقول

 ،   بتَلوته  املتعبد به  املتحدى   ،له  املؤيدة   املعجزة  العربية   ِبللغة  وسلم   عليه   للا  صلى   ُممد   النيب على  جِبيل

 -لعلمنا اآلت:  ،(  ِبلتواتر  إلينا  املنقول 

 ِمنْ   َوِإنْ   َونَِذيًرا   َبِشيًا  ِِبْْلَق ِ   َأْرَسْلَناكَ   ِإنَ األمم بلغتهم املتداولة بينهم : )  سائركَلم اّلل  )بعضه( أنزل على  

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  )َوَما   وجل   عز   وقوله  ، (نَِذير    ِفيَها  َخََل   ِإَل   أ َمة    َمنْ   اّلَل    فَ ي ِضل    هَل مْ   لِي  َبيِ 

، بعض  كَلم للا    اْلق ْرَءان.     (.24  فاطر)    (.4  إبراهيم)(  اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    َوه وَ   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي  َيَشاء  

 مرتبة  إىل  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي  اّلل    كَلم  مرتبة  عن   تنزله:   تنز لت  سلسلة  حتق قوع رَف ِبذا السم بعد  
 

 بعض  عن كتاب التسعينية البن تيمية ، شرح العقيدة الواسطية / حممد بن عثيمني   177
 ،2/84الصرفحة أو الررقم: -ختريج مشركاة املصرابيحاملصردر: -ابن حجرر العسرقالين :احملردثون أبرو أمامرة البراهل  الرراوي:  178

حكررررم  ، 7803الصررررفحة أو الرررررقم: -اجلامع الصررررغرياملصرررردر: -السرررريوط  ؛  ]حسررررن كمررررا قررررال يف املقدمررررة[(حكررررم احملدث:
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 ،  احملفوظ الل وح  إىل( عربي اً ) تنز له   .(تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً  َجَعْلَناه   ِإنَ : ) العربي ة ِبلل غة  املعجز  اّلل   كَلم

 الس َلم؛   عليهما   ُممد  الرسول   على (  عربي اً )  ْلق ْرَءانِب  جِبيل  نزول  ،  اّلل    من(  عربي اً )   اْلق ْرَءان  جِبيل   ْساع 

 من   اْلق ْرَءان  الص حابة  ْساع.   قلبه  ف   ثبت  حّت  ويعقل  يسمع  وهو  قرأه  ِبن  ،  املرسلي   سي د  قلب  على  أنزله

 َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي   اّللَِ   َكََلم   أصل  ه وَ   لَْيسَ   اآلن  اْلَمْسم وعَ   ن  فإ.   (  وسل م  عليه  اّلل    صل ى )  ُممد   الرسول

ا  ؛  َشْيء    . التنز لت  هذه  اكتمال  بعد   املعجز   اّلل    كَلم  هو   اْلَمْسم وع    وإَن 

 : (179)   )رْحه للا تعاىل(  العثيمي   صاحل بن   ُممدقول فضيلة العَلمة الشيخ 

 -أعن كَلم للا    -، وكَلم للا تعاىل من صفاته، وهو  (املنز ل على ُممد )واملصحف يتضمن كَلم للا  "

؛ ألنه ِبلنظر إىل أصله وأن للا مل يزل ول يزال موصوفاً به، ألن الكَلم كمال فهو من هذه صفة ذاتية فعلية

ملا يريده،   وِبلنظر إىل آحاده يكون من الناحية من صفات للا الذاتية، إذ مل يزل ول يزال متكلماً فعالً 

ًئا  َأرَادَ   ِإَذا  ه  َأْمر    ِإََنَا: )، ألنه يتكلم مّت شاء، قال للا تعاىلالصفات الفعلية ( فَ َيك ون    ك نْ   لَه    يَ ق ولَ   َأنْ   َشي ْ

وتعاىل، (82يس  ) سبحانه  ومشيئته  ِبرادته  يتعلق  أن كَلم للا  على  دليل  وهو  ِبإلرادة،  القول  فقرن   ،

، (  40النحل  ( )فَ َيك ون    ك نْ   َله    نَ ق ولَ   َأنْ   َأَرْدَنه    ِإَذا  ِلَشْيء    قَ ْول َنا  ِإََنَا : )والنصوص ف هذا متضافرة كثية

 . وأن كَلم للا حتدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته

يقول نعرف بطَلن قول من  املعن :  وِبذا  ملشيئته، وأنه هو  يكون اتبعاً  أن  أزيل، ول َيكن  إن كَلم للا 

ته القائم بنفسه، وليس هو الشيء املسموع الذي يسمعه من يكلمه للا عز وجل فإن هذا قول ِبطل حقيق

قائله جعل كَلم للا املسموع ُملوقاً  ي عرف ِبسم .   أن  تيمية رْحه للا كتاِبً  ابن  ألف شيخ اإلسَلم   وقد 

 
179  http://ar.islamway.net/fatwa/12480 
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وقدرته إن للا يتكلم بكَلم قائم ِبشيئته  .":  بي  فيه بطَلن هذا القول من تسعي وجهاً   (180)     التسعينية"

 ". وأنه اسم للحروف واملعان مجيعا

شاء.    مّت  متكلما يزل  مل   للا  إن  ويقول .   عليما  متكلما  زال  ما  للا  إن   يقول  كان  للا   رْحه  اْحد اإلمام

 والفهم   وِبطَلً،  حقاً   ُيتمل  لفظ"  قائَلً  يزال  ول  قال  للا   إن:"القائل  قول:  الِباك  الرْحن   عبد  الشيخ   ويقول

 من   اْلق ْرَءان  ف   ما  ِبعيان  متكلماً   يزل   فلم:  قائَل  يزال  ول  مشيئته  به   تتعلق  ل   للا   كَلم   أن:  هو  الباطل

 يزل   مل   تعاىل  إنه :  ويقولون  ذلك،   ينكرون   واْلماعة   السنة  وأهل .   هنياً  أو  أمراً،  أو   خِباً،   الكَلم   أنواع

 قدمي؛ له   يقال  ل   اْلق ْرَءانف  ،اآلحاد  حادث   النوع  قدمي   للا  كَلم  وأن  شاء،   وكيف  شاء،   ِبا شاء  إذا  متكلماً 

 موسى   جاء  ما  وقت  كان  إَنا  ملوسى  تعاىل  وتكليمه   األمي،  الروح  به  ينزل  أن  قبل  عربي اً   به  تكلم   للا  ألن

 ِف   اأْلََْيَنِ   اْلَواِدي  َشاِطئِ   ِمنْ   ن وِديَ   َأاَتَها  فَ َلَما: )  تعاىل  قال".     الشجرة  من   كلمه  ملا  وكذلك  ربه،  مليعاد

 َأنْ   ن وِديَ   َجاَءَها  فَ َلَما)  ،(30  القصص ( )اْلَعاَلِميَ   َرب    اّلَل    َأنَ   ِإن ِ   م وَسى  َّيَ   َأنْ   الَشَجَرةِ   ِمنَ   اْلم َبارََكةِ   اْلب  ْقَعةِ 

 .(181( ) 8  النمل( )اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   اّللَِ   َوس ْبَحانَ  َحْوهَلَا  َوَمنْ   الَنارِ   ِف   َمنْ   ب وِركَ 

 البراك الرحمن قول الشيخ عبد توضيح  الفرع الثالث : 

 متجد دة   أي   حادثة؛  الكَلم   وآحاد  ُملوق،   غي   قدمي   فعله  أي   ؛ (اآلحاد  حادث  الن وع   قدمي):  الش يخ  قول

 تكليمه   بعد  وسل م  عليه   للا  صل ى  حملم د  وتكليمه  نوح،  كل م  بعدما كان  ملوسى  فتكليمه   ُملوقة،  وليست

 -:الكرَيتان  اآليتان  املعن   هذا  وف   .ملوسى

 .(5  الشعراء( )م ْعِرِضيَ   َعْنه    َكان وا  ِإَل   ُم َْدث   الَرْْحَنِ   ِمنَ  ِذْكر    ِمنْ  أيَْتِيِهمْ   َوَما)  -

 
180  http://www.mediafire.com/?knkygmzzniy 
181  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28808 
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 ِإنْ َزاله   َجِديد  َأيْ ":  ُم َْدث"(:  2  األنبياء( )يَ ْلَعب ونَ   َوه مْ   اْسَتَمع وه    ِإَل   ُم َْدث    َرِبِ ِمْ   ِمنْ   ِذْكر    ِمنْ   أيَْتِيِهمْ   َما)  -

 أهلَ   َتسأَلونَ   كيف(: )182)   َعَباس  ِاْبن   قَالَ   َكَما.   بعد  ومن(  عربي ا)   إنزاله  قبل  من   للا  كَلم   وهو  ،(  عربي ا)

 .  (183) (  ؟  ي َشبْ   مل   َُمًضا  تَقرؤونَه   ، ِبهللِ   عهًدا الكتبِ   أقرب    ،  للاِ   كتاب    وِعندَكم   ،   كتِبهم  عن  الكتابِ 

 ِمنْ : " َوقَالَ .  بِهِ  َويَِعظه مْ  مَ َوَسلَ  َعَلْيهِ  اّللَ  َصَلى  الَنيب   ِبهِ  يَْذك ره مْ  َما الذ ِْكر:  َوِقيلَ : "تفسيه ف القرطيب يورد

مْ   ِذْكر  َوحَتِْذيره َوَسَلمَ  َعَلْيهِ   اّللَ  َصَلى الَنيب   فَ َوْعظ , ِِبْلَوْحيِ   ِإَل  يَ ْنِطق  َل  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ   اّللَ  َصَلى  الَنيب   أِلَنَ "  َرِب 

 [ (."   21:    اْلَغاِشَية " ]    م ذَكِ ر   أَْنتَ   ِإََنَا  َفذَكِ رْ : "    تَ َعاىَل   اّللَ   قَالَ ;   ُم َْدث َوه وَ ,  

 ي  ْنِزل   َكانَ   فَِإنَه    ،  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  الَنيب    َعَلى  ِجِْبِيل  َوِتََلَوة  الن  ز ول  ِف   ي رِيد"    ُم َْدث: "    تَ َعاىَل   قَ ْوله

 اْلق ْرَءان  َأنَ   َل   ؛   َوْقت  بَ ْعد   َوْقت   ِف   َعَلْيهِ   تَ َعاىَل   اّللَ   ي  نَ ز ِله    َكانَ   َكَما   ،   آيَة   بَ ْعد   َوآيَة   ،   س ورَة   بَ ْعد   س ورَة

 (.184)  َُمْل وق

ن زول  جِبيل )عليه السَلم( به على ، و    بلسان عرب  مبي من للا تعاىل    اْلق ْرَءانتلق ي جِبيل    َأيْ ":  ُم َْدث"

:    عربي ا  وإنزاله  ،العرب  ِبللسان  اْلق ْرَءان  جعل  هو  يداْلد  امل ْحَدث   أن    َأيْ بلسان عرب  مبي.   النيبِ     قلب

 ف  بتث  حّت  ويعقل  يسمع   والر سول    قرأه  ِبن  ،(وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى)  املرسلي  سي د  قلب  على  جِبيل  أنزله

 . ُملوق غي وكَلمه للا كَلم  هو  اْلق ْرَءانو .   قلبه

 
 233، ص  3تفسري ابن كثري: ج  182
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ب وَنك   اَلِذينَ   اْلم ْشرِِكيَ   َهؤ َلءِ   جيَِيء  َوَما:"  الطِبي  وف  ِمنْ   رَب ك   ِعْند  ِمنْ   ُم ََمد  َّيَ   ِبهِ   أَتَ ْيتهمْ   َما  َوجَيَْحد ونَ   ي َكذِ 

 ِإلَْيك   اّللَ   ُي ِْدثه    ُمَا  ِإلَْيهِ   َتْدع وه مْ   َما   َوَحِقيَقة ,  ِصْدقك  َعَلى   َعَلْيِهمْ   اّللَ   ِحَجج   َمَواِضع  َعَلى   َوتَ ْنِبيه   َتْذِكي

 (.185" )   ِاْسِتَماعه   َعنْ   َأْعَرض وا   ِإَل ,   ِبهِ   لِت ذَكِ ره مْ ,    ِإلَْيك   َوي وِحيه

 "   األمي  الروح  به  ونزل  أنزله  حي   به  تكلم   للا   ألن   قدمي؛ له  يقال  ل  اْلق ْرَءانف  قول الشيخ :"   توضيح 

ول يبعد   .  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   ال ذي من كَلم اّلل     قليل  تنزيل  عرب  ل  اْلق ْرَءان  : لتحنن نعلم أن  للقرآن تنز  

تشتمل   (مثَل) اإلخَلص    سورة  ف   ؛قبل خلق الكون  اّلل    بدأ من   كَلمال  هذا  يكون بعض  أعلم( أن   )وللا

 اْلق ْرَءان ثلث تعدل{  أحد للا هو  قل)}  :كامَلً   اْلق ْرَءانعلى التوحيد، وأجر قراءِتا يعدل ثلث أجر قراءة 

 فيهما  الركعتان  هااتن  وقال   الفجر   ركعيت   ف   يقرؤها  وكان  اْلق ْرَءان   ربع  تعدل{    الكافرون  أيها  َّي   قل }    و

َلة ،   ك لَ   ِفَراِشهِ   ِإىَل   َأَوى  ِإَذا  َكانَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  أَنَه  )  اْلب َخاِري ِ   َوِف    . (186) (    الدر  رغب   مَجَعَ   لَي ْ

 س َورًا  أ َعلِ م كَ   أَل   عامر   بن    عقبة   َّي : ) حديث  وف    َواْلم َعوِ َذَتْيِ(.  َأَحد    اّلَل    ه وَ   ق لْ   فَ َقَرأَ   ِفيِهَما  نَ َفثَ   ث َ   َكَفْيِه، 

 ه وَ   ق لْ   ِفيها  ِِبِنَ   قرْأتَ إَل    ليلةً   َتَِْت   َل   مثل ه نَ   الفرقانِ   ف   ول   اإلجنيلِ   ف   ول   الزبورِ   ف   ول  التوراةِ   ف   أ نِزلَ   ما

 َعْنه    اّلَل    َرِضيَ   اْْل ْدِري ِ   َسِعيد    َأِب   َعنْ    .  (187) (  الَناسِ   ِبَرب ِ   َأع وذ    ق لْ   و   اْلَفَلقِ   ِبَرب ِ   َأَعوذ    ق لْ   و   َأَحد    للا  

َلة    ِف   اْلق ْرآنِ   ث  ل ثَ   يَ ْقَرأَ   َأنْ   َأَحد ك مْ   أَيَ ْعِجز  : "  أَلْصَحابِهِ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   الَنيب    قَالَ   ؛قَالَ   َذِلكَ   َفَشقَ   لَي ْ

 
 4، ص  10تفسري الطربي: م  185
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 أقوال  َتد   اْلاشية  وف   ".اْلق ْرَءان  ث  ل ث    الَصَمد    اْلَواِحد    اّلَل    فَ َقالَ   اّللَِ   َرس ولَ   َّيَ  َذِلكَ   ي ِطيق    أَي  َنا   َوقَال وا  َعَلْيِهمْ 

 .188 اْلديث  معن  ف العلماء

 الل وح  إىل  أنزله   حي   ْلق ْرَءان ِب  للا   تكلم   لقد   نعم .   العظيم    اْلق ْرَءان و   املثان   الَسبع    هيَ   الفاحتة   سورة   وكذلك 

 على   قبل  من   تكان  اْلق ْرَءان  آَّيت  لكن  .   ُمم د   على  به  األمي  الروح  لنزول  متهيدا  العربية  ِبلل غة  احملفوظ

 هيئة  على  األصل   ف   اْلق ْرَءان  كان   وِبلتايل (.   العربي ة  ِبلل غة   يكن  ملو )  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي   اّلل    كَلم   هيئة 

 شروط   استوف   أن  بعد  قرآن  يسمى   اّلل    كَلم  من   تنزيل ال  هذا  أصبح  ث  .   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي  اّلل    كَلم

 لَْيسَ   الذي  للا  كَلم  هيئة  على  أصله  ف  كان  أن  بعد)  العربي ة  ِبلل غة  به  للا  تكل م :    وهي  اْلق ْرَءان  تعريف

 
القرول   :منهراوذلرك علرى أقروال  "قل هو   أحد تعردل ثلرث القررآن: "اختلف العلماء يف معىن قول  صلى   علي  وسلم  188
ه  ثلث القرآن ابعتبار معاين القرآن الكلية، ألن  أحكام، وأخبار، وتوحيد، وقد اشتملت ه  على القسم الثالث، وهو :  األول

فهرو األحرد   .) ] 17/103)جمموع الفتاوى ،  ( 9/61) فتح الباري " ]أشرف املعارف وأفضلها، فكانت ثلثاو هبرا االعتبار 
، فقد ظهر أن هلرين االمسني من مشول الداللة على   تعاىل وصرفات  مرا (يُوَلْد َوََلْ َيُكْن َلُ  ُكُفواو َأَحدي ََلْ يَِلْد َوََلْ  : )الصمد الري  

" لرريس لغريتررا مررن األمسرراء، وأ مررا ليسررا موجرروهين يف شرر ء مررن سررور القرررآن، فظهرررت خصوصررية هررر  السررورة   ررا ثلررث القرررآن
 ..](442 -2/441) املفهم ]

وهر  السورة املباركة إذا قرأها . أي أن ثواب قراءهتا يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن. أ ا ثلث القرآن ابعتبار الثواب:  والقول الثاين
املسررلم حصررل لرر  ثررواب بقرردر ثررواب ثلررث القرررآن، ولكررن ال يكتفررى بتالوهتررا ثررالث مرررات عررن تررالوة بقيررة القرررآن، وذلررك لتنرروع 

بقيررة القرررآن ملررا فيرر  مررن األحكررام والقصررل الررت حيترراج املسررلم إىل ترردبرها واالنتفرراع مبررا  الثررواب واألجررر، وحاجررة املسررلم إىل قررراءة
رمحر  (تضمنت  من أوامر ونوا   وتوجيهرات حري يعبرد   علرى بصررية وهردى ، ويوفرق لالسرتقامة ، قرال شري  اإلسرالم ابرن تيميرة 

ثواب ثلث القرآن، لكرن ال برب أن يكرون الثرواب مرن جرنس حصل ل  ثواب بقدر " قل هو   أحد"فإذا قرأ اإلنسان ":  )اّللّ 
مسد ( قل هو   أحد)الثواب احلاصل ببقية القرآن، بل قد حيتاج إىل جنس الثواب احلاصل ابألمر والنه  والقصل، فال تسد 

  .الباري، وراجع فتح وقيل غري ذلك.  ](17/138)جمموع الفتاوى . " ] أخل...ذلك وال تقوم مقام ، 
 :املرجع

(http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId
&Id=24495  , http://vb.tafsir.net/tafsir3997/) 

 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=24495
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=24495
http://vb.tafsir.net/tafsir3997/
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 العربي ة ِبلل غة   اّلل    جعله   أن بعد  لكن ؛   اثنية  مر ة   احملفوظ  اللوح  ف  يكتبه  أن  القلم  اّلل    أمر  ث  (.  َشْيء   َكِمْثِلهِ 

 سي د   قلب  على   (م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  )جِبيل )عليه السَلم( معجزاً و    به   نزلو   ،  اّلل    من  جِبيل   ْسعه   ث  .   

 الن يب قرأه ث  .  قلبه ف  بتث حّت ويعقل  يسمع وسلم عليه للا  صلى  ُممد والر سول   عليه  قرأه ِبن املرسلي،

 َجَعْلَناه    ِإنَ )  ،(2  يوسف ( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ )  :   مبي   عرب    بلسان   وسلم   عليه   للا   صلى 

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ  َأْرَسْلَنا  )َوَما   ،  (3  الزخرف( ) تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   (. 4  إبراهيم)(  هَل مْ   لِي  َبيِ 

 عام    ِبلفي   واألرضَ   الَسماواتِ   خيل قَ   أن  قبلَ   كتاِبً   كتبَ   اّللََ   إنَ )  ومثال  أوضح يبي نه اْلديث الصحيح:  

ا  ليال    ثَلثَ   دار    ف  يقرآنِ   ول  البقرةِ   سورةَ   ِِبما  ختمَ   آيتيِ   منه    أنزلَ   اآليتي   فهاتي   (.189)   (شيطان    فيقرِب 

 رب ك   عند  يوماً   وإن  : )عام  ِبلفي  واألرض   السماوات  خلق  سبق   كتاب   ف   يكتبهما  أن  قبل   للا    ِبما  تكلم

آخر: ومثال      مليار سنة .  13.75وي قد ر  عمر الكون ِبوايل    هذا[.   47  اْلج( ]تع د ون  ُم ا  سنة    كألف

 اْئِتَيا   َوِلأْلَْرضِ   هَلَا  فَ َقالَ   د َخان    َوِهيَ   الَسَماءِ   ِإىَل   اْستَ َوى  ث َ ):    الكرَية  ِبآلية   للا  تكلم  الكون  خلق  بداية  مع

َنا  قَالََتا  َكْرًها  َأوْ   َطْوًعا إن  للسماوات لغة تفهمها السماوات ، فخاطبها .   [11  آية   فص لت ](  طَائِِعيَ   أَتَ ي ْ

أنزل اّلل    تفهمها فخاطبها اّلل   ِبا .  وحي  لغة  الس بع  أن   اْلق ْرَءاناّلل   ِبا ، وإن  لألرضي  ، وشاء  عربي ا 

َنا  قَالََتا  َكْرًها  َأوْ   َطْوًعا  اْئِتَيايطلعنا على أمره هذا للسماوات واألرضي : ) ( ، جعل كَلمه هذا طَائِِعيَ   أَتَ ي ْ

َنا  قَالََتا: )  القرطيب  ويقول   )الذي نزل بلغة العرب( حّت يتسن  لنا الفهم.  اْلق ْرَءانآية ف    فيه   (طَائِِعيَ   أَتَ ي ْ

 أهل   أكثر   وقال   قوهلما  مقام   فقام  وأجاِب   انقادا  حيث   منهما  الطاعة   ظهور  أنه :    أحدمها :    وجهان   أيضا

 .  (190)   تعاىل   أراد  كما فتكلمتا  الكَلم  فيهما  للا   خلق   بل:    العلم

 
 صحيححكم احملدث: ، 2882الصفحة أو الرقم: -صحيح الرتمرياملصدر: -األلباين احملدث: النعمان بن بشري الراوي:  189
 224، ص 15، ج 8تفسري القرطيب : م  190
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 على   القدمي كَلمه بعض  إنزال من حرمنا  للا  ِبن  اْلزم جيوز  ل  فإن ه  ،  تنزلت  الكرمي  للقرآن  ِبن   علمنا   معو 

)م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  ):    عرب  بلسان   كان   ُمم د   على   التنزل  وإن    هذا.   األمي  رسوله (.  195  الشعراء( 

َعَلْيِه   والقرءان  يشتمل على العديد من اآلَّيت اليت تعرض  بعَض كَلم للا قبل أن خيلق ُممد  )َصَلى اّلَل 

 . َوآله َوَسَلَم(  

  تعالى لقوله قوله - التَّْوِحيدِ  ِكتَاب - البخاري صحيح شرح الباري فتح الفرع الرابع : 

 أذكركم  فاذكروني

 : البخاري  صحيح  شرح   الباري   فتح ف  ورد

َعالِ   َخْلقِ   ِكَتابِ   ِف   اْلب َخاِري    َأْطَنبَ    -  501  ص "    ِِبآْلََّيتِ   َواْسَتْظَهرَ   اْلَمْسأَلَةِ   َهِذهِ   تَ ْقرِيرِ   ِف   اْلِعَبادِ   َأف ْ

ل و ِ   التِ ََلَوةِ   َبْيَ   ي  َفرِ قْ   ملَْ   َمنْ   َعَلى  الَرد    ه َنا  َوَغَرض ه    ،  َذِلكَ   ِف   الَسَلفِ   َعنِ   اْلَوارَِدةِ   َواآْلاَثرِ   َواأْلََحاِديثِ   ،   َواْلَمت ْ

:   َوَِببِ   ،  بِهِ   لِتَ ْعَجلَ   ِلَساَنكَ   بِهِ   حت َرِ كْ   َل :    َِببِ   ِمْثلَ   ،   ِبَذِلكَ   اْلم تَ َعلِ َقةِ   ِِبلرَتَاِجمِ   اْلَبابَ   َهَذا   أَتْ َبعَ   َوِلَذِلكَ 

 أِلَْصَحاِِبَا   َوي  َقال    ،  الَلْفظِ   ِبَْسأَلَةِ   اْلَمْشه ورَة    ِهيَ   اْلَمْسأَلَة    َوَهِذهِ   ،   َوَغْيِمِهَا  بِهِ   اْجَهر وا  َأوِ   قَ ْوَلك مْ   َوَأِسر وا

َمامِ   ِإْنَكار    َواْشَتدَ   ،  الَلْفِظَية    َمنْ   َأَولَ   ِإنَ   َوي  َقال    ،  َُمْل وق    ْلق ْرَءانِبِ   لَْفِظي:    َقالَ   َمنْ   َعَلى  تَِبَعه    َوَمنْ   َأْْحَدَ   اإْلِ

 بََدَعه   َأْْحَدَ  َذِلكَ  بَ َلغَ  فَ َلَما ، اْلَقِدميِ  ِلِكَتابِهِ  الَناِقِليَ   الَشاِفِعي ِ  َأْصَحابِ  َأَحد   اْلَكَرابِيِسي   َعِلي    ْبن   اْْل َسْي   قَالَه  

 ِإْسَحاق    َعَلْيهِ   فَأَْنَكرَ   بِنَ ْيَساب ورَ   يَ ْوَمِئذ    َوه وَ   لظَاِهرِيَةِ ا  رَْأس    اأْلَْصبَ َهاِن    َعِلي     ْبن    َداو د    ِبَذِلكَ   قَالَ   ث َ   ،   َوَهَجَره  

 َعَلى  َأْطَلقَ   َمنْ   َأْْسَاءَ   َحاتِ    َأِب   اْبن    َومَجَعَ   ،   َعَلْيهِ   الد خ ولِ   ِف   لَه    أيََْذنْ   ملَْ   بَ ْغَدادَ   َقِدمَ   فَ َلَما  َأْْحَدَ   َذِلكَ   َوبَ َلغَ 

َردَ   اأْلَِئَمةِ   ِمنَ   َكِثيًا   َعَدًدا  فَ بَ َلغ وا  َجْهِمَية    َأهَن مْ   الَلْفِظَيةِ   َواَلِذي  ،   اْْلَْهِمَيةِ   َعَلى  الَرد    ِكَتابِهِ   ِف   َِبِبً   ِلَذِلكَ   َوَأف ْ

ه مْ   اْلم َحقِ ِقيَ   َكََلمِ   ِمنْ   يَ َتَحَصل    َوِإَذا  ،   َُمْل وقًا  ِبَكْونِهِ   ي وَصفَ   َأنْ   لِْلق ْرآنِ   َصْونً   اْلَماَدةِ   َحْسمَ   َأرَاد وا  َأهَن مْ   ِمن ْ

ه مْ   َأَحد    ي  ْفِصحْ   ملَْ   َعَلْيِهمْ   اأْلَْمر    ح قِ قَ  َهِقي    َوقَالَ   ،  َقِدَيَة    قَ َرأَ   ِإَذا  ِلَسانِهِ   َحرََكةَ   ِبَِنَ   ِمن ْ  اأْلَْْسَاءِ   ِكَتابِ   ِف   اْلبَ ي ْ
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 ِصَفاتِ   ِمنْ   ِصَفة    َوه وَ   اّللَِ   َكََلم    اْلق ْرَءان  َأنَ   َوالس َنةِ   اْْلَِديثِ   َأْهلِ   ِمنْ   َواْْلََلفِ   الَسَلفِ   َمْذَهب  :    َوالصِ َفاتِ 

ه مْ  ،   َطرِيَقَتْيِ  َعَلى   فَ ه مْ   التِ ََلَوة    َوَأَما   ،   َذاتِهِ  ل و ِ   التِ ََلَوةِ   َبْيَ   فَ َرقَ   َمنْ   ِمن ْ ه مْ   َواْلَمت ْ  ِفيهِ   اْلَقْولِ   تَ ْركَ   َأَحبَ   َمنْ   َوِمن ْ

َبل    ْبنِ   َأْْحَدَ   َعنْ   ن ِقلَ   َما  َوَأَما  ، نَ ه َما   َسَوى  أَنَه    َحن ْ  ِبَْلقِ   اْلَقْولِ   ِإىَل   َأَحد    يَ َتَذرَعَ   لَِئََل   اْلَماَدةِ   َحْسمَ   َأرَادَ   فَِإََنَا  بَ ي ْ

 ،  َُمْل وق    َغْي    ْلق ْرَءانِبِ   لَْفِظي :    قَالَ   أَنَه    َعْنه    ن ِقلَ   َمنْ   َعَلى   أَْنَكرَ   أَنَه    َأْْحَدَ   ِإىَل   َطرِيَقْيِ   ِمنْ   َأْسَندَ   ث َ   ،  اْلق ْرَءان

 ،   َهَذا  ِبظَاِهرِ   فََأَخذَ   َُمْل وق    َغْي    َتَصَرفَ   َكْيفَ   اْلق ْرَءان  َوقَالَ   ،   َُمْل وق    ْلق ْرآنِ ِبِ   لَْفِظي   قَالَ   َمنْ   َعَلى  َوأَْنَكرَ 

 ِمنَ   الَصْوت  :    قَالَ   أَنَه    الط وِسي ِ   َأْسَلمَ   ْبنِ   ُم ََمدِ   َعنْ   ن ِقلَ   وََكَذا  ،  اأْلََولِ   ِف   م َبَي    َوه وَ   م َراَده    يَ ْفَهمْ   ملَْ   َمنْ   الثَاِن 

ل و ِ   َكْونِ   نَ ْفيَ   َأرَادَ   َوِإََنَا  ظَاِهَرَها  ي رِدْ   ملَْ   َرِديَئة    ِعَبارَة    َوِهيَ   اّللَِ   َكََلم    اْلم َصوِ تِ   َذِلكَ   حَنْو    َوَوَقعَ   ،  َُمْل وقًا  اْلَمت ْ

َمامِ   الض َبِعي    َبْكر    أَب و  َأْمَلى  َوَقدْ   ،   َمْشه ورَة    ِقَصة    َتََلِمَذتِهِ   َمعَ   َذِلكَ   ِف   َولَه    رََجعَ   ث َ   ،  خ َزَْيَةَ   ْبنِ   ُم ََمدِ   اأْلَِئَمةِ   إِلِ

 نَ َفى   أِلَنَه    ؛   هِ َكََلمِ لِ   ِمْثلَ   َوَل  م َتَكلِ ًما اّلَل    يَ َزلِ   ملَْ   َوِفيهِ   ،   اْعِتَقاَده    -  خ َزَْيَةَ   اْبن    َتََلِمَذتِهِ   ِمنْ  اأْلَِئَمةِ   َأَحد    اْلَفِقيه    -

  فَ َقالَ  ،  نَ ْفِسهِ   َعنْ  اهْلَََلكَ   نَ َفى   َكَما  هِ َكََلمِ   َعنْ  النَ َفادَ   َونَ َفى  ،   َذاتِهِ   َعنْ  اْلِمْثلَ   نَ َفى   َكَما  ِصَفاتِهِ   َعنْ  اْلِمْثلَ 

َفدَ   َأنْ   قَ ْبلَ   اْلَبْحر    لََنِفدَ   اْبن    َذِلكَ   فَاْسَتْصَوبَ     َوْجَهه    ِإَل   َهاِلك    َشْيء    ك ل      َوقَالَ     َربِ    َكِلَمات    تَ ن ْ

 جيَِدْ  ملَْ  ه  َكََلمَ  َتَدبَ رَ  َمنْ  َبلْ  َكَذِلكَ  َولَْيسَ  َأْْحَدَ  َخاَلفَ  اْلب َخاِريَ  َأنَ  بَ ْعض ه مْ  َظنَ   َغْي ه    َوقَالَ  ، ِبهِ  َوَرِضيَ  خ َزَْيَةَ 

 ،   ي  َقابِل َها  َما  د ونَ   َردِ َها  ِف   هِ َكََلمِ   َأْكثَ ر    َيك ون    ِبْدَعة    َرد ِ   ِف   ابْ ت ِليَ   ِإَذا  َشْأنِهِ   ِمنْ   اْلَعاملَِ   َلِكنَ   ؛  َمْعَنِوَّيًّ   ِخََلفًا  ِفيهِ 

 يَِقف    َمنْ   َعَلى  َفأَْنَكرَ   َِبَلغَ   َحَّت   َعَلْيِهمْ   الَرد ِ   ِف   هِ َكََلمِ   َأْكثَ ر    َكانَ   َُمْل وق    اْلق ْرَءان  يَ ق ول    ِبَنْ   َأْْحَد    ابْ ت ِليَ   فَ َلَما

 اْلق ْرَءان  يَ ق ول    َمنْ   ِبَذِلكَ   يَ َتَذرَعَ   لَِئََل   َُمْل وق    ْلق ْرآنِ ِبِ   لَْفِظي   قَالَ   َمنْ   َوَعَلى   ،   َُمْل وق    َغْيَ   َوَل   َُمْل وق    يَ ق ول    َوَل 

نَ ه َما  اْلَفْرقَ   َأنَ   َمعَ   ،  َُمْل وق    بَِلْفِظي  ِبَنْ   فَابْ ت ِليَ   اْلب َخاِري    َوَأَما  ،   اْلبَ ْعضِ   َعَلى   خَيَْفى   َقدْ   َلِكَنه    َعَلْيهِ   خَيَْفى   َل   بَ ي ْ

 هِ َكََلمِ   َأْكثَ ر    َفَكانَ   ،  اْلِكَتابَةِ   بَ ْعدَ   َواْلَوَرق    َواْلِمَداد    فَ َقالَ   بَ ْعض ه مْ   َِبَلغَ   َحَّت   َُمْل وَقة    َغْي    اْلِعَبادِ   َأْصَوات    يَ ق ول  
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َعالَ   ِبَِنَ   اِلْسِتْدَللِ   ِف   َوَِبَلغَ   َعَلْيِهمْ   الَرد ِ   ِف   َحَّت   َذِلكَ   ِف   َوَأْطَنبَ   ،   َواأْلََحاِديثِ   ِِبآْلََّيتِ   َُمْل وَقة    اْلِعَبادِ   َأف ْ

 َعنِ   ي  ْعَرف   َل  اْلَقِدمي   الَصْوت   ه وَ   اْلَقاِرئِ  ِمنَ   ي ْسَمع   اَلِذي  ِإنَ  قَالَ  َمنْ  قَ ْولَ  َأنَ   َمعَ  الَلْفِظَيةِ  ِمنَ   أَنَه   ِإىَل  ن ِسبَ 

 ِِبْلق ْرآنِ   لَْفِظي   قَالَ   َمنْ   قَ ْول ه    أِلَْْحَدَ   َذِلكَ   ِنْسَبةِ   َسَبب    َوِإََنَا  ،   َأْصَحابِهِ   أَِئَمة    َوَل   َأْْحَد    قَالَه    َوَل   ،   الَسَلفِ 

َقلْ   َوملَْ   ،  َوالَصْوتِ   الَلْفظِ   َبْيَ   َسَوى  أَنَه    َفظَن وا  ،   َجْهِمي    فَ ه وَ   َُمْل وق    ِف   َعْنه    ن ِقلَ   َما  الَصْوتِ   ِف   َأْْحَدَ   َعنْ   ي  ن ْ

 زَي ِن وا    َحِديث    َوي  َؤيِ د ه    ،   اْلَقاِرئِ   َصْوت    ه وَ   اْلَقاِرئِ   ِمنَ   اْلَمْسم وعَ   الَصْوتَ   ِبَِنَ   َمَواِضعَ   ِف   َصَرحَ   َبلْ   الَلْفظِ 

نَ ه َما  َواْلَفْرق    ،   َقرِيًبا  َوَسَيْأِت     ِبَِْصَواِتك مْ   اْلق ْرَءان  َعَمنْ   فَ ي  َقال    ،   ابِْتَداءً   بِهِ   اْلم َتَكلِ مِ   ِإىَل   ي َضاف    الَلْفظَ   َأنَ   بَ ي ْ

 ِف   ي  َقال    َوَل   ،  َكَذا  َولَْفظ ه    َمْعَناه    َهَذا  لَْفِظهِ   بَِغْيِ   َرَواه     -  502  ص  -   َوِلَمنْ   لَْفظ ه    َهَذا  بَِلْفِظهِ   اْْلَِديثَ   َرَوى

 ِإنَه      تَ َعاىَل   قَ ْول ه    َوَأَما  ،   َغْيِهِ   َكََلمَ   ه وَ   لَْيسَ   َوَمْعَناه    لَْفظ ه    اّللَِ   َكََلم    اْلق ْرَءانفَ   َصْوت ه    َهَذا  َذِلكَ   ِمنْ   َشْيء  

 ؛  التَ ْبِليغ    بِهِ   فَاْلم َراد    َوالَسََلم    الَصََلة    َعَلْيِهَما  الَرس ول    َأوِ   ِجِْبِيل    اْلم َراد    َهلِ   َواْخت ِلفَ     َكِرمي    َرس ول    لََقْول  

َقلْ   َوملَْ   لِلَناسِ   م بَ لِ غ    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   َوالَرس ول    َرس ولِهِ   ِإىَل   تَ َعاىَل   اّللَِ   َعنِ   م بَ لِ غ    ِجِْبِيلَ   أِلَنَ   َأْْحَدَ   َعنْ   ي  ن ْ

 َُمْل وَقة    اْلِعَبادِ   َأْصَواتَ   ِبَِنَ   اْلب َخاِري    َوَصَرحَ   ،  الَلْفظِ   ِإْطََلقَ   أَْنَكرَ   َوِإََنَا  ،   َصْوتَه    َوَل   َقِدمي    اْلَعْبدِ   ِفْعلَ   َأنَ   َقط  

َاِلف    َل   َأْْحَدَ   َوَأنَ  َعالِ   َخْلقِ   ِكَتابِ   ِف   فَ َقالَ   ،  َذِلكَ   خي  ِ   ِمْنه    اْلَكِثي    لَْيسَ   َأْْحَدَ   َعنْ   يََدع ونَه    َما  اْلِعَبادِ   َأف ْ  ِِبْلَبيِ 

 َوَما  ،   َُمْل وق    َغْي    تَ َعاىَل   اّللَِ   َكََلمَ   َأنَ   اْلِعْلمِ   َوَأْهلِ   َأْْحَدَ   َعنْ   َواْلَمْعر وف    ،   َوَمْذَهَبه    م َراَده    يَ ْفَهم وا  ملَْ   َوَلِكنَ ه مْ 

 الَرس ول    بَ يَ َنه    َما  ِإَل   َوالتَ َناز عَ   ِفيَها  اْْلَْوضَ   َوََتَنَ ب وا  اْلَغاِمَضةِ   اأْلَْشَياءِ   َعنِ   التَ ْنِقيبَ   َكرِه وا  َلِكنَ ه مْ   َُمْل وق    ِسَواه  

 َشْيء    ْلق ْرآنِ ِبِ   َوأَْلَفاظ َنا  ِِبَْلَفاِظَنا  اْلق ْرَءان:    قَالَ   أَنَه    َعْصرِهِ   َأْهلِ   بَ ْعضِ   َعنْ   ن ِقلَ   ث َ   ،   َوالَسََلم    الَصََلة    َعَلْيهِ 

ل و    ِهيَ   فَالتِ ََلَوة    ،   َواِحد   :   فَ َقالَ   ،   الَتايل   ِفْعل    التِ ََلَوةَ   ِإنَ :    لَه    َفِقيلَ :    قَالَ   ،   اْلَمْقر وء    ِهيَ   َواْلِقَراَءة    اْلَمت ْ

ت  َها   َمَضى  َوَقدْ   َكْيفَ :    فَ َقالَ   فَاْسرَتَِده    ؟   ق  ْلت    َما َعْنكَ   َكَتبَ   َمنْ   ِإىَل   َأْرِسلْ :    لَه    َفِقيلَ :   قَالَ  ،   َمْصَدرَْينِ   ظَنَ ن ْ
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َوال    مَخَْسة    اْلَمْسأَلَةِ   َهِذهِ   ِف   اْلَكََلمِ   َأْهلِ   َعنْ   ن ِقلَ   َما  َوُم ََصل  .    انْ تَ َهى   ،  أَنَه    اْلم ْعَتزِلَةِ   قَ ْول  :    اأْلََول    ،   َأق ْ

 الَناسِ  َبْيَ  َواْلَمْوج ود    ،  َأْصَوات   َوَل  ِب ر وف   لَْيسَ  الَرب ِ  ِبَذاتِ  قَائِم   َقِدمي   أَنَه   اْلك ََلبَِيةِ  قَ ْول  :  َوالثَاِن  ،  َُمْل وق  

ن ه    َل   َعْنه    ِعَبارَة   ِ اأْلَ   َقِدَيَة    َوَأْصَوات    ح ر وف    ِإنَه    الَساِلِمَيةِ   قَ ْول  :    َوالثَاِلث    ،   َعي ْ  اْْل ر وفِ   َهِذهِ   َعْي    َوه وَ   ،   ْعي 

 ِف  ِفيهِ  اْلَقْولِ  َبْسط   َوَسَيْأِت  ، َُمْل وق   َل  ُم َْدث   ِإنَه    اْلَكَراِمَيةِ  قَ ْول  :  َوالَراِبع   ، اْلَمْسم وَعةِ  َواأْلَْصَواتِ  اْلَمْكت وبَةِ 

 َذِلكَ   َعَلى  َنصَ   ؛  َشاءَ   ِإَذا  يَ َتَكَلمْ   يَ َزلْ   ملَْ   أَنَه    ،  َُمْل وق    َغْي    اّللَِ   َكََلم    أَنَه  :    َواْْلَاِمس    ،   بَ ْعَده    اَلِذي  اْلَبابِ 

ه مْ :    ِفْرقَ َتْيِ   َأْصَحاب ه    َواْفرَتَقَ   ،  اْْلَْهِمَيةِ   َعَلى  الَرد ِ   ِكَتابِ   ِف   َأْْحَد    َواْْل ر وف    ِلَذاتِهِ   َلزِم    ه وَ   قَالَ   َمنْ   ِمن ْ

  َوأَنَه    ،  َشاءَ   َمَّت   َشاءَ   ِبَا  م َتَكلِ م    ِإنَه    قَال وا  َأْكثَ ر ه مْ   ،  َشاءَ   َمنْ   َكََلَمه    َوَيْسَمع    م تَ َعاِقَبة    َل   م ْقرَتِنَة    َواأْلَْصَوات  

 َأنَ   اأْلَْشَعرِيَةِ   قَ ْول    َعَلْيهِ   اْستَ َقرَ   َواَلِذي   ،   قَ ْبل    ِمنْ   َنَداه    َيك نْ   َوملَْ   َكَلَمه    ِحيَ   الَسََلم    َعَلْيهِ   م وَسى   َنَدى

 تَ َعاىَل   اّلَل    قَالَ   ،   ِِبأْلَْلِسَنةِ   َمْقر وء    الص د ورِ   ِف   َُمْف وظ    اْلَمَصاِحفِ   ِف   َمْكت وب    ،   َُمْل وق    َغْي    اّللَِ   َكََلم    اْلق ْرَءان

 َوِف    اْلِعْلمَ  أ وت وا  اَلِذينَ  ص د ورِ   ِف   بَ يِ َنات   آََّيت    ه وَ  َبلْ    تَ َعاىَل  َوقَالَ  ،   اّللَِ  َكََلمَ  َيْسَمعَ  َحَّت  فََأِجْره   

 َأنْ   َكَراِهَيةَ  ، اْلَعد و ِ  َأْرضِ   ِإىَل   ْلق ْرآنِ ِبِ   ت َساِفر وا   َل   اْلَِْهادِ   ِف  تَ َقَدمَ   َكَما  ع َمرَ  اْبنِ   َعنِ  َعَلْيهِ  اْلم تَ َفقِ   اْْلَِديثِ 

 الَدفَ َتْيِ   َبْيَ   اَلِذي  َأنَ   َعَلى   الَسَلف    َوَأمْجَعَ   ،   الص ح فِ   ِف   َما  َبلْ   الص د ورِ   ِف   َما   اْلم َراد    َولَْيسَ     اْلَعد و    يَ َنالَه  

 اْلِقَراَءة    بِهِ   َوي  َراد    َوي ْطَلق    ،   اْلَقِدَيَة    الصِ َفة    َوه وَ   اْلَمْقر وء    ِبهِ   َوي  َراد    ي ْطَلق    اْلق ْرَءان:    بَ ْعض ه مْ   َوقَالَ   ،  اّللَِ   َكََلم  

 اْْل ر وفِ   َعنِ   م نَ َزه    ِإنَه  "    قَ ْوهل  مْ   َوَأَما  ،  اِلْخِتََلف    َوَقعَ   َذِلكَ   َوِبَسَببِ   ،  َذِلكَ   َعَلى  الَدالَة    اأْلَْلَفاظ    َوِهيَ 

 َوَأَما  ،   اْلَقِدَيَةِ   اْلَمْوج وَدةِ   الصِ َفاتِ   ِمنَ   فَ ه وَ   اْلم َقَدَسةِ   ِِبلَذاتِ   اْلَقائِم    النَ ْفِسي    اْلَكََلم    م  َفم َراد ه  "    َواأْلَْصَواتِ 

 ،   َأْجَسام    َفِهيَ   ِكَتابَةً   َكاَنتْ   َوِإنْ   ،  َأْعَراض    َفِهيَ   َوالَشَفَتْيِ   َكاللِ َسانِ   َأَدَوات    َحرََكات    َكاَنتْ   فَِإنْ   اْْل ر وف  

 أيََْب   َوه وَ   اْلق ْرَءان  ِبَْلقِ   يَ ق ولَ   َأنْ   َذِلكَ   أَثْ َبتَ   َمنْ   َويَ ْلَزم    ،   ُم َال    تَ َعاىَل   اّللَِ   ِبَذاتِ   َواأْلَْعَراضِ   اأْلَْجَسامِ   َوِقَيام  
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ه مْ   ،   الَساِلِمَية    اْلتَ َزَمْته    َكَما  اْْل ر وفِ   ِقَدمِ   ادِ َعاءِ   ِإىَل   بَ ْعض ه مْ   َذِلكَ   فََأْْلَأَ   ،  ِمْنه    َويَِفر    َذِلكَ   ِقَيامَ   اْلتَ َزمَ   َمنِ   َوِمن ْ

 َأنَ   ِِبْعِتَقادِ   َواْكتَ َفْوا  ِفيَها   اْْلَْوضِ   َعنِ   الَسَلفِ   هَنْي    َكث  رَ   اْلَمْسأَلَةِ   َهِذهِ   ِف   الَلْبسِ   ِشَدةِ   َوِمنْ   ،  ِبَذاتِهِ   َذِلكَ 

ًئا  َذِلكَ   َعَلى  يَزِيد وا  َوملَْ   ،   َُمْل وق   َغْي   اّللَِ   َكََلم    اْلق ْرآنَ  َوالِ   َأْسَلم    َوه وَ   َشي ْ   .  اْلم ْستَ َعان    َواّلَل    اأْلَق ْ

 َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ     تَ َعاىَل   بَِقْوِلهِ   اْلق ْرَءان  ِبَْلقِ   اْلَقائِِليَ   ِمنَ   متَََسكَ   َمنْ   َعَلى  َأْْحَد    َردَ   َوَقدْ   -  503  ص

 ّلِلَِ   ََتَْعل وا  َفََل     تَ َعاىَل   قَ ْولِهِ   بَِنْحوِ   فَ َناَقَضه    َُمْل وق    اْلَمْجع ولَ   أِلَنَ   ؛  َُمْل وق    اْلق ْرآنَ   َأنَ   ِف   ح َجة    ِهيَ   َوقَالَ   

 َمْأك ول   َكَعْصف    َفَجَعَله مْ  تَ َعاىَل  بَِقْولِهِ  َعَلْيهِ  َردَ  َأْْحَدَ  َأنَ  اْْلَْهِمَيةِ  َعَلى   الَرد ِ  ِف  َحاتِ   َأِب  اْبن   َوذََكرَ   أَْنَداًدا

 َكَذب وا   َلَما  ن وح    َوقَ ْومَ     تَ َعاىَل   بَِقْولِهِ   الط وِسي ِ   َأْسَلمَ   ْبنِ   ُم ََمدِ   اْحِتَجاج    َوِمثْ ل ه    ،  َفَخَلَقه مْ   اْلَمْعَن   فَ َلْيسَ   

َناه مْ   الر س لَ   أَنَه    رَاْهَوْيهِ   اْبنِ   ِإْسَحاقَ   َوَعنْ   ؟  َأْغَرقَ ه مْ   َأنْ   بَ ْعدَ   َأَفَخَلَقه مْ   قَالَ     آيَةً   ِللَناسِ   َوَجَعْلَناه مْ   َأْغَرق ْ

    تَ َعاىَل   بَِقْوِلهِ   َعَلْيهِ   اْحَتجَ   أَنَه    َْحَاد    ْبنِ   ن  َعْيمِ   َوَعنْ     اْلِْنَ   ش رََكاءَ   ّلِلَِ   َوَجَعل وا     تَ َعاىَل   ِبَقْولِهِ   َعَلْيهِ   اْحَتجَ 

 قَ ْولَه   ِإنَ :  لَه   قَالَ  ِحيَ  اْلَمرِيِسي ِ  لِِبْشر   م َناَظَرتِهِ  ِف  اْلَمكِ ي ِ  َُيَْي   ْبنِ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ   َوَعنْ    ِعِضيَ  اْلق ْرَءان َجَعل وا

 َكِفيًَل   َعَلْيك مْ   اّللََ   َجَعْلت م    َوَقدْ     تَ َعاىَل   بَِقْولِهِ   فَ َناَقَضه    َُمْل وق    أَنَه    ِف   َنص      َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ     تَ َعاىَل 

َنك مْ   الَرس ولِ   د َعاءَ   ََتَْعل وا   َل    تَ َعاىَل   َوبَِقْوِلهِ    َعاءِ   بَ ي ْ  ِف   َجاءَ   اْْلَْعلَ  َأنَ   َذِلكَ   َوَحاِصل    بَ ْعًضا  بَ ْعِضك مْ   َكد 

َدة    ِلَمَعان    اْلَعَربِ   ل َغةِ   َوِف   اْلق ْرَءان َعالِ   ِف   َعام    لَْفظ    َجَعلَ   :  الَراِغب    قَالَ   ،  م تَ َعدِ   َعَلى   َويَ َتَصَرف    ك لِ َها  اأْلَف ْ

 الظ ل َماتِ   َوَجَعلَ     تَ َعاىَل   َكَقْولِهِ   ،   َأْوَجدَ :    َوالثَاِن   ،   يَ ق ول    زَْيد    َجَعلَ :    حَنْوَ   ،  َصارَ :    اأْلََول    ،  َأْوج ه    مَخَْسةِ 

:    َوالَراِبع      بَِنيَ   َأْزَواِجك مْ   ِمنْ   َلك مْ   َوَجَعلَ     تَ َعاىَل   َكَقْوِلهِ   َشْيء    ِمنْ   َشْيء    ِإْخَراج  :    َوالثَاِلث      َوالن ورَ 

 ِِبلَشْيءِ   اْْل ْكم  :    َواْْلَاِمس      ِفَراًشا   اأْلَْرضَ   َلك م    َجَعلَ     تَ َعاىَل   َكَقْولِهِ   َُمْص وَصة    َحالَة    َعَلى   َشْيء    َتْصِيي  
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 َكانَ   َما  َوِمثَال      اْلم ْرَسِليَ   ِمنَ   َوَجاِعل وه    ِإلَْيكِ   رَاد وه    ِإنَ     تَ َعاىَل   قَ ْول ه    َحقًّا  ِمْنه    َكانَ   َما  َفِمثَال    الَشْيءِ   َعَلى

  َوه وَ :    َساِدًسا  بَ ْعض ه مْ   َوأَثْ َبتَ .    انْ تَ َهى    َنِصيًبا  َواأْلَنْ َعامِ   اْْلَْرثِ   ِمنَ   َذرَأَ   ُمَا  ّلِلَِ   َوَجَعل وا    تَ َعاىَل   قَ ْول ه    َِبِطًَل 

 َوالنِ َداءِ   الد َعاءِ   ِبَْعَن   َتَِْت   َأهَنَا   َوتَ َقَدمَ   َكِفيًَل   َعَلْيك مْ   اّللََ   َجَعْلت م    َوَقدْ     تَ َعاىَل   ِبَقْولِهِ   َوَمَثلَ   اْلَوْصف  

 " .  تَ َعاىَل   اّللَِ   ِعْندَ   َواْلِعْلم    َواِلْعِتَقادِ 

يّة التي تعرض  بعَض كالم هللا قبل أن يخلق محمد  اْلق ْرَءانبعض اآليات :   خامسالفرع ال

 )َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه َوآله َوَسلََّم( 

َماءَ   َوَيْسِفك    ِفيَها  ي  ْفِسد    َمنْ   ِفيَها  َأََتَْعل    قَال وا  َخِليَفةً   اأْلَْرضِ   ِف   َجاِعل    ِإن ِ   لِْلَمََلِئَكةِ   رَب كَ   قَالَ   )َوِإذْ   -  الدِ 

َلَها  اأْلَْْسَاءَ   آَدمَ   َوَعَلمَ *    تَ ْعَلم ونَ   َل   َما  َأْعَلم    ِإن ِ   قَالَ   َلكَ   َون  َقدِ س    ِبَْمِدكَ   ن َسبِ ح    َوحَنْن    َعَلى  َعَرَضه مْ   ث َ   ك 

ت مْ   ِإنْ   َهؤ َلءِ   ِبَِْْسَاءِ   أَنِْبئ وِن   فَ َقالَ   اْلَمََلِئَكةِ   أَْنتَ   ِإَنكَ   َعَلْمتَ َنا  َما  ِإَل   لََنا  ِعْلمَ   َل   س ْبَحاَنكَ   َقال وا*    َصاِدِقيَ   ك ن ْ

ه مْ   آَدم    َّيَ   قَالَ *    اْْلَِكيم    اْلَعِليم    َغْيبَ   َأْعَلم    ِإن ِ   َلك مْ   َأق لْ   َأملَْ   قَالَ   ِبَِْْسَائِِهمْ   أَنْ َبَأه مْ   فَ َلَما  ِبَِْْسَائِِهمْ   أَنِْبئ ْ

ت مْ   َوَما  ت  ْبد ونَ   َما  َوَأْعَلم    َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   ِإَل   َفَسَجد وا  آِلَدمَ   اْسج د وا  لِْلَمََلِئَكةِ   ق  ْلَنا  َوِإذْ *    َتْكت م ونَ   ك ن ْ

َها  وَك ََل   اْْلََنةَ   َوَزْوج كَ   أَْنتَ   اْسك نْ   آَدم    َّيَ   َوق  ْلَنا *    اْلَكاِفرِينَ   ِمنَ   وََكانَ   َواْسَتْكَِبَ   َأَب   ِإْبِليسَ   َحْيث    َرَغًدا  ِمن ْ

ت َما َها  الَشْيطَان    فََأَزهَل َما*    الظَاِلِميَ   ِمنَ   فَ َتك ونَ   الَشَجَرةَ   َهِذهِ   تَ ْقَرِبَ   َوَل   ِشئ ْ  َوق  ْلَنا  ِفيهِ   َكانَ   ُمَا  فََأْخَرَجه َما  َعن ْ

 فَ َتابَ   َكِلَمات    رَب ِهِ   ِمنْ   آَدم    فَ تَ َلَقى *    ِحي    ِإىَل   َوَمَتاع    م ْستَ َقر    اأْلَْرضِ   ِف   َوَلك مْ   َعد و    لِبَ ْعض    بَ ْعض ك مْ   اْهِبط وا

َها  اْهِبط وا   ق  ْلَنا*    الَرِحيم    التَ َواب    ه وَ   ِإنَه    َعَلْيهِ  يًعا   ِمن ْ  َخْوف    َفََل   ه َدايَ   تَِبعَ   َفَمنْ   ه ًدى  ِمنِ    أيَْتِيَ َنك مْ   فَِإَما  مجَِ

 (.38-30  البقرة ( )َُيَْزن ونَ  ه مْ  َوَل  َعَلْيِهمْ 

 ِمنْ   ِفيهِ   َونَ َفْخت    َسَويْ ت ه    فَِإَذا*    َمْسن ون    َْحَإ    ِمنْ   َصْلَصال    ِمنْ   َبَشًرا   َخاِلق    ِإن ِ   لِْلَمََلِئَكةِ   رَب كَ   قَالَ   َوِإذْ )  -

 .(29-28  اْلجر( )َساِجِدينَ   َله    فَ َقع وا  ر وِحي
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 َهَذا  َأرَأَيْ َتكَ   قَالَ *    ِطيًنا   َخَلْقتَ   ِلَمنْ   أََأْسج د    قَالَ   ِإْبِليسَ   ِإَل   َفَسَجد وا  آِلَدمَ   اْسج د وا  لِْلَمََلِئَكةِ   ق  ْلَنا  َوِإذْ )  -

ه مْ  تَِبَعكَ  َفَمنْ  اْذَهبْ  قَالَ *  َقِليًَل  ِإَل  ذ ر ِيَ َته    أَلَْحَتِنَكنَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإىَل  َأَخْرَتِن  لَِئنْ  َعَليَ   َكَرْمتَ  اَلِذي  فَِإنَ  ِمن ْ

ه مْ  اْسَتَطْعتَ  َمنِ   َواْستَ ْفِززْ *   َمْوف ورًا  َجَزاءً  َجَزاؤ ك مْ  َجَهَنمَ   َوَشارِْكه مْ  َورَِجِلكَ   ِبَْيِلكَ  َعَلْيِهمْ   َوَأْجِلبْ  ِبَصْوِتكَ  ِمن ْ

 وََكَفى   س ْلطَان    َعَلْيِهمْ   َلكَ   لَْيسَ   ِعَباِدي  ِإنَ *    غ ر ورًا  ِإَل   الَشْيطَان    يَِعد ه م    َوَما  َوِعْده مْ   َواأْلَْوَلدِ   اأْلَْمَوالِ   ِف 

 (.65-61  اإلسراء( )وَِكيًَل   ِبَربِ كَ 

 َأفَ تَ َتِخذ ونَه    رَب ِهِ   َأْمرِ   َعنْ   فَ َفَسقَ   اْلِْن ِ   ِمنَ   َكانَ   ِإْبِليسَ   ِإَل   َفَسَجد وا  آِلَدمَ   اْسج د وا  لِْلَمََلِئَكةِ   ق  ْلَنا  َوِإذْ )  -

 (. 50  الكهف( )بََدًل   ِللظَاِلِميَ   بِْئسَ   َعد و   َلك مْ   َوه مْ   د وِن   ِمنْ   َأْولَِياءَ   َوذ ر ِيَ َته  

 َفََل  َوِلَزْوِجكَ   َلكَ   َعد و    َهَذا   ِإنَ   آَدم    َّيَ   فَ ق ْلَنا *    َأَب   ِإْبِليسَ   ِإَل   َفَسَجد وا   آِلَدمَ   اْسج د وا  ِلْلَمََلِئَكةِ   ق  ْلَنا  َوِإذْ )  -

)َتْضَحى  َوَل   ِفيَها  َتْظَمأ    َل   َوأََنكَ *    تَ ْعَرى  َوَل   ِفيَها  ََت وعَ   َأَل   َلكَ   ِإنَ *    فَ َتْشَقى   اْْلََنةِ   ِمنَ   خي ْرَِجَنك َما  طه ( 

116-119 .) 

( الَساِجِدينَ   ِمنَ   َيك نْ   ملَْ   ِإْبِليسَ   ِإَل   َفَسَجد وا  آِلَدمَ   اْسج د وا  لِْلَمََلِئَكةِ   ق  ْلَنا   ث َ   َصَوْرَنك مْ   ث َ   َخَلْقَناك مْ   َولََقدْ )  -

 (. 11  األعراف)

 َْحَإ    ِمنْ   َصْلَصال    ِمنْ   َخَلْقَته    لَِبَشر    أِلَْسج دَ   َأك نْ   ملَْ   قَالَ *    الَساِجِدينَ   َمعَ   َتك ونَ   َأَل   َلكَ   َما   ِإْبِليس    َّيَ   قَالَ )  -

َها  فَاْخر جْ   قَالَ *    َمْسن ون   ينِ   يَ ْومِ   ِإىَل   الَلْعَنةَ   َعَلْيكَ   َوِإنَ *    رَِجيم    فَِإَنكَ   ِمن ْ  يَ ْومِ   ِإىَل   فَأَْنِظْرِن   َرب ِ   قَالَ *    الدِ 

َعث ونَ   اأْلَْرضِ   ِف   هَل مْ   أَل زَي َِننَ   َأْغَويْ َتِن   ِبَا  َرب ِ   قَالَ *    اْلَمْعل ومِ   اْلَوْقتِ   يَ ْومِ   ِإىَل *    اْلم ْنَظرِينَ   ِمنَ   فَِإَنكَ   قَالَ   *  ي  ب ْ

ه م    ِعَباَدكَ   ِإَل *    َأمْجَِعيَ   َوأَل ْغِويَ نَ ه مْ   َلكَ   لَْيسَ   ِعَباِدي  ِإنَ *    م ْسَتِقيم    َعَليَ   ِصَراط    َهَذا  قَالَ   *   اْلم ْخَلِصيَ   ِمن ْ
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َعة    هَلَا *    َأمْجَِعيَ   َلَمْوِعد ه مْ   َجَهَنمَ   َوِإنَ *    اْلَغاِوينَ   ِمنَ  اتَ بَ َعكَ   َمنِ  ِإَل   س ْلطَان    َعَلْيِهمْ  ه مْ   َِبب    ِلك ل ِ   أَبْ َواب    َسب ْ  ِمن ْ

 (.44-32  اْلجر )(    َمْقس وم    ج ْزء  

َها  اْهِبطَا  قَالَ )  - يًعا  ِمن ْ  َوَل   َيِضل    َفََل   ه َدايَ   اتَ َبعَ   َفَمنِ   ه ًدى  ِمنِ    أيَْتِيَ َنك مْ   فَِإَما  َعد و    لِبَ ْعض    بَ ْعض ك مْ   مجَِ

 (. 124-123 طه ( )َأْعَمى  اْلِقَياَمةِ   يَ ْومَ   َوحَنْش ر ه    َضْنًكا  َمِعيَشةً  َله    فَِإنَ   ِذْكِري  َعنْ   َأْعَرضَ   َوَمنْ *    َيْشَقى

 رَب كَ   قَالَ   ِإذْ *    م ِبي    نَِذير    َأنَ   َأََنَا  ِإَل   ِإيَلَ   ي وَحى  ِإنْ *    خَيَْتِصم ونَ   ِإذْ   اأْلَْعَلى  ِِبْلَمَْلِ   ِعْلم    ِمنْ   يلَ   َكانَ   َما)  -

 َفَسَجدَ *    َساِجِدينَ   لَه    فَ َقع وا  ر وِحي   ِمنْ   ِفيهِ   َونَ َفْخت    َسَويْ ت ه    فَِإَذا*    ِطي    ِمنْ   َبَشًرا   َخاِلق    ِإن ِ   لِْلَمََلِئَكةِ 

 ِلَما   َتْسج دَ   َأنْ   َمنَ َعكَ   َما  ِإْبِليس    َّيَ   قَالَ *    اْلَكاِفرِينَ   ِمنَ   وََكانَ   اْسَتْكَِبَ   ِإْبِليسَ   ِإَل *    َأمْجَع ونَ   ك ل ه مْ   اْلَمََلِئَكة  

 قَالَ *    ِطي    ِمنْ   َوَخَلْقَته    َنر    ِمنْ   َخَلْقَتِن   ِمْنه    َخْي    َأنَ   قَالَ *    اْلَعاِليَ   ِمنَ   ك ْنتَ   َأمْ   أََأْسَتْكَِبْتَ   بَِيَديَ   َخَلْقت  

َها فَاْخر جْ  ينِ  يَ ْومِ  ِإىَل  لَْعَنيِت  َعَلْيكَ  َوِإنَ *  رَِجيم   فَِإَنكَ  ِمن ْ َعث ونَ  يَ ْومِ  ِإىَل  فَأَْنِظْرِن  َرب ِ  قَالَ *  الدِ   فَِإَنكَ  قَالَ *  ي  ب ْ

ه م    ِعَباَدكَ   ِإَل *    َأمْجَِعيَ   أَل ْغِويَ نَ ه مْ   فَِبِعَزِتكَ   قَالَ *    اْلَمْعل ومِ   اْلَوْقتِ   يَ ْومِ   ِإىَل *    اْلم ْنَظرِينَ   ِمنَ  *   اْلم ْخَلِصيَ   ِمن ْ

ه مْ  تَِبَعكَ   َوُِمَنْ   ِمْنكَ  َجَهَنمَ   أَلَْمأَلَنَ *    َأق ول    َواْْلَقَ   فَاْْلَق    قَالَ   .( 85-69  ص )(  َأمْجَِعيَ   ِمن ْ

 اْلَقْول    َعَلْيهِ   َسَبقَ   َمنْ   ِإَل   َوَأْهَلكَ   اثْ َنْيِ   َزْوَجْيِ   ك ل     ِمنْ   ِفيَها  اْحِْلْ   ق  ْلَنا  التَ ن ور    َوفَارَ   َأْمر نَ   َجاءَ   ِإَذا  َحَّت )  -

 . (40  هود( )َقِليل    ِإَل   َمَعه    آَمنَ   َوَما   آَمنَ   َوَمنْ 

 (46)قال َّي نوح إن ه ليس من أهلك ... ( )هود  

 (47)قيل َّي نوح اهبط بسَلم منا وبركات ... ( )هود  

 (48)عليك وعلى أمم من قبلك ... ( )هود  

 (49)تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ... ( )هود  
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يًّا  قَ ْبل    ِمنْ   َله    جَنَْعلْ   ملَْ   َُيَْي   اْْس ه    بِغ ََلم    ن  َبشِ ر كَ   ِإنَ   زََكرَّيَ   َّيَ )  -  اْمَرَأِت   وََكاَنتِ   غ ََلم    يل   َيك ون    َأىنَ   َرب ِ   قَالَ *    ْسَِ

ًئا  َتك   َوملَْ  قَ ْبل    ِمنْ   َخَلْقت كَ  َوَقدْ  َهيِ     َعَليَ  ه وَ  رَب كَ  قَالَ  َكَذِلكَ  قَالَ *  ِعِتيًّا اْلِكَِبِ  ِمنَ  بَ َلْغت   َوَقدْ  َعاِقًرا *  َشي ْ

 . (10-7  مرمي) (  َسِوَّيًّ   لََيال    َثََلثَ   الَناسَ   ت َكلِ مَ   َأَل   آيَ ت كَ   قَالَ   آيَةً   يل   اْجَعلْ   َرب ِ   قَالَ 

َناه   بِق َوة    اْلِكَتابَ   خ ذِ   َُيَْي   َّيَ )  -  .(12  مرمي)(  َصِبيًّا  اْْل ْكمَ   َوآتَ ي ْ

 آيَةً   َولَِنْجَعَله    َهيِ     َعَليَ   ه وَ   رَب كِ   قَالَ   َكَذِلكِ   قَالَ   *  بَِغيًّا  َأك    َوملَْ   َبَشر    ََيَْسْسِن   َوملَْ   غ ََلم    يل   َيك ون    َأىنَ   قَاَلتْ )

 .(21-20  مرمي ) (  َمْقِضيًّا َأْمًرا  وََكانَ   ِمَنا  َوَرْْحَةً   لِلَناسِ 

 .(69 األنبياء( )ِإبْ َراِهيمَ   َعَلى َوَسََلًما  بَ ْرًدا  ك وِن   َنر   َّيَ   ق  ْلَنا )  -

بَ َلتِ )  -  اْْلَِكيم    ه وَ   ِإنَه    رَب كِ   قَالَ   َكَذِلكِ   قَال وا*    َعِقيم    َعج وز    َوقَاَلتْ   َوْجَهَها   َفَصَكتْ   َصَرة    ِف   اْمَرأَت ه    فَأَق ْ

 .(30-29  الذارَّيت)(  اْلَعِليم  

َئة    َعْي    ِف   تَ ْغر ب    َوَجَدَها  الَشْمسِ   َمْغِربَ   بَ َلغَ   ِإَذا  َحَّت )  -  َأنْ   ِإَما  اْلَقْرَنْيِ   َذا  َّيَ   ق  ْلَنا   قَ ْوًما  ِعْنَدَها  َوَوَجدَ   ْحَِ

 (. 86  الكهف( )ح ْسًنا  ِفيِهمْ   تَ َتِخذَ   َأنْ   َوِإَما   ت  َعذِ بَ 

َنا:  )لوط   قوم  (. 66  اْلجر( )م ْصِبِحيَ  َمْقط وع   َهؤ َلءِ   َداِبرَ   َأنَ   اأْلَْمرَ   َذِلكَ   ِإلَْيهِ   َوَقَضي ْ

!! وإسحاق  إْساعيل   طريق  عن  إبراهيم  نسل  من  هم   واليهود  العرب   ألن  يهود  ول  عرِب  ليسوا   لوط   قوم

 . (191)   بعد  ولدا  قد  إسحاق  ول   إْساعيل   يكن   مل  موجودين  لوط  قوم كان  وعندما

َنا  َولََقدْ )  -  آِبََّيتَِنا  َكَذب وا  اَلِذينَ   اْلَقْومِ   ِإىَل   اْذَهَبا  فَ ق ْلَنا*    َوزِيًرا  َهار ونَ   َأَخاه    َمَعه    َوَجَعْلَنا  اْلِكَتابَ   م وَسى   آتَ ي ْ

 . (36-35  الفرقان ( )َتْدِميًا  َفَدَمْرَنه مْ 

 
191  http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=14b46cc8b0a8cd18 
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َها َفك ل وا  اْلَقْريَةَ   َهِذهِ   اْدخ ل وا   ق  ْلَنا  َوِإذْ )  - ت مْ   َحْيث    ِمن ْ  َلك مْ   نَ ْغِفرْ   ِحطَة    َوق ول وا  س َجًدا  اْلَبابَ   َواْدخ ل وا  َرَغًدا ِشئ ْ

 اأْلَْرض  َود خ وهلمْ   اْلَِْهاد  َعنْ   ن ك وهلمْ   َعَلى   هَل مْ   َلِئًما  تَ َعاىَل   يَ ق ول (:  58  البقرة ( )اْلم ْحِسِنيَ   َوَسَنزِيد    َخطَاََّيك مْ 

 (.192)   اْلم َقَدَسة   اأْلَْرض  ِبد خ ولِ   فَأ ِمر وا  الَسََلم  َعَلْيهِ  م وَسى  ص ْحَبة  ِمْصر بَ ر    ِمنْ  َقِدم وا َلَما  اْلم َقَدَسة 

 ي  ْفِلح    َوَل   َساِحر    َكْيد    َصنَ ع وا   ِإََنَا  َصنَ ع وا   َما  تَ ْلَقفْ   ََيِيِنكَ   ِف   َما   َوأَْلقِ *    اأْلَْعَلى   أَْنتَ   ِإَنكَ   خَتَفْ   َل   ق  ْلَنا)  -

 (.69-68  طه ( )أََتى  َحْيث    الَساِحر  

ًنا  َعْشَرةَ   اثْ نَ َتا  ِمْنه    فَانْ َفَجَرتْ   اْلََْجرَ   ِبَعَصاكَ   اْضِربْ   فَ ق ْلَنا   لَِقْوِمهِ   م وَسى   اْسَتْسَقى   َوِإذِ )  -  ك ل    َعِلمَ   َقدْ   َعي ْ

 ( 60  البقرة( )م ْفِسِدينَ   اأْلَْرضِ   ِف  تَ ْعثَ ْوا  َوَل  اّللَِ   رِْزقِ   ِمنْ   َواْشَرب وا  ك ل وا   َمْشَرَِب مْ   أ َنس  

 (166  األعراف ( )َخاِسِئيَ   ِقَرَدةً  ك ون وا  هَل مْ   ق  ْلَنا  َعْنه    هن  وا   َما   َعنْ  َعتَ ْوا  فَ َلَما)  -

 ( 65 البقرة( )َخاِسِئيَ   ِقَرَدةً   ك ون وا هَل مْ   فَ ق ْلَنا  الَسْبتِ   ِف  ِمْنك مْ   اْعَتَدْوا   اَلِذينَ   َعِلْمت م    َولََقدْ )  -

َناك مْ   َما  خ ذ وا  الط ورَ   فَ ْوَقك م    َورَفَ ْعَنا   ِميثَاَقك مْ   َأَخْذنَ   َوِإذْ )  تعاىل  للا   أمر   -  َلَعَلك مْ   ِفيهِ   َما   َواذْك ر وا  بِق َوة    آتَ ي ْ

 مل  وتول يهم   إسرائيل  بن   إعراض    وكذلك .     العرب  بلغة   إسرائيل  بن  على  اّلل    ينزله   مل(  63  البقرة( )تَ تَ ق ونَ 

)  العربي ة  ِبلل غة   منه  اّلل     ُيذ رهم  ت مْ   ث َ :  ت مْ   َوَرْْحَت ه    َعَلْيك مْ   اّللَِ   َفْضل    فَ َلْوَل   َذِلكَ   بَ ْعدِ   ِمنْ   تَ َولَي ْ  ِمنَ   َلك ن ْ

 ِف   ِمْنك مْ   اْعَتَدْوا   اَلِذينَ   َعِلْمت م    َولََقدْ : )  الس بت  ف   اعتدوا  الذين  ف  للا   وحكم( .   64  البقرة( )اْْلَاِسرِيَنر

 وإن  .   العربي ة  الل غة   غي   ف   إسرائيل  بن  به  اّلل     أعلمَ   ، (  65  البقرة( )َخاِسِئيَ   ِقَرَدةً   ك ون وا  هَل مْ   فَ ق ْلَنا   الَسْبتِ 

 (. العربي ة  ِبلل غة )  يتلى   قرآن    مجيعها  األمور  هذه
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 السَلم  عليه   نبي هم   على   ينزل  مل  البقرة   صفات   إسرائيل  لبن   فيه  بي    الذي  تعاىل  للا   كَلم   إن  :   البقرة  قص ة 

 -(:العربي ة ِبلل غة)  اْلق ْرَءان  ف املثبت    اّلل    لكَلم  وإن ه  ،   العربي ة  ِبلل غة

ْ   رََبكَ   لََنا  ادْع    قَال وا)  - َعل وا  َذِلكَ   َبْيَ   َعَوان    ِبْكر    َوَل   فَاِرض    َل   بَ َقَرة    ِإهَنَا  يَ ق ول    ِإنَه    قَالَ   ِهيَ   َما  لََنا  ي  َبيِ   َما  فَاف ْ

 (.68  البقرة )  (ت  ْؤَمر ونَ 

ْ   رََبكَ   لََنا  ادْع    قَال وا )  - َا   َما   لََنا  ي  َبيِ  َا   فَاِقع    َصْفَراء    بَ َقَرة    ِإهَنَا  يَ ق ول    ِإنَه    قَالَ   َلْوهن   البقرة )  (الَناِظرِينَ   َتس ر    َلْوهن 

69.) 

 ِجْئتَ   اآْلنَ   قَال وا  ِفيَها  ِشَيةَ   َل   م َسَلَمة    اْْلَْرثَ   َتْسِقي   َوَل   اأْلَْرضَ   ت ِثي    َذل ول    َل   بَ َقَرة    ِإهَنَا   يَ ق ول    ِإنَه    قَالَ )  -

 (. 71  البقرة)  ( يَ ْفَعل ونَ   َكاد وا َوَما  َفَذَِب وَها ِِبْْلَق ِ 

 األمر  هذا(.   73  البقرة( )  تَ ْعِقل ونَ   َلَعَلك مْ   آََّيتِهِ   َوي رِيك مْ   اْلَمْوَتى  اّلَل    ُي ِْيي  َكَذِلكَ   بِبَ ْعِضَها  اْضرِب وه    فَ ق ْلَنا)  -

 . العربي ة  ِبلل غة   إسرائيل  بن به   تعاىل  اّلل     خياطب  مل  الر ِبن

 اأْلَهْنَار    ِمْنه    يَ تَ َفَجر    َلَما  اْلَِْجارَةِ   ِمنَ   َوِإنَ   َقْسَوةً   َأَشد    َأوْ   َكاْلَِْجارَةِ   َفِهيَ   َذِلكَ   بَ ْعدِ   ِمنْ   ق  ل وب ك مْ   َقَستْ   ث َ )  -

َها  َوِإنَ  َها  َوِإنَ   اْلَماء    ِمْنه    فَ َيْخر ج    َيَشَقق    َلَما  ِمن ْ  ( تَ ْعَمل ونَ   َعَما  بَِغاِفل    اّلَل    َوَما  اّللَِ   َخْشَيةِ   ِمنْ   يَ ْهِبط    َلَما  ِمن ْ

 (74  البقرة)

 َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى)  ُممد   الرسول   على   العرب   ْلق ْرَءانِب  جِبيل   ينزل   أن   قبل   للا   كَلم  من  هي   اآلَّيت   هذه   كل  

 كَلم   من   بعض   فإن  وِبلتايل.   قومه  بلغة   رسول  كل    أوحى إىل  قد  سبحانه  للا  أن    نعلم  وحنن (.   َوَسَلمَ   َوآله

 اْلات  الرسول   بعثة   قبل   ذلك   وكان   ،   أقوامهم   وبلغة   سابقون،   رسل    به   خوطب  قد   اْلق ْرَءان  آَّيت   ف  للا

 الَكِثي )  اّلل    كَلم   ِمنْ   َقِليل   والعظيم هو  الكرمي  اْلق ْرَءان  فإن    وِبلتايل ( .   َوَسَلمَ   َوآله   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى )  ُممد 
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 اّلل     جعله    قد ل   والَلهنائي( أنزله اّلل   وحيا عربي ا بواسطة جِبيل على رسوله ُمم د )صل ى اّلل  عليه وسل م(.  

ه  ) ( م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  )  :-  َوَسَلمَ   َوآله   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  -  ُممد   رسولنا  على   به  جِبيل  نزول   قبل  عربي ا(  صي 

)تَ ْعِقل ونَ   َلَعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ )  (.،195  الشعراء)  لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  ، (2  يوسف ( 

 (. 3  الزخرف( )تَ ْعِقل ونَ 

ت مْ   ِإذْ ,    اْلَعَرب  بِِلَسانِ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ :    أي : يَ ق ول .      َعَرِبً   ُم ََمد  رَْهط  ِمنْ   بِهِ   اْلم ْنَذر ونَ   أَي  َها  ك ن ْ

 َوَهَذا,  َعَرب  حَنْن  :    فَ تَ ق ول وا ,    َأْعَجِميًّا   فَ َيْجَعله  ,    اْلَعَجم   بِِلَسانِ   ي  ْنزِله    َوملَْ ,   َمَواِعظ  ِمنْ  ِفيهِ  َوَما  َمَعانِيه  لِتَ ْعِقل وا 

 لََعَلك مْ "    َواِضًحا  َفِصيًحا  اْلَعَرب   بِل َغةِ   َأيْ .   ( -   ص  ،    تفسي الطِبي: م)  َمَعانِيه   نَ ْفَقه  َل   َأْعَجِمي    َكََلم

 أَنْ َزْلَناه    َأيْ "    َعَربِيًّا( .  "  193" )   م ِبي  َعَرِب    بِِلَسان  "    َوَجلَ   َعزَ   قَالَ   َكَما  َوتَ َتَدبَ ر ونَه    تَ ْفَهم ونَه    َأيْ "    تَ ْعِقل ونَ 

 .(194)   قَ ْومه  بِِلَسانِ   ِكَتابه   أَنْ َزلَ  َنيب    ك ل    أِلَنَ ;    اْلَعَرب  بِِلَسانِ 

)َمْسن ون    َْحَإ    ِمنْ   َصْلَصال    ِمنْ   َبَشًرا  َخاِلق    ِإن ِ   لِْلَمََلِئَكةِ   رَب كَ   قَالَ   َوِإذْ ) .  28  اْلجر (   قوله   كان  هل ( 

 -:  اآلَّيت   وكذلك   !العربي ة؟  ِبلل غة   ِلْلَمََلِئَكةِ   سبحانه

 فَ ْوقَ   اتَ بَ ع وكَ   اَلِذينَ   َوَجاِعل    َكَفر وا  اَلِذينَ   ِمنَ   َوم َطهِ ر كَ   ِإيَلَ   َورَاِفع كَ   م تَ َوفِ يكَ   ِإن ِ   ِعيَسى  َّيَ   اّلَل    قَالَ   ِإذْ )  -

َنك مْ   فََأْحك م    َمْرِجع ك مْ   ِإيَلَ   ث َ   اْلِقَياَمةِ   يَ ْومِ   ِإىَل   َكَفر وا  اَلِذينَ  ت مْ   ِفيَما  بَ ي ْ  َكَفر وا   اَلِذينَ   فَأََما *    خَتَْتِلف ونَ   ِفيهِ   ك ن ْ

نْ َيا  ِف  َشِديًدا  َعَذاِبً  فَأ َعذِ ِب  مْ   فَ ي  َوفِ يِهمْ   الَصاِْلَاتِ   َوَعِمل وا   آَمن وا اَلِذينَ   َوَأَما*   َنِصرِينَ  ِمنْ  هَل مْ   َوَما  َواآْلِخَرةِ   الد 

ب    َل   َواّلَل    أ ج ورَه مْ  ل وه    َذِلكَ *    الظَاِلِميَ   ُيِ  (.  58-55  عمران  آل ( )اْْلَِكيمِ   َوالذ ِْكرِ   اآْلََّيتِ   ِمنَ   َعَلْيكَ   نَ ت ْ

 بعث   الذين   القوم   بلغة  اْلطاب   كان   السَلم   عليه   عيسى   ِبا   خ وطب   حي (  57-55)  اآلَّيت   هذه   إن  
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 حي :    أحواهلا  كل    ف  اّلل    كَلم  وهي .     ُممد  رسولنا  على  العربي ة   ِبلل غة  اثنية  اّلل    أنزهلا  ث  .     عيسى  فيهم

 ،   العربي ة   بغي(  الس َلم  عليه )   عيسى   على   أنزلت  وحي   ،   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي   بكَلمه   اّلل    ِبا  تكل م

 (. َعَلْيِه َوآله َوَسَلمَ َصَلى اّلَل )  ُمم د   رسولنا  على  ِبلعربي ة   أنزلت  وحي

  هل   (.59-55  عمران  آل( ) فَ َيك ون    ك نْ   لَه    قَالَ   ث َ   ت  َراب    ِمنْ   َخَلَقه    آَدمَ   َكَمَثلِ   اّللَِ   ِعْندَ   ِعيَسى  َمَثلَ   ِإنَ )  

 يدل ل  أن   إىل   ِباجة  هذا   يزعم   الذي    العربي ة؟   ِبلل غة   ( فَ َيك ون    ك نْ   لَه    قَالَ ):    آلدم   سبحانه   اّلل    قول   كان

ه)  اّلل     جعله   قد  هذا  للا  كَلم  ن  وإ.   عليه  اْلق ْرَءان  ي نزل  أن  اّلل    شاء  حي  العربي ة   ِبلل غة(  اثنية  قاله  ،  صي 

 (. م ِبي   َعَرِب     بِِلَسان  )  قوِمه   بلسانِ   ُممد   على 

 ِف  الَناسَ  ت َكلِ م   اْلق د سِ  ِبر وحِ  أَيَْدت كَ  ِإذْ  َواِلَدِتكَ  َوَعَلى  َعَلْيكَ   نِْعَميِت  اذْك رْ  َمْرميََ   اْبنَ  ِعيَسى  َّيَ   اّلَل   قَالَ  ِإذْ ) -

جْنِيلَ  َوالتَ ْورَاةَ  َواْلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعَلْمت كَ   َوِإذْ  وََكْهًَل  اْلَمْهدِ  َئةِ  الطِ يِ  ِمنَ  خَتْل ق   َوِإذْ  َواإْلِ ف خ    ِبِِْذِن  الَطْيِ  َكَهي ْ  فَ تَ ن ْ

 َعْنكَ   ِإْسَرائِيلَ   َبِن   َكَفْفت    َوِإذْ   ِبِِْذِن   اْلَمْوَتى  خت ْرِج    َوِإذْ   ِبِِْذِن   َواأْلَبْ َرصَ   اأْلَْكَمهَ   َوت ِْبِئ    ِبِِْذِن   َطْيًا  فَ َتك ون    ِفيَها

تَ ه مْ   ِإذْ  ه مْ  َكَفر وا  اَلِذينَ   فَ َقالَ   ِِبْلبَ يِ َناتِ   ِجئ ْ  (110  املائدة ( )ِبي  م   ِسْحر    ِإَل   َهَذا  ِإنْ   ِمن ْ

َها  َنَْك لَ   َأنْ   ن رِيد    قَال وا) تَ َنا   َقدْ   َأنْ   َونَ ْعَلمَ   ق  ل وب  َنا  َوَتْطَمِئنَ   ِمن ْ َها  َوَنك ونَ   َصَدق ْ  ِعيَسى   قَالَ *    الَشاِهِدينَ   ِمنَ   َعَلي ْ

َنا أَْنِزلْ  رَبَ َنا  الَله مَ  َمْرميََ  اْبن   َنا ِمْنكَ  َوآيَةً  َوآِخِرنَ  أِلََولَِنا  ِعيًدا لََنا َتك ون   الَسَماءِ  ِمنَ   َمائَِدةً  َعَلي ْ  َخْي   َوأَْنتَ  َواْرز ق ْ

ب ه    فَِإن ِ   ِمْنك مْ   بَ ْعد    َيْكف رْ   َفَمنْ   َعَلْيك مْ   م نَ ز هل َا  ِإن ِ   اّلَل    قَالَ   *  الَرازِِقيَ  ب ه    َل   َعَذاِبً   أ َعذِ  (   اْلَعاَلِميَ   ِمنَ   َأَحًدا  أ َعذِ 

 السَلم   عليه  عيسى   به  خاطب  قد   كان   سبحانه  هلل  كَلم   على   تشتمل  اآلَّيت (.   115-113  املائدة)

ن  . السَلم  عليه  عيسى فيهم   بعث   الذين  القوم  بلغة   اْلطاب  وكان   ،  بعثته   إِب 
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وخطاب آدم، كل  اآلَّيت اليت سبقت تعرض  بعَض كَلم للا قبل أن خيلق ُممد : من خطاب املَلئكة ،  

وخطاب العديد من الر سل ، وخطاب عدو  للا إبليس.  ليس ألحد أن يزعم أن كَلم للا هذا كان حينها 

َ  قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ  ِإَل  َرس ول   ِمنْ   َأْرَسْلَنا  ِبلل غة العربي ة: )َوَما  وَ َوه   َيَشاء   َمنْ  َويَ ْهِدي  َيَشاء   َمنْ   اّلَل   فَ ي ِضل   هَل مْ  لِي  َبيِ 

ث  إن  هذه اآلَّيت    (.قوِمهِ   ِبل َغةِ   إَل   نبيًّا  تعاىل  للا    يبعثِ   مل: )اْلديث  وف   (. 4  إبراهيم)(  اْْلَِكيم    اْلَعزِيز  

نفسها تكل م للا  ِبا مر ة أخرى ِبلل غة العربي ة وكتبها القلم ف الل وح احملفوظ بكيفية يقرؤها جِبيل عربي ة ؛ 

 وذلك قبل نزول جِبيل ِبا على ُمم د )عليهما الس َلم(. 

 والتعلم  بالعلم المالئكة على  ساناإلن ميزة:  سسادال الفرع

ت مْ   ِإنْ   َهؤ َلءِ   ِبَِْْسَاءِ   أَنِْبئ وِن   فَ َقالَ   اْلَمََلِئَكةِ   َعَلى  َعَرَضه مْ   ث َ   ك َلَها  اأْلَْْسَاءَ   آَدمَ   َوَعَلمَ )    البقرة )(  َصاِدِقيَ   ك ن ْ

31 ) 

 َكانَ   َوَهَذا  د وهنمْ   َشْيء  ك ل    َأْْسَاء  ِعْلم   ِمنْ   ِاْخَتَصه   ِبَا اْلَمََلِئَكة  َعَلى   آَدم   َشَرف ِفيهِ   تَ َعاىَل   اّللَ   ذََكرَ   َمَقام  َهَذا

 َخْلق  ِبِْكَمةِ   ِعْلمهمْ   َوَعَدم  اْلَمَقام  َهَذا  َبْي   َما  ِلم َناَسَبةِ   َذاكَ   َعَلى  اْلَفْصل  َهَذا  َقَدمَ   َوِإََنَا  لَه    س ج ودهمْ   بَ ْعد

 َهَذا   عقب   اْلَمَقام   َهَذا  اّللَ   ذََكرَ   َوهِلََذا  يَ ْعَلم ونَ   َل   َما   يَ ْعَلم   ِِبَنَه    تَ َعاىَل   مْ فََأْخَِبَه    َذِلكَ   َعنْ   َسأَل وا  ِحي   اْْلَِليَفة

 َعَمنْ   الس دِ ي   قَالَ "   ك ل َها  اأْلَْْسَاء آَدم َوَعَلمَ "  تَ َعاىَل  فَ َقالَ  اْلِعْلم ِف  َعَلْيِهمْ   بِهِ  ف ضِ لَ  ِبَا  آَدم  َشَرف هَل مْ  لِي  َبيِ  

 َهَذا  َفِقيلَ   َوالَدَواب    ِإْنَسانً   ِإْنَسانً   َوَلده   َأْْسَاء  َعَلَمه    قَالَ "    ك ل َها  اأْلَْْسَاء  آَدم  َوَعَلمَ "    َعَباس  ِاْبن  َعنْ   َحَدثَه  

 َهِذهِ   ِهيَ   قَالَ "    ك ل َها  اأْلَْْسَاء  آَدم   َوَعَلمَ "    َعَباس  ِاْبن  َعنْ   الَضَحاك  َوقَالَ   اْلَفَرس  َهَذا  اْْلََمل  َهَذا  اْلَِْمار

 اأْل َمم  ِمنْ   َذِلكَ   َوَأْشَباه  َوِْحَار   َوَخْيل  َوَِبْر  َوَسْهل  َوَأْرض  َوَْسَاء  َوَدَواب    ِإْنَسان  الَناس  ِِبَا  يَ تَ َعاَرف  اَليِت   اأْلَْْسَاء

"   َعَباس   ِاْبن   َعنْ   َمْعَبد  ْبن  َسِعيد   َعنْ   ك َلْيب   ْبن  َعاِصم   َحِديث  ِمنْ   َجرِير  َواْبن   َحاِت   َأِب   ِاْبن   َوَرَوى   َوَغْيَها 

"   جم َاِهد   َوقَالَ   َواْلف َسَية  اْلَفْسَوة   َحَّت   نَ َعمْ   قَالَ   َواْلِقْدر  الَصْحَفة   ِاْسم   َعَلَمه    قَالَ "    ك ل َها  اأْلَْْسَاء  آَدم  َوَعَلمَ 
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 ج َبْي   ْبن   َسِعيد  َعنْ   ر ِويَ   وََكَذِلكَ   َشْيء  وَك ل    َطْي   وَك ل    َدابَة  ك ل    ِاْسم  َمه  َعلَ   قَالَ "    ك ل َها  اأْلَْْسَاء  آَدم  َوَعَلمَ 

َْيد  َوقَالَ .  اْلَمََلِئَكة َأْْسَاء َعْنه    ِرَوايَة ِف  الَربِيع َوقَالَ  َشْيء ك ل   َأْْسَاء َعَلَمه    أَنَه   الَسَلف  ِمنْ   َوَغْيهمْ  َوقَ َتاَدة  ْح 

 َعَلَمه    أَنَه    َجرِير  ِاْبن   َواْخَتارَ .    ك ل همْ   ذ ر ِيَته  َأْْسَاء  َعَلَمه    زَْيد  ْبن   الَرْْحَن   َعْبد   َوقَالَ .    الن ج وم  َأْْسَاء  الَشاِمي  

 ِبََلزِم    لَْيسَ   بِهِ   رََجحَ   اَلِذي   َوَهَذا.    يَ ْعِقل   َعَما  ِعَبارَة"    َعَرَضه مْ   ث َ "    قَالَ   أِلَنَه    الذ ر ِيَة  َوَأْْسَاء  اْلَمََلِئَكة   َأْْسَاء

 َوَاّللَ "    تَ َعاىَل   قَالَ   َكَما  لِلتَ ْغِليبِ   يَ ْعِقل  َمنْ   ِبِصيَغةِ   اْْلَِميع  َعنْ   َوي  َعَِب   َغْيهمْ   َمَعه مْ   ي ْدِخل  َأنْ   يَ ْنِفي  َل   فَِإنَه  

ه مْ  َماء ِمنْ   َدابَة ك ل   َخَلقَ  ه مْ  َبْطنه  َعَلى ََيِْشي   َمنْ  َفِمن ْ ه مْ  رِْجَلْيِ  َعَلى   ََيِْشي  َمنْ   َوِمن ْ   َأْرَبع  َعَلى   ََيِْشي  َمنْ   َوِمن ْ

 ْبن   أ َب    َوقَ َرأَ .    َعَرَضه نَ   ث َ   َمْسع ود  ْبن  اّللَ   َعْبد  قَ َرأَ   َوَقدْ "    َقِدير  َشْيء  ك ل    َعَلى  اّللَ   ِإنَ   َيَشاء  َما   اّلَل    خَيْل ق

َعاهلَا  َوِصَفاِتَا  َذرَاِتَا  ك ل َها  اأْلَْشَياء  َأْْسَاء  َعَلَمه    أَنَه    الَصِحيح .    الَسَماَوات  َأيْ   َعَرَضَها   ث َ   َكْعب   قَالَ   َكَما  َوَأف ْ

َعال   اأْلَْْسَاء  َذَوات  يَ ْعِن   َواْلف َسَية   اْلَفْسَوة  َحَّت   َعَباس   ِاْبن   ِف   اْلب َخاِري    قَالَ   َوهِلََذا  َواْلم َصَغر   اْلم َكَِب   َواأْلَف ْ

 َعنْ   قَ َتاَدة   َعنْ   ِهَشام  َحَدثَ َنا  ِإبْ َراِهيم   ْبن   م ْسِلم   َحَدثَ َنا:    َصِحيحه   ِمنْ   التَ ْفِسي   ِكَتاب   ِف   اآْليَة  َهِذهِ   تَ ْفِسي 

 َحَدثَ َنا   ز رَْيع  ْبن   َيزِيد  َحَدثَ َنا:    َخِليَفة  يل   َوقَالَ :    قَالَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  اّللَ   َرس ول  َأنَ   َماِلك  ْبن   أََنس

 َلوْ   فَ يَ ق ول ونَ   اْلِقَياَمة  يَ ْوم  اْلم ْؤِمن ونَ   جَيَْتِمع: "    قَالَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  الَنيب    َعنْ   أََنس  َعنْ   قَ َتاَدة  َعنْ   َسِعيد 

 َأْْسَاء َوَعَلَمك َمََلِئَكته  َلك َوَأْسَجدَ  بَِيِدهِ  اّللَ  َخَلَقك الَناس أَب و أَْنتَ  فَ يَ ق ول ونَ  آَدم  فَ َيْأت ونَ  رَب  َنا ِإىَل  ِاْسَتْشَفْعَنا

 ِائْ ت وا  فَ َيْسَتِحي  َذنْبه   َويَْذك ر  ه َناك مْ   َلْست  فَ يَ ق ول   َهَذا  َمَكانَنا  ِمنْ   ي ِرُيَنا  َحَّت   رَب ك  ِإىَل   لََنا   فَاْشَفعْ   َشْيء  ك ل  

 لَه    لَْيسَ   َما  رَب ه  س َؤاله  َويَْذك ر  ه َناك مْ   َلْست   فَ يَ ق ول  فَ َيْأت ونَه  .    اأْلَْرض  َأْهل   ِإىَل   اّللَ   بَ َعَثه    َرس ول  َأَول  فَِإنَه    ن وًحا

 َعْبًدا   م وَسى   ِائْ ت وا  فَ يَ ق ول.    ه َناك مْ   َلْست   فَ يَ ق ول  فَ َيْأت ونَه    ن الَرْحَْ   َخِليل   ِائْ ت وا  فَ يَ ق ول.    فَ َيْسَتِحي   ِعْلم   بِهِ 

.   رَب ه   ِمنْ   فَ َيْسَتِحي   نَ ْفس   بَِغْيِ   النَ ْفس   قَ ْتل  َوَيْذك ر  ه َناك مْ   َلْست   فَ يَ ق ول   فَ َيْأت ونَه    التَ ْورَاة  َوَأْعطَاه    اّللَ   َكَلَمه  
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 غ ِفرَ   َعْبًدا  ُم ََمًدا  ِائْ ت وا.    ه َناك مْ   َلْست  فَ يَ ق ول   فَ َيْأت ونَه    َور وحه   اّللَ   وََكِلَمة  َوَرس وله  اّللَ   َعْبد   ِعيَسى  ِائْ ت وا  فَ يَ ق ول 

 َساِجًدا   َوقَ ْعت  َربِ    رَأَْيت  فَِإَذا  يل   فَ َيْأَذن  َربِ    َأْسَتْأِذن  َحَّت   فَأَْنطَِلق  فَ َيْأت وِن   َتَََخرَ   َوَما  َذنْبه   ِمنْ   تَ َقَدمَ   َما  لَه  

 بَِتْحِميد    فََأْْحَده    رَْأِسي  فََأْرَفع  ت َشَفع  َواْشَفعْ   ي ْسَمع  َوق لْ   ت  ْعَطه    َوَسلْ   رَْأسك  ِاْرَفعْ   ي  َقال  ث َ   اّللَ   َشاءَ   َما  فَ َيَدعِن 

 َحدًّا  يل   فَ َيح د    َأْشَفع  ث َ   ِمْثله   َربِ    رَأَْيت  فَِإَذا  ِإلَْيهِ   َأع ود   ث َ   اْْلََنة  فَأ ْدِخله مْ   َحدًّا  يل   فَ َيح د    َأْشَفع  ث َ   ي  َعلِ مِنيهِ 

 َعَلْيهِ   َوَوَجبَ   اْلق ْرآن   َحَبَسه    َمنْ   ِإَل   الَنار  ِف   بَِقيَ   َما  فَأَق ول  الَرابَِعة  َأع ود   ث َ   الثَالِثَة  َأع ود   ث َ   اْْلََنة   فَأ ْدِخله مْ 

 َأِب   ِاْبن   َوه وَ   ِهَشام  َحِديث   ِمنْ   َوالَنَساِئي    م ْسِلم  َرَواه    َوَقدْ   َهاه َنا  اْْلَِديث  َهَذا  اْلب َخاِري    قَ َسا  َهَكَذا  اْْل ل ود

 َعر وبَة   َأِب   ِاْبن  َوه وَ   َسِعيد   َحِديث   ِمنْ   َماَجهْ   َواْبن  َوالَنَساِئي    م ْسِلم   َوَأْخَرَجه    بِهِ   قَ َتاَدة  َعنْ   الَدْست  َواِئي    اّللَ   َعْبد 

 أَب و  أَْنتَ   فَ يَ ق ول ونَ   آَدم  فَ َيْأت ونَ .    َوالَسََلم   الَصََلة   َعَلْيهِ   قَ ْوله   ِمْنه    َواْلَمْقص ود  َهاه َنا  ِإيَراده   َوَوْجه .    قَ َتاَدة   َعنْ 

 مجَِيع َأْْسَاء َعَلَمه   َأنَه   َعَلى َهَذا  َفَدلَ .   َشْيء ك ل   َأْْسَاء َوَعَلَمك َمََلِئَكته   َلك َوَأْسَجدَ  بَِيِدهِ  اّللَ  َخَلَقك الَناس

 َعنْ   َمْعَمر  َعنْ   الَرزَاق  َعْبد  قَالَ   َكَما  اْلم َسَمَيات  يَ ْعِن "  اْلَمََلِئَكة  َعَلى  َعَرَضه مْ   ث َ "    قَالَ   َوهِلََذا  اْلَمْخل وقَات

ت مْ   ِإنْ   َهؤ َلءِ   ِبَِْْسَاءِ   أَنِْبئ وِن   فَ َقالَ "  اْلَمََلِئَكة   َعَلى   اأْلَْْسَاء  تِْلكَ   َعَرضَ   ث َ   قَالَ   قَ َتاَدة  َوقَالَ "  َصاِدِقيَ   ك ن ْ

 ِمنْ   َنس  َوَعنْ   َمْسع ود  ِاْبن   َعنْ   م َرة  َوَعنْ   َعَباس  ِاْبن  َعنْ   َصاِلح  َأِب   َوَعنْ   َماِلك  َأِب   َعنْ   تَ ْفِسيه  ِف   الس دِ ي  

 َعَرضَ   ث َ   جم َاِهد  َعنْ   ج َرْيج   ِاْبن   َوقَالَ .    اْلَمََلِئَكة  َعَلى   اْْلَْلق   َعَرضَ   ث َ "    ك ل َها  اأْلَْْسَاء  آَدم  َوَعَلمَ "    الَصَحابَة

 َجرِير  َعنْ   اجاْْلَجَ   َحَدَثِن   اْْل َسْي   َحَدثَ َنا  اْلَقاِسم  َحَدثَ َنا :    َجرِير  ِاْبن  َوقَالَ   اْلَمََلِئَكة  َعَلى  اأْلَْْسَاء  َأْصَحاب

 َوَجَعلَ   َشْيء   ك ل    ِاْسم  َعَلَمه  :    قَاَل   َوقَ َتاَدة   اْلََْسن   َعنْ   َبْكر  َوَأِب   اْلََْسن  َعنْ   َفَضالَة   ْبن   َوم َباَرك  َحازِم  ْبن 

هِ   َشْيء  ك ل    ي َسمِ ي ْسَناد  َوِِبََذا  أ َمة   أ َمة  َعَلْيهِ   َوع ِرَضتْ   ِِبْسِْ ت مْ   ِإنْ "  تَ َعاىَل   قَ ْوله   ِف   َوقَ َتاَدة  اْلََْسن   َعنْ   اإْلِ  ك ن ْ

ت مْ   ِإَل   َخْلًقا   َأْخل ق  ملَْ   ِإن ِ "    َصاِدِقيَ  ت مْ   ِإنْ   َهؤ َلءِ   ِبَِْْسَاءِ   فََأْخِِب وِن   ِمْنه    َأْعَلم   ك ن ْ  الَضَحاك  َوقَالَ .    َصاِدِقيَ   ك ن ْ
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ت مْ   ِإنْ "    َعَباس  ِاْبن   َعنْ  ت مْ   ِإنْ "    َصاِدِقيَ   ك ن ْ  َأِب   َعنْ   الس دِ ي    َوقَالَ   َخِليَفة  اأْلَْرض  ِف   َأْجَعل  ملَْ   َأن ِ   تَ ْعَلم ونَ   ك ن ْ

ت مْ   ِإنْ   الَصَحابَة  ِمنْ   َنس   َوَعنْ   َمْسع ود  ِاْبن  َعنْ   م َرة   َوَعنْ   َعَباس  ِاْبن   َعنْ   َصاِلح  َأِب   َوَعنْ   َماِلك  َصاِدِقيَ   ك ن ْ

َماء  َوَيْسِفك ونَ   اأْلَْرض  ِف   ي  ْفِسد ونَ   آَدم  َبِن   َأنَ  َوال  َوَأْوىَل   َجرِير  ِاْبن   َوقَالَ .    الدِ   ِاْبن  َتَِْويل  َذِلكَ   ِف   اأْلَق ْ

 َأََتَْعل  :    اْلَقائِل ونَ   اْلَمََلِئَكة  أَي  َها  َعَلْيك مْ   َعَرْضته   َمنْ   ِبَِْْسَاءِ   أَنِْبئ وِن   فَ َقالَ   َذِلكَ   َوَمْعَن   ِبَقْولِهِ   قَالَ   َوَمنْ   َعَباس 

َماء  َوَيْسِفك   ِفيَها  ي  ْفِسد   َمنْ   ِفيَها ت مْ   ِإنْ   -  َلك   َون  َقدِ س  ِبَْمِدك   ن َسبِ ح   فَ َنْحن  .    ِمَنا   َأمْ   َغْينَ   ِمنْ   ؟   الدِ   ك ن ْ

َماء  َوَسَفك وا  َوَأْفَسد وا  َوذ ر ِيَته   َعَصاِن   َغْيك مْ   ِمنْ   اأْلَْرض  ِف   َخِليَفيِت   َجَعْلت  ِإنْ   َأن ِ   ِقيلك مْ   ِف   َصاِدِقيَ   َوِإنْ   الدِ 

ت مْ  فَِإَذا  َوالتَ ْقِديس ِِبلتَ ْعِظيمِ  َأْمِري  َواتَ بَ ْعت مْ  َأطَْعت م وِن  ِفيَها َجَعْلت ك مْ   َعَرْضت  اَلِذينَ  َهؤ َلءِ  َأْْسَاء تَ ْعَلم ونَ  َل   ك ن ْ

 َغْي   َتك ون وا  َأنْ   َأْحَرى  ت وَجد  ملَْ   اَليِت   اْلَكائَِنة   اأْل م ور  ِمنْ   َمْوج ود  َغْي   ه وَ   ِبَا  ت مْ فَأَن ْ   ت َشاِهد وهَن مْ   َوأَنْ ت مْ   َعَلْيك مْ 

 (195)    .َعاِلِميَ 

 الناس،  أبو  أنت:    فيقولون  آدم   فيأتون   ،   ربنا  إىل  استشفعنا  لو:    فيقولون   القيامة   يوم  املؤمنون   جيتمع  - (

 من   يرُينا  حّت   ربك  عند   لنا  فاشفع  ،  شيء   كل  أْساء   وعلمك  ،  مَلئكته  لك  وأسجد   ،   بيده  للا  خلقك

 أهل   إىل   للا   بعثه   رسول  أول   فإنه ،   نوحا  ائتون   ،   فيستحي   ذنبه   ويذكر  ،   هناكم  لست :    فيقول .    هذا   مكاننا

 ائتوا :    فيقول  فيستحي،   علم   به   ليه  ليس  ما  ربه  سؤاله  ويذكر  ،   هناكم  لست:    فيقول  فيأتون.    األرض

 فيأتونه .    التوراة  وأعطاه  للا   كلمه   عبدا  ،   موسى  ائتوا  ،   هناكم   لست :    فيقول  فيأتونه.    الرْحن  خليل 

 للا  عبد   عيسى  ائتوا:  فيقول  ربه  من  فيستحي   ،   نفس   بغي   النفس   قتل   ويذكر  ،   هناكم   لست :    فيقول 

 ما له   للا   غفر  عبدا  ،  وسلم   عليه  للا   صلى  ُممد  ائتوا  ،   هناكم   لست :   فيقول .   وروحه   للا  وكلمة   ،   ورسوله 
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 وقعت  رب  رأيت  فإذا  ،   يل  فيؤذن   رب  على  أستأذن  حّت  فأنطلق  ،  فيأتونن  ،  َتخر  وما  ذنبه  من   تقدم

 فأرفع.    تشفع  واشفع  ،   يسمع  وقل  ،   تعطه  وسل  ،   رأسك  ارفع:    يقال  ث   ،  للا   شاء  ما  فيدعن   ،  ساجدا

 رب   رأيت  فإذا  ،   إليه  أعود   ث   ،   اْلنة   فأدخلهم   حدا  يل   فيحد   ،   أشفع   ث   ،   يعلمنيه   بتحميد   فأْحده   ،   رأسي

 حبسه   من   إل  النار  ف   بقي  ما:    فأقول  الرابعة  أعود  ث  ،   اْلنة  فأدخلهم  حدا  يل  فيحد  أشفع  ث  ،  مثله  ،

 (.196( ) اْللود   عليه  ووجب   ،  اْلق ْرَءان

 ،  هذا  مكانِنا  من  ي رَُينا  حّت   ربنا  إىل   استْشَفْعنا  لو :    فيقولون   ،   كذلك   القيامةِ   يومَ   املؤمني   للا    جيمع  )  -

 أْساءَ   وعَلَمك   ،   مَلئكَته   لك   وأسجدَ   ،   بيِده  للا    خلَقك   ،   الناسَ   ترى   أما   ،   آدم    َّي :    فيقولون   آدمَ   فيأتون

ء  كل ِ   .(197...( )   ه َناك مْ   لست  :    فيقول   ،   هذا  مكاننا  من  ي رَُينا  حّت  رب ِنا  إىل  لنا  اشفع  ،   شي 

 ِمن  فأراَحنا   ،   رب ِنا  إىل  استشَفْعنا   َلو   فيقولونَ   بِهِ   يلهمونَ   أو  بذِلكَ   فيَ ه م ونَ   ،   القيامةِ   يومَ   املؤمنونَ   جيتمع  )  -

 وعَلَمكَ  مَلِئَكَته    َلكَ  وأسجدَ  بيِدهِ  اّلَل   خلَقكَ  الَناسِ  أبو أنتَ :   آدم   َّي  فيقولونَ :  آدمَ  فيأتونَ  ، َهذا َمكاننا

 .(198...( ) شيء    كلَ   أْساءَ 

 وجلَ   عزَ   رب ِنا  إىل  استشفعنا  لوِ   فيقولونَ   بهِ   يلهمونَ   أو   بذِلك   فَيهتم ونَ   القيامةِ   يومَ   املؤمنونَ   جيتمع  )  -

 مَلِئكَته   َلك  وأسجدَ   بيِده   اّلَل    خلَقك   الَناسِ   أبو  أنتَ   آدم    َّي  فيقولونَ   آدمَ   فيأتونَ   هذا  َمكانِنا  من   فأراحنا

 .(199...( )    هناكم  لست    فيقول   هذا  َمكانِنا من   يرَُينا  حَّت   ربِ كَ   عندَ  لنا  فاشفع  شيء    كل ِ   أْساءَ   وعَلَمك 
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 ( 32  البقرة( )اْْلَِكيم    اْلَعِليم    أَْنتَ   ِإَنكَ   َعَلْمتَ َنا  َما  ِإَل   لََنا  ِعْلمَ  َل   س ْبَحاَنكَ   قَال وا)  

يط  َأنْ   تَ َعاىَل   ّلِلَِ   اْلَمََلِئَكة  ِمنْ   َوتَ ْنزِيه  تَ ْقِديس  َهَذا ًئا  يَ ْعَلم وا  َوَأنْ   َشاءَ   ِبَا  ِإَل   ِعْلمه  ِمنْ   ِبَشْيء    َأَحد   ُيِ   ِإَل   َشي ْ

 اْلَعِليم   َأيْ "    اْْلَِكيم  اْلَعِليم   أَْنتَ   ِإَنك   َعَلْمتَنا   َما   ِإَل   لََنا   ِعْلمَ   َل   س ْبَحانك "    قَال وا  َوهِلََذا   تَ َعاىَل   اّللَ   َعَلَمه مْ   َما

 َواْلَعْدل   َذِلكَ   ِف   اْلِْْكَمة   َلك   َتَشاء  َما  َوَمْنعك   َتَشاء  َما  تَ ْعِليمك   َوِف   َوَأْمرك   َخْلقك   ِف   اْْلَِكيم  َشْيء  ِبك ل ِ 

 م َلْيَكة   َأِب   ِاْبن   َعنْ   َحَجاج   َعنْ   ِغَياث   ْبن  َحْفص   َحَدثَ َنا  اأْلََشج    َسِعيد   أَب و  َحَدثَ َنا:    َحاِت   َأِب   ِاْبن  قَالَ .    الَتام  

 َل   ِعْنده   َوَأْصَحابه   لَِعِلي     ع َمر   قَالَ :    قَالَ   ث َ   الس وء  َعنْ   نَ ْفسه   اّللَ   تَ ْنزِيه   قَالَ .    اّللَ   س ْبَحان :    َعَباس   ِاْبن  َعنْ 

َناَها   َقدْ   اّللَ   ِإَل   ِإلَه .   ت  َقال   َأنْ   َوَأَحبَ   َوَرِضيَ َها  لِنَ ْفِسهِ   اّللَ   َأَحبَ َها   َكِلَمة   َعِلي    لَه    فَ َقالَ   اّللَ   س ْبَحان   َفَما   َعَرف ْ

 قَالَ   اّللَ   س ْبَحان   َعنْ   ِمْهَران   ْبن  َمْيم ون   رَج ل   َسَألَ   قَالَ   َعِدي    ْبن  الَنْضر   ْبن  ف َضْيل  َحَدثَ َنا  َأِب   َوَحَدثَ َنا   قَالَ 

 .(200)  الس وء  ِمنْ  ِبهِ   َوُي َاَشا  بِهِ   اّلَل    ي  َعَظم  ِاْسم

ه مْ   آَدم    َّيَ   قَالَ )  َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   َغْيبَ   َأْعَلم    ِإن ِ   َلك مْ   َأق لْ   َأملَْ   قَالَ   ِبَِْْسَائِِهمْ   أَنْ َبَأه مْ   فَ َلَما   ِبَِْْسَائِِهمْ   أَنِْبئ ْ

ت مْ   َوَما   ت  ْبد ونَ   َما  َوَأْعَلم    (33  البقرة ( )َتْكت م ونَ   ك ن ْ

ه مْ   آَدم   َّيَ   قَالَ "    تَ َعاىَل   قَ ْوله   الَسَماَوات  َغْيب   َأْعَلم   ِإن ِ   َلك مْ   َأق لْ   َأملَْ   قَالَ   ِبَِْْسَائِِهمْ   أَنْ َبَأه مْ   فَ َلَما  ِبَِْْسَائِِهمْ   أَنِْبئ ْ

ت مْ   َوَما  ت  ْبد ونَ   َما  َوَأْعَلم  َواأْلَْرض  أَْنتَ   ِميَكائِيل  أَْنتَ   ِجِْبَائِيل  أَْنتَ   قَالَ   َأْسَلمَ   ْبن   زَْيد  قَالَ "    َتْكت م ونَ   ك ن ْ

ه مْ   آَدم  َّيَ   قَالَ "    اّللَ   قَ ْول  ِف   جم َاِهد   َوقَالَ .    اْلغ َراب  بَ َلغَ   َحَّت   ك ل َها  اأْلَْْسَاء  َعَددَ   َحَّت   ِإْسَراِفيل  ِبَِْْسَائِِهمْ   أَنِْبئ ْ

 َظَهرَ   فَ َلَما  َذِلكَ   حَنْو َوقَ َتاَدة  َواْلََْسن  ج َبْي   ْبن  َسِعيد   َعنْ   َور ِويَ   َشْيء   ك ل    َواْسم َواْلغ َراب   اْْلََماَمة   ِاْسم   قَالَ "  
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 تَ َعاىَل   اّللَ   قَالَ   اأْلَْشَياء  َأْْسَاء  ِمنْ   تَ َعاىَل   اّللَ   َعَلَمه    َما  َسْرده  ِف   اْلَمََلِئَكة  َعَلى  الَسََلم  َعَلْيهِ   آَدم  َفْضل

ت مْ   َوَما  ت  ْبد ونَ   َما   َوَأْعَلم   َواأْلَْرض  الَسَماَوات   َغْيب   َأْعَلم   ِإن ِ   َلك مْ   َأق لْ   َأملَْ "    لِْلَمََلِئَكةِ   َأملَْ   َأيْ "    َتْكت م ونَ   ك ن ْ

"   َوَأْخَفى  السِ ر    يَ ْعَلم  فَِإنَه    ِِبْلَقْولِ   ََتَْهر  َوِإنْ "    تَ َعاىَل   قَالَ   َكَما  َواْْلَِفي    اِهرالظَ   اْلَغْيب   َأْعَلم  َأن ِ   ِإلَْيك مْ   أَتَ َقَدم

 َواأْلَْرض   الَسَماَوات  ِف   اْْلَْبء  خي ْرِج  اَلِذي  ّلِلَِ   َيْسج د وا  َأَل "    ِلس َلْيَمان  قَالَ   أَنَه    اهْل ْده د  َعنْ   ِإْخَبارًا  قَالَ   وََكَما

 ت  ْبد ونَ   َما  َوَأْعَلم"    تَ َعاىَل   قَ ْوله   ِف   َوِقيلَ "    اْلَعِظيم  اْلَعْرش   َرب    ه وَ   ِإَل   ِإلَه  َل   اّللَ   ت  ْعِلن ونَ   َوَما   خت ْف ونَ   َما  َويَ ْعَلم

ت مْ   َوَما ت مْ   َوَما  ت  ْبد ونَ   َما  َوَأْعَلم"    َعَباس   ِاْبن   َعنْ   الَضَحاك  فَ َرَوى  ذََكْرَنه    َما  َغْي "    َتْكت م ونَ   ك ن ْ " َتْكت م ونَ   ك ن ْ

 َعنْ   الس دِ ي    َوقَالَ .    َواِلْغرِتَار   اْلِكِْب   ِمنْ   نَ ْفسه   ِف   ِإْبِليس  َكَتمَ   َما  يَ ْعِن   اْلَعََلنَِية  َأْعَلم  َكَما  السِ ر    َأْعَلم  قَالَ 

"   قَ ْوهلمْ   قَالَ   الَصَحابَة   ِمنْ   َنس   َوَعنْ   َمْسع ود  ِاْبن   َعنْ   م َرة  َوَعنْ   س َعَبا  ِاْبن  َعنْ   َصاِلح   َأِب   َوَعنْ   َماِلك   َأِب 

َماء  َوَيْسِفك  ِفيَها  ي  ْفِسد   َمنْ   ِفيَها  َأََتَْعل   ت مْ   َوَما"    أَْبد وا  اَلِذي  فَ َهَذا  اآْليَة"    الدِ   َأَسرَ   َما  يَ ْعِن "    َتْكت م ونَ   ك ن ْ

 َذِلكَ   َواْخَتارَ .    َوالثَ ْوِري    َوالَضَحاك   َوالس دِ ي    َوجم َاِهد  ج َبْي   ْبن  َسِعيد   قَالَ   وََكَذِلكَ   اْلِكِْب   ِمنْ   نَ ْفسه   ِف   ِإْبِليس

 ِمْنه    َأْعَلم  ك َنا  ِإَل   َخْلًقا  رَب  َنا  خَيْل ق   ملَْ   قَ ْوهلمْ   ه وَ   َوقَ َتاَدة  َواْلََْسن   أََنس  ْبن   َوالَربِيع  اْلَعالَِية  أَب و  َوقَالَ   َجرِير  ِاْبن 

ت مْ   َوَما   ت  ْبد ونَ   َما   َوَأْعَلم "    أََنس  ْبن  الَربِيع  َعنْ   الَراِزي    َجْعَفر   أَب و  َوقَالَ :    ِمْنه    َعَلْيهِ   َوَأْكَرم  َفَكانَ "    َتْكت م ونَ   ك ن ْ

َماء  َوَيْسِفك  ِفيَها  ي  ْفِسد   َمنْ   ِفيَها  َأََتَْعل  :    قَ ْوهلمْ   ه وَ   أَْبَدْوا  اَلِذي  َلنْ   قَ ْوهلمْ   بَ ْينهمْ   َكَتم وا  اَلِذي  وََكانَ .    الدِ 

 َجرِير   ِاْبن   قَالَ   َواْلَكَرم  اْلِعْلم   ِف   آَدم  َعَلْيِهمْ   َفَضلَ   اّللَ   َأنَ   فَ َعَرف وا.    َوَأْكَرم   ِمْنه    َأْعَلم   ك َنا  ِإَل   َخْلًقا  رَب  َنا  خَيْل ق

 اّللَ   فَ َقالَ :    َوآَدم  اْلَمََلِئَكة  ِقَصة   ِف   َأْسَلمَ   ْبن   زَْيد  ْبن  الَرْْحَن   َعْبد   َعنْ   َوْهب  ْبن اِ   َحَدثَ َنا  ي ون س  َحَدثَ َنا

 َقدْ   ِعْنِدي  َهَذا   ِفيَها  لِي  ْفِسد وا  َأْجَعله مْ   َأنْ   َأَرْدت  ِإََنَا   ِعْلم   َلك مْ   فَ َلْيسَ   اأْلَْْسَاء  َهِذهِ   تَ ْعَلم وا  ملَْ   َكَما   لِْلَمََلِئَكةِ 

 أَلَْمأَلَنَ "    اّللَ   ِمنْ   َسَبقَ   َوَقدْ   قَالَ   ي ِطيعِن   َوَمنْ   يَ ْعِصيِن   َمنْ   ِفيَها  َأْجَعل   َأن ِ   َعْنك مْ   َأْخَفْيت   َفَكَذِلكَ   َعِلْمته
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 آَدم  اّللَ   َأْعَطى   َما  رََأْوا  فَ َلَما   قَالَ   يَْدر وه    َوملَْ   َذِلكَ   اْلَمََلِئَكة   تَ ْعَلم  َوملَْ   قَالَ "    َأمْجَِعيَ   َوالَناس  اْْلَِنة   ِمنْ   َجَهَنم

َوال  َوَأْوىَل   َجرِير  ِاْبن  َوقَالَ .    ِِبْلَفْضلِ   لَه    َأقَ ر وا  اْلِعْلم   ِمنْ   قَ ْوله   َمْعَن   َأنَ   َوه وَ   َعَباس   ِاْبن   قَ ْول   َذِلكَ   ِف   اأْلَق ْ

ت مْ   َوَما .    ِِبَْلِسَنِتك مْ   َتْظَهر ونَه    َما  َواأْلَْرض   الَسَماَوات  َغْيب   ِعْلِمي  َمعَ   َوَأْعَلم "    ت  ْبد ونَ   َما  َوَأْعَلم : "    تَ َعاىَل   ك ن ْ

 قَ ْوهلمْ   ِِبَْلِسَنِتِهمْ   َأْظَهر وه    َواََلِذي   َوَعََلنَِيتك مْ   َسَرائِرك مْ   ِعْنِدي   َسَواء  َشْيء  َعَليَ   خَيَْفى   َفََل   أَنْ ف سك مْ   ِف   خت ْف ونَ 

 َأَواِمره ِف  اّللَ  َعَلى اْلََِْلف  ِمنْ  ِإْبِليس َعَلْيهِ   م ْنَطِوَّيً  َكانَ  َما  َيْكت م ونَ  َكان وا َواََلِذي ِفيَها ي  ْفِسد َمنْ   ِفيَها َعل  َأَتَْ 

 اْلبَ ْعض  َأوْ   اْلَواِحد  ق ِتلَ   َوِإََنَا  َوه زِم وا  اْْلَْيش  ق ِتلَ   اْلَعَرب  تَ ق ول   وََكَما  َذِلكَ   َوَصحَ   قَالَ .    طَاَعته  َعنْ   َوالَتَكِب  

"   تَ َعاىَل   قَالَ   َكَما   مجَِيعهمْ   َعنْ   اْْلََِب   َُمَْرج   َواْلَمْقت ول   ِمْنه    اْلَمْهز وم   َعنْ   اْْلََِب   فَ َيْخر ج  اْلبَ ْعض   َأوْ   اْلَواِحد   َوه زِمَ 

 قَ ْوله   وََكَذِلكَ   قَالَ   مَتِيم  َبِن   ِمنْ   َواِحًدا  َكانَ   ِإََنَا   َنَدى  اَلِذي   َأنَ   ذََكرَ "    اْْل ج َرات   َورَاء   ِمنْ   ي  َناد وَنك   اَلِذينَ   ِإنَ 

ت مْ   َوَما  ت  ْبد ونَ   َما َوَأْعَلم"    . (201)    "َتْكت م ونَ   ك ن ْ

 قد   يكون   املَلئكة  على  وميزه   األْساء  آدم  علم  حي  وتعاىل  سبحانه  للا  إن  نقول   :(202)   الشعراوي  يقول

 وقدرات .  نور  من   ُملوقون  واملَلئكة  طي،  من  ُملوق  فآدم(.  العلم)  أعلى   عنصر(  آدم)   األدىن  ذلك   أعطى

 يعطي   الذي  هو  وحده  وتعاىل  سبحانه  للا   ولكن .  األعلى  من   أكثر   شيئا  األدىن  تعطي  أن  تستطيع  ل  البشر

 ونيب،  ملك   وهو   سليمان  َتد   ولذلك   .سبحانه  هو   بقدرته   ولكن   بقدراتنا  ليس  َنخذه   ما   أن   ليذكرن   ذلك

 ِبا   أحطت ):  لسليمان  ليقول   اهلدهد   أيت .  خلقه  عن  وميزه.  بعده  من  ألحد   ينبغي  ل   ملكا   تعاىل  للا   أعطاه

 سليمان   به   ُيط   مل   ِبا  ُمدود   ضعيف  طائر  وهو   اهلدهد  ُييط   كيف .     ( يقي  بنبأ  سبأ   من  وجئتك   به   حتط   مل

 أيت   ولذلك.  خلقه  من  الغرور  يكره..    وتعاىل  سبحانه  للا  ألن  واْلن؟  اإلنس  حكم   الذي  النيب  امللك   وهو
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 موسى   فيأت.  للا   من   هي   وإَنا.  بذاِتم  ليست   قدراِتم  كل   أن  مجيعا   ليعلموا  األعلى  عن  األدىن  متيز   آبية

 سبحانه   للا  خلق  وقد  يعلمه   يكن  مل   ما  الصاحل  العبد   وهو   اْلضر  من  فيعلم..    والنيب  الرسول  وهو

 البعض  وأن .  آدم  من   املسميات   هذه   أْساء  تتلقى  املَلئكة   وجعل   وجودها  نعرف   ل   كنا  وإن   املسميات 

 ألن .  اْللق   تعليم   عن  خيتلف   اْلالق  وتعليم .  السَلم  عليه   آلدم   األكرم   اْلالق   تعليم   وسيلة   عن  يتساءل

  ..املخلوقات   أْساء  من  الكون   ف ما  لكل  كلها املسميات  أْساء  آدم قلب ف يقذف .  إهلاما  ي عل م    اْلالق 

 على   نتعرف   وهكذا..    ذلك  بعد  التعليم   ف  ويتقدم.  األفعال  يعرف   أن  يستطيع املسميات  يتعلم   أن  وبعد

 عن  لنجيب   نتوقف   وهنا  .األْساء  آدم   علمت   وتعاىل   سبحانه   للا   قدرة   وطَلقة .  للكَلم  األوىل  النشأة

 سيستجد  ما   أْساء  فيها  كان  فهل.  كلها  األْساء  آدم   علم   قد  وتعاىل  سبحانه  للا   كان   إذا:  األول:  سؤالي

 ويستخدمها  الوجود  أولوَّيت  ف إليها ُيتاج اليت األْساء آدم  تعلم لو حّت إنه: نقول العامل؟ ف  ُمرتعات من

 املقدمات  من  األْساء  هذه   يستخدمون   آدم  أولد  فإن   جديد،   جد   فإذا.  األرض  على   حياته   متطلبات   ف

 من  جاءت   وإَنا .  فراغ  من  َتت   مل   اللغة   على   تدخل  أْساء  من  الوجود  ف   جيد    فما .  تعلموها  اليت  واألْساء

 من  أصله   أن   َتد   أصله   إىل   اآلن   أعدته   لو  الكون هذا  ف   شيء   كل   كذلك    .ِبا  وتكتب   ِبا   تنطق  اليت  اللغة 

 ولو.  وتعاىل  سبحانه  للا   خلقه  األول  اإلنسان  أن  إىل  تصل   أن  لبد  أصلها  إىل  البشرية   أعدت  فلو.  للا

 من   أليس.  األول  املعلم  علم   الذي  من..    لك  نقول .  معلم  إىل  ُيتاج  علم  وكل .  أصله  إىل   العلم  أعدت 

 علم   فالذي   إذن..  لبنيه  األول  املعلم   هو  آدم  وكان.  وتعاىل  سبحانه  للا  علمه   ِبعلم  بدأ  العلم  أن  البديهي

 السؤال أيت..  وهكذا ألولدهم علموها وهم ، ألولده  علمها  آدم و. وتعاىل  سبحانه للا هو آلدم األْساء

  واأللسنة؟  اللغات  من   ألوان  هناك  وأصبح  األرض   على  اللغات  اختلفت   ملاذا:  الثان
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 بعضها   من   تقرتب  البشر  من   جمموعة  كل  جعل  األرض  على  اإلنسان  وانتشار  التاريخ  فرتات  تنوع   أن   نقول

 من مأخوذة  واإليطالية واإلجنليزية فالفرنسية. قدَية لغة من  مأخوذة موجودة  لغة  وكل. واحدة لغة  هلا لتكون

 اللغة   صاحب   العرب  العامل  ِبا   يتكلم   اليت  واللهجات .  العربية  ِبللغة   عَلقة   هلما  والسرَّينية  والعِبية .  الَلتينية

. السودانية  أو   املصرية  اللهجة  عن   ُمتلفة  َتدها  مثَل  املغرب  أو  اْلزائر  هلجة  أن  حّت  ،   ختتلف  الواحدة

 ِبا  نزل  اليت  لغة ال  هي   األصل   ف  مجيعا  هؤلء  ولغة   بعضا،   بعضنا  فهم  العربية  ِبللغة   تكلمنا  إذا  ولكننا

 بعضها  العربية  البَلد  انعزلت  العرب  على  مر  الذي  التارخيي  الوهن   فرتات   ف  ولكن.  العربية  وهي  ؛اْلق ْرَءان

 .املختلفة  اللهجات  بي   التفاهم  فيسقط.  اجتماعي   كمظهر  اللغة  أيخذ جمتمع كل  ومضى   بعض   عن

 هؤلء  ِبْساء  أنبئون"  هلم   وقال  املَلئكة  على   عرضها  ث.  كلها  األْساء  آدم  وتعاىل  سبحانه  للا  علم  وهكذا

 جعل  ث.   للمَلئكة  يعطه  مل  علما  وأعطاه.  العلم   ف  آدم  كرم  وتعاىل  سبحانه  للا  أن  أي  ؟"صادقي  كنتم  إن

 ما يفعل  وتعاىل؛ سبحانه للا  قدرة طَلقة  على دليل وهذا. يعرفوها مل مسميات   أْساء يعلمهم  الذي  هو آدم

 هذا  نقرب   ولكي.  وحده  للا  بفعل  إل  يتم   ل (  املَلئكة)  األعلى   عن (  آدم)  األدىن  متييز   إن.   كونه  ف  يشاء

 يعينه   قوي   إنسان  هناك  كان  وإذا.  يقدر  ل ..    ثقيَل   ْحَل   ُيمل   أن   يريد   ضعيفا  إنسان   أن  هب :  العقول  إىل

 أن  يستطيع   الذي   أما.  عنه  ُيمل   ِبن   يعينه   ولكن   اْلمل،   هذا   ليحمل   قوته   من  يعطيه   أن  يستطيع   ل   فإنه

 يستطيع   ل  فاإلنسان..    وتعاىل   سبحانه  للا   فهو   الثقيل   اْلمل   هذا   ُيمل   أن   َيكنه  قوَّي   الضعيف   هذا   جيعل 

 . ضعيفا  والقوي   قوَّي الضعيف  جيعل  أن  على  القادر  هو   وحده  للا   ولكن .  قوته  من  آخر إنسان  يعطي  أن

 ومَنا  ،  العرشِ   ْحلة    ومنِ ا  ،  املقَربونَ   املَلِئَكة    منِ ا  ربَنا  َّي  املَلِئَكة    قالت:    قالَ   عمر و   بنَ   اّللَِ   عبدَ   أنَ )  -

 فاجعل  ،  الد نيا  هَل م   فجعلت  آدم  َبن   َخلقتَ   ،  نفرت     ول   نسأم    ل   والَنهارَ   اللَيلَ   نسبِ ح    وحنن    ،  الكاتِبيَ   الكرام  
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 من  ذر ِيَةِ  صاِلحَ  أجعلَ  لن :  جَلل ه   جلَ  فقالَ .   ذِلكَ  مثلَ   فقالوا املسألةَ  فأجَهدوا  عادوا ثَ  قالَ  ،  اآلخرةَ  لَنا

 (.203) (  َفكانَ  ك ن  َله    قلت    كَمن  بيديَ   خلقت  

 وخطابه لعيسى عليه السالم يوم القيامة   بعض كالم هللاِ :   بعالفرع السا

 َما   س ْبَحاَنكَ   قَالَ   اّللَِ   د ونِ   ِمنْ   ِإهَلَْيِ   َوأ مِ يَ   اختَِذ وِن   لِلَناسِ   ق  ْلتَ   أَأَْنتَ   َمْرميََ   اْبنَ   ِعيَسى  َّيَ   اّلَل    قَالَ   َوِإذْ )  -

 ِإَنكَ  نَ ْفِسكَ  ِف  َما  َأْعَلم   َوَل   نَ ْفِسي ِف  َما  تَ ْعَلم   َعِلْمَته   فَ َقدْ   ق  ْلت ه   ك ْنت    ِإنْ  ِبَق    يل  لَْيسَ  َما  َأق ولَ  َأنْ  يل  َيك ون  

 (.   116 املائدة( )اْلغ ي وبِ   َعََلم    أَْنتَ 

 َيكننا  ما  كل.   العربي ة  ِبلل غة  سيكون   القيامة  يوم  لعيسى  وسؤاله  هذا  اّلل    كَلم  أن    يزعم   أن  ألحد  َيكن   ل

 : )َوَما عربي اً  نزل  الذي  اْلق ْرَءان ف  آية  وجعله  عربي ا  هذا كَلمه ( صي  ) جعل  قد وتعاىل  سبحانه  اّلل   أن   قوله 

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا ( اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    َوه وَ   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي   َيَشاء    َمنْ   اّلَل    فَ ي ِضل    هَل مْ   لِي  َبيِ 

 (. قوِمهِ   بِل َغةِ   إَل   نبيًّا   تعاىل  للا    يبعثِ   مل: )اْلديث  وف    (.4  إبراهيم)

َاِطب  ُمَا  أَْيًضا  َهَذا  : "  (204)   تفسيه  ف  كثي  ابن   أورد  وقد  َعَلْيهِ   َمْرميَ   ِاْبن   ِعيَسى  َوَرس وله  َعْبده  بِهِ   اّللَ   خي 

 لِلَناسِ  ق  ْلت  أَأَْنتَ "  َمْرميَ   ِاْبن  ِعيَسى   َّيَ  اّللَ  د ون  ِمنْ   ِإهَلَْيِ  َوأ م ه  ِاخَتََذه   َمنْ   ِبَْضَرةِ   اْلِقَياَمة يَ ْوم لَه   قَاِئًَل  الَسََلم

 قَالَه    َهَكَذا  اأْلَْشَهاد  ر ء وس   َعَلى  َوتَ ْقرِيع  َوتَ ْوبِيخ  لِلَنَصاَرى   َِتِْديد  َوَهَذا"    اّللَ   د ون   ِمنْ   ِإهَلَْيِ   َوأ مِ يَ   ِاختَِذ وِن 

َفع    يَ ْوم    َهَذا  اّلَل    قَالَ )   : تَ َعاىَل   بَِقْولِهِ   َذِلكَ   َعَلى   َواْسَتَدلَ   َوَغْيه   قَ َتاَدة   ََتِْري  َجَنات    هَل مْ   ِصْدق  ه مْ   الَصاِدِقيَ   يَ ن ْ

ه مْ   اّلَل    َرِضيَ   أَبًَدا  ِفيَها  َخاِلِدينَ   اأْلَهْنَار    حَتِْتَها  ِمنْ    ل(.   119  املائدة)  (اْلَعِظيم    اْلَفْوز    َذِلكَ   َعْنه    َوَرض وا  َعن ْ

 ! العربي ة  ِبلل غة القيامة  يوم   سيكون  هذا   اّلل    كَلم   أن    يزعم   أن  ألحد   َيكن
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 : وكذلك اآلَّيت

قًا  ِإلَْيك مْ   اّللَِ   َرس ول    ِإن ِ   ِإْسَرائِيلَ   َبِن   َّيَ   َمْرميََ   اْبن    ِعيَسى  قَالَ   َوِإذْ )  - ًرا  التَ ْورَاةِ   ِمنَ   يََديَ   َبْيَ   ِلَما  م َصدِ   َوم َبشِ 

إن  عيسى (.   6الصف  ( )م ِبي    ِسْحر    َهَذا   قَال وا  ِِبْلبَ يِ َناتِ   َجاَءه مْ   فَ َلَما   َأْْحَد    اْْس ه    بَ ْعِدي   ِمنْ   أيَِْت   ِبَرس ول  

السَلم مل خياطب   عربي ة  ِإْسَرائِيلَ   َبِن عليه  بلغة  ينزل  عربي ة، واإلجنيل مل  واإلجنيل  ف األصل بعض   .   بلغة 

وعليه، .   قبل أن ُير فه النصارى  من  كَلم للا قبل أن ينز ل على عيسى ، وحي نز له على عيسى، وكذلك

ًرا )فإن  البشارة ِبحمد   الكَلم  نفس ه أوحاه  اّلل   :  هي من كَلم اّلل  (  َأْْحَد    اْْس ه    بَ ْعِدي   ِمنْ   أيَِْت   ول  ِبَرس    َوم َبشِ 

إىل عيسى عليه السَلم ف اإلجنيل الذي مل ينزل بلغة العرب ، وقد أوحى للا  سبحانه  بنفس اآلية إىل ُممد 

اْلواب !   رسله كان ِبلل غة العربي ة ؟  فهل كَلم اّلل  أصَل ، وقبل إنزاله على أي  من .   ولكن ِبللغة العربية

 . ، وليس بلغات البشرَشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ (  أي قبل تنز له)أن  كَلم اّلل  ف أصله  

نَ ه مْ   ر َْحَاء    اْلك َفارِ   َعَلى   َأِشَداء    َمَعه    َواَلِذينَ   اّللَِ   َرس ول    ُم ََمد  )  - تَ غ ونَ   س َجًدا  ر َكًعا  تَ َراه مْ   بَ ي ْ  اّللَِ   ِمنَ   َفْضًَل   يَ ب ْ

جْنِيلِ  ِف   َوَمثَ ل ه مْ  التَ ْورَاةِ  ِف  َمثَ ل ه مْ   َذِلكَ  الس ج ودِ  أَثَرِ  ِمنْ  و ج وِهِهمْ   ِف   ِسيَماه مْ  َوِرْضَوانً   َشْطأَه   َأْخَرجَ  َكَزرْع   اإْلِ

 َوَعِمل وا  آَمن وا   اَلِذينَ   اّلَل    َوَعدَ   اْلك َفارَ   ِِبِم    لَِيِغيظَ   الز رَاعَ   ي  ْعِجب    س وِقهِ   َعَلى  فَاْستَ َوى   فَاْستَ ْغَلظَ   فَآَزرَه  

ه مْ  الَصاِْلَاتِ  إن  التوراة واإلجنيل مل ينزل بلغة عربي ة، ومها ف األصل  (.  29 الفتح( )َعِظيًما َوَأْجًرا  َمْغِفَرةً   ِمن ْ

 . عيسى   على  أنزلهالذي    كَلم للا  على موسى، واإلجنيل  هلأنز الذي  كَلم للا    هيالتوراة    أي )كَلم للا  

الصفةالتوراة واإلجنيل مها  و  املنز ل؛ كان هلما هذه  اليهود والنصارى  من   من كَلم للا  أن ُير فهما    (.قبل 

وال ذين    َمَعه    َواَلِذينَ   اّللَِ   َرس ول    ُم ََمد   التوراة واإلجنيل   وهاهو.   العرب  بلغة  ينزل  ملأثبت للا  هلم مثَل ف 

 التَ ْورَاةِ   ِف  َمثَ ل ه مْ : ).. نفس املثل    َمَعه    َواَلِذينَ   اّللَِ   َرس ول   َحَمد يثبت مل  (  ُممد  على  املنزل   للا   كَلم )  اْلق ْرَءان
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جْنِيلِ   ِف   َوَمثَ ل ه مْ  هل كَلم اّلل  أصَل ، وقبل إنزاله :    هو  يتكر ر  ال ذي  والس ؤال.   العرب  بلغة  ولكن..(    اإْلِ

أي قبل تنز له بلغة القوم )اْلواب قطعاً هو أن  كَلم اّلل  ف أصله  !   على أي  من رسله كان ِبلل غة العربي ة ؟

 . َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ (  املخاطبي ِبلوحي

 وكالم َّللّا  هللاِ : بعض  صفات   ثامنالفرع ال

الذاتي ة ،   اّلل   الر حيم من صفات  أن  الكمال والَلهناية.   نعلم   بلغت  أنزَل للا  من رْحته  وصفاته  ما وقد 

 وتسعون   وتسعة  .    بينهم  اْللق    يرتاحم    ِبا  رْحة    فمنها.    رْحة    مائةَ   هللِ   إنترتاحم به اْلَلئق : )يكفي ألن  

 .  (205) (  القيامةِ   ليومِ 

 ي ْشِركْ   َوَمنْ   َيَشاء    ِلَمنْ   َذِلكَ   د ونَ   َما   َويَ ْغِفر    بِهِ   ي ْشَركَ   َأنْ   يَ ْغِفر    َل   اّللََ   ِإنَ نعلم  أن الغفور من صفات اّلل  : )

 ِلَمنْ   َذِلكَ   د ونَ   َما  َويَ ْغِفر    بِهِ   ي ْشَركَ   َأنْ   يَ ْغِفر    َل   اّللََ   ِإنَ ( ، واآلية : )48( )النساء  َعِظيًما ِإَْثًا  اْفرَتَى   فَ َقدِ   ِِبّللَِ 

( .  إن  هذا القدر من املغفرة لعظيم ، حّت 116( )النساء  بَِعيًدا  َضََلًل   َضلَ   فَ َقدْ   ِِبّللَِ   ي ْشِركْ   َوَمنْ   َيَشاء  

 فلما ) ...  أن  البشر ل يستطيعون تصو ره.  وقد أمر اّلل   املؤمني أن يتغافروا فيما بينهم، وف اْلديث:  

:   وفقرِه   منه   لقرابِته   أ اثثةَ   بنِ   ِمْسَطح    على   ي نفق    وكان  عنه  للا  رضي  الصديق    بكر    أبو  قال  براءت   ف  للا    أنزلَ 

 ِمْنك مْ   اْلَفْضلِ   أ ول و  أيََْتلِ   َوَل )   للا    فأنزلَ   قال  ما  لعائشةَ   قال   الذي  بعدَ   أبًدا  شيًئا  ِمْسَطح    على  أ نفق    ل   وللاِ 

ب ونَ  َأَل  َوْلَيْصَفح وا َوْليَ ْعف وا اّللَِ  َسِبيلِ  ِف   رِينَ َواْلم َهاجِ  َواْلَمَساِكيَ   اْلق ْرَب  أ ويل  ي  ْؤت وا َأنْ  َوالَسَعةِ   اّلَل   يَ ْغِفرَ  َأنْ  حتِ 
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 ي نفق    كان   اليت  النفقةِ   إىل  فرجع.    يل   للا    يغفرَ   أن  أ حب    إن  وللِا،   بلى :  بكر    أبو  قال (  رَِحيم    َغف ور    َواّلَل    َلك مْ 

 . (206) ..(    .   أبًدا  منه أنزع ها  ل  وللا :    وقال  عليه 

) :  ألَلهنائي ي  وملكه   رزقه   نم قد رزق اْلَلئق ف اْلياة الدنيا جبزء يسي    الر ز اق  أن  للا ومثال  آخر، وهو  

 كل   فأعطيت  .  فسألون  واحد    صعيد    ف   قاموا .    وِجَنكم   وإنَسكم .    وآخرَكم   أَوَلكم   أنَ   لو!    عبادي   َّي   ...

 . (207) (  ....   البحرَ   أ ْدِخلَ   إذا  امِلْخَيط   ينقص    كما  إل  عندي  ُما  ذلك  نقص   ما.  مسألَته  إنسان  

 وِبلكيفي ة .   الواسع  للا  ملك إىل ِبلنسبة  تذكر تكاد ل اليت األرضي ة الكرة على  نعيش حنن :   مالك امللك

أرضي ة بنصف قطر نعيش على كرة  .     رسله  على  أنزله  الذي  للا   كَلم  من  يسي  جبزء  البشري ة    ِتتدي  ذاِتا

(6378.1 km   وقطر اجملموعة الشمسي ة حوايل ، )الشمس هي جنم من مليون كيلومرت .     8,000

(.    - Milky Wayضمن مليارات النجوم املوجودة داخل جمر تنا ) جمر ة درب الت بانة أو الطريق الل بن 

؛ علما أن  الضوء يسي مسافة سنة ضوئي ة  120,000 - 100,000يقد ر قطر جمر ة درب الت بانة ِبوايل 

كيلومرت ف   630  -552كيلومرت ف الثانية الواحدة.  ومع متد د الكون تسي جمر تنا بسرعة    300,000

ِبوايل   املرئي  الكون  قطر  ويقد ر    . ضوئي ة   93الثانية  سنة  مليار 

(n.wikipedia.org/wiki/Observable_universehttp://e).    قطر نصف  ويقدر 

 تريليون سنة ضوئي ة!.   7الكون ِبوايل  
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 َغْيب   َوّلِلَِ ).  (39-38، اآليتان 69( )اْلاقة س ت  ْبِصر ونَ  َل  َوَما*  ت  ْبِصر ونَ  ِبَا  أ ْقِسم   َفََل : )سبحانه يقول 

   ( 123  هود( )تَ ْعَمل ونَ   َعَما  بَِغاِفل    رَب كَ   َوَما  َعَلْيهِ   َوتَ وََكلْ   فَاْعب ْده    ك ل ه    اأْلَْمر    ي  ْرَجع    َوِإلَْيهِ   َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ 

 . (اْلَللي  تفسي) ِفيِهَما  َغابَ  َما  ِعْلم   َأيْ "  َواأْلَْرض  الَسَماَوات   َغْيب  َوّلِلَِ "

  (.تعلوها  وال يت  ْساء  كل    بي  مسافات  توجد )  وفتق   طباق  ْساوات سبع   به  حتيط    املرئي  الكون

 نبيا وِبحمد  ،  دينا وِبإلسَلم ،  رِب  ِبهلل رضي  من!   سعيد  أِب  َّي ) : مستوَّيت   وهي ،  الس ماوات  فوق   واْلن ة

 يرفع وأخرى: قال ث.   ففعل!  للا  رسول َّي .  علي  أعدها:   فقال.  سعيد أبو هلا فعجب اْلنة له وجبت  ،

 للا   رسول   َّي   ؟ هي  وما:    قال  ،  واألرض  السماء  يب  كما  درجتي  كل  بي  ما .    اْلنة   ف   درجة  مائة  العبد  ِبا

 . (208) (   للا سبيل  ف  اْلهاد . للا  سبيل  ف  اْلهاد:    قال!  

 -: والفردوس فوق ذلك كل ه

 للِا،  رسولَ   َّي:    فقالتْ   وسَلم   عليه  للا    صَلى   النيب ِ   إىل  أمه   فجاءت  غَلم،   وهو  بدر   يومَ   اْلارثة  أصيب )  -

: )   فقال   أصنع،   ما  تر   األخرى  تكن  وإن  وأحتسب،  أصِب   اْلنة   ف   يكن  فإن  من،  حارثة  منزلة   عرفت   قد

 (.209)   ( الفردوس   جنة   ف   وإنه  كثية،   جنان  إهنا  هي،   واحدة  جنة   أو   هبلت،   أو   وُيك،

 ،   سهم  غرب   أصابه  ،   بدر   يوم   حارثة  هلك   وقد  ،   وسلم  عليه   للا   صلى   للا  رسول  أتت   حارثة أم  أن )  -

 سوف  وإل  ،   عليه  أبك   مل اْلنة  ف  كان  فإن  ،  قليب   من   حارثة  موقع  علمت  قد  ،  للا  رسول  َّي:    فقالت

( . األعلى  الفردوس  لفي   وإنه  ،  كثية   جنان  إهنا  ؟   هي  واحدة أجنة  ،  هبلت  ) :هلا  فقال  ؟   أصنع  ما   ترى
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 من   قدم   موضع   أو  ،  أحدكم   قوس  ولقاب   ،   فيها وما   الدنيا  من  خي  روحة   أو  للا   سبيل   ف  غدوة: )    وقال

 ،   بينهما   ما  ألضاءت األرض   إىل   اطلعت  اْلنة  أهل  نساء  من امرأة   أن   ولو  ،   فيها  وما   الدنيا   من خي   ،  اْلنة

 . (210) (    .فيها  وما  الدنيا  من  خي  -  اْلمار  يعن  -  ولنصيفها  ،  رُيا   بينهما ما  وملألت 

 وِبلكيفي ة .     الواسع  للا   ملك  إىل  ِبلنسبة  تذكر  تكاد  ل  اليت  األرضي ة  الكرة  على  نعيش  حنن :    القول  أكر ر

بلسان القوم املخاطبي والَلهنائي( أنزله اّلل   وحيا    الَكِثي)  اّلل    كَلم  ِمنْ فقد أنزل للا على رسله قليًَل    ذاِتا

 . هلم  بي  ليِبلر سالة  

 :  كلمات اّلل 

:   فنزلت  ؟  فسألوه  ،   الروحِ   عن   سل وه  :    فقالوا  ،  الرجلَ   هذا  عنه  نسأل    شيًئا  أعطون:    لليهودِ   قريش    قالت)

 مل :    فقالوا  ،[85:    اإلسراء]  َقِليًَل   ِإَل   اْلِعْلمِ   ِمنَ   أ وتِيت مْ   َوَما  َربِ    َأْمرِ   ِمنْ   الر وح    ق لِ   الر وحِ   َعنِ   َوَيْسأَل وَنكَ 

 ق لْ :    فنزلت !    ؟   كثيًا  خيًا  أوتَ   فقد   التوراةَ   ي  ْؤتَ   ومن   ،  التوراةَ   أ وتينا   وقد   ،   قليًَل   إل   حنن  الِعلمِ   من  ن  ْؤتَ 

 َقِليل   التوراة  أن    اْلديث  يوض ح    . (211) (  [  109:    الكهف ]    اآلية    َربِ    ِلَكِلَماتِ   ِمَداًدا  اْلَبْحر    َكانَ   َلوْ 

إل  أن     والَلهنائي( أنزله اّلل   وحيا بواسطة جِبيل على رسوله موسى )عليه الس َلم(.   الَكِثي)  اّلل    كَلم   ِمنْ 

 اليهود قد حر فوا ف التوراة وبد لوا.

 ِمنْ   أ وتِيت مْ   َوَما "    اْلَقْول   ِِبََذا   ع ِنيَنا   َكْيف ,    ُم ََمد  َّيَ :    قَاَلتْ   اْليَ ه ود   َأنَ   اآْليَة   َهِذهِ   َسَبب  ِإنَ :    َعَباس  ِاْبن  قَالَ 

ْسَراء" ]    َقِليًَل   ِإَل   اْلِعْلم َيان   َأهَنَا  َوِعْندك,    َوَأْحَكامه  اّللَ   َكََلم  ِفيَها  التَ ْورَاة  أ وتِيَنا  َقدْ   َوحَنْن  [    85:    اإْلِ  تِب ْ
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,   اآْليَة  َهِذهِ   َونَ َزَلتْ (    َكِثي  ِمنْ   َقِليل   التَ ْورَاة: )    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  اّللَ   َرس ول   هَل مْ   فَ َقالَ   ؟  َشْيء  ك ل  

 اّللَ   َكََلم   َيْكت ب   َوه وَ ,    ِمْنه    َعَلْيهِ   الظَاِهر  ِبَدَللَةِ   اْستَ ْغَن   َُمْذ وف   اْلَكََلم  َهَذا   َوِف ( .   212)   َمَدنَِية   َواآْليَة

َفد   َوملَْ ,   اْلِمَداد  َذِلكَ   َولَنَ َفذَ ,    اأْلَْقََلم   تِْلكَ   لََتَكَسَرتْ ,   اْلِمَداد  َوِبَذِلكَ   اأْلَْقََلم   بِِتْلكَ   (.213)   اّللَ   َكِلَمات تَ ن ْ

يط   َل   اَليِت   الَتاَمة   وََكِلَماته   اْلع ََل   َوِصَفاته   اْْل ْسَن   َوَأْْسَائِهِ   َوَجََلله   وَِكِْبََِّيئِهِ   َعَظَمته   َعنْ   ُم ِِْبًا  تَ َعاىَل   يَ ق ول   ا ِبَِ   ُيِ 

 َعَلْيك   ثَ َناء  أ ْحِصي  َل "    الر س ل  َوَخاتَ   اْلَبَشر  َسيِ د  قَالَ   َكَما  َوِإْحَصائَِها  َكْتبَها  َعَلى  لَِبَشر    ِاطِ ََلع  َوَل   َأَحد

 بَ ْعده   ِمنْ   ََي د ه    َواْلَبْحر  َأْقََلم   َشَجَرة   ِمنْ   اأْلَْرض   ِف   َما  َأنَ   َوَلوْ "    تَ َعاىَل   فَ َقالَ "    نَ ْفسك   َعَلى   أَثْ نَ ْيت   َكَما   أَْنتَ 

َعة   ِمَداًدا  اْلَبْحر  َوج ِعلَ   َأْقََلًما  ج ِعَلتْ   اأْلَْرض   َأْشَجار  مجَِيع   َأنَ   َوَلوْ   َأيْ "    اّللَ   َكِلَمات  نَِفَدتْ   َما  َأِْب ر  َسب ْ

َعة  َوَأَمَده    َونَِفدَ   اأْلَْقََلم  لََتَكَسَرتْ   َوَجََلله   َوِصَفاته  َعَظَمته  َعَلى  الَدالَة  اّللَ   َكِلَمات  ِِبَا  َفك ِتَبتْ   َمَعه    َأِْب ر  َسب ْ

َعة   ذ ِكَرتْ   َوِإََنَا  َمَدًدا  َأْمثَاهلَا  َجاءَ   َوَلوْ   اْلَبْحر  َماء  َحْصر   َل   أِلَنَه  .....   اْلَْْصر  ي رِدْ   َوملَْ   اْلم َبالََغة  َوْجه   َعَلى   الَسب ْ

 ِمنْ   ِإنَ   اّللَ   َوقَالَ   ِمَداًدا  اْلَبْحر  َوج ِعلَ   َأْقََلًما  اأْلَْرض  َشَجر  ج ِعلَ   َلوْ   اْلَبْصِري    اْلََْسن   قَالَ   وََكِلَماته  اّللَ   آِلََّيتِ 

 ِعْلم   َمَثلَ   ِإنَ   أََنس  ْبن  الَربِيع  َوقَالَ . ....   اأْلَْقََلم  َوَتَكَسَرتْ   اْلَبْحر  َماء  لََنِفدَ   َكَذا  َأْمِري   َوِمنْ   َكَذا  َأْمِري

 َشَجَرة   ِمنْ  اأْلَْرض  ِف   َما  َأنَ  َوَلوْ "  َذِلكَ  اّللَ  أَنْ َزلَ   َوَقدْ  ك ل َها  اْلب ح ور  َماء ِمنْ  َكَقْطَرة    اّللَ  ِعْلم  ِف   ك ل همْ  اْلِعَباد

 َماء   َوَفِنَ   اأْلَْقََلم  َلْنَكَسَرتْ   َأْقََلًما  ك ل َها  َواأْلَْشَجار  اّللَ   ِلَكِلَماتِ   ِمَداًدا  اْلَبْحر  َكانَ   َلوْ   يَ ق ول  اآْليَة"    َأْقََلم

 َكَما  َعَلْيهِ   ي  ْثِن   َوَل   َقْدره   يَ ْقد ر  َأنْ   َيْسَتِطيع  َل   َأَحًدا  أِلَنَ   َشْيء  ي  ْفِنيَها  َل   قَاِئَمة  اّللَ   َكِلَمات   َوبَِقَيتْ   اْلَبْحر

َبِغي   َعزِيز  اّللَ   ِإنَ "    َوقَ ْوله . ...   نَ ق ول  َما  َوفَ ْوق  يَ ق ول   َكَما  رَب  َنا  ِإنَ   نَ ْفسه   َعَلى   ي  ْثِن   اَلِذي   ه وَ   َيك ون   َحَّت   يَ ن ْ
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َاِلف   َوَل   َأرَادَ   ِلَما  َماِنع  َفََل   َوَغَلَبه    َوقَ َهَره    َشْيء  ك ل    َعزَ   َقدْ   َعزِيز  َأيْ "    َحِكيم  ِف   َحِكيم   ِْل ْكِمهِ   م َعقِ ب  َوَل   ُم 

َواله  َوَأْمره   َخْلقه َعاله  َوَأق ْ  (.214)    ش ئ ونِهِ   َومجَِيع  َوَشْرعه   َوَأف ْ

 ُمَا  حَنْو   َوَهَذا.    اْلو ج ود  ِإىَل   ِمْنه    َخَرجَ   َما  د ون   اْلَمْقد ور  ِف   َما  َأْعَلم    َوَاّللَ   ِِبْلَكِلَماتِ   اْلم َراد:    َعِلي    أَب و  َوقَالَ 

ْعََلم  اْلَغَرض  َوِإََنَا,  اْلَقَفال  قَالَه    اأْلَْمر   ق  رِ بَ  َوِإََنَا,  م تَ َناِهَية  َغْي   نَ ْفسَها ِف  َوِهيَ  اّللَ  َكِلَمات َمَعاِن   ِبَكثْ َرةِ  اإْلِ

َهام   َعَلى  َفد   َأهَنَا  َل ;    اْلَكثْ َرة   ِمنْ   اْلَبَشر   يَ ْعَهده    َما  َغايَة  أِلَنَه    يَ تَ َناَهى   ِبَا  اْلَبَشر  َأف ْ  ََلم اأْلَقْ   َهِذهِ   ِمنْ   ِبَِْكثَ رَ   تَ ن ْ

 .   َواْلب ح ور

(.  3  اْلديد ( )َعِليم    َشْيء    ِبك ل ِ   َوه وَ   َواْلَباِطن    َوالظَاِهر    َواآْلِخر    اأْلََول    ه وَ : )  أن ه  وصفاته   اّلل    أْساء  من   نعلم  

ًئا   نَ ْفسك   ِف   َوَجْدت   ِإَذا  َعَباس   ِاْبن  عن  َشْيء  ِبك ل ِ   َوه وَ   َواْلَباِطن   َوالظَاِهر   َواآْلِخر  اأْلََول  ه وَ "    فَ ق لْ   َشي ْ

 َأِب   وَعنْ .  ِعْلًما  َشْيء  ك ل    َعَلى  َواْلَباِطن   ِعْلًما  َشْيء  ك ل    َعَلى  الظَاِهر:    َُيَْي   قَالَ   اْلب َخاِري    َوقَالَ ".    َعِليم

 اْلَعْرش  َوَرب    الَسْبع  الَسَماَوات  َرب    الَله مَ "  النَ ْوم  ِعْند  يَْدع و  َكانَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول  َأنَ   ه َريْ َرة

جْنِيل  التَ ْورَاة  م نَ زِ ل   َشْيء   ك ل    َوَرب    رَب  َنا  اْلَعِظيم  ِمنْ  ِبك   َأع وذ  أَْنتَ   ِإَل   ِإلَه   َل   َوالنَ َوى  اْلَْب    فَاِلق  َواْلف ْرقَان   َواإْلِ

 َوأَْنتَ   َشْيء   بَ ْعدك  فَ َلْيسَ   اآْلِخر  َوأَْنتَ   َشْيء   قَ ْبلك  فَ َلْيسَ   اأْلََول  أَْنتَ   بَِناِصَيِتهِ   آِخذ   أَْنتَ   َشْيء   ك ل    َشر  

 م ْسِلم   َوَرَواه  "    اْلَفْقر  ِمنْ   َوَأْغِنَنا  الَدْين   َعَنا  ِاْقضِ   َشْيء  د ونك  لَْيسَ   اْلَباِطن   َوأَْنتَ   َشْيء  فَ ْوقك  فَ َلْيسَ   الظَاِهر

"   يقول   ث .    األَينِ   ِشقِ ه   على  يضطجعَ   أن   ،  ينام  أن   أحد ن  أراد  إذا  ،  أيمر ن  صاحل   أبو  كان : )َصِحيحه   ِف 

.   والنوى   اْلب ِ   فالقَ .    شئ    كل    وربَ   ربَنا.    العظيمِ   العرشِ   وربَ   األرضِ   وربَ   السماوات  ربَ !    اللهمَ 

 األول    أنت  !  اللهمَ .    بناصيته  آخذ    أنت  شيء    كل ِ   شر ِ   من  بك  أعوذ.    والفرقانِ   واإلجنيلِ   التوراةِ   ومنزلَ 
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 فليس  الباطن    وأنت.    شئ    فوَقك   فليس   الظاهر    وأنت .    شئ    بعدك  فليس  اآلخر    وأنت.    شئ    قبلك   فليس

 للا    صَلى  النيب ِ   عن  ،   هريرة  أب  عن   ذلك  يروى  وكان " .    الفقرِ   من   وأغِننا  الَدينَ   عنا  اقضِ .    شئ    دونك

 .(215( ) .  وسَلمَ   عليه 

 َشْيء  قَ ْبله   فَ َلْيسَ   اأْلََول  وهو  أبدا  اْلي    هو  اّلل    إن  ( .   255  البقرة...( )  اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل  )  

 بعدم،   تسبق   مل  الكمال  صفات  ْلميع  املتضمنة  الكاملة  اْلياة  ذو:    اْلي.   َشْيء  بَ ْعده  فَ َلْيسَ   اآْلِخر  َوهو

 هو    (عثيمي  بن  ُممد/    الواسطية  العقيدة  شرح. )  الوجوه  من   بوجه  نقص  يعرتيها  ول  زوال،  يلحقها  ول

ًئا   َأرَادَ   ِإَذا  َأْمر ه    ِإََنَا):  كل ه   األمر  صاحب  اّلل    كَلم   فإن    لذا(.     82يس  ( )فَ َيك ون    ك نْ   َله    يَ ق ولَ   َأنْ   َشي ْ

 ؛   اّلل    أمر   بعض  يكتب  والقلم .     املطلقة  واإلرادة  والنهي  األمر  صاحب  هو   سبحانه  واّلل  .   لهنائي ي  وأمره

 غي  فهي  ؛  لهنائية  كلماته  تكون  أن  من بد   ل  لذا.  شاء وكيف  شاء،  ِبا شاء  إذا  متكلماً  يزل  مل  تعاىل  واّلل  

 .   معدودة ول ُمدودة
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َعة   بَ ْعده   ِمنْ   ََي د ه    َواْلَبْحر  َأْقََلم  َشَجَرة  ِمنْ   اأْلَْرض   ِف   َما  َأنَ   َوَلوْ وف معرض تفسي اآلية الكرَية : )  َأِْب ر  َسب ْ

 ،   الكتيب  دار  ،الزركشي  ِبادر   ُممد  بن   الدين   بدر)  احمليط  ( ، أورد صاحب البحراّللَ   َكِلَمات  نَِفَدتْ   َما

)أجزاء  َثانية:  األجزاء  ،عدد  1ط:  الطبعة  رقم  ،  م1994/ه  1414:  النشر  سنة  :  اْمِتَناع    َحْرف    َلوْ ( 

 أَنَه    َغْيَه    اْْل ْمه ور    يَْذك رْ   َوملَْ :    َأَحد مه َا:    قَ ْوَلْيِ   َعَلى  ِِبَا   اْلم َرادِ   ِف   َواْختَ َلف وا .    اأْلَْكَثرِينَ   ِعَبارَة    َهِذهِ   .ِلْمِتَناع  

 تَ َعر ض    ِفيَها  َيك ون    َفََل   اْلَمِجيءِ   ِلنِْتَفاءِ   اإْلِْكَرام    انْ تَ َفى  أَلَْكَرْمت ك  ِجْئتِن   َلوْ   حَنْو    ،   اأْلََولِ   ِلْمِتَناعِ   الثَاِن   اْمتَ َنعَ 

 . ]   183ص [ِِبْلَمْفه وِم    إَل   لِْلو ق وعِ 

 اْبن   َوَصاِحب ه  ( 216) اْْلَاِجبِ  اْبن   إلَْيهِ  َصارَ  َما َوه وَ  ، الثَاِن  ِلْمِتَناعِ  اأْلََول   اْمتَ َنعَ  أَنَه  :  َأيْ .  َعْكس ه  :  َوالثَاِن 

َْهانِ "    ِف  الَزْمَلَكاِن    َأنْ   ِْلََوازِ ;  اْلم َسَببِ   انِْتَفاءِ   َعَلى  يَد ل    َل   الَسَببِ   َوانِْتَفاء    ،   لِلثَاِن   َسَبب    اأْلََولَ   أِلَنَ " ;    اْلِب 

 اْلم َسَببِ   انِْتَفاءِ   ِمنْ   َويَ ْلَزم    ،   ِسَواه    َسَبب    لِْلم َسَببِ   َيك نْ   ملَْ   إَذا  إَل   اْلم َسَبب    َعَلْيهِ   يَ تَ َوَقف    آَخر    َسَبب    خَيْل َفه  

 َأَل   الثَاِن   ِلْمِتَناعِ   اأْلََول    اْمتَ َنعَ :    ي  َقالَ   َأنْ   َفَصحَ   ،   َسَبب    ِبد ونِ   ح ْكم    ث  ب وتِ   ِلْسِتَحالَةِ   اأْلَْسَبابِ   مج َْلةِ   انِْتَفاء  

 ِلنِْتَقاءِ   التَ َعد دِ   انِْتَفاءِ   َعَلى   لِلَدَلَلةِ   ِسيقَ   َكْيفَ   (لََفَسَداتَ   اّلَل    إَل   آهِلَة    ِفيِهَما  َكانَ   َلوْ )  تَ َعاىَل   قَ ْوله  إىَل   تَ َرى

 يَ ْلَزم    َل   اّللَِ   َغْيِ   اآْلهِلَةِ   نَ ْفيَ   َوأِلَنَ .    اْلَمْفه ومَ   َخاَلفَ   أِلَنَه    ؟  التَ َعد دِ   ِلْمِتَناعِ   اْلَفَسادِ   اْمِتَناعَ   أِلَنَ ;    َل   اْلَفَسادِ 

 :  (217)   اْلَعاملَِ   َفَساد    ِمْنه  

البحار مدادا، وذلك ألن  كلمات للا ل نفاد هلا ، ويستفاد من هذا امتناع   استخدام الشجر قلما وماء 

 وهي لهنائي ة ، وتعجز األقَلم واملداد عن استيعاِبا وكتابتها.
 

216 http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12671 
217  
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=504&idto=504
&bk_no=35&ID=354 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=504&idto=504&bk_no=35&ID=354
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=504&idto=504&bk_no=35&ID=354
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العظيم هو  .   الكرمي  اْلق ْرَءان  اْلَمْحف وظ   الَلْوح  ِف   اّلل     َكَتبَ لقد   القرءان   الَكِثي )  اّلل    كَلم  ِمنْ   َقِليل  وإن  

.  وعليه ، فإن  الكتابة ف اللوح احملفوظ ليست ْلميع كَلم للا )فجميع كَلمه والَلهنائي( جعله اّلل   عربي ا

غي ُمدود وغي معدود( ، وإن  هذه الكتابة أصًَل بغي لغات البشر، وبكيفية ل يدركها البشر.  ول َيكن 

 ِمنْ   اأْلَْرضِ   ِف   َأََنَا  َوَلوْ ) الذي ل يسعه مداد  سبعة أِبر:  للغات البشر احملدودة أن تستوعب مجيع كَلم للا

َعة    بَ ْعِدهِ   ِمنْ   ََي د ه    َواْلَبْحر    َأْقََلم    َشَجَرة   .  (27  لقمان( )َحِكيم    َعزِيز    اّللََ   ِإنَ   اّللَِ   َكِلَمات    نَِفَدتْ   َما  َأِْب ر    َسب ْ

ل بد  من أن يكرمهم للا   ْلق ْرَءانينال.  وِبلتايل حّت ينتفع البشر ِببل إن  اللوح احملفوظ ف علو  ورفعة ل  

بلسان من للا تعاىل أو تلق اه من الل وح احملفوظ  عربي اً    اْلق ْرَءانسمع جِبيل   : ف  اْلق ْرَءانِبلتنز ل العرب  هلذا  

 ُمم د   املرسلي  سي د   قلب   على   أنزله؛  بلسان عرب  مبي  ، ث  نزل به جِبيل  األمي  عليه السَلم    عرب  مبي

 .  وهو ما يؤكده قوله تعاىل قلبه ف  بت ث حّت  ويعقل يسمع والر سول   قرأه  ِبن َوَسَلم(،  َوآله  َعَلْيهِ   اّللَ  )َصَلى 

 ِإنْ َزاله  َجِديد   َأيْ ":  ُم َْدث " (:  2  األنبياء( )يَ ْلَعب ونَ   َوه مْ   اْسَتَمع وه    ِإَل   ُم َْدث    َرِبِ ِمْ   ِمنْ   ِذْكر    ِمنْ   أيَْتِيِهمْ   َما) :  

 . ُملوق  غي  اّلل    وكَلم  بعد،  ومن   عربي ا إنزاله  قبل  من للا كَلم  وهو  ، (  عربي ا)

الكرمي عن كيفية كتابة كَلم للا   اْلق ْرَءانتنزيل  ن بعض مراد للا ف حروف فواتح السور هو  إَيكننا القول  

اليت ف اللوح احملفوظ إىل لغة بشري ة سهلة ميس رة )اللغة العربية( حّت يتمكن من فهمه الذين نزل إليهم 

الكرمي.  ومن بعد أيت دور العرب ف أن يبلغوه هم كذلك إىل العامل أمجع.  ومثال للتقريب: كما   اْلق ْرَءان

الكتابة  على صورة  للبشر  يتأتى  ل  فهم كَلم للا  فإن   فكذلك  الدنيا،  اْلياة  ُمكنة ف  غي  رؤية للا  أن  

أنزل للا أن  الر ِبنية  العناية  اللوح احملفوظ.  فكانت  اليت ف  الكتابة ف   عن مرتبةالكرمي    اْلق ْرَءان  وهيئتها 
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املَنزلَة  : موضع   أن    بنا   ومر  .   (195  الشعراء)(  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  )اللوح احملفوظ إىل مرتبة اللغة العربية:  

 . النزول، ومن اجملاز : الد رجة والر تبة واملكانة

أنزلت  وقد  القدمي،  بعض كَلم للا  من  ختلوا  أن  ، ول َيكن  األصل كَلم للا  السماوية كل ها ف  الكتب 

بلغات ُمتلفة ، فهل معن ذلك أن  هذه اللغات قدَية )قدم للا( ، وليست حادثة؟!  اْلواب كَل وألف  

ا ي نزل ه للا تعاىل عن ، وليس من    َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ كَل  .  وِبلتايل فإن  كَلم للا   جنس كَلم البشر ، وإَن 

لغة البشر املخاطبي حي يشاء أن ي نزلَه على أحد كَلمه املعجز ب  إىل  ، َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ ال ذي    مرتبة كَلمه

 قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  )َوَما  ،  (2  يوسف( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ )من رسله :  

 َ  . (4  إبراهيم( )هَل مْ   لِي  َبيِ 

القرءان هلذا  اّلل   حفظ  على  دليل  ا  أهن  السور  فواتح  حروف  لطائف    لَه    َوِإنَ   الذ ِْكرَ   نَ َزْلَنا  حَنْن    ِإنَ )  ومن 

ا دليل على أن  هذا  ،  (  9  اْلجر( )َْلَاِفظ ونَ   ِمنْ   َوَل   يََدْيهِ   َبْيِ   ِمنْ   اْلَباِطل    أيَْتِيهِ   َل )  القرءان كَلم اّلل  كما أهن 

(: أنظر حّت هذه اْلروف اليت درجت ألسنتنا على أن  نقول 42( )فص لت  ْحَِيد    َحِكيم    ِمنْ   تَ ْنزِيل    َخْلِفهِ 

أو   بتحريف  مس ها  على  أحد  جيرأ  ولن  مل  فيها"  ِبراده  أعلم  "أّلل   الكتب فيها  أن   هذا ف حي  تبديل.  

 السماوية السابقة مل حتفظ ؛ بل وقد حر ف أهلها حّت نصوص العقيدة. 

 البقرةِ  سورةِ  وخواتيم    الكتابِ  وفاتحة   : مقادير الخلق  تاسعالالفرع 

 : عمرو بن   عبدللاوف اْلديث الصحيح الذي يرويه 
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 ( املاء  على   وعرشه   قال.    سنة   ألف   ِبمسي  واألرض   السماوات   خيلق   أن  قبل   اْلَلئق  مقادير  للا   كتب )  -

 سنة    ألفَ   ِبمسيَ   واألرضَ   السماواتِ   خيل قَ   أنْ   قبلَ   اْلَلئقِ   مقاديرَ   تعاىل  للا    كتب):    طرقه  ومن    (.218)

 (.219)   (املاءِ   على  وعرش ه  

 (.220)   (  سنة   ألف  ِبمسي  واألرض   السماوات   خيلق أن   قبل  املقادير  للا   قدر)  -

 (. 221)   (املاءِ   على  وعرش ه    سنة    ألفَ   ِبمسيَ   واألرضَ   الَسماواتِ   خَيلقَ  أنْ   قبلَ   اْلَلئقَ   مقاديرَ   للا    قَدرَ )  -

 فكتب :    قال.    كائن   هو  ما  يكتب  أن   فأمره:    قال  القلم   للا   خلق   ما  أول  إن :    قال   عباس  ابن  عن )  -

 .(222)  ({    هلب أب   يدا  تبت: }    كتب  فيما

 منه فأنزل عام ِبلفي   واألرض   السماوات   خيلق  أن   قبل   كتاِب   كتب   وجل   عز  للا إن )  :  أوس   بن  شداد  عنو 

 (. 223)   (  شيطان   فيقرِبا  ليال  ثَلث   دار  ف  يقرآن  ل البقرة   سورة ِبما ختم  آيتي

 آيَتْي   منه   أنزل   عام    ِبلفيْ   واألرضَ   الَسماواتِ   خيل قَ   أن   قبل   كتاِبً   كتب   للاَ   إنَ ):    بشي   بن  النعمان   عنو 

 (.224)   (شيطان   فيقَرَِبا  ليال    ثَلثَ   دار    ف   ي قرآن  ل   البقرةِ   سورةَ   ِبما  ختم
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 ِبما   ختمَ   آيتيِ   منه    فأنزلَ   ،   عام ِبلفي  واألرضِ   السماواتِ   خيلقَ   أن  قبل   كتاِب   َكَتبَ   وتعاىل   تباركَ   للاَ   إن)  -

ا  ليال    ثَلثَ   دار    ف ت قرآنِ   فَل  ،  البقرةِ   سورةَ   (.225)   (شيطان   فيقرِب 

.   فوِقه   من  نقيًضا   ْسع.    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   النيب ِ   عند   قاعد    جِبيل    بينما :    قال   ؛   عباس    ابنِ   عن)   -

:   فقال .    ملك    منه    فنزل .    اليومَ   إل  قط  يفتح   مل.    اليومَ   ف ِتحَ   السماءِ   من  ِبب    هذا:    فقال .    رأَسه  فرفع

 قبلك  نيب    يؤِتما  مل  أوتيتهما  بنوري نِ   أبِشرْ :    وقال  فسَلم .    اليومَ   إل   قط  ينزل  مل.    األرضِ   إىل  نزل  ملك    هذا

  (226) (  .  أ عطيَته   إل  منهما  ِبرف    تقرأَ   لن.   البقرةِ   سورةِ   وخواتيم   الكتابِ   فاحتة  .  

 ينزهلما  ومل  ،   عام  ِبلفي  واألرضِ   السماواتِ   خيلقَ   أن  قبل   البقرة  سورة   من   األخيتي  ِبآليتي   للا   تكل م  لقد

 من   بعضاً   أن  (  لقياسِب)   اْلديث  من  ويفهم   هذا(.   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى )   ُممد   على   إل   رسله   من  أي    على 

 اآلَّيت   هلذه  أمثلة  أوردن  وقد   (.َوَسَلم   َوآله   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى)  ُمم د   قبل  رسل  على  أنزل  قد  اْلق ْرَءان  آَّيت 

ي ة اليت تعرض  بعَض كَلم للا قبل أن خيلق ُممد )َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوآله اْلق ْرَءانبعض اآلَّيت  :    ْلامس الفرع ا)

 (. َوَسَلَم(

 أغويتَ   ،  روِحهِ   ِمن  فيكَ   ونفخَ   بيِدهِ   اّلَل    خلَقكَ   اَلذي  أنتَ   آدم    َّي :    موَسى  فقالَ   ،   وموَسى  آدم    احتجَ   -

 عمل    على   أتلوم ن  ِبَكَلِمهِ   اّلَل    اصطفاكَ   اَلذي   موسى  أنتَ :    آدم    فقالَ :    قالَ   ،   اْلَنةِ   منَ   وأخرجتَ ه م   الَناسَ 

 (.227)   ( موَسى  آدم   فحجَ :    قالَ   ،  واألرضَ   الَسماواتِ   خيلقَ  أن  قبلَ  عليَ   اّلَل    كتَبه    َعِمْلت ه  
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 األزلي هللا  كالم من  بعض على  الكريم اْلق ْرَءان  آيات  تشتمل قد:   لعاشراالفرع 

 قبل   اآلَّيت   ببعض  اّلل    تكل م   وقد   كما .     األزيل   للا  كَلم  من  بعض   على   الكرمي  اْلق ْرَءان  آَّيت   تشتمل   قد

 على  اْلق ْرَءان   نزول   تقدير   أن   نعلم   وحنن.   (َوَسَلمَ   َوآله   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى )  ُممد   على   اْلق ْرَءان  نزول   يقدر   أن

 خيل قَ   أنْ   قبلَ   اْلَلئقِ   مقاديرَ   تعاىل  للا    كتب: )اْلديث   ضمن  يدخل   ( َوَسَلمَ   َوآله   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى )   ُممد 

 أن   قبلَ   كتاِبً   كتبَ   اّللََ   إنَ )  األحاديث  وف (.   املاءِ   على   وعرش ه    سنة    ألفَ   ِبمسيَ   واألرضَ   السماواتِ 

 ليال    ثَلثَ   دار    ف   يقرآنِ   ول  البقرةِ   سورةَ   ِِبما  ختمَ   آيتيِ   منه    أنزلَ   عام    ِبلفي  واألرضَ   الَسماواتِ   خيل قَ 

ا  يكتبهما  أن   قبل   للا   ِبما  تكلم   البقرة   سورة   من  األخيتي  اآليتي  أن    األحاديث هذه   بي نت (.   شيطان    فيقرِب 

 ِإىَل   اْستَ َوى  ث َ )  اْلق ْرَءان  آَّيت   بعض   أن    رأينا  وقد.   عام    ِبلفي   واألرضَ   الَسماواتِ   خيل قَ   أن  قبلَ   كتاب   ف

َنا  قَالََتا  َكْرًها  َأوْ   َطْوًعا  اْئِتَيا  َوِلأْلَْرضِ   هَلَا   فَ َقالَ   د َخان    َوِهيَ   الَسَماءِ   ِبا  تكل م(  11  آية  فص لت)(  طَائِِعيَ   أَتَ ي ْ

ن  اّلل    جمموعتنا  خلق   قبل  أي   ، (مليار سنة  13.7قبل حوايل  )  الس بع  واألرضي  السبع  السموات   خلق   إِب 

 الذي  الزمن  إىل  يعود  اْلق ْرَءان  قي   املثبت  للا  كَلم  بعض  أن    بنا  مر    وقد.   مليار سنة  8.7  ِبوايل  الشمسية

 للا   كَلم   وبعض.   األرض  إىل   وإهباطه  اْلنة  ف   آدم   وجود   زمن  إىل   وبعضه   السَلم،   عليه   آدم   فيه   خلق

 اْلطاب   يكن   مل  أي  ،   عرِبً   ليسوا  أقوام  إىل   بعثتهم  كانت  الذين   للا   رسل    به  خوطب  اْلق ْرَءان  ف   املثبت

 َصَلى )على رسوله ُممد  اْلق ْرَءانوِبلتايل يرى الباحث أنه ملا جاء أمر للا وإرادته بتنزل هذا .  العربي ة ِبلل غة

 بِِلَسانِ  ِإَل  َرس ول   ِمنْ   َأْرَسْلَنا َوَما: ) ، تكلم به اّلل  بلسان القوم الذين بعث فيهم ُممد (َوَسَلمَ  َوآله َعَلْيهِ  اّللَ 

َ   قَ ْوِمهِ  َنا  وََكَذِلكَ )،  (  4إبراهيم  ( )اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    َوه وَ   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي   َيَشاء    َمنْ   اّلَل    فَ ي ِضل    هَل مْ   لِي  َبيِ   َأْوَحي ْ

( الَسِعيِ   ِف   َوَفرِيق    اْْلََنةِ   ِف   َفرِيق    ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْْلَْمعِ   يَ ْومَ   َوت  ْنِذرَ   َحْوهَلَا   َوَمنْ   اْلق َرى  أ مَ   لِت  ْنِذرَ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   ِإلَْيكَ 

( )الدخان آية يَ َتذََكر ونَ   لََعَله مْ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا) :  تيسيا    العربية  ِبلل غة   اّلل    جعله( .  7  آية   الشورى)
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 يَ َتِعظ ونَ   َأيْ (    يَ َتذََكر ونَ   َلَعَله مْ )    يَ ْقَرؤ ه    َمنْ   َوَعَلى  َعَلْيك   بِل َغِتك   َسَهْلَناه    َأيْ ,    اْلق ْرَءان  يَ ْعِن (.  58

َزِجر ونَ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا) :  هيئته اليت سبقت تنز له عربي ا  على  فهمه   أو   قراءته  هلم   ليتيس ر   كان   وما.   َويَ ن ْ

 َسْهًَل   َوَجَعْلَناه    اْلَعَرِب    بِِلَساِنك  بَ يَ َناه    يَ ْعِن   اْلق ْرآن  َأيْ (.  97)مرمي آية    (ل دًّا  قَ ْوًما  ِبهِ   َوت  ْنِذرَ   اْلم َتِقيَ   بِهِ   لِت  َبشِ رَ 

 َوَلَقدْ ):  تعاىل  وقوله(.   228)   فَ ْهمه   َعَلْيِهمْ   لَِيْسه ل  اْلَعَرب  بِِلَسانِ   َعَلْيك   أَنْ َزْلَناه    َوِقيلَ   َوََتََمَله    َتَدبَ َره    َمنْ   َعَلى 

 ِإنَ ):  ولعلهم يعقلونه  .  (40،  32،  22،  17)القمر اآلَّيت رقم:    (م دَِكر    ِمنْ   فَ َهلْ   لِلذ ِْكرِ   اْلق ْرَءان  َيَسْرنَ 

)تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه   )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  ، (2  يوسف (    (.3  الزخرف ( 

 َأيْ "    آََّيته  ف صِ َلتْ   ِكَتاب "  .   (3  فصلت )  (يَ ْعَلم ونَ   لَِقْوم    َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   آََّيت ه    ف صِ َلتْ   ِكَتاب  : )ويقول تعاىل

 م َفَصَلة   َفَمَعانِيه   َواِضًحا  بَ يِ ًنا  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َكْونه   َحال  ِف   َأيْ "    َعَربِيًّا  ق  ْرآنً "    َأْحَكامه  َوأ ْحِكَمتْ   َمَعانِيه  ب  يِ َنتْ 

 ه وَ   َأيْ "  َخِبي  َحِكيم  َلد نْ  ِمنْ  ف صِ َلتْ  ث َ  آََّيته  أ ْحِكَمتْ  ِكَتاب "  تَ َعاىَل  َكَقْولِهِ   م ْشِكَلة  َغْي   َواِضَحة َوأَْلَفاظه

(.  229" ) ْحَِيد  َحِكيم  ِمنْ   تَ ْنزِيل  َخْلفه   ِمنْ   َوَل   يََدْيهِ   َبْي   ِمنْ   اْلَباِطل  أيَْتِيه  َل "    َوَمْعَناه    لَْفظه   َحْيث    ِمنْ   م ْعِجز

مع الرتاخي   الرتتيب  يفيد  ث َ   العطف   حرف" :    َخِبي   َحِكيم   َلد نْ   ِمنْ   ف صِ َلتْ   ث َ   آََّيته   أ ْحِكَمتْ   ِكَتاب "  

 ق  ْرآنً   آََّيت ه    ف صِ َلتْ   ِكَتاب  : )  العربي ة   ِبللغة   جعلها  أي:    تفصيلها   وبي  اْلق ْرَءان  آَّيت  إحكام  بي  الزمان

 ( . يَ ْعَلم ونَ   لَِقْوم    َعَربِيًّا

 قوِمه  بل غةِ  إالَّ  نبيًّا يبعَثِ  لم سبحانه  ألل ْطيف:  عشرحادي الالفرع 

 ِبل،   على   له   خيطر   ل  ما   التيسي   من  له   فيقدر   ِبلعبد  يرفق   الذي   فهو ( :  اللطيف)  وصفاته   اّلل    أْساء  ومن

 لطيف   األمر،   له  وييسر  به  يرفق  به   لطيف.   ولعبده  بعبده  اللطيف  وهو:    النونية  ف  للا  رْحه  القيم  ابن   قال

 
 108، ص   11، ج 6تفسري القرطيب : م  228
 115، ص  4 تفسري ابن كثري: ج  229
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 إن  .   يشاء  ملا   لطيف    رب   إنَ   وجل   عز  قال   كما  اللطف   فيه  يكون   ما   اْلارجية  األمور   من   له  يقدر  لعبده 

 .(230) وتسهيله   للعباد  األمرَ   اّلل    تيسيَ   يبي  (  اللطيف)  اّلل    اسم

 َوَهَذا   َأْعَجِمي    ِإلَْيهِ   ي  ْلِحد ونَ   اَلِذي   ِلَسان    َبَشر    ي  َعلِ م ه    ِإََنَا  يَ ق ول ونَ   َأهَن مْ   نَ ْعَلم    َولََقدْ )  :وتعاىل  سبحانه  ويقول 

 (   103  آية  النحل ( )  م ِبي    َعَرِب    ِلَسان  

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا   َوَما)    اْلَعزِيز    َوه وَ   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي  َيَشاء    َمنْ   اّلَل    فَ ي ِضل    هَل مْ   لِي  َبيِ 

ه مْ   ر س ًَل   ِإلَْيِهمْ   ي  ْرِسل  أَنَه    ِبَْلِقهِ   تَ َعاىَل   ل ْطفه   ِمنْ   َهَذا(.   4  إبراهيم )  (اْْلَِكيم   ه مْ   لِيَ ْفَهم وا  ِبل َغاِِتِمْ   ِمن ْ  َما   َعن ْ

 بل غةِ   إَل   نبيًّا  للا    يبَعثِ   مل)  : الغفاري  ذر  أبو  رواه  ما   األحاديث  ومن (.  231)  ِإلَْيِهمْ   ِبهِ   أ ْرِسل وا  َوَما  ي رِيد ونَ 

 . (233) (  قوِمهِ   بِل َغةِ   إَل   نبيًّا  تعاىل   للا    يبعثِ   مل)   :   رواية  وف .     (232) (  قوِمه

ه مْ   ر س ًَل   ِإلَْيِهمْ   ي  ْرِسل   أَنَه    ِبَْلِقهِ   تَ َعاىَل   ل ْطفه   ِمنْ   َهَذا ه مْ   لِيَ ْفَهم وا   ِبل َغاِِتِمْ   ِمن ْ  بِهِ   أ ْرِسل وا   َوَما  ي رِيد ونَ   َما  َعن ْ

 َنيب    ك ل    فَاْخت صَ   ِبل غَِتِهمْ   َيك ون  َأنْ   ِإَل   أ َمة  ِف   نَِبيًّا  بَ َعثَ   َما  أَنَه    َخْلقه   ِف   س نَ َته    َهِذهِ   َكاَنتْ   َوَقدْ . . . .  ِإلَْيِهمْ 

 ِبع م ومِ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول   اّللَ   َعْبد  ْبن  ُم ََمد   َواْخت صَ   َغْيهمْ   د ون   أ َمته   ِإىَل   ِرَسالَته  ِبِِْبََلغِ 

 َوَسَلمَ   َوآله   َعَلْيهِ  اّللَ  َصَلى   اّللَ   َرس ول   قَالَ :    قَالَ   َجاِبر   َعنْ  الَصِحيَحْيِ   ِف  ثَ َبتَ   َكَما   الَناس  َسائِر   ِإىَل   الرِ َسالَة

 األرض    يل  وج ِعَلتْ   ،  شهر    َمسيةَ   ِبلر عبِ   ن ِصرت  :    قَبلي  األنبياءِ   منَ   أحد    ي عَطهنَ   مل  ،مخًسا  أ عطيت  "  

 
230  http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=30993 

 688، ص  2تفسري ابن كثري: ج  231
إسررناه  رجالرر  ثقررات حكررم احملدث: ،3561الصررفحة أو الرررقم: -السلسررلة الصررحيحةاملصدر: -األلباين احملرردث: الررراوي:  232

 رجال البخاري
 صحيححكم احملدث:، 5197الصفحة أو الرقم: -صحيح اجلامعاملصدر: -األلباين احملدث: أبو ذر الغفاري الراوي:  233
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ا   ،  وَطهورًا  مسجًدا  إىل   ي بَعث    النيب    وكان  ،   الغَنائم    يل  وأ ِحَلتْ   ،  فْلي صل ِ   الصَلة    أدرََكْته  أ َميت  من  رجل    وأَي 

  (234) (  .  الشفاعةَ   وأ عطيت    ،  كافةً   الناسِ   إىل  وب ِعثت    ،   خاصةً   قوِمه

 ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   م ْلك    َله    اَلِذي  مجَِيًعا  ِإلَْيك مْ   اّللَِ   َرس ول    ِإن ِ   الَناس    أَي  َها  َّيَ   ق لْ )  تَ َعاىَل   َوقَالَ 

ِيت    ُي ِْيي  .(158  األعراف( )..  َوَرس ولِهِ  ِِبّللَِ  فَآِمن وا َوَي 

( م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى*    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  )

 .(195 -192  الشعراء)

 َأيْ "    َوِإنَه  "    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  ُم ََمد   َوَرس وله  َعْبده   َعَلى  أَنْ َزَله    اَلِذي  اْلِكَتاب   َعنْ   ُم ِِْبًا   تَ َعاىَل   يَ ق ول 

مْ   ِمنْ   ِذْكر  ِمنْ   أيَْتِيِهمْ   َوَما"    قَ ْوله   ِف   الس ورَة  َأَول  ِف   ِذْكره   تَ َقَدمَ   اَلِذي  اْلق ْرَءان  َرب    لَتَ ْنزِيل"    اآْليَة"    ُم َْدث   َرِب 

 َوَهِذهِ ...    الَسََلم  َعَلْيهِ   ِجِْبِيل  َوه وَ "  اأْلَِمي  الر وح  بِهِ   نَ َزلَ .     ِإلَْيك  َوَأْوَحاه    َعَلْيك  اّللَ   أَنْ َزلَه    َأيْ "  اْلَعاَلِميَ 

قً   اّللَ   ِبِِْذنِ   قَ ْلبك   َعَلى   نَ َزلَه    فَِإنَه    ِْلِِْبِيلَ   َعد وًّا   َكانَ   َمنْ   ق لْ "    َكَقْولِهِ   قَ ْلبك   َعَلى ".     َيَدْيهِ   َبْي   ِلَما  ام َصدِ 

 قَ ْلبك   َعَلى "    اأْلَْعَلى   اْلَمأَل   ِف   م طَاع   اّللَ   ِعْند   َمَكانَة  ذ و   َأِمي   َكِرمي   َمَلك   بِهِ   نَ َزلَ   َأيْ "    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنْ   لَِتك ونَ 

 َخالََفه    َمنْ   َعَلى  َونِْقَمته   اّللَ   ِبَْس  ِبهِ   لِت  ْنِذرَ   َأيْ "  اْلم ْنِذرِينَ   ِمنْ   لَِتك ونَ "    َوالنَ ْقص  الز ََِّيَدة  ِمنْ   َساِلًما  ُم ََمد  َّيَ "  

 أَنْ َزْلَناه    اَلِذي  اْلق ْرَءان  َهَذا  َأيْ "    م ِبي  َعَرِب    ِبِلَسان  : "    تَ َعاىَل   َوقَ ْوله.     لَه    اْلم تَِبِعيَ   اْلم ْؤِمِنيَ   بِهِ   َوت  َبشِ ر  وََكَذبَه  

 لِْلح َجةِ   م ِقيًما  ِلْلع ْذرِ   قَاِطًعا  ظَاِهًرا  َواِضًحا  بَ يِ ًنا  لَِيك ونَ   الَشاِمل  اْلَكاِمل  اْلَفِصيح  اْلَعَرِب    ِِبللِ َسانِ   أَنْ َزْلَناه    ِإلَْيك

 (.235)   ..."   اْلَمَحَجة   ِإىَل   َدلِيًَل 

 
 ]صحيح[حكم احملدث:، 438الصفحة أو الرقم  -صحيح البخارياملصدر: -البخاري احملدث: جابر بن عبد  الراوي:  234
 463-462، ص  3تفسري ابن كثري: ج  235
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كما أن  رؤية للا غي ُمكنة ف اْلياة الدنيا، فكذلك فإن  فهم كَلم للا ل يتأتى للبشر إل  بعد تنز لت: 

، إىل مرتبة كَلم اّلل  املعجز بلغة يفهما املخاطبون   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ منها نزوله عن مرتبة كَلم اّلل  الذي  

الكتاب عن صورة  تنز له  ومنها    . يعقلها ِبلر سالة  اليت  الكتابة  إىل صورة  احملفوظ  اللوح  اليت ف  وهيئتها  ة 

الكتابة ف اللوح احملفوظ   عن مرتبة الكرمي    اْلق ْرَءاناملخاطبون ِبلر سالة.  فكانت العناية الر ِبنية أن أنزل للا  

 ِبلل غة   اْلق ْرَءان  نزول  -إن  تنز ل الر تبة هذا  .   (195  الشعراء)(  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  )إىل مرتبة اللغة العربية:  

( تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  :   وم ظهراً   ظاهرا  بي ناً   جعله   قد   -(  ُمم د   الر سول  بلسان )  العربية

 يكون   أن  لبد   املظهر  ِبعن   فاملبي    . (2  يوسف ( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ )( ،  3  الزخرف)

 أنَه   ْللقه   أِبن   والذي  األحقية  البيِ    فهو  ؛  وصفاته  اّلل    أْساء  من  امل ِبي ن  وإن  .   أظهر  ملا  وإل   نفسه  ف   بَ يِ نا

 إنزال  فكان   ؛  وتعق لها  فهمها  وهو  الرسالة  مراد   يتحق ق   كي   قومه  بلسان  رسول  كل    خاطب  ولذلك   اْلق؛

  . ومعنً   لفظاً   للا  كَلم  اْلق ْرَءان(.  فتَ ْعِقل ونَ   َلَعَلك مْ )  :  وذلك  ؛  (م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  )ِبللغة العربية:    اْلق ْرَءان

ه(    (.3  الزخرف( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  :  َعَربِيًّا   ق  ْرآنً إل  أن ه سبحانه قد جعله )صي 

 َوب ْشَرى   ظََلم وا  اَلِذينَ   لِي  ْنِذرَ   َعَربِيًّا  ِلَسانً   م َصدِ ق    ِكَتاب    َوَهَذا  َوَرْْحَةً   ِإَماًما  م وَسى   ِكَتاب    قَ ْبِلهِ   َوِمنْ )  

 ( 12 آية   األحقاف ( ) لِْلم ْحِسِنيَ 

 قَ ْبله   ِلَما   َأيْ   م َصدِ ق   اْلق ْرآن  يَ ْعِن "    ِكَتاب   َوَهَذا"    َوَرْْحَة  ِإَماًما"  التَ ْورَاة  َوه وَ "    م وَسى   ِكَتاب  قَ ْبله   َوِمنْ "  

 ".   َواِضًحا   بَ يِ ًنا  َفِصيًحا  َأيْ "    َعَربِيًّا ِلَسانً "    اْلك ت ب  ِمنْ 

 . (97  آية  مرمي )(  ل دًّا   قَ ْوًما  بِهِ   َوت  ْنِذرَ   اْلم َتِقيَ   بِهِ  لِت  َبشِ رَ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا)
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 لِت  َبشِ ر "    اْلَكاِمل  اْلَفِصيح  اْلم ِبي  اْلَعَرِب    اللِ َسان  َوه وَ   ُم ََمد  َّيَ   َأيْ "    بِِلَساِنك"    اْلق ْرآن  يَ ْعِن "    َيَسْرَنه    فَِإََنَا"  

 ِإىَل   َمائِِليَ   اْْلَق    َعنْ   ِعَوًجا  َأيْ "    ل دًّا  قَ ْوًما  بِهِ   َوت  ْنِذر"    ِلَرس وِلهِ   اْلم َصدِ ِقيَ   ّلِلَِ   اْلم ْسَتِجيِبيَ   َأيْ "    اْلم َتِقيَ   بِهِ 

 . ظلومي  ،  ف َجارًا  ،...  اْلَباِطل

 (58  آية الدخان)(  يَ َتذََكر ونَ   لََعَله مْ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا)  

 َوَأْجََلَها  الل َغات   َأْفَصح   ه وَ   اَلِذي   بِِلَساِنك   َجِليًّا   بَ يِ ًنا  َواِضًحا   َسْهًَل   أَنْ َزْلَناه    اَلِذي  اْلق ْرآن   َهَذا  َيَسْرنَ   ِإََنَا   َأيْ 

 .   َويَ ْعَلم ونَ   يَ تَ َفَهم ونَ   َأيْ "    يَ َتذََكر ونَ   لََعَله مْ "    َوَأْعََلَها  َوَأْحََلَها
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 الرابعالفصل  

 اْْلَِكيمِ  اْلَعزِيزِ   اّللَِ   ِمنَ   اْلِكَتابِ   تَ ْنزِيل  

 لغوية   معان:    مقدمة 

.  تنزله واستنزله وأنزله ونزله ِبعن واحد، وف التاج إن   النزول: اْللول ، وهو ف األصل احنطاط من علو 

ا دفعة واحدة.  والن  ز ل : املَنزل     َأنْ   َكَفر وا  اَلِذينَ   َأَفَحِسبَ كَمْجِلس ؛ كقوله تعاىل: )ف اإلنزال أكثري ة ولرِب 

)(102  الكهف)(  ن  ز ًل   لِْلَكاِفرِينَ   َجَهَنمَ   َأْعَتْدنَ   ِإنَ   َأْولَِياءَ   د وِن   ِمنْ   ِعَباِدي  يَ َتِخذ وا  : املؤمنون  وأم ا   ِإنَ ، 

غ ونَ   َل   ِفيَها  َخاِلِدينَ *    ن  ز ًل   اْلِفْرَدْوسِ   َجَنات    هَل مْ   َكاَنتْ   الَصاِْلَاتِ   َوَعِمل وا   آَمن وا  اَلِذينَ  َها   يَ ب ْ  ( ِحَوًل   َعن ْ

 ِمنْ   ن  ز ًل   ِفيَها  َخاِلِدينَ   اأْلَهْنَار    حَتِْتَها  ِمنْ   ََتِْري   َجَنات    هَل مْ   َرَِب مْ   اتَ َقْوا  اَلِذينَ   َلِكنِ   .)  (107-108  الكهف)

(. قال: نزًل مصدر مؤك د لقوله خالدين فيها.  واملَنزلَة  198( )الكهف  ِلأْلَبْ َرارِ   َخْي    اّللَِ   ِعْندَ   َوَما  اّللَِ   ِعْندِ 

الد رجة والر تبة واملكانة.  والنزل ما هي ء للضيف، وهو الطعام والر زق )  النزول، ومن اجملاز:   َهَذاموضع 

ينِ   يَ ْومَ   ن  ز هل  مْ  )الواقعة  الدِ  وقال 56(  وَناؤه.   وزكاؤه  يزرع  ما  وريع  والِبكة،  والعطاء  الفضل  وهو    .)

األخفش : النزل القوم الَنازلون بعضهم على بعض.  وأنزله  غيه واستنزله يكون بفعل مؤث ر خارجي ، ونزله 

النزول  ف م ْهلة.  ويقال: نزلت عن األمِر إذ تيب.  والت نزل   الرت  ا تركَته  كأن ك كنت تنزيَلً، والت نزيل  أيضاً 

مستعلياً عليه مستولياً.  ومكان نزل: ي نزل  فيه كثياً.  وأرض  نزلَة  : أي زاكية الَزرع والكْل.  والنزلَة : مثل 

: املكان الص لب  الس ريع  الس يل، والنزل  من األودية: الَضيِ قة   الز كام، وكذلك تعن املَرة من النزول.  والنزل 

: املطر.  منها.  وال  14.  واست نزل فَلن  ح َط عن مرتبته )ابن منظور م  ونزل من علو   إىل سفل: احندر  نزل 

 (.732 -728ص    15، اتج العروس من جواهر القاموس م  113-111ص  
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 الّسور  فواتح  حروف: المبحث األّول 

 :الس ور  فواتح حروف  ف املفس رين   أقوال

َها  اْلم َكَرر   ِبَْذفِ   الس َور  َأَواِئل  ِف   اْلَمْذك ورَة   اْْل ر وف   جَمْم وع  ق  ْلت : )   كثي   ابن   يورد    َحْرفًا   َعَشر   َأْربَ َعة   ِمن ْ

َها   َواْلَمْذك ور   َعَدًدا  اْْل ر وف  ِنْصف   َوِهيَ .    ِسر    لَه    َقاِطع    َحِكيم    َنص  :  قَ ْولك  جَيَْمعَها  . اْلَمرْت وك  ِمنْ   َأْشَرف  ِمن ْ

 َما  اْلق ْرَءان  ِف   ِإنَ   اْْلََهَلة   ِمنْ   قَالَ   َوَمنْ   س ًدى   َوَل   َعبَ ثًا   َوتَ َعاىَل   س ْبَحانه  ي  ْنزهلَا  ملَْ   اْْل ر وف   َهِذهِ   نَ أَ   َشكَ   َل ...  

 َعنْ   ِفيَها  لََنا  َصحَ   فَِإنْ   اأْلَْمر  نَ ْفس   ِف   َمْعًن   هَلَا  َأنَ   فَ تَ َعَيَ   َكِبيًا  َخطَأ  َأْخطَأَ   فَ َقدْ   ِِبْلَكِلَمةِ   لَه    َمْعَن   َل   تَ َعب د    ه وَ 

 ِفيَها  اْلع َلَماء  جي ِْمع  َوملَْ "    رَب  َنا  ِعْند   ِمنْ   ك ل    بِهِ   آَمَنا"    َوق  ْلَنا  َوقَ ْفَنا  َحْيث    َوقَ ْفَنا  َوِإَل   بِهِ   ق  ْلَنا  َشْيء  اْلَمْعص وم

َوال  بَ ْعض لَه   َظَهرَ  ِفيَمنْ  ِاْختَ َلف وا  َوِإََنَا م َعَي   َشْيء َعَلى  َهَذا  يَ تَ َبَي  َحَّت  فَاْلَوْقف َوِإَل  ِات َِباعه فَ َعَلْيهِ  ِبَدلِيل   اأْلَق ْ

ْعَجازِ   بَ َيانً   ِفيَها  ذ ِكَرتْ   اَليِت   الس َور  َأَواِئل  ِف   اْْل ر وف   َهِذهِ   ذ ِكَرتْ   ِإََنَا  َبلْ   آَخر ونَ   َوقَالَ ....    اْلَمَقام  إِلِ

"   ق  ْلت...  اْلم َقطََعة  اْْل ر وف  َهِذهِ   ِمنْ   م رََكب   َأنَه    َمعَ   َهَذا  ِبِْثِلهِ   م َعاَرَضته  َعنْ   َعاِجز ونَ   اْْلَْلق   َوَأنَ   اْلق ْرَءان

ت ِتَحتْ   س ورَة   ك ل    َوهِلََذا  َوَهَذا  َوَعَظَمته  ِإْعَجازه  َوبَ َيان   ِلْلق ْرآنِ   اِلنِْتَصار  ِفيَها  ي ْذَكر  َأنْ   ب د    َفََل   ِِبْْل ر وفِ   ا ف ْ

 . (كثي  ابن )(   س ورَة  َوِعْشرِينَ   ِتْسع  ِف   اْلَواِقع  َوه وَ   ِِبِلْسِتْقَراءِ  َمْعل وم

)  القرطيب  يقول  َوس ْفَيان   الَشْعيب    َعاِمر  فَ َقالَ ;    الس ورَة  َأَواِئل  ِف   اَليِت   اْْل ر وف  ِف   الَتْأِويل  َأْهل  ِاْختَ َلفَ : 

ِثيَ   ِمنْ   َومَجَاَعة  الثَ ْوِري    ِمنْ   َفِهيَ .    ِسر    ك ت به   ِمنْ   ِكَتاب  ك ل    ِف   َوّلِلَِ ,    اْلق ْرَءان  ِف   اّللَ   ِسر    ِهيَ :    اْلم َحدِ 

.   َجاَءتْ   َكَما   َونَ ْقَرأ  ِِبَا  ن  ْؤِمن   َوَلِكنْ ,    ِفيَها  ي  َتَكَلم  َأنْ   جيَِب   َوَل   ,  بِِعْلِمهِ   تَ َعاىَل   اّللَ   ِانْ َفَردَ   اَلِذي  اْلم َتَشابِه

ه َما   اّللَ   َرِضيَ   طَاِلب  َأِب   ْبن  َعِلي    َوَعنْ   الصِ دِ يق   َبْكر  َأِب   َعنْ   اْلَقْول  َهَذا  َور ِويَ   اللَْيث  أَب و  َوذََكرَ .    َعن ْ

.   ي  َفَسر   َل   اَلِذي  اْلَمْكت وم  ِمنْ   اْلم َقطََعة   اْْل ر وف:    قَال وا  َأهَن مْ   َمْسع ود  َواْبن   َوع ْثَمان  ع َمر  َعنْ   الَسَمْرقَ ْنِدي  

 ِِبَا َوَعزَ   َجلَ   اّللَ   َأرَادَ  َما   نَْدِري   َوَل ,   الس َور  َأَواِئل  ِف   ِإَل   اْلق ْرَءان  ِف  اْلم َقطََعة   اْْل ر وف  جنَِد  ملَْ :    َحاتِ   أَب و  َوقَالَ 
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 َأِب   ْبن   َبْكر  أَب و  َحَدثَ َنا  اْْل َباب  ْبن   اْلََْسن   َحَدثَ َنا:    اأْلَنْ َباِري    َبْكر  أَب و  ذََكَره    َما  اْلَمْعَن   َهَذا  َوِمنْ :    ق  ْلت .  

 ِإنَ :   قَالَ   خ ثَ ْيم   ْبن  الَربِيع  َعنْ   َمْسر وق  ْبن  َسِعيد   َعنْ   ِمْغَول  ْبن  َماِلك  َعنْ  اْلَواِسِطي    اْلم ْنِذر   أَب و  َحَدثَ َنا   طَاِلب

 لِنَ ْفِسهِ   بِهِ   ِاْسَتْأثَ رَ   َما  فََأَما,    َشاءَ   َما  َعَلى   َوَأْطَلَعك مْ ,    َشاءَ   َما  بِِعْلمِ   ِمْنه    فَاْسَتْأثَ رَ   اْلق ْرَءان  َهَذا  أَنْ َزلَ   تَ َعاىَل   اّللَ 

 ِبك ل ِ   َوَما,    بِهِ   َوخت َِْب ونَ   َعْنه    َتْسأَل ونَ   اَلِذي  فَ ه وَ   َعَلْيهِ   َأْطَلَعك مْ   اَلِذي  َوَأَما,    َعْنه    َتْسأَل وا  َفََل   بَِنائِِليهِ   فَ َلْست مْ 

 س رِتَتْ   اْلق ْرآن   ِمنْ   ح ر وًفا  َأنَ   ي  َوضِ ح   فَ َهَذا:    َبْكر  أَب و  قَالَ .    تَ ْعَمل ونَ   تَ ْعَلم ونَ   َما   ِبك ل ِ   َوَل ,    تَ ْعَلم ونَ   اْلق ْرآن

 َوَشكَ   َكَفرَ   َوَمنْ ,  َوَسِعدَ   أ ثِيبَ   ِِبَا   آَمنَ   نْ َفمَ ;    َواْمِتَحانً   َوَجلَ   َعزَ   اّللَ   ِمنْ   ِاْخِتَبارًا,    اْلَعاملَ   مجَِيع  َعنْ   َمَعانِيَها

 َمْهِدي    ْبن  الَرْْحَن  َعْبد   َحَدثَ َنا   َبْكر   َأِب   ْبن  ُم ََمد   َحَدثَ َنا  اْلَقاِضي   يَ ْعق وب   ْبن  ي وس ف  أَب و  َحَدثَ َنا.    َوبَ ع دَ   َأثَِ 

 ِإَيَان  ِمنْ   َأْفَضل   م ْؤِمن   آَمنَ   َما:    قَالَ   اّللَ   َعْبد   َعنْ   ظ َهْي   ْبن  ح َرْيث   َعنْ   ِعَمارَة   َعنْ   اأْلَْعَمش   َعنْ   س ْفَيان  َعنْ 

,   َوح ْكمه   اْلم َتَشابِه   ِف   اْلَقْول  َهَذا:    ق  ْلت[ .    3:    بَ َقَرة الْ " ]    ِِبْلَغْيبِ   ي  ْؤِمن ونَ   اَلِذينَ : "    قَ َرأَ   ث َ ,    بِغَْيب  

 َبلْ :    َكِبي   اْلع َلَماء  ِمنْ   مَجْع  َوقَالَ .    تَ َعاىَل   اّللَ   َشاءَ   ِإنْ (    ِعْمَران  آل)    ِف   بَ َيانه  أيَِْت   َما  َعَلى  الَصِحيح  َوه وَ 

َها  تَ َتَخَرج  اَليِت   َواْلَمَعاِن ,    حَتْتَها  اَليِت   اْلَفَوائِد  َونَ ْلَتِمس,    ِفيَها  نَ َتَكَلم  َأنْ   جيَِب  َعَلى  َذِلكَ   ِف   َواْختَ َلف وا;    َعَلي ْ

َوال  ِإَل ,    اأْلَْعَظم  اّللَ   ِاْسم  اْلق ْرآن   ِف   اْلم َقطََعة   اْْل ر وف  َأنَ :    أَْيًضا   َوَعِلي    َعَباس   ِاْبن   َعنْ   فَ ر ِويَ ;    َعِديَدة   َأق ْ

َها  َتَْلِيفه  نَ ْعِرف  َل   َأنَ   اْلَعَرب   ِِبَا   اّللَ   َأْعَلمَ   اهلَِْجاء  ح ر وف   ِإىَل   ِإَشارَة   ِهيَ :    َوَغْيمَها  َواْلَفَراء  ق ْطر ب  َوَقالَ .    ِمن ْ

َها  اَليِت   ِهيَ   ح ر وف  ِمنْ   م ْؤتَ َلف  أَنَه    ِِبْلق ْرآنِ   حَتََداه مْ   ِحي  ِف   أَبْ َلغ  َعْنه    َعْجزهمْ   لَِيك ونَ ;    َكََلمهمْ   اءبِنَ   ِمن ْ

 ِلَشَرِفَها   ِِبَا  -  تَ َعاىَل   -  اّللَ   َأْقَسمَ   َأْقَسام  ِهيَ :    اْلَكْليب    َوقَالَ . ....    َكََلمهمْ   َعنْ   خَيْر ج  ملَْ   ِإذْ   َعَلْيِهمْ   اْْل َجة

 َيك ون   َأنْ   َيِصح    َل :   فَ َقالَ   اْلَقْول   َهَذا اْلع َلَماء  بَ ْعض  َوَردَ ,    أَْيًضا  َعَباس  ِاْبن  َعنْ ;   َأْْسَائِهِ   ِمنْ   َوِهيَ ,    َوَفْضِلَها 

,   اْْل ر وف َهِذهِ  ِمنْ  َحْرف  ه َنا  َها  ي وَجد  َوملَْ ;  َوَما  َولََقدْ  َوَقدْ  ِإنَ :  ِمْثل   ح ر وف  َعَلى  َمْعق ود   اْلَقَسم  أِلَنَ  َقَسًما 
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 ِإْنَسانً   َأنَ   فَ َلوْ "    ِفيهِ   رَْيب  َل : "    تَ َعاىَل   قَ ْوله  اْلَقَسم  َمْوِضع:    ي  َقال  َأنْ   َواْْلََواب.    ََيِيًنا  َيك ون   َأنْ   جَي وز  َفََل 

 فَ ثَ َبتَ .    اْلَقَسم   َجَواب"   َل "    َوَتك ون ,    َسِديًدا   اْلَكََلم  َلَكانَ ;    ِفيهِ   رَْيب  َل   اْلِكَتاب   َهَذا  َوَاّللَ :    فَ َقالَ   َحَلفَ 

 ؟   تَ َعاىَل   اّللَ   ِمنْ   اْلَقَسم  ِف   اْلِْْكَمة  َما:    ِقيلَ   فَِإنْ .    َصِحيح  َسِديد   َعَباس  ِاْبن   َعنْ   ر ِويَ   َوَما  اْلَكْليب    قَ ْول  َأنَ 

 َوَاّللَ ;    َكََلمه   َعَلى   َأْقَسمَ   َكََلمه   ي  ؤَكِ د  َأنْ   بَ ْعضهمْ   َأرَادَ   ِإَذا  َواْلَعَرب;    اْلَعَرب   ِبل َغةِ   نَ َزلَ   اْلق ْرَءان:  ِقيلَ ...  

 َعَلْيك  أَنْ َزْلت   َأيْ "    امل: "    بَ ْعضهمْ   َوقَالَ .    ِعْنده   ِمنْ   اْلق ْرآن  َأنَ   فَأَْقَسمَ   اْْل َجة  َعَلْيِهمْ   ي  ؤَكِ د  َأنْ   َأرَادَ   تَ َعاىَل 

 َوِقيلَ . ...   اْلق ْرَءان َأْْسَاء ِمنْ   ِاْسم قَالَ  "  امل: "   قَ ْوله  ِف   ِابْ تَ َعَثك َوقَالَ .  اْلَمْحف وظ الَلْوح  ِمنْ   اْلِكَتاب َهَذا

َوال   ِمنْ   َهَذا  َغْي   (. القرطيب)  َأْعَلم  فََاّللَ ;    اأْلَق ْ

  (. ِبهِ )  ِبَذِلكَ   ِب َراِدهِ  َأْعَلم  اّللَ :  العبارة  هو   السور  فواتح   حروف   ِبصوص   التفسي   كتب  ف   القارئ   جيده   الذي

 به   وقع   فقد ;  اْلق ْرَءان  إعجاز   إىل  إشارة   فيها  السور  أوائل  ف  املقطَعة   اْلروف   أن    العلم   أهل   بعض   ذكر وقد  

 فَدلَ .   العرب  لغة  منها  تتكون  اليت  اْلروف  هذه  من   مرَكب  وهو,  معارضته  عن  فعجزوا,  املشركي  حتدي

 رد    من   وهناك .   للا  من  وحي   اْلق ْرَءان  أن   على  -الناس  أفصح   أهنم  مع-  ِبثله  اإلتيان  عن  العرب   عجز 

 . وتعاىل  سبحانه  للا   إىل  علمها

 الفرع األّول : حروف فواتح الّسور والدليل على أنّها حروف 

 م؛ ؛ ل  ؛  ك   ؛  ق  ؛  ع   ؛  ط  ؛  ص  ؛  س  ؛  ر  ؛  ح  ؛  ا )(( هي : 1جدول )) اْلروف املقطعة ف بداية السور

 ،   كهيعص  ،   املص  ،   ن  ،   ق  ،  ص  ،   امل ، الر ، املر ، طس)  :التالية  ِبلرسومات   وردت   وقد (.   ي  ؛   ه   ن؛

 (.   عسق  ،  حم   ،   يس  ،   طسم  ،  طه

 . سر  له  قاطع حكيم  نص :    العبارة   َتمعها  الر سم   حيث   من  اْلروف   هذه
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(.  قاف)  تقرأ   ق   ، (  صاد)  تقرأ   ص   ، (  نون)  تقرأ  ن  ، (ميم  لم   ألف )  تقرأ   امل :    فإن    ،  القراءة  حيث   من  وأم ا

 . د  و؛   ؛   ف  ؛ أ:   اْلروف  هي   نطقاً   اْلديد

 ؛   د  ؛   ح  ؛ ا  ؛  أ : )  هي(  قاً نط  تظهر  اليت  تلك   أو  ،   رْساً   املثبتة )  السور  بداية   ف  املستخدمة   املقطعة   اْلروف

 ( ي  ؛   و ؛  ه  ن؛  م؛   ؛   ل  ؛   ك   ؛   ق ؛  ف   ؛   ع ؛ ط  ؛   ص   ؛   س  ؛   ر

 أفدْ   سر  قاطع لهو  حكيم  نص :     العبارة  َتمعها

ا حروفوأم ا   أهن  على   بعض   يلي   وفيما  ؛  مسعود  بن   عبدللا  يرويه  الذي  الصحيح   اْلديثفهو    الدليل 

 : احملدثون  أوردها  كما( متونه)  ألفاظه

 ولم  ،   حرف   ألف   ،   حرف  امل  أقول   ل   ،   أمثاهلا   بعشرة  واْلسنة   ، حسنة  فله   للا كتاب   من  حرفا   قرأ   من)   -

)حرف  وميم   ،  حرف  :الرقم  أو  الصفحة  -  الصغرى  األحكام  :املصدر  -  اإلشبيلي  اْلق   عبد :احملدث( 

 ]اإلسناد  صحيح  أنه   املقدمة  ف   أشار [  :احملدث   حكم   خَلصة   ،901

 ألف    ولكن  حرف  {    أمل}    أقول    ل  أمثاهِلا  بعشرِ   واْلسنة    حسنة    به   فله   للاِ   كتابِ   من  حرفًا   قرأ  من)  -

)حرف    وميم    حرف    ولم    حرف    :الرقم  أو  الصفحة  -  والرتهيب  الرتغيب   :املصدر   -  املنذري:احملدث ( 

 ]قارِبما   ما   أو   حسن   أو  صحيح  إسناده[  :احملدث  حكم  خَلصة  ،2/296

( ألف  ) ولكنْ   حرف  (  ال م)  أقول    ل   أمثاهِلا  بعشرِ   واْلسنة    حسنة ،   به   فله   للاِ   كتابِ   من  حرفًا  قرأ  من)  -

)حرف  (  ميم  ) و  حرف  (  لم  )و  حرف    أو   الصفحة - ِبز   ابن  فتاوى  جمموع :املصدر - ِبز  ابن :احملدث ( 

 حسن  إسناده  :احملدث  حكم  خَلصة  ،26/13 :الرقم
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 ألف    ولكن   ،   حرف    أمل  أقول   ل   ،  أمثاهِلا  بعشرِ   واْلسنة    ،   حسنة    به  فله   للاِ   كتابِ   من   حرفًا  قرأ  )من  -

 :الرقم   أو  الصفحة  -  الرتغيب  صحيح  :املصدر   -  األلبان:احملدث( )َحرف    وميم    ،  َحرف    ولم    ،  حرف  

 صحيح   :احملدث  حكم  خَلصة  ،1416

 أِلف   : لكن  و   حرف    امل  أقول  ل  ،   أمثاهِلا  بعشرِ   اْلسنة    و   ،   حسنة    به   فله   للاِ   كتابِ   من   حرفًا   قرأ  )من  -

 :الرقم   أو  الصفحة   -  اْلامع  صحيح  :املصدر   -  األلبان :احملدث( )حرف    ميم    و   ،   حرف    لم    و   ،   حرف  

 صحيح   :احملدث  حكم  خَلصة  ،6469

 ألف    ولكن   حرف  {    امل}    أقول    ل  ،  أمثاهِلا  بعشرِ   واْلسنة    حسنة    به  فله    للاِ   كتابِ   من   حرفًا  قرأ  )من   -

)حرف    وميم    حرف    ولم    حرف    :الرقم  أو   الصفحة   -  الصَلة   صفة   أصل   :املصدر   -  األلبان :احملدث( 

 مسلم   شرط  على  :احملدث  حكم  خَلصة  ،1/368

 أَِلف    ولكنْ   ،  حرف    امل:    َأق ول    ل   ،  َأْمثَاهِلا  بَِعْشرِ   واْلسنة    ،   حسنة    بهِ   َفله    ؛   للاِ   كتابِ   من  حرفًا   قرأَ   َمنْ )   -

 :الرقم  أو   الصفحة  -  الصحيحة   السلسلة  :املصدر   -  األلبان:احملدث( )حرف    وِميم    ،   حرف    ولم    ،   حرف  

 ثقات   رجاله   جيد  إسناده  :احملدث  حكم  خَلصة  ،3327

 ولم    حرف   ألف   وَلكن   حرف   امل أقول  ل أمثاهِلا بعشرِ  واْلسنة   حسنة   بِهِ  فَله   للاِ   كتابِ  من   حرفًا قرأَ  َمن ) -

  ،2079  :الرقم  أو   الصفحة   -  املصابيح   مشكاة  ختريج   :املصدر  -  األلبان:احملدث( )  . حرف    وميم    حرف  

 صحيح   :احملدث  حكم   خَلصة 

 -  األلبان:احملدث ( )حرف  وميم    ،  حرف  ولم    ،   حرف   ألف    ولكن  ،   حرف(    امل)    أقول    ل  إن   أما)  -

 صحيح   :احملدث  حكم   خَلصة   ،186  :الرقم   أو  الصفحة   - الطحاوية  شرح  :املصدر 
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( )ألف   ولكن ؛  حرف  آمل:   أقول   ل ،  أمثاهِلا بعشرِ  واْلسنة   ،  حسنة   به  فله  للاِ   كتابِ  من حرفًا  قرأ من) -

 :الرقم  أو   الصفحة   -  الصَلة   صفة  :املصدر   -  األلبان:احملدث ( )حرف(    ميم  )  و  ،   حرف (    لم  )  و  ،   حرف

 (. صحيح إسناده  :احملدث   حكم   خَلصة   ،101

 بعض أسرار حروف فواتح السورالفرع الثاني :  

 الوجوه  مجيع  من  املطلق   ِبلكمال  -  جَلله   جل  -  الرب  انفراد  اعتقاد  وهو:    والصفات  األْساء  توحيد

 أثبته   ما  ِبثبات   وذلك.    الوجوه  من  بوجه  مشارك  فيها  يشاركه  ل  اليت  واْلمال  ،  واْلَلل   ،  العظمة   بنعوت

 ، ومعانيها  ،   والصفات   ،   األْساء   يع مج  من  -  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   -  رسوله   له   أثبته   أو   ،   لنفسه   للا

 ول  منها،  لشيء  نفي  غي   من   وجَلله،  بعظمته  الَلئق   الوجه  على  والسنة   الكتاب  ف  الواردة  وأحكامها

 من -َوَسَلمَ   َعَلْيهِ  اّللَ   َصَلى   -  رسوله   عنه   نفاه   أو   ،نفسه   عن  نفاه   ما   ونفي    .   متثيل ول ،   حتريف   ول   ، تعطيل

 (.wikipedia)   كماله  يناف  ما  كل   ومن  والعيوب  النقائص

 ربط  ُماولة يلي  وفيما.  حروف فواتح السور ف للا مراد لبعض جديد ب عد لتقدمي ُماولة  الكتاب هذا وأيت

 اّلل    كَلم   ومنها  ،  املخلوقي  صفات   مشاِبة   عن  اّلل    صفات   وتنزيه  اإلَيان  قضاَّي  مع   حروف فواتح السور 

ه) جيعله  ال ذي  ف اّلل   كَلم  أن   وذلك ،  الفهم  من  يتمك نوا كي  ِبلر سالة  املخاطبي  القوم بلغة   سبحانه ( يصي 

 فاملخلوق :  املتكل م  صفة    الكَلم    .(1  -جدول  )  يعقله   أن  للمخلوق   َيكن   ول  ،  شيء   كمثله   ليس  أصله 

 كفواً  له  يكن ومل يولد ومل يلد  مل  الذي  الصمد  الفرد األحد  الواحد  اّلل   وأم ا .  كَلمه وكذلك  ُملوقة؛  صفاته

 ،   شيء  كمثلها  وليس  ،  ُملوقة  غي  وصفاته  ،  العلى  والصفات  اْلسن  األْساء  له  ،  القي وم  اْلي    فهو  أحد،

 وصفاته   أْسائه  ببعض  وكتابه  كَلَمه  وصفَ   قد  اّلل    إن    بل   .هحقيقت    م  لَ عْ ت     ول  ،  شيء  كمثله  ليس  اّلل    فكَلم

 (. (أ  1 -جدول )   ف اآلَّيت  أنظر)  وتعاىل  سبحانه
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 الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  ):   الرشاد  سبيل   لعباده   امل ِبي ن  فهو   اْلم ِبي ،  اْْلَق    هو   وجل  عز فاهلل

 اْلق ْرآن   َهَذا   َأيْ    (.195 -192  الشعراء )(  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى *    اأْلَِمي  

 لِْلع ْذرِ   قَاِطًعا  ظَاِهًرا  َواِضًحا  بَ يِ ًنا  لَِيك ونَ   الَشاِمل  اْلَكاِمل  اْلَفِصيح   اْلَعَرِب    ِِبللِ َسانِ   أَنْ َزْلَناه    ِإلَْيك   أَنْ َزْلَناه    اَلِذي

 هو   والبيان  ،مبي  فهو  ومنطقه   كَلمه  ف   الرجل  أِبن:  يقال    (.236)   اْلَمَحَجة  ِإىَل   َدلِيًَل   ِلْلح َجةِ   م ِقيًما

: ويقال  .  (138    عمران   آل( )   لِ ْلم َتِقيَ   َوَمْوِعَظة    َوه ًدى   لِ لَناسِ   بَ َيان    َه َذا):  تعاىل  قوله  ف   كما   ،الكَلم

 اّلَل    ي  َوفِ يِهم    يَ ْوَمِئذ  )    :   اْلم ِبي    اْْلَق    نفسه   للا   ْسى  وقد   .  وم بي    م بِ ي    :فهو  واحد  ِبعنً   وأِبن   الكَلم   ِبن)

 اهلداية  طرق   لعباده   بي   الذي  سبحانه   وهو   (.  25  النور ( )  اْلم ِبي    اْْلَق    ه وَ   اّللََ   َأنَ   َويَ ْعَلم ونَ   اْْلَقَ   ِدينَ ه م  

 قَ ْوِمهِ  بِِلَسانِ  ِإَل  َرس ول   ِمنْ  َأْرَسْلَنا  َوَما ): الكتب وأنزل الرسل إليهم  وأرسل  الضَلل طرق  هلم  وبي  وحذرهم

 َ بلسان   اْلق ْرَءانفنزل    (.4  إبراهيم( )اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    َوه وَ   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي  َيَشاء    َمنْ   اّلَل    فَ ي ِضل    هَل مْ   لِي  َبيِ 

 الل غة   حروف  جبميع  مبيناً   َعَربِيًّا  نً َءاق  رْ   نزل   أن  بعد  تنزيل    اْلق ْرَءان.   الكرمي  اْلق ْرَءانو   اْلق    وهو  ،عرب  مبي  

 املرسلي   سي د   قلب   على   جِبيل   بواسطة   بلسان عرب  مبي   اّلل     أنزله وحّت يعقله املخاطبون، فلقد  .   العربي ة

 ال ذي )  اّللَِ   َكََلمِ   َعنْ (  تعبي)  ِعَبارَة    اْلَمْسم وعَ   إنَ لذا ف .   قلبه  ف   ثبت   حّت  ويعقل  يسمع   وهو   قرأه  ِبن  ،

 كَلم   مرتبة  عن   تنزل  هو  اْلَمْسم وعَ   وإن    ؛(َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   ال ذي)  اّللَِ   َكََلم    ه وَ   َولَْيسَ (  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ 

)  العربي ة   ِبلل غة   املعجز   اّلل    كَلم   مرتبة   إىل   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي   اّلل    َلَعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ : 

 . (تَ ْعِقل ونَ 

 :   اآلتية  اآلَّيت  ومثاله   ،   أْسائه  من  واْلق    ،   اْلق    ِبن ه  اْلق ْرَءان  وصفَ   قد  اّلل    فإن    وكذلك
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َلةً   فَ َلن  َول ِيَ َنكَ   الَسَماءِ   ِف   َوْجِهكَ   تَ َقل بَ   نَ َرى   َقدْ ( ث َما  اْْلََرامِ   اْلَمْسِجدِ   َشْطرَ   َوْجَهكَ   فَ َول ِ   تَ ْرَضاَها  ِقب ْ  َوَحي ْ

ت مْ   َعَما   بَِغاِفل    اّلَل    َوَما  َرِبِ ِمْ   ِمنْ   اْْلَق    أَنَه    لَيَ ْعَلم ونَ   اْلِكَتابَ   أ وت وا  اَلِذينَ   َوِإنَ   َشْطَره    و ج وَهك مْ   فَ َول وا  ك ن ْ

 .(144  البقرة ( )يَ ْعَمل ونَ 

َلة   حَتِْويل   ْعِن   ِقيلَ   ؟   ِكَتاِبمْ   ِف  َوَل  ِدينهمْ   ِمنْ   َولَْيسَ   َذِلكَ   يَ ْعَلم ونَ   َكْيف :   ِقيلَ   فَِإنْ .    اْلَمْقِدس   بَ ْيت   ِمنْ   اْلِقب ْ

 يَ ق ول  َل   أَنَه    َعِلم وا  َنيب    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  ُم ََمًدا  َأنَ   ِكَتاِبمْ   ِمنْ   َعِلم وا  َلَما  َأهَن مْ :    َأَحدمَها:    َجَواَِبنِ   َعْنه  

 َعاِلِميَ  َفَصار وا,  بَ ْعضهمْ  َجَحَده   َوِإنْ  الَنْسخ َجَواز ِدينهمْ  ِمنْ  َعِلم وا   َأهَن مْ :  الثَاِن .  ِبهِ  ِإَل  أيَْم ر  َوَل   اْْلَق   ِإَل 

َلة  جبََوازِ   (. 237)   اْلِقب ْ

قًا  ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   ِإلَْيكَ   َوأَنْ َزْلَنا( نَ ه مْ   فَاْحك مْ   َعَلْيهِ   َوم َهْيِمًنا   اْلِكَتابِ   ِمنَ   يََدْيهِ   َبْيَ   ِلَما  م َصدِ   َوَل   اّلَل    أَنْ َزلَ   ِبَا  بَ ي ْ

َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنك مْ   َجَعْلَنا  ِلك ل    اْْلَق ِ  ِمنَ   َجاَءكَ  َعَما  َأْهَواَءه مْ  تَ تَِبعْ   َوَلِكنْ  َواِحَدةً  أ َمةً  َْلََعَلك مْ  اّلَل   َشاءَ  َوَلوْ  َوِمن ْ

ل وَك مْ  ت مْ   ِبَا   فَ ي  نَ بِ ئ ك مْ   مجَِيًعا  َمْرِجع ك مْ   اّللَِ   ِإىَل   اْْلَْيَاتِ   فَاْسَتِبق وا  آاَتك مْ   َما  ِف   لِيَ ب ْ )خَتَْتِلف ونَ   ِفيهِ   ك ن ْ  املائدة( 

 َويَ ْعِن .   َعَلْيهِ   أَنْ َزلَه    اَلِذي  اْلق ْرَءان  َوه وَ { ,    اْلِكَتاب}    ُم ََمد َّيَ {   ِإلَْيك   َوأَنْ َزْلَنا: }    ِذْكره  تَ َعاىَل   يَ ق ول(.   48

قًا. }    اّللَ   ِعْند  ِمنْ   أَنَه    َشك    َوَل ,  ِفيهِ   َكِذب   َوَل ,    ِِبلصِ ْدقِ {    ِِبْْلَق ِ : }    بَِقْولِهِ   ِمنْ   يََدْيهِ   َبْي   ِلَما  م َصدِ 

 (.238)   ... {    اْلِكَتاب

قًا"    اّللَ   ِعْند   ِمنْ   أَنَه    ِفيهِ   رَْيب  َل   اَلِذي  ِِبلصِ ْدقِ   َأيْ "    ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتاب   ِإلَْيك   َوأَنْ َزْلَنا  ِمنْ   يََدْيهِ   َبْي   ِلَما   م َصدِ 

َمة   اْلك ت ب   ِمنْ   َأيْ "    اْلِكَتاب  َوَرس وله   َعْبده   َعَلى   اّللَ   ِعْند   ِمنْ   َسيَ ْنِزل    َوأَنَه    َوَمْدَحه    ِذْكَره    اْلم َتَضمِ َنة   اْلم تَ َقدِ 

 َذِوي   ِمنْ   َحاِمِليَها  ِعْند  ِصْدقًا   زَاَدَها  ُمَا   بِهِ   َأْخَِبَتْ   َكَما  ن  ز وله  َفَكانَ   -  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  -  ُم ََمد 
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 اْلِعْلم أ وت وا اَلِذينَ  ِإنَ "   تَ َعاىَل  قَالَ  َكَما اّللَ  ر س ل َوَصَدق وا اّللَ  َشَراِئع َواتَ بَ ع وا اّللَ  أِلَْمرِ  ِانْ َقاد وا اَلِذينَ  اْلَبَصائِر

َلى   ِإَذا  قَ ْبله   ِمنْ   ِإنْ   َأيْ "    َلَمْفع وًل   رَب  َنا  َوْعد   َكانَ   ِإنْ   رَب  َنا  س ْبَحان   َويَ ق ول ونَ   س َجًدا  ِلأْلَْذقَانِ   خيَِر ونَ   َعَلْيِهمْ   ي  ت ْ

 َُمَالَة  َل   َلَكائًِنا  َأيْ   َلَمْفع وًل   -  الَسََلم  َعَلْيهِ   -  ُم ََمد  جمَِيء  ِمنْ   اْلم تَ َقدِ م    ر س له  أَْلِسَنة  َعَلى   اّللَ   َوَعَدنَ   َما  َكانَ 

 (.239)   اْْلَق    ِِبأْلَْمرِ  ه وَ   أيْ (.   كثي  ابن )

 َفََل   رَبِ كَ   ِمنْ   اْْلَق    َجاَءكَ   َلَقدْ   قَ ْبِلكَ   ِمنْ   اْلِكَتابَ   يَ ْقَرء ونَ   اَلِذينَ   فَاْسَألِ   ِإلَْيكَ   أَنْ َزْلَنا   ُمَا  َشك     ِف   ك ْنتَ   فَِإنْ )

 (.  94 يونس( )اْلم ْمرَتِينَ   ِمنَ   َتك وَننَ 

 "اْلِكَتاب  يَ ْقَرء ونَ   اَلِذينَ   فَاْسَألْ "  فَ ْرًضا  اْلَقَصص   ِمنْ   "إلَْيك  أَنْ َزْلَنا   ُمَا  َشك    ِف "  ُم ََمد   َّيَ   "ك ْنت  فَِإنْ "

 "َأْسَأل  َوَل   َأش ك    َل : "   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   قَالَ   ِبِصْدِقهِ   خي ِِْب وك  ِعْندهمْ   اَثِبت  فَِإنَه    "قَ ْبلك  ِمنْ "  التَ ْورَاة

 (.  اْلَللي  تفسي)  ِفيهِ   الَشاكِ يَ   "اْلم ْمرَتِينَ   ِمنْ  َتك وَنن   َفََل   رَب ك   ِمنْ  اْْلَق    َجاَءك   لََقدْ "

َنا  َواَلِذي) قًا اْْلَق    ه وَ   اْلِكَتابِ   ِمنَ  ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ  (.31  فاطر( )َبِصي    َْلَِبي    ِبِعَباِدهِ   اّللََ   ِإنَ   يََدْيهِ  َبْيَ   ِلَما   م َصدِ 

َنا  َواََلِذي"    تَ َعاىَل   يَ ق ول (.   240)  اْلق ْرَءان  يَ ْعِن   اْْلَق    ه وَ "    اْلق ْرَءان  َوه وَ   اْلِكَتاب   ِمنْ   ُم ََمد   َّيَ "    ِإلَْيك   َأْوَحي ْ

قًا َمة   اْلك ت ب  ِمنْ   َأيْ "    يََدْيهِ   َبْي   ِلَما  م َصدِ   َرب    ِمنْ   م نَ َزل   َوأَنَه    ِِبلتَ ْنِويهِ   لَه    ِهيَ   َشِهَدتْ   َكَما  ِبِصْدِقَها  اْلم تَ َقدِ 

َنا  َواََلِذي "(.   241)  اْلَعاَلِميَ  قًا  اْْلَق    ه وَ "  اْلق ْرآن  "  اْلِكَتابِ   ِمنْ   إلَْيك   َأْوَحي ْ  تَ َقَدَمه    "يََدْيهِ   َبْي   ِلَما   م َصدِ 

َنا َواَلِذي  { : ِذْكره تَ َعاىَل  ق ول(.  اْلَللي تفسي) اْلك ت ب ِمنْ   َهَذا َوه وَ ,  ُم ََمد َّيَ   }  اْلِكَتاب ِمنَ  ِإلَْيك َأْوَحي ْ

 
 136، ص 6، ج 3تفسري القرطيب :  م  239
 220، ص  14، ج 7تفسري القرطيب : م  240
 731، ص  3تفسري ابن كثري: ج  241
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 ِفيهِ   َما   َوتَ َتِبع,    بِهِ   تَ ْعَمل  َأنْ   أ َمتك  َوَعَلى  َعَلْيك   اْْلَق    ه وَ :    يَ ق ول   }  اْْلَق    ه وَ   {  َعَلْيهِ   اّللَ   أَنْ َزلَه    اَلِذي   اْلق ْرآن

 (.242)    َغْيك ِإىَل   َأْوَحْيت  اَليِت   اْلك ت ب  ِمنَ  َغْيه  د ونَ 

 الواقعة ){ َكِرمي   لَق ْرآن   ِإنَه  : }تعاىل قال  . أْسائه من الكرمي  و  ،  َكِرمي   ِبن ه  اْلق ْرَءان وصفَ  قد اّلل   فإن    وكذلك

77.) 

 ف   وكتبه (  اْْلَِكيمِ   اْلَعزِيزِ   اّللَِ   ِمنَ   تَ ْنزِيل  )  اّلل    كَلم  اْلق ْرَءان:    اإلَيان   قضاَّي   تتضم ن  الس ور  فواتح   حروف 

)عربي اً   جعله  بعد  ومن  قبل  من   احملفوظ  الل وح  لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ *    اْلم ِبيِ   َواْلِكَتابِ *    حم: 

( مبي  عرب    بلسان)  جِبيل  به  نزل  ث  (.  4-1  الزخرف( )َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  *    تَ ْعِقل ونَ 

 ِصَراطِ   ِإىَل   َرِبِ ِمْ   ِبِِْذنِ   الن ورِ   ِإىَل   الظ ل َماتِ   ِمنَ   الَناسَ   لِت ْخرِجَ   ِإلَْيكَ   أَنْ َزْلَناه    ِكَتاب    الر: )  ُمم د  رسولنا  على

:   اآلية  ف  كما  وصفاته؛  اّلل    أْساء  توحيد  الس ور  فواتح   حروف  وتتضم ن .        ،(1  إبراهيم( )اْْلَِميدِ   اْلَعزِيزِ 

 ِبلكتب   اإلَيان  وتتضم ن .   سبحانه  صفاته  من   والكَلم  ،(2-1  فصلت( )الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ   ِمنَ   تَ ْنزِيل  *    حم)

 اْلِكَتابَ   َعَلْيكَ   نَ َزلَ *    اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل  *    امل)  ، (    اْْلَِكيمِ   اْلَعزِيزِ   اّللَِ   ِمنَ   اْلِكَتابِ   تَ ْنزِيل  )  :  

قًا   ِِبْْلَق ِ  جْنِيلَ   التَ ْورَاةَ   َوَأنْ َزلَ   يََدْيهِ   َبْيَ   ِلَما   م َصدِ  ( وجِبيل)   ِبلوحي  اإلَيان  وتتضم ن(.   3-1  عمران  آل ( )َواإْلِ

 الشورى ( )اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    اّلَل    قَ ْبِلكَ   ِمنْ   اَلِذينَ   َوِإىَل   ِإلَْيكَ   ي وِحي  َكَذِلكَ *    عسق *    حم: )ِبلر سل  واإلَيان

)  وكذلك (  قَ ْبِلكَ   ِمنْ   اَلِذينَ   َوِإىَل   ِإلَْيكَ   ي وِحي)  ذكر  يقابلهما   آيتان،  املقطعة  اْلروف(:  1-3 *   يس: 

*   امل: )  غيب  عن  وإخبار  ِبلقدر   اإلَيان  وتتضم ن(.   3-1  يس( )اْلم ْرَسِليَ   َلِمنَ   ِإَنكَ *    اْْلَِكيمِ   اْلق ْرَءانوَ 

إخبار  عن غيب   وتتضم ن(.   3-1  الروم( )َسيَ ْغِلب ونَ   َغَلِبِهمْ   بَ ْعدِ   ِمنْ   َوه مْ   اأْلَْرضِ   َأْدىنَ   ِف *    الر وم    غ ِلَبتِ 
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 أَْنتَ   َما *    َيْسط ر ونَ   َوَما   َواْلَقَلمِ   ن )مقد ر ومكتوب  ف اللوح احملفوظ الذي أنزل منه القرءان  على ُمم د.   

 بعد  اّلل    كَلم   والقرءان  احملفوظ،   الل وح   ف  واألقدار  القرءان  كتب  القلم(:  2-1  القلم ( )ِبَْجن ون   رَبِ كَ   بِِنْعَمةِ 

ه)  جعله   أن  (. شيء  كمثله   فليس)  سبحانه  ّلل    وفعل  ذات   صفة   والكَلم  عربي اً،( صي 

ما بعد هذه اْلروف و   ،التنزيل(: اْلروف املقطعة ف بداية السور غالباً ما تشي إىل حالة ما قبل  1جدول )

 . ِبلر سالة  قوم املخاطبون املقطعة إشارة إىل التنزيل امليسر ِبلل غة اليت يعقلها ال

 آََّيت أو  )  اْلق ْرَءانفيها   اّلل     اْلروف املقطعة ف بداية السور وال يت وصف اآلَّيت اليت تلي  ( :  أ  1 -جدول )

 . (اْْلَق    َحِكيم ،  لََعِلي    ،   اْلم ِبيِ   ،  اْلَمِجيدِ   ،   اْْلَِكيمِ : )  وتعاىل  سبحانه   أوصفاته  اّلل    أْساء  ببعض(  اْلِكَتابِ 

حروف  السورة

 فواتح السور 

املقطعة وصف   اْلروف  بعد هذه   ببعض (  اْلِكَتابِ   آََّيت  )  اْلق ْرَءانما 

 أوصفاته   اّلل    أْساء
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 َأنْ   َعَجًبا  ِللَناسِ   َأَكانَ {  2}  اْْلَِكيمِ   اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ   الر{  1} الر  {  1} يونس

َنا  ه مْ   رَج ل    ِإىَل   َأْوَحي ْ  ...  آَمن وا   اَلِذينَ   َوَبشِ رِ   الَناسَ   أَْنِذرِ   َأنْ   ِمن ْ

 لِْلم ْحِسِنيَ   َوَرْْحَةً   ه ًدى {  3}  اْْلَِكيمِ   اْلِكَتابِ   آََّيت   تِْلكَ {  2} امل {  1} لقمان 

ه مْ  م ْنِذر   َجاَءه مْ  َأنْ  َعِجب وا َبلْ { 2} اْلَمِجيدِ  َواْلق ْرآنِ  ق{ 1} ق {  1} ق   فَ َقالَ  ِمن ْ

 َعِجيب    َشْيء    َهَذا  اْلَكاِفر ونَ 

  اْلم ْرَسِليَ   َلِمنَ   ِإَنكَ {  3}  اْْلَِكيمِ   اْلق ْرَءانوَ {  2} يس {  1} يس

 تَ ْعِقل ونَ   َلَعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ {  3}  اْلم ِبيِ   َواْلِكَتابِ {  2)} حم{  1} الزخرف 

 أ م    ِف "   م ثْ َبت "  َوِإنَه  (.  "  َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  {  4}

 ِعْندنَ :    َبَدل"  َلَديْ َنا"  اْلَمْحف وظ   الَلْوح   َأيْ   اْلك ت ب  َأْصل "  اْلِكَتاب

 َِبِلَغة   ِحْكَمة  ذ و"  َحِكيم"  قَ ْبله   اْلك ت ب   َعَلى"  لََعِلي  "

 َوَلِكنَ   اْْلَق    رَبِ كَ   ِمنْ   ِإلَْيكَ   أ ْنِزلَ   َواَلِذي   اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ   املر{  1} املر  {  1} الرعد

 ي  ْؤِمن ونَ   َل   الَناسِ   َأْكثَ رَ 

 اْلم ِبيِ   اْلِكَتابِ   آََّيت   تِْلكَ   الر{  1} الر  {  1} يوسف 

 اْلم ِبيِ تِْلَك آََّيت  اْلِكَتاِب  {  2} طسم{  1} الشعراء

 اْلم ِبيِ تِْلَك آََّيت  اْلِكَتاِب  {  2} طسم{  1} القصص 

َلة    ِف  أَنْ َزْلَناه    ِإنَ {  3}  اْلم ِبيِ   َواْلِكَتابِ {  2}  حم{  1} الدخان  م ْنِذرِينَ   ك َنا  ِإنَ   م َبارََكة    لَي ْ
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(  َوَرْْحَةً   وه ًدى  مبيناً   قرآنً   اّلل     أوحاه    اْْلَِكيمِ   اْلِكَتابِ   آََّيت    وتِْلكَ   اْلِكَتاب    َذِلكَ (:  ب  - 1جدول 

 وغي  العاقل   وللمؤنث  ،   العاقل  وغي   العاقل  املذكر  إىل   ِبا  ويشار .   لِْلَبعيدِ   ِإشارَة    ِاْسم    :تِْلكَ )  لِْلم ْحِسِنيَ 

 وغي  للعاقل  وتستخدم   ،   البعيد  املذكر  للمفرد   ِإشارة   اسم :    ذلك .   وللجمع  للمفرد  وتستخدم  العاقل،

 احملفوظ   الل وح   من  قراءته  أو   معرفته   إىل  سبيل   من  وليس   شيء،   كمثله   ليس  اّلل    كَلم   فأصل .   (العاقل

 .والر سالة  الوحي    عليه  أنزل   الذي  الكرمي  الرسول  يبل غه  أن  بعد   مبيناً   واضحاً   ويصبح  .   (َذِلكَ   تِْلَك، )

حروف  السورة

 فواتح السور 

 اّلل     أوحاه    اْْلَِكيمِ   اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ ما بعد هذه اْلروف املقطعة :   

 . اْْلَق    وهو  لِْلم ْحِسِنيَ   َوَرْْحَةً  وه ًدى  مبيناً  قرآنً 
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 لِْلم َتِقيَ   ه ًدى  ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْلِكَتاب    َذِلكَ  {2}  امل {  1} البقرة

 َأنْ   َعَجًبا  ِللَناسِ   َأَكانَ {  2}  اْْلَِكيمِ   اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ   الر{  1} الر  {  1} يونس

َنا  ه مْ   رَج ل    ِإىَل   َأْوَحي ْ  ...  آَمن وا   اَلِذينَ   َوَبشِ رِ   الَناسَ   أَْنِذرِ   َأنْ   ِمن ْ

 اْلم ِبيِ   اْلِكَتابِ   آََّيت   تِْلكَ   الر{  1} الر  {  1} يوسف 

 َوَلِكنَ   اْْلَق    رَبِ كَ   ِمنْ   ِإلَْيكَ   أ ْنِزلَ   َواَلِذي   اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ   املر{  1} املر  {  1} الرعد

 ي  ْؤِمن ونَ   َل   الَناسِ   َأْكثَ رَ 

 م ِبي    َوق  ْرآن    اْلِكَتابِ   آََّيت   تِْلكَ   الر{  1} الر  {  1} اْلجر

 م ِبي    وَِكَتاب    اْلق ْرآنِ   آََّيت   تِْلكَ   طس{  1} طس  {  1} النمل

 تِْلَك آََّيت  اْلِكَتاِب اْلم ِبيِ {  2} طسم{  1} الشعراء

 تِْلَك آََّيت  اْلِكَتاِب اْلم ِبيِ {  2} طسم{  1} القصص 

 لِْلم ْحِسِنيَ   َوَرْْحَةً   ه ًدى {  3}  اْْلَِكيمِ   اْلِكَتابِ   آََّيت   تِْلكَ {  2} امل {  1} لقمان 

 

 ،ِحيمِ الرَ   الَرْْحَنِ   اّللَِ   ِمنَ   ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْلِكَتابَ   َعَلْيكَ   نَ َزلَ   اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل  :  (  ج    1 -جدول )

 وكذلك  شيء،  كمثله   ليس ف   :العلى  والصفات   اْلسن   األْساء  وّلل  )   اْْلَِكيمِ   اْلَعِليمِ   اْلَعزِيزِ   اْلَعاَلِميَ   َرب ِ 

 الكرمي  الرسول   يبل غه   أن   بعد  إل    مبيناً   يكون    فَل.   شيء  كمثله   ليسف  سبحانه   صفاته   من  هو  والذي  كَلمه 

 .(الوحي  غي  من   اّلل    كَلم  ْساع إىل  سبيل   من  وليس.   والر سالة  الوحي    عليه  أنزل  الذي

 نَ َزلَ   اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل  اْلروف املقطعة بيان : )ما بعد هذه  حروف  السورة



 212 

 اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ،   الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ   اّللَِ   ِمنَ   ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْلِكَتابَ   َعَلْيكَ  فواتح السور 

 ( اْْلَِكيمِ   اْلَعِليمِ   اْلَعزِيزِ 

 اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ِمنْ   ِفيهِ  رَْيبَ   َل   اْلِكَتابِ   تَ ْنزِيل  {  2} امل {  1} السجدة 

 اْلَعِليمِ   اْلَعزِيزِ   اّللَِ   ِمنَ   اْلِكَتابِ   تَ ْنزِيل  {  2} حم{  1} غافر

 تَ ْنزِيل  ِمَن الَرْْحَِن الَرِحيمِ {  2} حم{  1} فصلت 

 اْْلَِكيمِ   اْلَعزِيزِ   اّللَِ   ِمنَ   اْلِكَتابِ   تَ ْنزِيل  {  2}  حم{  1} اْلاثية

 اْْلَِكيمِ   اْلَعزِيزِ   اّللَِ   ِمنَ   اْلِكَتابِ   تَ ْنزِيل  {  2}  حم{  1} األحقاف

 الن ورِ   ِإىَل   الظ ل َماتِ   ِمنَ   الَناسَ   لِت ْخرِجَ   ِإلَْيكَ   أَنْ َزْلَناه    ِكَتاب    الر{  1} الر  {  1} إبراهيم

 اْْلَِميدِ   اْلَعزِيزِ   ِصَراطِ   ِإىَل   َرِبِ ِمْ   ِبِِْذنِ 

آل 

 عمران 

 ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   َعَلْيكَ   نَ َزلَ {  3}  اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل  {  2} امل {  1}

قًا جْنِيلَ   التَ ْورَاةَ   َوأَنْ َزلَ   يََدْيهِ   َبْيَ   ِلَما  م َصدِ   . َواإْلِ

 بكتبه   واإلَيان   ، سبحانه صفاته من   والكَلم   ، وصفاته  ِبّلل    اإلَيان

 َوِذْكَرى  بِهِ  لِت  ْنِذرَ  ِمْنه   َحَرج    َصْدِركَ  ِف  َيك نْ  َفََل   ِإلَْيكَ  أ ْنِزلَ  ِكَتاب  { 2} املص{  1} األعراف 

 لِْلم ْؤِمِنيَ 

 لَِتْشَقى   اْلق ْرَءان  َعَلْيكَ   أَنْ َزْلَنا  َما{  2} طه{  1} طه

َلة    ِف   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ {  3}* اْلم ِبيِ   َواْلِكَتابِ {  2}  حم{  1} الدخان  م ْنِذرِينَ   ك َنا ِإنَ   م َبارََكة    لَي ْ
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 كَلم  وأم ا    .  م ِبيناً   َعَربِيًّا  اّلل     جعله   اْلم ِبي   َواْلِكَتاب  الذ ِْكرِ   ِذي   اْْلَِكيم  اْلَمِجيد   الق ْرآن    (: د  - 1جدول )

 ِبلر سالة،  املخاطبي  القوم   بلسان   تنز له   قبل  من  شيء   كمثله   ليس   فهو  سبحانه،  صفاته   من  هو  والذي   اّلل  

 ِف   َوِإنَه  : )والر سالة  الوحي    عليه  أنزل  الذي  الكرمي  الرسول  يبل غهو   يسمعه    أن  بعد  إل    مبيناً   واضحاً   كون  ي  ول

 .(َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا   اْلِكَتابِ   أ م ِ 

حروف  السورة

 فواتح السور 

 هذه اْلروف املقطعة إشارة إىل التنزيل امليسر ِبلل غة العربي ة ما بعد  

 ِذي الذ ِْكرِ   اْلق ْرَءانص وَ {  1} ص {  1} ص

ه مْ  م ْنِذر   َجاَءه مْ  َأنْ  َعِجب وا َبلْ { 2} اْلَمِجيدِ  َواْلق ْرآنِ  ق{ 1} ق {  1} ق   فَ َقالَ  ِمن ْ

 َعِجيب    َشْيء    َهَذا  اْلَكاِفر ونَ 

  اْلم ْرَسِليَ   َلِمنَ   ِإَنكَ {  3}  اْْلَِكيمِ   اْلق ْرَءانوَ {  2} يس {  1} يس

 تَ ْعِقل ونَ   َلَعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ {  3}  اْلم ِبيِ   َواْلِكَتابِ {  2)} حم{  1} الزخرف 

 أ م    ِف "   م ثْ َبت "  َوِإنَه  (.  "  َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  {  4}

 ِعْندنَ :    َبَدل"  َلَديْ َنا"  اْلَمْحف وظ   الَلْوح   َأيْ   اْلك ت ب  َأْصل "  اْلِكَتاب

 َِبِلَغة   ِحْكَمة  ذ و"  َحِكيم"  قَ ْبله   اْلك ت ب   َعَلى"  لََعِلي  "

 

 إشارة إىل بعض قضاَّي اإلَيان   (:ه    1 -جدول )

 اْلروف املقطعة إشارة إىل بعض قضاَّي اإلَيانما بعد هذه  حروف  السورة
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 فواتح السور 
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 َخِبي   َحِكيم    َلد نْ   ِمنْ   ف صِ َلتْ  ث َ   آََّيت ه   أ ْحِكَمتْ   ِكَتاب    الر{  1} الر  {  1} هود

 ِبَْجن ون    رَبِ كَ   بِِنْعَمةِ   أَْنتَ   َما {2}  َيْسط ر ونَ   َوَما  َواْلَقَلمِ   ن{  1}  ن{  1} القلم 

 ، (ُمم د  رسالة  ومنها)  األقدار   من  فيها   يكون   وما  الد نيا  كتب   القلم 

،   كَلم  من  والقرءان  احملفوظ،  الل وح  ف  القرءان  وكتب  صفة  وكَلمه  اّلل 

 . وقلم  اّلل  ل يشبه ِبال أقَلم البشر.   شيء  كمثل   ليس   وفعل؛  ذات

  {4}َخِفيًّا  نَِداءً   رَبَه    َنَدى  ِإذْ   {3}زََكرَّيَ   َعْبَده    رَبِ كَ   َرْْحَةِ   ِذْكر  {  2} كهيعص{1} مرمي 

ًبا  الَرْأس    َواْشتَ َعلَ   ِمنِ    اْلَعْظم    َوَهنَ   ِإن ِ   َرب ِ   قَالَ   ِبد َعاِئكَ   َأك نْ   َوملَْ   َشي ْ

 . َشِقيًّا  َرب ِ 

ل و    َهَذا   َأيْ   كثي،   ابن)  زََكرَّيَ   بَِعْبِدهِ   اّللَ   َرْْحَة   ِذْكر   اْلق ْرَءان  ِمنْ   اْلَمت ْ

:  51-52، ص   11،ج  القرطيب  ف )   غيب  عن   إخبار  اآلية  وف( 

 وطََلب   ،  "  َخِفيًّا  نَِداء  رَب ه  َنَدى"   زََكرَّيَ   الر سول  أن    وهو(:  املاضي

ًبا  الَرْأس    َواْشتَ َعلَ   ِمنِ    اْلَعْظم    َوَهنَ   ِإن ِ   َرب ِ   قَالَ : )  اْلَوَلد  َأك نْ   َوملَْ   َشي ْ

 َعاِقًرا   اْمَرَأِت   وََكاَنتِ   َورَاِئي  ِمنْ   اْلَمَوايلَ   ِخْفت    َوِإن ِ *  َشِقيًّا  َرب ِ   ِبد َعاِئكَ 

الدعاء والقدر   هذا  أن    ونعلم(.   5-4  مرمي)  (َولِيًّا  َلد ْنكَ   ِمنْ   يل   فَ َهبْ 

 مكتوِبن ف الل وح احملفوظ 

 ي  ْفتَ ن ونَ   َل   َوه مْ   آَمَنا يَ ق ول وا  َأنْ   ي رْتَك وا   َأنْ   الَناس    َأَحِسبَ {  2} امل {  1} العنكبوت 

السورة اليت تسبق العنكبوت ف الرتتيب هي القصص )قصص األنبياء 
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(  85-87واملرسلي(، ومن املَلحظ أن  خامتة سورة القصص )اآلَّيت 

امل : )  اإلَيان  ر.  وتفتتح سورة العنكبوت بذكاْلق ْرَءانهي حديث عن  

ونعلم  ( .   ي  ْفتَ ن ونَ   َل   َوه مْ   آَمَنا   يَ ق ول وا  َأنْ   ي رْتَك وا   َأنْ   الَناس    َأَحِسبَ *  

 .    وتنزيهه  وصفاته  اْلسن  وأْسائه  ِبّلل    اإلَيان  أركانه  من   اإلَيانأن   

 أركانه   ومن   .شيء  كمثله  ليس  أصله   ف   فهو  ،   صفته  اّلل    كَلمف

.  وكأن  افتتاحي ة هذه السورة تؤكد أن  والكتب  ِبلر سل والوحي  اإلَيان

عن   ح  اْلق ْرَءاناْلديث  وتنزيه ر بعد  إَيان  حديث  هو  الفواتح  وف 

 لكَلم اّلل  الذي ليس كمثله شيء.

   

 َغَلِبِهمْ   بَ ْعدِ   ِمنْ   َوه مْ   اأْلَْرضِ   َأْدىنَ   ِف  {3}   الر وم    غ ِلَبتِ {  2)} امل {  1} الروم

الذي (.  َسيَ ْغِلب ونَ  احملفوظ  اللوح  ف  مقد ر ومكتوب   غيب  عن  إخبار  

 أنزل منه القرءان  عربي ا مبيناً . 

 حم{  1} الشورى

 عسق{  2}

 اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    اّلَل    قَ ْبِلكَ   ِمنْ  اَلِذينَ   َوِإىَل   ِإلَْيكَ   ي وِحي  َكَذِلكَ {  3}

 ي وِحي)  :الوحي  عن   اْلديث  يتبعهما  ث    ،   آيتي   ف  املقطعة  اْلروف

 . (قَ ْبِلكَ  ِمنْ   اَلِذينَ   َوِإىَل   ِإلَْيكَ 

 

 سور حروف الفواتح افتتاحية  
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الافتتاحي ة سور  ول  اجد:  2جدول   الثالثة )فواتح:  حروف  ( ، اْلِكَتابِ   اْلديث عنبعد  ما  أي  بعد اآلية 

رب  العرش العظيم.  الذي ي دب  ر    اْلَقي وم   اْْلَي  هو عن اإلَيان ِبّلل     افتتاحي ة السورة غالبا ما يكون موضوع  

عوة إىل اإلَيان ِبلوحي   ّ األمر عامل الغيب والشهادة العزيز الر حيم خالق السموات واألرض والكون . والد 

 . والبعث واْلساب من أجل الفوز ِبْلن ة ، وبيان أن  الن ار هي مآل املكذبي  اْلق ْرَءانو 
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 . اْلِكَتابِ   اْلديث عنبعد  موضوع ما   السورة
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اْلن ة.   لقمان  إىل  الطريق  والوحي هي  واإلَيان ِبآلخرة  الزكاة  وإيتاء  الصَلة  خلق {  10}  إقام 

 السموات بغي عمد تروهنا

الكفر برسالة ُمم د وِبلبعث ، وحديث عن القدر ، وحديث عن بناء الس ماء وتزيينها ،   ق 

 ومد  األرض 

إَيان مؤمن وكفر    اْلق ْرَءانالتأكيد على رسالة ُمم د وأن   يس ، ولتقع األقدار من  من عند اّلل 

 كافر

الس موات  الزخرف  خلق  الذي  هو  اّلل   أن   وبيان  املكذ بي.  وهَلك  الر سل  إرسال  على  التأكيد 

وخلق واألرض ، وجعل كرة األرض مهداً وجعل فيها سبَلً وأنزل من الس ماء ماًء بقدر ،  

 األزواج كل ها 

أهلل الذي رفع السموات بغي عمد تروهنا ث  استوى على العرش.  واْلديث عن التسخي  الرعد

املكذبي ِبلر سل  الن ار هي مآل  ، وأن   والتقدير   ، األزواج  ، وخلق  األرض  والتدبي ومد  

 والبعث

أن    الدخان و   اْلق ْرَءانبيان  القدر  ليلة  ف  أنزله  اّلل   رب  أمر  العليم  الس ميع  من  رْحة  التقدير 

 السموات واألرض وما بينهما.  وبيان أْساء للا، ومآل املكذبي به وبرسوله 

اْلق ْرَءان كَلم اّلل  املنز ل على ُمم د الر سول الن ذير.  كَلم اّلل  الذي خلق السموات {  2} السجدة 

، أّلل   الذي ي دب  ر  األمر عامل الغيب  العرش واألرض وما بينهما ف ستة أَّيم ث  استوى على  

والشهادة العزيز الر حيم ال ذي أحسن كل  شىء خلقه.  وبيان أن  الكفار ل يؤمنون ِبلبعث 
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 واْلساب

العش  غافر أم ا ْحلة  للمكذبي ِبلر سل.   املت صف ِبلكمال.  واهلَلك والن ار   اْلق ْرَءان كَلم اّلل  

  ويؤمنون به ، ويستغفرون للمؤمني، ويسألون اّلل  هلم اْلن ة واملَلئكة فيسب حون اّلل  

الذين ل  فصلت  الويل للمشركي  اْلق ْرَءان كَلم اّلل  ووحيه إىل ُممد بلسان قومه.  وأن   بيان أن  

م.   يؤمنون ِبآلخرة ويكفرون ِبّلل  ال ذي خلق األرضي الس بع والس موات الس بع ف ست ة أَّي 

ر ب  السماَء الدنيا ِبلنجوم وجعلها عامل حفظ للس ماء؛ سبحانه تفر د ِبْساء العز ة ث  زي ن ال

 واْلَلل.

 

 

 . اْلِكَتابِ   اْلديث عنبعد  موضوع ما   السورة
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بيان آَّيت اّلل  ف السموات واألرض: اْللق، وتعاقب الل يل والنهار، وإنزال الر زق )املاء،   اْلاثية

أل ذي هو    ْلق ْرَءانالشمسي ة(، وتصريف الر َّيح.  وبيان أن  الويل وجهن م ملن كفر ِبوالطاقة  

كَلم اّلل  الر ب  املعبود ِبق  ؛ فهو ال ذي سخ ر لنا ما ف السموات وما ف األرض مجيعاً 

 منه. 

خالق السموات واألرض وما بينهما ِبْلق  ،   اْْلَِكيمِ   اْلَعزِيزِ   اّللَِ   ِمنَ   اْلِكَتابِ   تَ ْنزِيل    اْلق ْرَءان األحقاف

ذ بوا وأعرضوا ودعوا أواثنً من دون اّلل  ؛ أصناماً لكن  املكذبي بلغوا غاية الضَلل حي ك

 ل تسمع ول تعقل دعاءهم. 

)املنز ل عربي اً على ُمم د( اهلادي إىل صراط العزيز اْلميد   اْْلَِكيمِ   اْلَعزِيزِ كَلم اّلل     اْلق ْرَءان إبراهيم

اّللِ  ال ذي له ما ف السموات واألرض.  كَلم فاطر السموات واألرض يدعوكم ليغفر لكم 

 من ذنوبكم. 

 آل

 عمران 

قًا  ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   َعَلْيكَ   نَ َزلَ   *  اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل    َوَأنْ َزلَ   يََدْيهِ   َبْيَ   ِلَما  م َصدِ 

جْنِيلَ   التَ ْورَاةَ  هلم عذاب شديد من اّلل  العزيز    ْلق ْرَءانوالذين يكفرون ِب   .من قبل هدىً   َواإْلِ

 املنتقم اْلالق الذي ل خيفى عليه شيء  ف األرض ول ف الس ماء. 
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 اْلِكَتاِب.   اْلديث عنبعد  موضوع ما   السورة

كَلم اّلل  أنزله خالق األرض والسموات العلى الرْحن على العرش استوى.  أنزله    اْلق ْرَءان طه

اّلل  على رسوله رفعة له وملن يؤمن به.  أنزله العليم صاحب األْساء اْلسن كما أنزل من 

ادته ف مقابل  قبل على موسى.  أنزله دعوة لْلَيان ِبّلل  الواحد األحد الفرد الصمد وعب

 الفوز ِبْلن ة والنجاة من الن ار 

 الذين يؤمنون ِبلغيب  {3}  البقرة

... {  2} يونس منهم  رجل  إىل  أوحينا  أن  عجباً  للناس  خلق {  3}  أكان  الذي  اّلل   رب كم  إن  

م  ...   السموات واألرض ف ستة أَّي 

: )إن أنزلناه قرءان عربي اً لعل كم تعقلون * حنن نقص  اْلم ِبيِ وحي بلسان قومك    حديث عن  يوسف 

قدر : )رأيت أحد   و حديث عن  .  (  اْلق ْرَءانعليك أحسن القصص ِبا أوحينا إليك هذا  

وحديث عن كيد إخوة يوسف وعداوة    عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين(. 

ُمم د. الرسول  اجتباء  عن  وحديث  أن     الشيطان،  )  علماً  هود  تسبقو سورة   سورة  اليت 

: )وّلل  غيب السموات غيب  قصص األنبياء واملرسلي، وختتم بذكر    تتحد ث عنيوسف(  

 (123هود  )(  واألرض..

اْلديث عن القدر واملَلئكة والوحي.  والطاقة املظلمة : )ولو فتحنا عليهم ِبِبً {  2-8} اْلجر

 (14من الس ماء فظل وا فيه يعرجون( )

 من عند اّلل    اْلق ْرَءانأإلَيان ِبآلخرة ، وأن   {  2-3} النمل



 223 

 : )ذكر من الرْحن ُمدث(   اْلق ْرَءانالقدر واملشيئة و  الشعراء

 اْلديث عن موسى وفرعون، وقدر اّلل  ف التمكي للمؤمني{  2-3} القصص 

الن عيم.    لقمان  جن ات  والوحي وجزاؤه  عمد أإلَيان ِبآلخرة  بغي  الس موات  )خلق  والس موات: 

 تروهنا(

بيان هَلك املكذبي ِبلر سل، وهَلك املشركي الذين يتهمون الر سول ِبلس حر والكذب.   ص

اختار ُممداً  ال ذي  بينهما هو  السموات واألرض وما  له ملك  الذي  الوهاب  العزيز  أّلل   

ونبو تك، ما ينظر  هؤلء إل صيحة واحدة ما لرسالته، وأما ال ذين يعرتضون على رسالتك  

 هلا من فواق ؛ ِتلكهم كما هلك املكذبون ِبلر سل من قبل.

تنزيل العزيز الر حيم على ُممد األمي لينذر أصحاب غفلة عاشوا فرتة من   اْْلَِكيمِ   اْلق ْرَءان يس

الذين خيشون اّلل  ِبلغيب ِبغفرة   املؤمني  اْلن ة.  وخيو ف الر سل.  وليبش ر  وأجر كرمي ف 

املكذبي ِبلر سل والر سالت هَلكاً أو صيحة واحدة، ث  هم يوم القيامة يبعثون وإىل الن ار 

؛  املستقر ة  الش مسي ة  املنظومة  وخلق  األزواج كل ها،  خالق  ِبّلل   جزاء كفرهم  ُيشرون 

 فيتعاقب الل يل والنهار . 

 

 

 املقطعة إشارة إىل بعض قضاَّي اإلَيانما بعد هذه اْلروف   السورة
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ِبلعبودي ة   اْلق ْرَءان هود وإفراده  اّلل   توحيد  أجل  من  والبشي ُمم د  النذير  على  أنزله  اّلل   كَلم 

الر زاق  العليم  أّلل   عذابه.   من  جن ته وخوفاً  ف  طمعاً  إليه  واإلنبة  والتوبة  مغفرته  وطلب 

أحسن  أي كم  ليبلوكم  م  أَّي  ست ة  ف  الس بع  واألرضي  الس بع  السموات  خلق  امللك  مالك 

 َيان ِبلبعث واْلن ة والن ار.عمَل، وإ

العظيم،  القلم  أنعم ِبا اّلل   على رسوله ُممد صاحب اْللق  الر سالة والوحي واهلداية  ا نعمة  إهن 

ولتكون رفعة للمؤمني، وخزَّيً وحسرة وندامة على املكذبي املعرضي املستهزئي؛ الذين 

. يفخرون ِبمواهلم وأبنائهم ويلمزون املؤمني    ويصد ون عن سبيل اّلل 

 َوَهنَ   ِإن ِ   َرب ِ   قَالَ   {4}َخِفيًّا  نَِداءً   رَبَه    َنَدى  ِإذْ   {3}زََكرَّيَ   َعْبَده    رَبِ كَ   َرْْحَةِ   ِذْكر  {  2} مرمي 

ًبا  الَرْأس    َواْشتَ َعلَ   ِمنِ    اْلَعْظم    .َشِقيًّا  َرب ِ   ِبد َعاِئكَ   َأك نْ   َوملَْ   َشي ْ

ل و    َهَذا  َأيْ   اآلية  وف ( :  القرطيب  كثي،   ابن )  زََكرَّيَ   بَِعْبِدهِ   اّللَ   َرْْحَة   ِذْكر  اْلق ْرَءان  ِمنْ   اْلَمت ْ

 وَطَلب   ،  "   َخِفيًّا  نَِداء  رَب ه   َنَدى"   زََكِرَّيَ   الر سول  أن    وهو(:  املاضي   ف)   غيب  عن  إخبار

ًبا  الَرْأس    َواْشتَ َعلَ   ِمنِ    اْلَعْظم    َوَهنَ   ِإن ِ   َرب ِ   قَالَ : )  اْلَوَلد * َشِقيًّا  َرب ِ   ِبد َعاِئكَ   َأك نْ   َوملَْ   َشي ْ

  (.5-4  مرمي)  ( َولِيًّا  َلد ْنكَ   ِمنْ   يل   فَ َهبْ   َعاِقًرا  اْمَرَأِت   وََكاَنتِ   َورَاِئي   ِمنْ   اْلَمَوايلَ   ِخْفت    َوِإن ِ 

 احملفوظ الدعاء والقدر مكتوِبن ف الل وح  ونعلم أن  هذا  

 ي  ْفتَ ن ونَ   َل   َوه مْ   آَمَنا يَ ق ول وا  َأنْ   ي رْتَك وا   َأنْ   الَناس    َأَحِسبَ {  2} العنكبوت 

 ف  فهو   ،  صفته  اّلل    كَلم)  وتنزيهه  وصفاته  اْلسن  وأْسائه  ِبّلل    اإلَيان  أركانه  ومن :  اإلَيان

 (. شيء  كمثله   ليس  أصله 
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عن (.  َسيَ ْغِلب ونَ   َغَلِبِهمْ   بَ ْعدِ   ِمنْ   َوه مْ   اأْلَْرضِ   َأْدىنَ   ِف  {3}   الر وم    غ ِلَبتِ {  2)} الروم إخبار  

 غيب مقد ر ومكتوب  ف اللوح احملفوظ الذي أنزل منه القرءان  عربي ا مبيناً . 

 اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    اّلَل    قَ ْبِلكَ   ِمنْ  اَلِذينَ   َوِإىَل   ِإلَْيكَ   ي وِحي  َكَذِلكَ {  3} الشورى

 ِمنْ   اَلِذينَ   َوِإىَل   ِإلَْيكَ   ي وِحي )  :الوحي  عن  اْلديث  يتبعهما   ث    ،   آيتي   ف   املقطعة  اْلروف

 . (قَ ْبِلكَ 

 

 : وصفاته  اْلق ْرَءان  أْساء  مع   حروف فواتح السور  ربط  ُماولة يلي  وفيما

)network.net/asmaequran.htm-http://www.alquran( 

 تصنيف  وَيكن   عنه   ِبا  وعِب    ،اْلق ْرَءان  ِبا  تعاىل  للا   َْس ى  وصفات  أْساء  عدة   والتفسي   اْلق ْرَءان  علماء  ذكر

 :جمموعات  ثَلث   إىل  األْساء  تلك

 :األوىل   اجملموعة

  :التالية  األْساء  وهي  وحقيقته،   الكتاب   ذات   إىل  تشي  اليت  األْساء  من  طائفة  وهي

( م ِبي    َوق  ْرَءان   اْلِكَتابِ  آََّيت   تِْلكَ  الر)  .9 /اإلسراء...{ يَ ْهِدي اْلق ْرَءانَ  َهَذا  ِإنَ } تعاىل قال : اْلق ْرَءان 1 -

 و   ، (  3  فص لت ( )يَ ْعَلم ونَ   ل َِقْوم    َعَربِيًّا   نً َءاق  رْ   آََّيت ه    ف صِ َلتْ   ِكَتاب  )  :تعاىل  للا  قول   ف  وكما.   (1  اْلجر)

 هو  و  ،   األصل   ف   القراءة   معناه :    اْلق ْرَءان:    الطِبسي  العَلمة   قال   ،   القراءة  هو  األصل   ف   اْلق ْرَءان  معن 

 مَجَْعت    أي  ،  الشيء  قرأت    مصدر    هو   قيل  و  ،  عباس   إبن   عن  املَْرِوي  وهو  ،   تَ َلْوت    أي  ،  قرأت    مصدر  

بعد تنز له بلسان عرب  مبي.  واهلمزة من السم   اْلق ْرَءان.   بعض  إىل  بعضه   كتاب هداية إذ أصبح مقروءاً 

 به  لَلنتفاع  سبيل  من   ، وليس  أعظم نعمة وهداية  اْلق ْرَءانَ إن   ( ليست من حروف فواتح الس ور .   اْلق ْرَءان)

http://www.alquran-network.net/asmaequran.htm
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 ل َِقْوم    َعَربِيًّا  نً َءاق  رْ   آََّيت ه    ف صِ َلتْ   ِكَتاب  )   :   به  املخاطبون   يعقله   كي   وذلك  ؛   مبيناً   عربي ا  تنز له  بعد  إل  

 حرف  و   اهلمزة  حرف  أن    هذا  إىل   ويشي  .   (م ِبي    َوق  ْرَءان    اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ )  ،(  م ِبي    َوق  ْرَءان  )  ،(  يَ ْعَلم ونَ 

 ، (  ف صِ َلتْ   ِكَتاب  ):    السابقة  اآلَّيت  من   الباء  حرف  و  التاء  حرف  وكذلك  ،(م ِبي    َوق  ْرَءان  ):  اآلية  من   الباء

 إل    ِبْلق ْرَءان  اهلداية  نعمة  حتق ق   عدم  إىل  إشارة  هذا  وف.   الس ور  فواتح   حروف  من   ليست   (اْلِكَتابِ   آََّيت  

 (. اهلجاء  حروف  بكل  )  مبيناً  عربي ا تنز له   بعد

 سبحانه  كَلمه   ألنه  إليه   للا  . أضافه 6  /التوبة{  اّللَِ   َكََلمَ   َيْسَمعَ   َحَّت   فََأِجْره  : } تعاىل  قال:  للا  كَلم2 - 

 العقيدة   شرح.)    به  تكلم   قد  للا  فإن  منه،  حرف  فكل  حقيقة،   به  تكلم  للا،  كَلم  اْلق ْرَءان  فهذا  وتعاىل،

 َكِمْثِلهِ   لَْيسَ الكَلم صفة ذات وفعل ّلل  سبحانه وتعاىل، وكَلمه ف أصله     (.عثيمي   بن  ُممد/    الواسطية

( إىل مرتبة كَلمه َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ .  واّلل  سبحانه وتعاىل أنزل جزءا من كَلمه عن مرتبته األصلي ة )َشْيء  

احملفوظ، وأمر جِبيل أن ينزل بوحيه على ُمم د )عليهما ( ، ث  أمر القلم أن يكتبه ف الل وح  َعَربِيًّا  نً َءاق  رْ )

 . (يَ ْعَلم ونَ   ل َِقْوم    َعَربِيًّا نً َءاق  رْ الس َلم( لكي يعقلوه : )

 فواتح  حروف  أن   هذا  يبي  .  مجيع حروفه جزء  من جمموعة حروف فواتح الس ور لْلق ْرَءان  ( للا كَلم )السم 

 الذي  العتقاد   بنفس.   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ (  َعَربِيًّا  نً َءاق  رْ )  تنز له   وقبل   أصله   ف   اّلل    كَلم   أن    إىل  تشي  الس ور

 إن    بل .   البشر  لغات  جنس  من   ليس  اّلل    كَلم  أصل  فإن    ،  البشر  صفات   مشاِبة  عن   اّلل    صفات  فيه   ننز ه

؛   صفات   كيفية   إلدراك   مؤه ل   غي  أن ه   كما(  للا  كَلم )  كيفي ة   إلدراك   مؤه ل   غي   اإلنسان  صفة   فالكَلم   اّلل 

 إىل   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   مرتبة  عن   كَلمه  اّلل     ي نزلَ   أن  يتطل ب  والتنزيل  الوحي.   وتعاىل   سبحانه  ّلل    وفعل  ذات

 حّت   األفهام  على   وتيسياً   ؛ والوضوح  للبيان   حتقيقاً   وذلك   إليهم؛   املرسل   القوم  بلغة   املعجز   كَلمه   مرتبة 
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 َوَما : )  قومه  بلسان  إل   رسول  يرسل  مل  أنه الر حيم  الل طيف  اْلكيم  اّلل    أخِبن  لقد .   ِبلوحي  اهلدايةً   تتحق ق 

َ   قَ ْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا ( اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    َوه وَ   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي   َيَشاء    َمنْ   اّلَل    فَ ي ِضل    هَل مْ   لِي  َبيِ 

.  يعقلون  لعل هم(  َعَربِيًّا  نً َءاق  رْ )   قومه  بلسان  ُمم د  رسولنا  على  تنز له  بعد  مبي    اْلق ْرَءان(.   4  إبراهيم)

 الذي   اجملد    يفهمها  أن  يستطيع   مرتبة   إىل   َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   مرتبة   عن  اّلل    كَلم  لتنز ل   َنوذج   هو  والقرءان

 على جِبيل  بواسطة املنزل  وتعاىل  سبحانه  للا   كَلم  فهو:    القرءان  تعريف   من هذا  يتبي  .   العربي ة  الل غة  يقرأ

 إلينا  املنقول   ، بتَلوته  املتعبد  به   املتحدى   ، له  املؤيدة  املعجزة   العربية   ِبللغة  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   ُممد   النيب

 . الناس  بسورة  املختوم   و   الفاحتة  بسورة  املبدوء,  ِبلتواتر

َنا   وََكَذِلكَ : )تعاىل  قال:  الروح3 -   َوَلِكنْ   اإْلَِيَان    َوَل   اْلِكَتاب    َما  َتْدِري  ك ْنتَ   َما   َأْمرِنَ   ِمنْ   ر وًحا   ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

 َعزَ   قْوله    .(52  الشورى( )    م ْسَتِقيم    ِصَراط    ِإىَل   لَتَ ْهِدي  َوِإَنكَ   ِعَباِدنَ   ِمنْ   َنَشاء    َمنْ   بِهِ   هَنِْدي  ن ورًا  َجَعْلَناه  

َنا  وََكَذِلكَ "    َوَجلَ   َأيْ "    اإْلَِيَان  َوَل   اْلِكَتاب  َما  َتْدِري   ك ْنت   َما"    اْلق ْرَءان  يَ ْعِن "    َأْمرنَ   ِمنْ   ر وًحا  ِإلَْيك   َأْوَحي ْ

. ِعَبادنَ  ِمنْ  َنَشاء  َمنْ   بِهِ   هَنِْدي  ن ورًا"    اْلق ْرَءان  َأيْ "    َجَعْلَناه    َوَلِكنْ "  اْلق ْرَءان  ِف  َلك  ش رِعَ   اَلِذي   التَ ْفِصيل  َعَلى 

 كان   وما( .   243)  اْلَقِومي  اْْل ل ق  َوه وَ "    م ْسَتِقيم  ِصَراط  ِإىَل   لَتَ ْهِدي"    ُم ََمد  َّيَ   َأيْ "    َوِإَنك"    تَ َعاىَل   َوقَ ْوله...  

 من   واهلمزة  الواو  وحرفا.     يعقلوه  لكي  وذلك  مبي؛  عرب    بلسان   عليه   تنز له  لول  اْلق ْرَءان  ِبذا  ليهدي   ُم ََمد 

 ر وًحا: )  ْلق ْرَءانِب  اهلداية  نعمة   تتحق ق  ل   وِبلتايل.   الس ور  فواتح   حروف   من  ليسا (  َأْمرِنَ   ِمنْ   ر وًحا )  السم

 .(اهلجاء حروف  بكل  )  مبيناً   عربي ا تنز له  بعد  إل    ( م ْسَتِقيم   ِصَراط    ِإىَل   لَتَ ْهِدي   َوِإَنكَ )  ، (  َأْمرِنَ   ِمنْ 
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: "   َوقَ ْوله .   (81  اإلسراء( )زَه وقًا  َكانَ   اْلَباِطلَ   ِإنَ   اْلَباِطل    َوزََهقَ   اْْلَق    َجاءَ   َوق لْ )  : تعاىل  قال :  اْْلَق  4 - 

 َل   اَلِذي  اْْلَق    اّللَ   ِمنْ   َجاَءه مْ   َقدْ   فَِإنَه    ق  َرْيش  ِلك َفارِ   َوَوِعيد   َِتِْديد :    اآْليَة"    اْلَباِطل  َوزََهقَ   اْْلَق    َجاءَ   َوق لْ 

 ِاْضَمَحلَ   َأيْ   َِبِطلهمْ   َوزََهقَ   الَناِفع  َواْلِعْلم  َواإْلَِيَان  اْلق ْرَءان  ِمنْ   بِهِ   اّللَ   بَ َعَثه    َما  َوه وَ   بِهِ   هَل مْ   ِقَبل   َوَل   ِفيهِ   ِمْريَة

"   زَاِهق  ه وَ   فَِإَذا  فَ َيْدَمغه    اْلَباِطل  َعَلى   ِِبْْلَق ِ   نَ ْقِذف  َبلْ "    بَ َقاء  َوَل   اْْلَق    َمعَ   لَه    ثَ َبات   َل   اْلَباِطل  فَِإنَ   َوَهَلكَ 

 ْبن   اّللَ   َعْبد   َعنْ   َمْعَمر   َأِب   َعنْ   جم َاِهد  َعنْ   جنَِيح   َأِب   ِاْبن  َعنْ   س ْفَيان  َحَدثَ َنا   اْْل َمْيِدي    َحَدثَ َنا:    اْلب َخاِري    َوقَالَ 

 َيْطَعنَها   َفَجَعلَ   َصَنًما  َوثَ َلثِمائَةِ   ِست ونَ   اْلبَ ْيت  َوَحْول  َمَكة   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  الَنيب    َدَخلَ :    قَالَ   َمْسع ود

 ي ِعيد  َوَما اْلَباِطل ي  ْبِدئ  َوَما  اْْلَق   َجاءَ .  زَه وقًا َكانَ   اْلَباِطل ِإنَ  اْلَباِطل َوزََهقَ   اْْلَق   َجاءَ "  َويَ ق ول  يَده  ِف   بِع ود  

ِْمِذي    َوم ْسِلم  اْلَمْوِضع   َهَذا  َغْي   ِف   أَْيًضا  اْلب َخاِري    َرَواه    وََكَذا"    ْبن  س ْفَيان   َعنْ   ط ر ق  ِمنْ   ك ل همْ   َوالَنَساِئي    َوالرتِ 

َنة   َشَبابَة   َحَدثَ َنا  ز َهْي   َحَدثَ َنا:    يَ ْعَلى   أَب و  اْْلَاِفظ  َوَقالَ .    بِهِ   جنَِيح   َأِب   ِاْبن  َعنْ   الَرزَاق  َعْبد   َرَواه    وََكَذا   بِهِ   ع يَ ي ْ

 َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  اّللَ   َرس ول  َمعَ   َدَخْلَنا:    َقالَ   َعْنه    اّللَ   َرِضيَ   َجاِبر  َعنْ   الز َبْي   أَب و  َحَدثَ َنا  اْلم ِغيَة  َحَدثَ َنا

 َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول   ِِبَا   فَأََمرَ   اّللَ   د ون   ِمنْ   ت  ْعَبد   َصَنًما   َوِست ونَ   ثَ َلثِمائَةِ   اْلبَ ْيت  َوَحْول   َمَكة 

 . . " زَه وقًا  َكانَ   اْلَباِطل  ِإنَ   اْلَباِطل  َوزََهقَ  اْْلَق    َجاءَ "    َوقَالَ   و ج وهَها  َعَلى  فَأ ِكَبتْ 

: )اْلق  صفة ذاتية ّلل  ولكَلمه سبحانه  َخَلقَ   اَلِذي  َوه وَ .  واآلَّيت ف هذا كثية ؛ وأكتفي بذكر اآلت 

َفخ    يَ ْومَ   اْلم ْلك    َولَه    اْْلَق    قَ ْول ه    فَ َيك ون    ك نْ   يَ ق ول    َويَ ْومَ   ِِبْْلَق ِ   َواأْلَْرضَ   الَسَماَواتِ   اْلغَْيبِ   َعامل    الص ورِ   ِف   ي  ن ْ

 اْْلَق ِ   ِإىَل   يَ ْهِدي   َمنْ   ش رََكاِئك مْ   ِمنْ   َهلْ   ق لْ ( ؛ وقوله سبحانه : )73( )األنعام  اْْلَِبي    اْْلَِكيم    َوه وَ   َوالَشَهاَدةِ 

 َكْيفَ   َلك مْ   َفَما  ي  ْهَدى  َأنْ   ِإَل   يَِهدِ ي  َل   َمنْ   َأمْ   ي  تَ َبعَ   َأنْ   َأَحق    اْْلَق ِ   ِإىَل   يَ ْهِدي  َأَفَمنْ   لِْلَحق ِ   يَ ْهِدي   اّلَل    ق لِ 

 (. 35( )يونس  حَتْك م ونَ 
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 ( 32  يونس( )ت ْصَرف ونَ   فََأىنَ  الَضََلل    ِإَل   اْْلَق ِ   بَ ْعدَ   َفَماَذا   اْْلَق    رَب ك م    اّلَل    َفَذِلك م  )

ت مْ   اَلِذي   فَ َهَذا  َأيْ   اآْليَة "   ِِبْلِعَباَدةِ   ي  ْفَرد   َأنْ   َيْسَتِحق    اَلِذي   اْْلَق    َوِإهَلك مْ   رَب ك مْ   ه وَ   ك ل ه  َذِلكَ   فَاِعل  ِِبَنَه    ِاْعرَتَف ْ

 ت ْصَرف ونَ   فََأىنَ "    لَه    َشرِيك  َل   َواِحد   ه وَ   ِإَل   ِإلَه   َل   َِبِطل   ِسَواه    َمْعب ود  َفك ل    َأيْ "    الَضََلل  ِإَل   اْْلَق    بَ ْعد  َفَماَذا

 َشْيء   ك ل    َخَلقَ   اَلِذي  الَرب    أَنَه    تَ ْعَلم ونَ   َوأَنْ ت مْ   ِسَواه    َما  ِعَباَدة  ِإىَل   ِعَباَدته  َعنْ   ت ْصَرف ونَ   َفَكْيف  َأيْ "  

  (.244) َشْيء    ك ل    ِف   َواْلم َتَصرِ ف 

َنا  أ ْنِزلَ   ِبَا  ن  ْؤِمن    قَال وا  اّلَل    أَنْ َزلَ   ِبَا  آِمن وا  هَل مْ   ِقيلَ   )َوِإَذا قًا   اْْلَق    َوه وَ   َورَاَءه    ِبَا   َوَيْكف ر ونَ   َعَلي ْ  َمَعه مْ   ِلَما  م َصدِ 

ت مْ   ِإنْ   قَ ْبل    ِمنْ   اّللَِ   أَنِْبَياءَ   تَ ْقت  ل ونَ   َفِلمَ   ق لْ   ُم ََمد   َعَلى   أ ْنِزلَ   َما َأنَ   يَ ْعَلم ونَ   َوه مْ   أيْ   . (91  البقرة( )م ْؤِمِنيَ  ك ن ْ

قًا   اْْلَق  "   -  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  -  (.245)   َمَعه مْ  ِلَما  م َصدِ 

 َواْلم ْؤِمِنيَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  نَِبَيه    تَ َعاىَل   ثَ َبتَ (.   147  البقرة( )اْلم ْمرَتِينَ   ِمنَ   َتك وَننَ   َفََل   رَبِ كَ   ِمنْ   اْْلَق  )

 ِمنْ   َتك وَننَ   َفََل   رَب ك  ِمنْ   اْْلَق    فَ َقالَ   َشكَ   َوَل   ِفيهِ   ِمْريَة   َل   اَلِذي  اْْلَق    ه وَ   الَرس ول  بِهِ   َجاءَ   َما  ِبَِنَ   َوَأْخَِبَه مْ 

 (.246)   اْلم ْمرَتِين

 الَناسِ   َبْيَ   لَِيْحك مَ   ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   َمَعه م    َوأَنْ َزلَ   َوم ْنِذرِينَ   م َبشِ رِينَ   النَِبيِ يَ   اّلَل    فَ بَ َعثَ   َواِحَدةً   أ َمةً   الَناس    )َكانَ 

نَ ه مْ   بَ ْغًيا  اْلبَ يِ َنات    َجاَءِْت م    َما  بَ ْعدِ   ِمنْ   أ وت وه    اَلِذينَ   ِإَل   ِفيهِ   اْختَ َلفَ   َوَما  ِفيهِ   اْختَ َلف وا  ِفيَما  اَلِذينَ   اّلَل    فَ َهَدى  بَ ي ْ

 ( 213 البقرة( )م ْسَتِقيم   ِصَراط    ِإىَل   َيَشاء    َمنْ   يَ ْهِدي   َواّلَل    ِبِِْذنِهِ   اْْلَق ِ   ِمنَ  ِفيهِ   اْختَ َلف وا   ِلَما  آَمن وا
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قًا  ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   ِإلَْيكَ   َوأَنْ َزْلَنا( نَ ه مْ   فَاْحك مْ   َعَلْيهِ   َوم َهْيِمًنا   اْلِكَتابِ   ِمنَ   يََدْيهِ   َبْيَ   ِلَما  م َصدِ   َوَل   اّلَل    أَنْ َزلَ   ِبَا  بَ ي ْ

َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنك مْ   َجَعْلَنا  ِلك ل    اْْلَق ِ  ِمنَ   َجاَءكَ  َعَما  َأْهَواَءه مْ  تَ تَِبعْ   َوَلِكنْ  َواِحَدةً  أ َمةً  َْلََعَلك مْ  اّلَل   َشاءَ  َوَلوْ  َوِمن ْ

ل وَك مْ  يًعا  َمْرِجع ك مْ  اّللَِ   ِإىَل   اْْلَْيَاتِ   فَاْسَتِبق وا   آاَتك مْ   َما ِف  لِيَ ب ْ ت مْ  ِبَا  فَ ي  نَ بِ ئ ك مْ   مجَِ  (48  املائدة( )خَتَْتِلف ونَ   ِفيهِ   ك ن ْ

ع وا  )َوِإَذا َنا  آَمَنا  رَبَ َنا  يَ ق ول ونَ   اْْلَق ِ   ِمنَ   َعَرف وا  ُمَا  الَدْمعِ   ِمنَ   تَِفيض    َأْعي  نَ ه مْ   تَ َرى  الَرس ولِ   ِإىَل   أ ْنِزلَ   َما  ْسَِ  فَاْكت  ب ْ

( الَصاِْلِيَ   اْلَقْومِ   َمعَ   رَب  َنا   ي ْدِخَلَنا  َأنْ   َوَنْطَمع    اْْلَق ِ   ِمنَ   َجاَءنَ   َوَما  ِِبّللَِ   ن  ْؤِمن    َل   لََنا  َوَما*    الَشاِهِدينَ   َمعَ 

ع وا   َوِإَذا"    فَ َقالَ (.   83-84  املائدة)  ِمنْ   َعَرف وا  ُمَا  الَدْمع  ِمنْ   تَِفيض   َأْعي نهمْ   تَ َرى   الَرس ول  ِإىَل   أ ْنِزلَ   َما   ْسَِ

َنا  آَمَنا   رَب  َنا"    يَ ق ول ونَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  ُم ََمد   بِبَ ْعَثةِ   اْلِبَشارَة  ِمنْ   ِعْندهمْ   ُمَا  َأيْ "    اْْلَق    َمعَ   فَاْكت  ب ْ

 (.247) بِِه    َوي  ْؤِمن  َهَذا   ِبِصَحةِ   َيْشَهد  َمنْ   َمعَ   َأيْ "    الَشاِهِدينَ 

)ِبوَِكيل    َعَلْيك مْ   َلْست    ق لْ   اْْلَق    َوه وَ   قَ ْوم كَ   بِهِ   وََكَذبَ )  َأيْ "    بِهِ   وََكَذبَ "    تَ َعاىَل   ق ول(.   66  األنعام( 

"   َحق    َورَاَءه    لَْيسَ   اَلِذي  َأيْ "    اْْلَق    َوه وَ "    ق  َرْيًشا  يَ ْعِن "    قَ ْومك"    َواْلبَ َيان  َواهْل َدى  بِهِ   ِجْئتهمْ   اَلِذي  ْلق ْرَءانِبِ 

 َفَمنْ   رَب ك مْ   ِمنْ   اْْلَق    َوق لْ "    َكَقْوِلهِ   ِبك مْ   ِب وََكل    َوَلْست  ِبَِفيظ    َعَلْيك مْ   َلْست  َأيْ "    ِبوَِكيل    َعَلْيك مْ   َلْست  ق لْ 

نْ َيا   ِف   َسِعدَ   ِاتَ بَ َعِن   َفَمنْ   َوالطَاَعة   الَسْمع   َوَعَلْيك مْ   اْلَبََلغ   َعَليَ   ِإََنَا  َأيْ "    فَ ْلَيْكف رْ   َشاءَ   َوَمنْ   فَ ْلي  ْؤِمنْ   َشاءَ   الد 

نْ َيا  ِف   َشِقيَ  فَ َقدْ  َخالََفِن   َوَمنْ   َواآْلِخَرة  (. 248)   َواآْلِخَرة  الد 

ينِ   َعَلى  لِي ْظِهَره    اْْلَق ِ   َوِدينِ   ِِبهْل َدى  َرس ولَه    َأْرَسلَ   اَلِذي  ه وَ )  (. 33  التوبة( )اْلم ْشرِك ونَ   َكرِهَ   َوَلوْ   ك لِ هِ   الدِ 

قَ  َأنْ  اّلَل   َوي رِيد   َلك مْ  َتك ون   الَشوَْكةِ  َذاتِ  َغْيَ   َأنَ  َوتَ َود ونَ  َلك مْ  َأهَنَا  الطَائَِفَتْيِ  ِإْحَدى  اّلَل   يَِعد ك م   )َوِإذْ     اْْلَقَ  ُيِ 

قَ   َأنْ   اّللَ   َوي رِيد  "(.   7  األنفال( )اْلَكاِفرِينَ   َداِبرَ   َويَ ْقَطعَ   ِبَكِلَماتِهِ   جَيَْمع   َأنْ   ي رِيد   ه وَ   َأيْ "    ِبَكِلَماتِهِ   اْْلَق    ُيِ 

 
 119، ص  2تفسري ابن كثري: ج  247
 194، ص  2تفسري ابن كثري: ج  248



 231 

 َكِلَمة   َويَ ْرَفع   ِديَنه    َوي ْظِهر.    َعَلْيِهمْ   َويَ ْنص رَك مْ   ِِبِمْ   لِي ظَفِ رَك مْ   َواْلِقَتال  الَشوَْكة   هَلَا   اَليِت   الطَائَِفة   َوَبْي   بَ ْينك مْ 

ْسََلم  (.249)   هَتْدِبي   ِب ْسنِ   ي َدبِ ر ك مْ   اَلِذي   َوه وَ   اأْل م ور  بَِعَواِقب  َأْعَلم  َوه وَ   اأْلَْدََّين  َعَلى  َغالًِبا َوجَيَْعله    اإْلِ

َنةَ   ابْ تَ َغو ا  لََقدِ ) (.  48  التوبة ( )َكارِه ونَ   َوه مْ   اّللَِ   َأْمر    َوَظَهرَ   اْْلَق    َجاءَ   َحَّت   اأْل م ورَ   َلكَ   َوقَ َلب وا  قَ ْبل    ِمنْ   اْلِفت ْ

 . املنافقون  هم  هؤلء

( مجيعها من ضمن اْْلَق  السم )وِبا أن  اْلق  صفة ذاتية ّلل  ولكَلمه سبحانه ؛ فإن نا نَلحظ أن  حروف هذا 

 (. َعَربِيًّا نً َءاق  رْ حروف فواتح الس ور.  فكَلم اّلل  هو اْلق  من قبل تنز له عربي ا ومن بعد تنز له )

 فهو(  التنزيل)  السم  عليه   ويدل     .192  / الشعراء{  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  : }تعاىل  قال:  التنزيل5 - 

 ُم ا  الس ور؛  فواتح  حروف  من   ليس(  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل  )  اآلية  من   الزين   حرف  وإن  .   ملنز ل  وصفة   اسم

 . العربي ة  الل غة   حروف  جبميع مبيناً   َعَربِيًّا   نً َءاق  رْ   نزل   أن  بعد  تنزيل   اْلق ْرَءان  أن    إىل  يشي

 أَنْ َزلَ   َوَما   َعَلْيك مْ   اّللَِ   نِْعَمةَ   َواذْك ر وا (   . 1  / يوسف{  اْلم ِبيِ   اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ }  تعاىل   قال :  الكتاب6 - 

  الر )   (.231  البقرة)  (َعِليم    َشْيء    ِبك ل ِ   اّللََ   َأنَ   َواْعَلم وا   اّللََ   َواتَ ق وا  بِهِ   يَِعظ ك مْ   َواْلِْْكَمةِ   اْلِكَتابِ   ِمنَ   َعَلْيك مْ 

 ِفيهِ   رَْيبَ   لَ   اْلِكَتاب    َذِلكَ   ﴿   :وجلَ   عزَ   للا   قول  ف  وكما( .   1  اْلجر( )م ِبي    َوق  ْرآن    اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ 

 بعد   إل    به  لَلتعاظ  سبيل  من   ، وليس (  بِهِ   يَِعظ ك مْ )   أعظم نعمة ملن ات عظ به  اْلق ْرَءانإن   .     ﴾   لِ ْلم َتِقيَ   ه ًدى

 أن  بعد   عظة   اْلق ْرَءان  ويكون   ،(  َواْلِْْكَمةِ   اْلِكَتابِ   ِمنَ   َعَلْيك مْ   أَنْ َزلَ   َوَما   َعَلْيك مْ   اّللَِ   نِْعَمةَ   َواذْك ر وا)  تنز له

 اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ )   اآلية   من  والباء  التاء  حرف   أن    هذا  إىل   ويشي  (.   م ِبي    َوق  ْرآن  )  به   املخاطبون   يعقله 

 . مبيناً   عربي ا  تنز له  بعد   إل    ْلق ْرَءانِب  اهلداية   نعمة  تتحق ق  ل  وِبلتايل .   الس ور  فواتح  حروف  من ليسا(  اْلم ِبيِ 
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7 - footnote2_h0p12a8 -أن   بعد  اّلل    أمر    اْلق ْرَءان   .5  / الطَلق{  اّللَِ   َأْمر    َذِلكَ : }تعاىل  قال:  األمر 

.  الر سالة  يعقلوا  لكي  أقوامهم  بلسان  الر سل  يبعث  أن ه   اّلل    لطف  فمن .     وواضحاً   وبي نا  مبيناً   عربي ا  تنز ل

 . الس ور  فواتح  حروف   من  ليس (  اّللَِ   َأْمر  )  اآلية   من اهلمزة  تعلوه   الذي  األلف   حرف  أن    عليه  ويدل  

 إل  (  اْلَقْولَ   هَل مْ   َوَصْلَنا )   هذا   يكون   ول    .51  /القصص{  اْلَقْولَ   هَل مْ   َوَصْلَنا   َولََقدْ : }تعاىل  قال :  القول8 - 

 من  ليس(  اْلَقْولَ )  اآلية  من   الواو  حرف  أن    عليه  ويدل  .     الر سول   على  والكتاب  الوحي  تنز ل  يبدأ  أن  بعد

 . الس ور  فواتح  حروف

( ِِبْلَوْحيِ   أ نِذر ك مْ )  ِبلوحي  الن ذارة  تكون   ل   .45  /األنبياء{  ِِبْلَوْحيِ   أ نِذر ك مْ   ِإََنَا: }تعاىل  قال:  الوحي9 - 

 أ نِذر ك مْ )  اآلية   من   والواو  الذال  حرف   أن    عليه  ويدل  .     الر سول  على  والكتاب  الوحي  تنز ل  يبدأ  أن  بعد  إل  

 . الس ور  فواتح  حروف   من ليسا(  ِِبْلَوْحيِ 

  :الثانية   اجملموعة

 .الذاتية  اْلق ْرَءان  صفات  إىل   تشي  اليت  الطائفة  وهي

 - :التالية  كاألْساء  وذلك
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}تعاىل  قال:  الكرمي1 -   فواتح  حروف  من   مجيعها"    َكِرمي  "    حروف    .77  /الواقعة{  َكِرمي    لَق ْرآن    ِإنَه  : 

.  سبحانه  الَكِرمي    أن ه  منها  وال يت  ؛  الكمال  صفات  جبميع  املت صف  اّلل    لكَلم  ذاتي ة  صفة  الكرمي   .الس ور

 . سبحانه  الَكِرمي    ِبا  أكرمنا   وال يت  الَكِرمي  ْلق ْرَءانِب  اهلداية  نعمة   من أفضل  نعمة   من   وليس

 أصله   ف   هذا   .4  /الزخرف{  َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  : }تعاىل  قال:    َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  2 -

 .الس ور  فواتح   حروف  ضمن  من مجيعها"    َحِكيم    لََعِلي  "    حروف  أن    أيضاً   عليه  ويدل    ، (  الكتاب  أم    ف)

  .37  / الرعد{  اْلِعْلمِ   ِمنْ   َجاَءكَ   اَلِذي   بَ ْعدَ   َأْهَواَءه مْ   اتَ بَ ْعتَ   َولَِئنْ : }تعاىل  قال :  اْلِعْلمِ   ِمنْ   َجاَءكَ   اَلِذي   4 -

 . الس ور  فواتح  حروف  ضمن   من مجيعها"   اْلِعْلمِ "    السم   هذا  حروف

 ،  تنز له   بعد   إل  (  ق  ْرآن  )  قراءته  تتحص ل   ل    .21  / الِبوج{  جمَِيد    ق  ْرآن    ه وَ   َبلْ : }تعاىل  قال :  جمَِيد    ق  ْرآن    5 -

 .الس ور  فواتح   حروف   من  تليس( جمَِيد  )  واْليم   (ق  ْرآن  )  واهلمزة  القاف  حرف  أن    عليه  ويدل  

 . .41  / ف ص لت{    َعزِيز   َلِكَتاب    َوِإنَه    َجاَءه مْ   َلَما  ِِبلذ ِْكرِ   َكَفر وا  اَلِذينَ   ِإنَ   : }تعاىل  قال: َعزِيز   ِكَتاب    6 -

"   َعزِيز  َلِكَتاب   َوِإنَه  "    اْلق ْرَءان  َوه وَ   َوقَ َتاَدة   َوالس دِ ي    الَضَحاك  قَالَ "  َجاَءه مْ   َلَما  ِِبلذ ِْكرِ   َكَفر وا   اَلِذينَ   ِإنَ  "

 (.250)   ِبِْثِلهِ  َأَحد  أيَِْت   َأنْ   ي  َرام  َل   اْْلََناب   َمِنيع  َأيْ 

"  َعزِيز: "   َوِقيلَ .  اّللَ  َعَلى َكِرمي :  َوِقيلَ .  اّللَ  ِعْند ِمنْ   َعزِيز:  َوَعْنه  ;  َعَباس  ِاْبن قَالَه  ;  اّللَ  َعَلى   َعزِيز َأيْ 

َبِغي:    َوِقيلَ .    َِبِطل   ِإلَْيهِ   يَ َتَطَرق   َفََل   اّللَ   َأَعَزه    َأيْ   ِمنْ "    َعزِيز : "    َوِقيلَ .    ِفيهِ   ي  ْلَغى   َوَأَل   َوجي َل    ي  َعز    َأنْ   يَ ن ْ

له    َأنْ   الَشْيطَان  لَه    ِمْثل   َفََل   َُمْل وق  َغْي :    الس دِ ي  .    َواْلَباِطل  الَشْيطَان  ِمنْ   م ِنعَ :    م َقاِتل.    الس دِ ي    قَالَه  ;    ي  َبدِ 
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َْتِنع   َأيْ "    َعزِيز: "    أَْيًضا  َعَباس   ِاْبن   َوقَالَ .    منيع  "عزيز  لكتاب  وإنه  (.251)   ِمْثله  يَ ق ول وا  َأنْ   الَناس  َعنْ   ُم 

 (. اْلَللي  تفسي)

 ِمنْ   َوِحْفظه ,    ِإََّيه    اّللَ   ِبِِْعَزازِ   َعزِيز   َلِكَتاب   الذ ِْكر  َهَذا  َوِإنَ :    ِذْكره   تَ َعاىَل   يَ ق ول (  َعزِيز  َلِكَتاب   َوِإنَه   :)  قَ ْوله 

 قَ ْوله ,    قَ َتاَدة  وَعنْ . ...  َمارِد  َوَشْيطَان   َوِجنِ     ِإْنِسي    ِمنْ ,    تَ ْغِييًا  َأوْ ,    حَتْرِيًفا   َأوْ ,    تَ ْبِديًَل   َله    َأرَادَ   َمنْ   ك ل  

 (.252)   الَشْيطَان  وِمنَ   اْلَباِطل  ِمنَ   َوَحِفَظه  ,   َكََلم ه   أِلَنَه    اّللَ   َأَعَزه  :    يَ ق ول (  َعزِيز َلِكَتاب  َوِإنَه  )

 َعنْ و .   سبحانه  لكَلمه  العز ة   فكانت  ؛   صفته   هو  اّلل    وكَلم .   وتعاىل  سبحانه  للا  أْساء  من  هو:  والعزيز

 اّلل    واسم.   (253)  اْلَباِطل  ِمنَ   َوَحِفظَه  ,    َكََلم ه    أِلَنَه    اّللَ   َأَعَزه  :    يَ ق ول(  َعزِيز  َلِكَتاب   َوِإنَه  : )  قَ ْوله,    قَ َتاَدة

 والشرف،  القدر   ذو   ِبعن  العزيز   :معان    ثَلثة   له   ؛   اّلل    رْحه   عثيمي  إبن  الشيخ   رجحه   ما  على   ؛(  العزيز)

 لتؤثر صلبة أي عزاز  أرض من  مأخوذة السوء يناله أن َيتنع  الذي ِبعن والعزيز والغلبة، القهر ِبعن العزيز

 : معان ثَلثة  هلا (  َعزِيز َلِكَتاب  َوِإنَه  )  للقرآن  العزة  إذا   .الفؤوس  فيها

4-  الزخرف( )َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  *    تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ : )القدر  عزة

" اْلِكَتاب  أ م    ِف "  م ثْ َبت"  َوِإنَه  "َمَعانِيه.     تَ ْفَهم ونَ "  تَ ْعِقل ونَ "  َمَكة   َأْهل   َّيَ "  لََعَلك مْ "  اْلَعَرب   بِل َغةِ   َجَعْلَناه  (.   3

 َِبلَِغة  ِحْكَمة   ذ و "  َحِكيم"  قَ ْبله   اْلك ت ب   َعَلى "  َلَعِلي  "  ِعْندنَ :    بََدل "  َلَديْ َنا"  اْلَمْحف وظ   الَلْوح   َأيْ   اْلك ت ب   َأْصل

 مجيعها (  َحِكيم    َلَعِلي  )  حروف  أن    يناسبها(  َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  )  هذه   القدر   عز ة (.   254)
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 للقرآن   ذاتية (  َحِكيم    َلَعِلي  )  الص فة  هذه   أن    إىل  يشي  ُم ا  ؛   الس ور  فواتح   حروف  جمموعة  ضمن  من  موجودة 

 (. وسل م  عليه  اّلل    صل ى )   ُمم د رسولنا  على  عربي ا  تنز له  قبل  من   وحّت   ؛

 : اآلَّيت  ومن   ؛  حاديثأ و   َّيتآ هذا وف:  القهر  عزة

ينِ   َعَلى   لِي ْظِهَره    اْْلَق ِ   َوِدينِ   ِِبهْل َدى  َرس ولَه    َأْرَسلَ   اَلِذي   ه وَ ) )اْلم ْشرِك ونَ   َكرِهَ   َوَلوْ   ك لِ هِ   الدِ  (.  33  التوبة ( 

ينِ   َعَلى   لِي ْظِهَره    اْْلَق ِ   َوِدينِ   ِِبهْل َدى   َرس ولَه    َأْرَسلَ   اَلِذي   ه وَ )  :   سبحانه  وقوله  ( اْلم ْشرِك ونَ   َكرِهَ   َوَلوْ   ك لِ هِ   الدِ 

ينِ   َعَلى  لِي ْظِهَره    اْْلَق ِ   َوِدينِ   ِِبهْل َدى  َرس ولَه    َأْرَسلَ   اَلِذي  ه وَ : )  سبحانه  وقوله (.   9  الصف)  وََكَفى   ك لِ هِ   الدِ 

 مل  )العزيز( ؛ وَتدر املَلحظة أن  البشرية   اْلق ْرَءان  عز ة القهر يدل  عليها صفة    (. 28  الفتح ( )َشِهيًدا  ِِبّللَِ 

ينِ   َعَلى   لِي ْظِهَره    اْْلَق ِ   َوِدينِ   ِِبهْل َدى   َرس ولَه    َأْرَسلَ   اَلِذي  ه وَ )  عز ة القهر  لتلمس   تكن   تنز ل  غي  من(  ك لِ هِ   الدِ 

 حرف   أن    عليه   ويدل  (.   وسل م  عليه   اّلل    صل ى)  ُمم د  رسولنا  على(  اهلجاء  حروف  بكل    مبيناً   عربي ا)  اْلق ْرَءان

 .الس ور  فواتح   حروف   من  ليس(  العزيز)  اْلق ْرَءان  صفة   من   الزين 

 وف األحاديث:

 : ذليل    بذل ِ   أو  عزيز    بعز ِ   الدينَ   هذا   للا    أدخله  إل  وبر    ول   مدر   بيتَ   للا    يرتك    ل

ينَ   هذا  أدخَله    إَل   وبر    ول   مدر    بيتَ   اّلَل    يرت ك    ول   والَنهاِر،   اللَيلِ   مبلغَ   األمر    هذا  ليبل غنَ )  أو  عزيز    بعز ِ   الدِ 

،  بذ ل ِ   َعرفت    قد  : يقول    عنه ،  اّلَل    رضيَ   الَداري    متيم    وَكانَ   الكفر  ف  بِهِ   ويذلَ   اإلسَلِم،  ف  اّللَِ   بعز ِ   يعز    ذليل 

 الذ لَ   كافًرا  كانَ   َمن   أصابَ   ولقد   والِعَز،  والَشرفَ   اْليَ   منهم    أسلمَ   َمن   أصابَ   لقد   بييت  َأْهلِ   ف  ذِلكَ 

 .  (255) (  واِْلزيةَ   والَصغارَ 
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 عزيز    بعز ِ   الدينَ   هذا  للا    أدخله  إل  وبر    ول  مدر    بيتَ   للا    يرتك    ول  والنهار    الليل    بلغ  ما  األمر    هذا  ليبلَغنَ )

 ذلك  عرفت   يقول    الداري    متيم    وكان  ,   الكفرَ   به  للا    يذل    وذلًّ   وأهَله   اإلسَلمَ   به   للا    يعز    عزًّا   ذليل    بذل ِ   أو

 الذلَ   كافًرا  منهم  كان  َمن   أصاب   ولقد   والعزَ   والشرفَ   اْليَ   منهم   أسلمَ   َمن   أصاب   لقد  بييِت   أهلِ   ف

 .  (256) (  واْلزيةَ   والصَغارَ 

ينَ   هذا  للا    أدخَله    إَل   وبَر    ول  مَدر    بيتَ   للا    يرتك    ول   ،   والَنهار    الَليل    بلغَ   ما   األمر    هذا  ليبلغنَ )  بِعز ِ   ،  الدِ 

 .  (257) ( الكفرَ   به  للا    يِذل    وذلًّ   ،  اإلسَلمَ   به   للا    يعز    عزًّا ، ذليل    بذل ِ   أو  ،   عزيز  

 إَما   ذليل    بذ ل ِ   أو  عزيز    بعز ِ   إَما  اإلسَلمَ   عليه  للا    أدخل   إَل   وبَر    ول  َمَدر    بيت    األرضِ   ظهرِ   على   ليبَقى)

 .  (258) (  له  فيدينون  ي ِذهل م  وإَما  به  فيَ َعز وا  اإلسَلمِ   أهلِ   من  للا    فيجعل هم  ي ِعز هم

َقى  ل)  ِإَما  :ذليل    وذ ل ِ   عزيز    بِعز ِ   ،  اإلسَلمِ   َكِلَمةَ   للا    َأْدَخَله    إل  ؛   َوبَر    ول  َمَدر    بَ ْيت    األرضِ   َظْهرِ   على  يَ ب ْ

ين    فيكون   :  قلت    ،  هلا   فَيِدين ونَ   ي ِذهل  م   أو   ،  أهِلها   من  فَيْجَعل ه م   للا    ي ِعز ه م    .   (259)( هللِ   ك ل ه   الدِ 

 يعز هم   إَما ذليل   ذل ِ  أو عزيز    بِعز ِ  اإلسَلمِ  كلمةَ  اّلَل   أدخَله   إَل  وبَر   ول مَدر   بيت   األرضِ  َظْهرِ  عَلى   يبَقى ل)

 .   (260)(     .هَلا فيدينونَ   يذهل م   أو   َأْهِلها،  من فيجعل ه م   -  وجلَ  عزَ  -  اّلَل  
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 على الذئبَ   أو  ، للاَ   إل  خياف    ل  ،   حضرموت   إىل  صنعاءَ   من الراكب    يسيَ  حّت ،  األمر    هذا لي ِتَمنَ   وللاِ 

 غنِمهِ 

 لنا،  تستنصر    أل   :  فقلنا   الكعبِة،  ظل ِ   ف  له  ب ردةً   متوسِ د    وهو   وسَلَم،   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   إىل   شكون)

 فيجاء   فيها،   فيجعل   األرِض،   ف   له   فيحفر    الرجل    يؤخذ   قبلكم،   َمن  كان   قد  )   :   فقال   ؟   لنا   تدعو   أل

 ذلك  يصد ه   فما  وعظمه،   ْلمه   دون   ما  اْلديدِ   ِبمشاطِ   وَيشط   نصفي،   فيجعل    رأِسه  على  فيوضع  ِبملنشارِ 

،   إىل   صنعاءَ   من  الراكب    يسي   حّت   األمَر،  هذا  لَي تَمنَ   وللاِ   دينه،   عن  والذئبَ   للَا،  إل  خياف  ل   حضرَموت 

  .( 261( )  تستعِجلون  ولكنكم   غنِمه،   على 

 تستنصر    أل  :   له    قلنا  ،  الكعبةِ   ظل ِ   ف   له    ب  ْرَدةً   م تَ َوسِ د    وهو  ،   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   إىل   شكون)

 ِبملنشارِ  في جاء   ، فيهِ  في ْجَعل    ، األرضِ  ف  له   ُي َْفر    قبلكم فيمن  الرجل   كان ) :  قال ؟ لنا للاَ  تدعو أل ، لنا

 من  ْلِمهِ   دونَ   ما  اْلديدِ   ِبمشاطِ   وَي َْشط    .  ِديِنهِ   عن   ذلك  يصد ه    وما  ،  ِبثنتْيِ   في َشق    رأِسهِ   على  في وَضع  

 إىل   صنعاءَ   من  الراكب    يسيَ   حّت  ،  األمر    هذا  لي ِتَمنَ   وللاِ   ،  ِديِنهِ   عن  ذلك  يصد ه    وما  ،   عصب    أو  عظم  

  . )262( )  تستعجلونَ   ولكنكم  ،  غنِمهِ  على الذئبَ   أو  ، للاَ   إل  خياف    ل  ،   حضرموت  

ت مْ   َوِإنْ : )  المتناع  وعزة  اّللَِ   د ونِ   ِمنْ  ش َهَداءَك مْ   َواْدع وا   ِمْثِلهِ  ِمنْ   ِبس ورَة    َفْأت وا  َعْبِدنَ   َعَلى   نَ َزْلَنا  ُمَا  رَْيب    ِف  ك ن ْ

ت مْ   ِإنْ  ( لِْلَكاِفرِينَ   أ ِعَدتْ   َواْلَِْجارَة    الَناس    َوق ود َها  اَليِت   الَنارَ   فَاتَ ق وا  تَ ْفَعل وا   َوَلنْ   تَ ْفَعل وا  ملَْ   فَِإنْ *    َصاِدِقيَ   ك ن ْ
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 َبْيَ   اَلِذي   َتْصِديقَ   َوَلِكنْ   اّللَِ   د ونِ   ِمنْ   ي  ْفرَتَى   َأنْ   اْلق ْرَءان  َهَذا  َكانَ   َوَما: )  سبحانه  وقوله (.   23-24  البقرة)

 َمنِ   َواْدع وا  ِمْثِلهِ   ِبس ورَة    فَْأت وا  ق لْ   اْفرَتَاه    يَ ق ول ونَ   َأمْ  *   اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ِمنْ   ِفيهِ   رَْيبَ   َل   اْلِكَتابِ   َوتَ ْفِصيلَ   يََدْيهِ 

ت مْ   ِإنْ   اّللَِ   د ونِ   ِمنْ   اْسَتطَْعت مْ  يط وا   ملَْ   ِبَا  َكَذب وا  َبلْ  *  َصاِدِقيَ   ك ن ْ  َكَذبَ   َكَذِلكَ   َتَِْويل ه    أيَِِْتِمْ   َوَلَما   بِِعْلِمهِ   ُيِ 

)الظَاِلِميَ   َعاِقَبة    َكانَ   َكْيفَ   فَاْنظ رْ   قَ ْبِلِهمْ   ِمنْ   اَلِذينَ   والت حدي   هذه   المتناع   عزة (.   37-39  يونس( 

( اهلجاء  حروف  بكل    مبيناً   عربي ا)  اْلق ْرَءان  تنز ل  قبل  من   تكون  أن  يصح    ل(  ِمْثِلهِ   ِمنْ   ِبس ورَة    فَْأت وا)  ْلق ْرَءانِب

 من  ليس(  العزيز)  اْلق ْرَءان  صفة   من   الزين   حرف  أن    عليه  ويدل  (.   وسل م  عليه  اّلل    صل ى)  ُمم د   رسولنا  على 

 . الس ور  فواتح  حروف

 . للتنزيل  اتبع واْلفظ   .(9  اْلجر ( )َْلَاِفظ ونَ   لَه    َوِإنَ   الذ ِْكرَ   نَ َزْلَنا  حَنْن   ِإنَ : )  السوء  يناله  أن   وَيتنع

 البشرية   تتحص ل" .   م َباَرك    ِإلَْيكَ   أَنَزْلَناه  "     .29  / ص{ م َباَرك   ِإلَْيكَ   أَنَزْلَناه    ِكَتاب  : }تعاىل  قال:  املبارك7 - 

( م َباَرك  )   الباء  حرف   أن    عليه   ويدل  (.   اهلجاء  حروف  بكل    مبيناً   عربي ا )   الر سول  على   تنز له   بعد   بركته   على 

 .الس ور  فواتح حروف  من   ليس

 ْساعه   بعد (  َعَجباً   ق  ْرآنً )  به   وآمنوا  اْلن    أعجب  لقد    .29  / اْلن {  َعَجباً   ق  ْرآنً : }تعاىل  قال :  الَعَجب  8 - 

 اْليم و   اهلمزة  فو حر   أن    عليه  ويدل    .  اهلجاء  حروف  بكل    مبيناً   عربي ا(  ُمم د  الر سول   على)   عليه  تنز ل  ُمن  

 . الس ور  فواتح حروف  من  ت ليس(  َعَجباً  ق  ْرآنً )  والباء

 َجاءَ   َواَلِذي )   .33 /الزمر{  اْلم تَ ق ونَ   ه م    أ ولَِئكَ   بِهِ   َوَصَدقَ   ِِبلصِ ْدقِ  َجاءَ   َواَلِذي: }تعاىل  قال:  الصدق9 - 

 حروف   بكل    مبيناً   عربي ا)  عليه   اْلق ْرَءان  وتنز ل  الر سول   بعثة  بعد   إل    هذا  يكون  ل(  بِهِ   َوَصَدقَ   ِِبلصِ ْدقِ 

 . الس ور  فواتح حروف  من   ليس(  ِِبلصِ ْدقِ   َجاءَ )  الد ال  حرف  أن    عليه  ويدل    ،(  اهلجاء
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 ه وَ   ِِبلصِ ْدقِ   َجاءَ   اَلِذي:    زَْيد  َواْبن  أََنس  ْبن   َوالَربِيع  َوقَ َتاَدة   جم َاِهد  قَالَ "    بِهِ   َوَصَدقَ   ِِبلصِ ْدقِ   َجاءَ   َواََلِذي"  

 َوقَالَ   ُم ََمًدا  يَ ْعِن "    ِبهِ   َوَصَدقَ "    الَسََلم  َعَلْيهِ   ِجِْبِيل  ه وَ   الس دِ ي    َوقَالَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  اّللَ   َرس ول

ه َما   اّللَ   َرِضيَ   َعَباس  ِاْبن  َعنْ   َطْلَحة   َأِب   ْبن  َعِلي   "   اّللَ   ِإَل   ِإلَه   ِبََل   َجاءَ   َمنْ   قَالَ "    ِِبلصِ ْدقِ   َجاءَ   َواََلِذي"    َعن ْ

 يَ ْعِن "    ِِبلصِ ْدقِ   َجاء وا  اَلِذينَ "    أََنس  ْبن   الَربِيع  َوقَ َرأَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول   يَ ْعِن "    ِبهِ   َوَصَدقَ 

 ِبهِ   َوَصَدقَ   ِِبلصِ ْدقِ   َجاءَ   َواََلِذي "   جم َاِهد   َعنْ  س َلْيم  َأِب   ْبن  لَْيث   َوقَالَ .    اأْلَتْ َباع  يَ ْعِن "    بِهِ   َوَصَدق وا "    اأْلَنِْبَياء

ت م ونَ   َما  َهَذا  فَ يَ ق ول ونَ   اْلِقَياَمة  يَ ْوم   جيَِيئ ونَ   اْلم ْؤِمن ونَ   اْلق ْرَءان   َأْصَحاب  قَالَ "   .   َأَمْرمت  ونَ   ِبَا  ِفيهِ   فَ َعِمْلَنا  َأْعطَي ْ

 اّللَ   َصَلى  َوالَرس ول  بِهِ   َويَ ْعَمل ونَ   اْْلَق    يَ ق ول ونَ   اْلم ْؤِمِنيَ   فَِإنَ   اْلم ْؤِمِنيَ   ك ل    َيْشَمل  جم َاِهد  َعنْ   اْلَقْول  َوَهَذا

 َوآَمنَ  م ْرَسِليَ الْ  َوَصَدقَ  ِِبلصِ ْدقِ  َجاءَ  فَِإنَه    التَ ْفِسي َهَذا َعَلى اآْليَة  َهِذهِ  ِف  ِِبلد خ ولِ  الَناس َأْوىَل  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ 

"  َأْسَلم  ْبن زَْيد  ْبن الَرْْحَن َعْبد  َوقَالَ .   َور س له   وَك ت به  َوَمََلِئَكته  ِبَِّللَِ   آَمنَ  ك ل    َواْلم ْؤِمن ونَ   رَب ه  ِمنْ   ِإلَْيهِ   أ ْنِزلَ   ِبَا

 ه مْ   أ ولَِئكَ "    اْلم ْسِلم ونَ   قَالَ "    بِهِ   َوَصَدقَ "    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  اّللَ   َرس ول  ه وَ "    ِِبلصِ ْدقِ   َجاءَ   َواََلِذي

ه َما  اّللَ   َرِضيَ   َعَباس ِاْبن   قَالَ "    اْلم تَ ق ونَ    .(263) الشِ ْرك  ِاتَ َقْوا  َعن ْ

  :الثالثة   اجملموعة

َتدر املَلحظة    .ِبلناس  اْلق ْرَءان  عَلقة   إىل  تشي   اليت  التأثيية،   اْلق ْرَءان  صفات   إىل  تشي   اليت  الطائفة   وهي

هذه فيها على األقل حرف ليس من حروف فواتح الس ور.  ويشي هذا إىل   اْلق ْرَءان  هنا أن  مجيع صفات 

( اهلجاء  حروف   بكل   مبيناً  عربي ا)ِبلناس ل تكون إل  بعد تنز له    اْلق ْرَءان  وعَلقة  التأثيية،  اْلق ْرَءان  أن  صفات 

إل  ؛ وهذا ما تشي إليه حروف فواتح الس ور اليت هي نصف حروف الل غة العربي ة؛ حيث ل تتحق ق اإلِبنة  
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الوحي جبميع حروف الل غة العربي ة.  وِبلتايل فإن  حروف فواتح الس ور تشي إىل أن  كَلم اّلل  ف أن يكون  

ا ينز ل للا  وحيَ َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ أصله    ه على رسله بلغة القوم حّت يعقلوا اْلطاب. .  وإَن 

  :هي   التأثيية  اْلق ْرَءان  صفات  إىل  تشي  اليت  واألْساء

  (.57  يونس( )لِْلم ْؤِمِنيَ   َوَرْْحَة    َوه ًدى)   .3  /لقمان{  لِْلم ْحِسِنيَ   َوَرْْحَةً   ه ًدى: } تعاىل  قال:  الرْحة1 - 

)جَيَْمع ونَ   ُمَا  َخْي    ه وَ   فَ ْليَ ْفَرح وا  فَِبَذِلكَ   َوِبَرْْحَِتهِ   اّللَِ   بَِفْضلِ   ق لْ )  ِلْلم ْؤِمِنيَ   َرْْحَة    اْلق ْرَءان   (.58  يونس( 

ف حي أن  (.   اهلجاء  حروف  بكل    مبيناً   عربي ا)  الر سول  على  تنز له  بعد  َوَرْْحَته   اّللَِ   َفْضل   وهو  ،   ولِْلم ْحِسِنيَ 

 حرف  وكذلك .   من حروف فواتح الس ور  ا( ليسَوَرْْحَةً   ه ًدى )  اْلق ْرَءان  التاء املربوطة ف صفة و    الدالحرف 

 .الس ور  فواتح   حروف   من ليسا(  َوَرْْحَته  اّللَِ   َفْضل)  اْلق ْرَءان  صفة   ف  والتاء  الضاد

 بَِفْضلِ   ق لْ "    تَ َعاىَل   َوقَ ْوله(.   58  يونس( )جَيَْمع ونَ   ُمَا   َخْي    ه وَ   فَ ْليَ ْفَرح وا   فَِبَذِلكَ   َوِبَرْْحَِتهِ   اّللَِ   بَِفْضلِ   ق لْ )  -

 َما   َأْوىَل   فَِإنَه    فَ ْليَ ْفَرح وا   اْْلَق    َوِدين  اهْل َدى  ِمنْ   اّللَ   ِمنْ   َجاَءه مْ   اَلِذي  ِِبََذا   َأيْ "    فَ ْليَ ْفَرح وا  فَِبَذِلكَ   َوِبَرْْحَِتهِ   اّللَ 

نْ َيا   ح طَام  ِمنْ   َأيْ "    جَيَْمع ونَ   ُمَا  َخْي   ه وَ "    ِبهِ   يَ ْفَرح ونَ   َكَما   َُمَالَة   َل   الَذاِهَبة  اْلَفانَِية   الَزْهَرة  ِمنْ   ِفيَها  َوَما  الد 

ْعت :   َعْمرو   ْبن َصْفَوان  َعنْ  اْلَولِيد  ْبن بَِقَية  َعنْ   ِبَسَنِدهِ  َوذََكرَ  اآْليَة  َهِذهِ   تَ ْفِسي  ِف  َحاِت  َأِب  ِاْبن قَالَ   أَيْ َفع  ْسَِ

 ع َمر  َفَجَعلَ   َله    َوَمْوىًل   ع َمر  َخَرجَ   َعْنه    اّللَ   َرِضيَ   ع َمر  ِإىَل   اْلِعَراق  َخَراج  َقِدمَ   َلَما  يَ ق ول  اْلك ََلِعي    اّللَ   َعْبد  ْبن 

ِبل  يَ ع د    اّللَ   َفْضل   ِمنْ  َوَاّللَ   َهَذا  َمْوَله    َويَ ق ول   تَ َعاىَل   ّلِلَِ   اْْلَْمد :    يَ ق ول   ع َمر  َفَجَعلَ   َذِلكَ  ِمنْ  َأْكَثر   ِهيَ   فَِإَذا  اإْلِ

 ُمَا   َوَهَذا  اآْليَة "    َوِبَرْْحَِتهِ   اّللَ   بَِفْضلِ   ق لْ "    تَ َعاىَل   اّللَ   يَ ق ول   اَلِذي   ه وَ   َهَذا   لَْيسَ   َكَذْبت :    ع َمر   فَ َقالَ   َوَرْْحَته 
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َمْشِقي    ز ْرَعة  َأِب   َعنْ   فَ َرَواه    الَطَِبَاِن    اْلَقاِسم  أَب و  اْْلَاِفظ  َأْسَنَده    َوَقدْ   ع ونَ جَيْمَ  َوة   َعنْ   الدِ   بَِقَية   َعنْ   ش َرْيح  ْبن   َحي ْ

 .  (264) َفذََكَره  

 الطِبسي  العَلمة  قال.   ﴾  َْلَاِفظ ونَ   لَه    َوِإنَ   الذ ِْكرَ   نَ َزْلَنا  حَنْن    ِإنَ   ﴿  : وجلَ   عزَ   للا   قول  ف  كما  :الذ ِْكر  - 2

 و   ،  األحكام  و  ِبلفرائض  لعباده  للا  من   ذكر  أنه  به  يريد  أن  أحدمها  ،  أمرين   ُيتمل   هو  و:  الذ ِكر  معن  ف

.  ﴾   ...َوِلَقْوِمكَ   َلكَ   َلذِْكر    َوِإنَه    ﴿    :سبحانه  كقوله   ،   فيه   ِبا  َصَدقَ   و  به  آمن  ملن  شرف    أنه  اآلخر

 : ومنها  كثية   هذا ف واآلَّيت

)يَ ْلَعب ونَ   َوه مْ   اْسَتَمع وه    ِإَل   ُم َْدث    َرِبِ ِمْ   ِمنْ   ِذْكر    ِمنْ   أيَْتِيِهمْ   َما)  ِمنَ   ِذْكر    ِمنْ   أيَْتِيِهمْ   )َوَما (.   2  األنبياء( 

)م ْعِرِضيَ   َعْنه    َكان وا  ِإَل   ُم َْدث    الَرْْحَنِ  ( تَ ْعِقل ونَ   َأَفََل   ِذْكر ك مْ   ِفيهِ   ِكَتاِبً   ِإلَْيك مْ   أَنْ َزْلَنا  لََقدْ )   (.  5  الشعراء( 

 (.50  األنبياء)(  م ْنِكر ونَ  لَه    َأفَأَنْ ت مْ   أَنْ َزْلَناه    م َباَرك   ِذْكر    َوَهَذا)(.   10  األنبياء)

ت مْ ) (.  63  األعراف )(  ت  ْرَْح ونَ   َوَلَعَلك مْ   َولِتَ تَ ق وا  لِي  ْنِذرَك مْ   ِمْنك مْ   رَج ل    َعَلى   رَبِ ك مْ   ِمنْ   ِذْكر    َجاءَك مْ   َأنْ   َأَوَعِجب ْ

َبِغي َوَما الشِ ْعرَ  َعَلْمَناه   َوَما(.  )104 يوسف)( لِْلَعاَلِميَ  ِذْكر   ِإَل  ه وَ  ِإنْ  َأْجر   ِمنْ   َعَلْيهِ  َتْسَأهل  مْ  َوَما(  ِإنْ  َله   يَ ن ْ

 ْلَ ْسنَ  ِلْلم َتِقيَ  َوِإنَ  ِذْكر   َهَذا )(.  1 ص)  (الذ ِْكرِ  ِذي اْلق ْرَءانوَ  ص )(.  69 يس)( م ِبي   َوق  ْرآن   ِذْكر   ِإَل  ه وَ 

 َمثَاِنَ   م َتَشاِِبًا   ِكَتاِبً   اْْلَِديثِ   َأْحَسنَ   نَ َزلَ   اّلَل  ((.   87  ص )  ( لِْلَعاَلِميَ   ِذْكر    ِإَل   ه وَ   ِإنْ )(.   49  ص ( ) َمآب  

 َمنْ   بِهِ   يَ ْهِدي   اّللَِ   ه َدى  َذِلكَ   اّللَِ   ِذْكرِ   ِإىَل   َوق  ل وِب  مْ   ج ل ود ه مْ   تَِلي    ث َ   َرَِب مْ   خَيَْشْونَ   اَلِذينَ   ج ل ود    ِمْنه    تَ ْقَشِعر  

)َهاد    ِمنْ   لَه    َفَما  اّلَل    ي ْضِللِ   َوَمنْ   َيَشاء   ت مْ   َأنْ   َصْفًحا  الذ ِْكرَ   َعْنك م    َأفَ َنْضِرب  )(.   23  الزمر(   قَ ْوًما  ك ن ْ

(.  36  الزخرف)(  َقرِين    َله    فَ ه وَ   َشْيطَانً   لَه    ن  َقيِ ضْ   الَرْْحَنِ   ِذْكرِ   َعنْ   يَ ْعش    َوَمنْ )    .(.5  الزخرف)(  م ْسرِِفيَ 

 
 554-553، ص  2تفسري ابن كثري: ج  264



 242 

)لِْلَعاَلِميَ   ِذْكر    ِإَل   ه وَ   َوَما) ( َصَعًدا  َعَذاِبً   َيْسل ْكه    رَب ِهِ   ِذْكرِ   َعنْ   ي  ْعِرضْ   َوَمنْ   ِفيهِ   لِنَ ْفِتنَ ه مْ )(.   52  القلم ( 

 مبيناً   عربي ا )   الر سول  على   تنز له   بعد   ِذْكر    اْلق ْرَءان   (. 27  التكوير)(  لِْلَعاَلِميَ   ِذْكر    ِإَل   ه وَ   ِإنْ )(.   17  اْلن  )

،    اْلق ْرَءان   الذال ف صفةف حي أن  حرف  (.   اهلجاء  حروف   بكل   ( ليس من حروف فواتح الذ ِْكرَ )ِذْكر 

 .الس ور

 الَناس    أَي  َها  َّيَ )   .138  / عمران  آل {  لِْلم َتِقيَ   َوَمْوِعظَة    َوه ًدى   لِلَناسِ   بَ َيان    َهَذا: } تعاىل  قال:  املوعظة3 - 

 مبيناً   عربي ا )   تنز له   بعد   إل    للن اس   موعظة   اْلق ْرَءان  يكون   ل    (.57  يونس )(  رَبِ ك مْ   ِمنْ   َمْوِعظَة    َجاَءْتك مْ   َقدْ 

)َمْوِعظَة ( ليست من   اْلق ْرَءان  ف حي أن  حروف الواو والظا والتاء املربوطة ف صفة    (.اهلجاء  حروف   بكل  

 . حروف فواتح الس ور

}تعاىل  قال:  َوَرْْحَة    ِشَفاء    4 -   ِإَل   الظَاِلِميَ   يَزِيد    َوَل   لِْلم ْؤِمِنيَ   َوَرْْحَة    ِشَفاء    ه وَ   َما  اْلق ْرَءان  ِمنَ   َون  نَ زِ ل  : 

 تنز له   بعد   لِْلم ْؤِمِنيَ   َوَرْْحَة    ِشَفاء    اْلق ْرَءان(.   57  يونس)(  الص د ورِ   ِف   ِلَما   َوِشَفاء  )   .82  /اإلسراء{  َخَسارًا

ف حي أن  حروف الشي والفاء واهلمزة  .   به  اإلَيان  وبعد  ؛(  اهلجاء  حروف   بكل    مبيناً   عربي ا)   الر سول  على 

 . َوَرْْحَة ( ليست من حروف فواتح الس ور )ِشَفاء    اْلق ْرَءان  والتاء املربوطة ف صفة

 عربي ا )  ُمم د   رسولنا  على   تنز له  بعد  َتْذِكَرة    اْلق ْرَءان   .54  /امل َدثر{  َتْذِكَرة    ِإنَه    َكَلَ : }تعاىل  قال:  التذكرة5 - 

والتاء    . اآلية  توض حه   ما   وهذا   ،(اهلجاء  حروف  بكل    مبيناً  والذال  املفتوحة  التاء  حروف  أن   حي  ف 

 . )َتْذِكَرة ( ليست من حروف فواتح الس ور  اْلق ْرَءان  املربوطة ف صفة 

 رسولنا   على   تنز له   بعد  مبي    اْلق ْرَءان   .1  / يوسف{  اْلم ِبيِ   اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ : }تعاىل  قال:  اْلم ِبي  6 -

ف حي أن  حرف الباء  (.   اهلجاء  حروف  بكل  )  مبيناً   عربي ا  تنز له  بعد  أي  يعقلون؛  لعل هم  قومه  بلسان  ُمم د 
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 اآلَّيت   من  العديد  توض حها  هذه   اْلق ْرَءان  وصفة.   )اْلم ِبِي( ليس من حروف فواتح الس ور   اْلق ْرَءان  ف صفة

ت مْ   ُمَا  َكِثيًا  َلك مْ   ي  َبيِ     َرس ول َنا  َجاءَك مْ   َقدْ   اْلِكَتابِ   َأْهلَ   َّيَ (:   ومنها  ،  َكِثي    َعنْ   َويَ ْعف و  اْلِكَتابِ   ِمنَ   خت ْف ونَ   ك ن ْ

 نَِبي ه   َعَلى  أَنْ َزلَه    اَلِذي  اْلَعِظيم   اْلق ْرَءان  َعنْ   تَ َعاىَل   َأْخَِبَ (.   15  املائدة( )م ِبي    وَِكَتاب    ن ور    اّللَِ   ِمنَ   َجاءَك مْ   َقدْ 

(.  265)  . "الَسََلم  س ب ل  ِرْضَوانه   ِاتَ َبعَ   َمنْ   اّللَ   بِهِ   يَ ْهِدي  م ِبي   وَِكَتاب  ن ور   اّللَ   ِمنْ   َجاءَك مْ   َقدْ "    فَ َقالَ   اْلَكِرمي

 النحل ( )م ِبي    َعَرِب    ِلَسان    َوَهَذا  َأْعَجِمي    ِإلَْيهِ   ي  ْلِحد ونَ   اَلِذي  ِلَسان    َبَشر    ي  َعلِ م ه    ِإََنَا  يَ ق ول ونَ   َأهَن مْ   نَ ْعَلم    )َولََقدْ 

-195  الشعراء)(  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان   *   اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى  *  اأْلَِمي    الر وح    ِبهِ   نَ َزلَ (.  )103

 ِإََنَا  ق لْ   رَب ِهِ   ِمنْ   آََّيت    َعَلْيهِ   أ ْنِزلَ   َلْوَل   َوقَال وا((.   1  النمل )(  م ِبي    وَِكَتاب    اْلق ْرآنِ   آََّيت    تِْلكَ   طس)(.   193

َبِغي  َوَما  الشِ ْعرَ   َعَلْمَناه    َوَما((.   50  العنكبوت )(  م ِبي    نَِذير    َأنَ   َوِإََنَا  اّللَِ   ِعْندَ   اآْلََّيت    ِذْكر    ِإَل   ه وَ   ِإنْ   لَه    يَ ن ْ

 ِبْدًعا  ك ْنت    َما   ق لْ ((.   13  الدخان ( )م ِبي    َرس ول    َجاَءه مْ   َوَقدْ   الذ ِْكَرى   هَل م    َأىنَ )(.   69  يس)(  م ِبي    َوق  ْرآن  

(.  9  األحقاف )(  م ِبي    نَِذير    ِإَل   َأنَ   َوَما   ِإيَلَ   ي وَحى  َما  ِإَل   أَتَِبع    ِإنْ   ِبك مْ   َوَل   ِب   ي  ْفَعل    َما  َأْدِري  َوَما  الر س لِ   ِمنَ 

 ِإَل   ه وَ   ِإنْ   ِجَنة    ِمنْ   ِبَصاِحِبِهمْ   َما  يَ تَ َفَكر وا  َأَوملَْ )  (.  26  امللك( )م ِبي    نَِذير    َأنَ   َوِإََنَا  اّللَِ   ِعْندَ   اْلِعْلم    ِإََنَا  ق لْ )

َنا   َوَما )(.   184  األعراف ( )م ِبي    نَِذير    الَرس ولَ   َوَأِطيع وا   اّللََ   َوَأِطيع وا)(.   17  يس ( )اْلم ِبي    اْلَبََلغ    ِإَل   َعَلي ْ

ت مْ   فَِإنْ   (.12  التغابن)(  اْلم ِبي    اْلَبََلغ   َرس ولَِنا  َعَلى فَِإََنَا  تَ َولَي ْ

 ْلق ْرَءانالبَلغ من الر سول ِب   .105  /األنبياء{  َعاِبِدينَ   لَِقْوم    لََبََلغاً   َهَذا  ِف   ِإنَ : }تعاىل  قال:  البَلغ7 -   

 بكل  )  مبيناً   عربي ا  اْلق ْرَءان  تنز ل  بعد  ل يكون إل  بعد الوحي والر سالة، واليت كانت بلسان عرب  مبي ؛ أي

 )البَلغ( ليسا من حروف فواتح الس ور.  اْلق ْرَءان  .  ف حي أن  حرف الباء والغي ف صفة (اهلجاء  حروف
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 َوَأِطيع وا   اّللََ   َأِطيع وا  ق لْ )(.   82  النحل)(  اْلم ِبي    اْلَبََلغ    َعَلْيكَ   فَِإََنَا  تَ َوَلْوا  ويت ضح هذا من اآلَّيت : )َفِإنْ 

 اْلَبََلغ    ِإَل   الَرس ولِ   َعَلى   َوَما   َِتَْتد وا   ت ِطيع وه    َوِإنْ   ْح ِ ْلت مْ   َما   َوَعَلْيك مْ   ْح ِ لَ   َما   َعَلْيهِ   فَِإََنَا  تَ َوَلْوا   فَِإنْ   الَرس ولَ 

ب وا  َوِإنْ )(.   54  النور )(  اْلم ِبي   ( اْلم ِبي    اْلَبََلغ    ِإَل   الَرس ولِ   َعَلى   َوَما  قَ ْبِلك مْ   ِمنْ   أ َمم    َكَذبَ   فَ َقدْ   ت َكذِ 

ب وا   َوِإنْ : "    تَ َعاىَل   َوقَ ْوله (.   18  العنكبوت)  ِمنْ   ِِبِمْ   َحلَ   َما  فَ بَ َلَغك مْ   َأيْ "    قَ ْبلك مْ   ِمنْ   أ َمم  َكَذبَ   فَ َقدْ   ت َكذِ 

َالََفة   ِف   َوالَنَكال  اْلَعَذاب  ي  بَ لِ غك مْ   َأنْ   الَرس ول  َعَلى   ِإََنَا  يَ ْعِن "    اْلم ِبي  اْلَبََلغ  ِإَل   الَرس ول  َعَلى   َوَما"  الر س ل  ُم 

 (.266)   الرِ َسالَة  ِمنْ   بِهِ   تَ َعاىَل   اّللَ   َأَمَره    َما

البشارة والن ذارة ل تكون إل    .4  / ف صِ َلتْ ...{  فََأْعَرضَ   َونَِذيراً   َبِشياً : }تعاىل  قال:  والنذير  البشي8 -   

.  ف (اهلجاء  حروف  بكل  )  مبيناً   عربي ا  اْلق ْرَءان  تنز ل   بعد   مع الر سالة واليت كانت بلسان عرب  مبي ؛ أي 

)البشي( ليسا من حروف فواتح الس ور.  وكذلك حرف الذال  اْلق ْرَءان حي أن  حرف الباء والشي ف صفة 

 )النذير( ليس من حروف فواتح الس ور.   اْلق ْرَءان  ف صفة 

بلسان   تنز له  بعد(  لِلَناسِ )  َبَصائِر    اْلق ْرَءان   .20  /اْلاثية{  لِلَناسِ   َبَصائِر    َهَذا}  تعاىل  قال:  البصائر9 -   

)البصائر(   اْلق ْرَءان  اهلجاء.  ف حي أن  حرف الباء واهلمزة ف صفة   حروف   بكل    تنز له   بعد  عرب  مبي ؛ أي 

 ليسا من حروف فواتح الس ور.

بلسان   تنز له   بعد  ِللَناسِ   بَ َيان    اْلق ْرَءان   .138  /عمران   آل {  لِلَناسِ   بَ َيان    َهَذا: } تعاىل  قال :  البيان10 -   

الباء ف صفة  حروف  بكل    تنز له  بعد  عرب  مبي ؛ أي لِلَناِس(   )بَ َيان    اْلق ْرَءان  اهلجاء.  ف حي أن  حرف 

 ليس من حروف فواتح الس ور.
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َْهان  ال   - 11    َوأَنَزْلَنا  رَبِ ك مْ   مِ ن  ب  ْرَهان    َجاءك م   َقدْ   الَناس    أَي  َها   َّيَ   ﴿   :وجلَ   عزَ   للا   قول   ف   كما : والن ور  ِب 

 رَبِ ك مْ   مِ ن   ب  ْرَهان    َجاءك م  َقدْ )  تنز له  بعد(  م ِبيًنا  ن ورًا)  أصبح  اْلق ْرَءان   .174  /النساء  ﴾  م ِبيًنا  ن ورًا  ِإلَْيك مْ 

حرف الواو اهلجاء.  ف حي أن     حروف   بلسان عرب  مبي وبكل    تنز له   بعد   أي   ؛ (م ِبيًنا  ن ورًا  ِإلَْيك مْ   َوأَنَزْلَنا

 ب  ْرَهان    َجاءك م   َقدْ وكذلك حرف الباء )   ( ليسا من حروف فواتح الس ور. م ِبيًنا  ن ورًا)  اْلق ْرَءان  والباء ف صفة 

 ( ليس من حروف فواتح الس ور. رَبِ ك مْ   مِ ن

 لِْلم َتِقيَ   ه ًدى   اْلق ْرَءان   .2  / البقرة{  لِْلم َتِقيَ   ه ًدى  ِفيهِ   رَْيبَ   لَ   اْلِكَتاب    َذِلكَ : }تعاىل  قال:  اهلدى12 -   

ف حي أن     .واقعها  وعلى   ،   األم ة   قلوب   على   تنز له   بعد   ث    ،(اهلجاء  حروف   بكل  )  مبيناً   عربي ا   تنز له   بعد 

 )ه ًدى( ليس من حروف فواتح الس ور.   اْلق ْرَءان  حرف الدال ف صفة 

 ِلْلَعاَلِميَ   لَِيك ونَ   َعْبِدهِ   َعَلى  اْلف ْرقَانَ   نَ َزلَ   اَلِذي  تَ َباَركَ  : (َجَلله  َجلَ   للا   قول  ف   كما  : الف ْرقَان - 13  

يَ ( :  للا رْحه )  الطِبسي  العَلمة قال   (.1 /الفرقان( )نَِذيراً   ِبدلته  الباطل و  اْلق  بي ي  َفرِ ق   ألنه  بذلك ْسِ 

 عربي ا  تنز له  بعد  ؛ أي  َعْبِدهِ   َعَلى   اّلل     نَ َزلَه  أن  بعد  ف  ْرقَان  اْلق ْرَءان   .الباطل  بطَلن  و  اْلق   صحة   على   الَدالة

الفاء ف صفة .   اهلجاء  حروف   بكل    مبيناً  أن  حرف  فواتح   اْلق ْرَءان  ف حي  ليس من حروف  )اْلف ْرقَاَن( 
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حروف فواتح الس ور تشك ل فقط نصف حروف الل غة العربي ة.  بينما نعلم أن  القرءان نزل عربي اً :  النتيجة 

يكون الت نزيل العرب  ول تتحق ق اإلِبنة إل جبميع حروف وعلى سبعة أحرف تيسياً وتفصيَل وبيانً.  ول  

الل غة العربي ة.  وِبلتايل فإن  حروف فواتح الس ور تشي إىل أن  كَلم اّلل  )وهو صفة من صفاته( ف أصله 

ا ينز ل للا وحيه على رسله بلغة القوم حّت يعقلوا اْلطاب.َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   القرءان العظيم هو     .  وإَن 

بواسطة جِبيل على رسوله ُمم د )صل ى اّلل    الَكِثي)  اّلل    كَلم  ِمنْ   َقِليل أنزله اّلل   وحيا عربي ا  والَلهنائي( 

 . عليه وسل م(

 اْلق ْرَءان   تنّزالت:  المبحث الثاني 

 (.23  اإلنسان( )تَ ْنزِيًَل   اْلق ْرَءان  َعَلْيكَ   نَ َزْلَنا  حَنْن    ِإنَ : )  سبحانه   يقول

 اللوح احملفوظ   كتابته ف  :    التنزيل األول

َزل  املكان  :    الَنِزل    اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  ):    وأمره  للا   كَلم  بعض    فيه  نزل   احملفوظ   اللوح  ن  وإ.    كثيًا  فيه   ي  ن ْ

ًئا   َأرَادَ   ِإَذا  َأْمر ه    ِإََنَا)  لهنائي ي  وأمره   اّلل    كَلم  وإن  ( .   4  الزخرف( )َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  ك نْ   لَه    يَ ق ولَ   َأنْ   َشي ْ

 من   بعضا  يكتب  والقلم .     املطلقة   واإلرادة  والنهي  األمر  صاحب   هو  سبحانه  واّلل  (.   82يس  ( )فَ َيك ون  

 .شاء  وكيف   شاء،  ِبا  شاء  إذا  متكلماً   يزل   مل  تعاىل   واّلل    ؛   اّلل    أمر

}    تَ َعاىَل   قَ ْوله   َتَِْويل   ِف   اْلَقْول  َهَذا   َوِإنَ :    ِذْكره   تَ َعاىَل   يَ ق ول{    َحِكيم   لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتاب   أ م    ِف   َوِإنَه  : 

َعة  ع ل و    َلذ و:    يَ ق ول :    لََعِلي    ِعْندنَ   اْلِكَتاب  َهَذا  َنَسخَ   ِمْنه    اَلِذي   اْلِكَتاب  َأْصل  اْلِكَتاب  َقدْ :    َحِكيم,    َورِف ْ

 َوَفْضله   َمْنزِلَته   َعنْ   خي ِِْب {    َحِكيم   لََعِلي    َلَديْ َنا }    قَ َتاَدة  وَعنْ .     ِحْكَمة   ذ و   فَ ه وَ   ف صِ َلتْ   ث َ ,    آََّيته   أ ْحِكَمتْ 

 (. - ، ص   13 تفسي الطِبي: م)  . َوَشَرفه
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والتنز ل الر تيب هو أن  القلم املخلوق يكتب كَلم اّلل  غي املخلوق :  أيضا ( معنوي  )فهو تنز ل مكان ورتيب  

؛ والذي هو ِبن يكتب كَلم اّلل  غي املخلوقهذا ويتشر ف القلم املخلوق  .   بعض  كَلم اّلل    اْلق ْرَءان، ف

 . وكَلمه  غي ُملوق،  ِبن ي كتب فيه كَلم  اّلل  (  لوق وهو ُم )صفته سبحانه ، ويتشر ف الل وح احملفوظ  

وإن  القلم املخلوق ُمدودة قدرته على الكتابة، والل وح احملفوظ  ُمدودة  سعته؛ فهو ل يستوعب مجيع كَلم 

القدمي وغي احملدود ؛ فَل يسعه أن يكتب مجيع كَلم اّلل     شيء  أول  إن):  وهذا يؤك ده  اْلديث  .   اّلل  

 من   فيها  يكون   وما   الدنيا  فكتب :    قال  –  َيي   يديه   وكلتا   –  بيمينه   فأخذه   ،   القلم :    وجل   عز   للا   خلقه 

 هذا }    شئتم  إن  اقرأوا:    قال   ث  ،  الذكر  ف  عنده   فأحصاه  ،  َّيبس  أو  رطب  فجور،   أو   بر:    معمول   عمل 

 فرغ   قد   أمر   من  إل  النسخة   تكون  فهل  ؛ {    تعملون  كنتم  ما   نستنسخ   كنا   إن   ِبْلق   عليكم   ينطق  كتابنا

.    ُمدودة  فانية  الد نيا  أن    ونعلم .   فيها  يكون  وما  الدنيا  يكتب  أن  اّلل     أمره  فالقلم    .(267)   (  منه 

 -:  ومنها   ،   كثية    الباب  هذا   ف  واألحاديث

 فكتب :    قال.    كائن   هو  ما  يكتب  أن   فأمره:    قال  القلم   للا   خلق   ما  أول  إن :    قال   عباس  ابن  عن )  -

 : اْلديث  وف .   (268)  ({    هلب أب   يدا  تبت: }    كتب  فيما

 تلك   ف   القلم   فجرى   قال   القدر   اكتب   قال.    رب  َّي   أكتب   ما   و   قال  اكتب  فقال  القلم  للا   خلق  ما  أول)  

 (.269)  (  األبد  إىل   كائن   هو  ِبا   و   كان  ِبا   الساعة

 
،  حكرم احملردث: 3136لصرفحة أو الررقم:  - السلسرلة الصرحيحةاملصردر:  -األلبراين الراوي: عبد  برن عمرر احملردث:   267

 إسناه  صحيح
 ،  حكم احملدث: صحيح204الصفحة أو الرقم:  - أحاهيث معلةاملصدر:  -الواهع  الراوي: أبو ظبيان احملدث:   268
 .104الصفحة أو الرقم: -صدر:ختريج كتاب السنةامل -الراوي: عباهة بن الصامت احملدث:األلباين   269

http://www.dorar.net/mhd/1420
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 كل  مقادير  اكتب :    قال   ؟  أكتب   وماذا  ،   َّيرب:    قال  ،   اكتب :    له  فقال   ،   القلم  للا   خلق   ما  أول  إن)

 (.270)   (   الساعة   تقوم  حّت  شيء

 (.271)   (   يكون   شيء  كل  يكتب   أن   وأمره  ، القلم  تعاىل  للا   خلقه   شيء   أول  إن)  -

 كل  مقادير  اكتب :    قال   ؟  أكتب   ما   و   رب   َّي :    قال  ،   اكتب :    له   فقال  القلم  للا  خلق  ما   أول   إن)  -

 (.272)   (  من فليس  هذا   غي   على  مات   من  ،   الساعة   تقوم  حّت  شيء

 عمل  من  فيها  يكون  ما  و  الدنيا  فكتب  قال  َيي  يديه  كلتا  و  بيمينه  فأخذه  القلم   للا  خلق  ما  أول)  -

 عليكم   ينطق   كتابنا  هذا   شئتم   إن  اقرأوا  فقال   الذكر  ف   عنده   فأحصاه  َّيبس  أو   رطب  فجور   أو  بر  معمول 

 (.273) (  منه   فرغ   قد   شيء   من  إل  النسخة  تكون   فهل  تعملون  كنتم ما  نستنسخ   كنا   إن   ِبْلق 

 كل   مقادير  اكتب:    قال  ؟   أكتب  وماذا  رب :    قال   ،   اكتب:    له   فقال  ،  القلم  للا   خلق   ما   أول  إن)  -

 هذا   غي   على  مات  من:    يقول  وسلم  عليه  للا  صلى  للا  رسول   ْسعت  إن  بن  َّي.    الساعة   تقوم  حّت  شيء

 (.274)   (  من   فليس 

 
 .264الصفحة أو الرقم: -املصدر:شرح الطحاوية -الراوي: عباهة بن الصامت احملدث:األلباين   270
 .133الصفحة أو الرقم: -املصدر:السلسلة الصحيحة -الراوي: عبد  بن عباس احملدث:األلباين   271
 حكرم احملردث: ، 2018 الصرفحة أو الررقم: -صرحيح اجلرامع  املصردر: -األلبراين  احملردث: عبراهة برن الصرامت الرراوي:  272

 صحيح
 حكررم احملرردث: ، 106 الصررفحة أو الرررقم: -ختررريج كترراب السررنة  املصرردر: -األلبرراين  احملرردث: عبررد  بررن عمررر الررراوي:  273

 إسناه  حسن
صحيح  حكم احملدث: ، 4700 الصفحة أو الرقم: -صحيح أب هاوه  املصدر: -األلباين  :احملدثون أبو حفصة الراوي:  274

سرركت عنرر  ]وقررد قررال يف رسررالت  ألهررل  حكررم احملرردث: ، 4700 الصررفحة أو الرررقم: -سررنن أب هاوه  املصرردر: -؛ أبررو هاوه 
 .مكة كل ما سكت عن  فهو صاص[
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 ؟  رب  َّي  أكتب  وما:    فقال   ،  اكتب :    له   فقال  القلم  شيء   من  للا  خلق   ما  أول:    قال  عباس   ابن   عن)  -

 ففتق  املاء  ِبار   رفع  ث   ،  الساعة   قيام  إىل   ذلك  من   كائن   هو  ِبا   القلم   فجرى :    قال  ،  القدر   اكتب :    قال

 (.275)   (   السموات  منه 

 (.276)   (   كائن  هو  ِبا فجرى  ، القلم  شيء  من  للا   خلق   ما  أول:    قال  عباس  ابن   عن)  -

 (.277)   (  كائن  هو ِبا  الساعة   تلك   ف   فجرى   ،   اكتب:    له   فقال  القلم   للا   خلق  ما أول  إن)  

 ُملقة    رب ِ   َّي  فقالَ   َمَلًكا  للا    بعثَ   الَرِحمِ   ف   النطفة    وقَعتْ   إَذا  قالَ   عنه  تعاىَل   للا    رِضيَ   مسعود    ابنِ   عنِ )  -

 فيقال    النطفةِ   هذه  صفة    فَما   رب ِ   َّي  قالَ   ُملقة    قالَ   إنْ   و   دًما   الَرحم    جَمََها   ُملقة    غي    قالَ   فإنْ   ُملقة    غي    أو

 (.278) (   الكتابِ   أم ِ   ف   قصتَ َها  فيجد    فينطلق    الن طفةِ   هذهِ   قصةَ   َتد    فإَنكَ   الكتابِ   أم ِ   إىل  انطلقْ   لَه  

بل هو قرآن جميد ف لوح "  قوله تعاىل  :  ف الل وح احملفوظ ، ومنها    اْلق ْرَءانوهناك آَّيت تدل  على كتابة  

أل يكون الكتاب املكنون واللوح ".   انه لقران كرمي ف كتاب مكنون  "  وجاء ف آية أخرى  ".   ُمفوظ  

 . احملفوظ واحد ؟ ُيتمل ذلك لن معن املكنون احملفوظ واملصون

 يكون   شيء كل  احملفوظ  اللوح   ف وكتب

 
أوىل  حكم احملدث: ، 1/33 الصفحة أو الرقم: -اتري  الطربي   املصدر:  -ابن جرير الطربي    احملدث:  أبو ظبيان  الراوي:   275

 .ابلصحة
أوىل  حكم احملدث: ، 1/33 الصفحة أو الرقم: -اتري  الطربي   املصدر:  -ابن جرير الطربي    احملدث:  أبو ظبيان  الراوي:   276

 .ابلصحة
،  حكررم 1/32لصررفحة أو الرررقم:  - اتريرر  الطررربياملصرردر:  -ابررن جريررر الطررربي الررراوي: عبرراهة بررن الصررامت احملرردث:   277

 احملدث: صحيح.
إسرناه   :حكرم احملردث ، 3/434 :الررقمالصرفحة أو  - عمردة القراري :املصردر - العيين:احملدث علقمة بن قيس: الراوي  278

 .صحيح وهو موقوف لفظاو مرفوع حكماو 

http://www.dorar.net/mhd/310
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 على   للا   كان :    فقال  كان   كيف   األمر   هذا   لنا  فاقض   بشرتنا   قد :    قالوا  متيم  بن  َّي   البشرى   اقبلوا )  -

   (.279)   (   يكون  شيء   كل اللوح  ف   وكتب   ،   شيء  كل   قبل   وكان  العرش

 العرش  على   للا  كان:   فقال كان  كيف  األمر  هذا لنا  فاقض  بشرتنا  قد :   قالوا متيم  بن  َّي  البشرى  اقبلوا ) 

 (.280)   (   يكون   شيء  كل   اللوح   ف وكتب  ،   شيء  كل  قبل   وكان

 متِيم    بن و   يقبْلَها  مل   إذ  اليمنِ   أهلَ   َّي   الب ْشَرى   اقبَ ل وا :  قالَ   فأْعِطَنا  بَشْرتَ َنا   قالوا .  متيم    بن  َّي   الب شرى   اقبَ ل وا)  -

 كل ِ   قبلَ   وكان   العرشِ   على   وجلَ   عزَ   للا    كانَ :  فقالَ   كانَ   كيفَ   األمرِ   هَذا   عَلى  لَنا  فاْقضِ   بَشْرتَ َنا   قدْ   قال وا

 (.281)   ( يكون    شيء    كلَ   احملفوظِ   الَلوحِ   ف  وكَتبَ   شيء  

 قالوا.    اليمن  أهل  َّي   البشرى   اقبلوا:    قال.    فأعطنا  بشرتنا[    قد : ]    قالوا.    متيم   بن  َّي   البشرى   اقبلوا)  -

 ،  شيء   كل  قبل  وكان  ،   العرش  على   للا  كان :    فقال   ؟   كان  كيف   األمر  هذا  على   لنا  فاقض   بشرتنا  قد :  

 (.282)   (   يكون  شيء  كل   اللوح   ف وكتب

 احملفوظِ   الَلوحِ   ف   وكتب  ،   شيء    كل ِ   قبلَ   وكان   العرشِ   على   وجلَ   عزَ   للا    كان:    اْللقِ   بدءِ   ف  حديث  )  -

 (.283)   (يكون    شيء    كلَ 
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 أن ه  أوىل   ِبب   فمن  مَلئكة،  وليست   احملفوظ؛   اللوح  ف   األقدار   يكتب   أن   القلم   أمر   الذي   هو   للا   كان  إذا

 ،  صفته   هو   للا   كَلم   أن    وذلك .   احملفوظ  اللوح  ف   اْلق ْرَءان  يكتب   أن   القلم   أمر   الذي   وتعاىل   سبحانه   هو

.  الدين   يوم  إىل  كائن   هو  ما  كل    من   وأجل    اْللق،  أقدار  من  شرفا  أعظم  اْلق ْرَءان  وإن    ِبخلوق،  ليس  وهو

 واألرضي   السبع   السماوات  خلق  قبل  كانت  احملفوظ   اللوح   ف   األقدار   كتابة  أن    بيان  سبق  وقد   هذا

 سنة  ألف   ِبمسي  واألرض   السماوات   خيلق   أن  قبل   اْلَلئق  مقادير  للا  كتب)   املَلئكة   خلق  وقبل  الس بع،

 (.284)   (املاء  على  وعرشه   قال.  

 َأْعَلم   اّللَ   اهلَِْجاء  ح ر وف  َأَحد"  ن "(، جند ف التفسي:  َيْسط ر ونَ   َوَما  َواْلَقَلمِ   نوف افتتاح سورة نون حتديداً )

 اْْلَْي   ِمنْ   اْلَمََلِئَكة   َأيْ "  َيْسط ر ونَ   َوَما"  اْلَمْحف وظ   الَلْوح   ِف   اْلَكائَِنات  بِهِ   َكَتبَ   اَلِذي   "َواْلَقَلم "  ِبهِ   ِب َراِدهِ 

 كيفية الكتابة ف اللوح احملفوظ هي من الغيب الذي لن يدركه البشر. .  إن   َوالَصََلح

 الَلْوح   ِف   اّلل     َكَتبَ منذ األزل، أّلل  هو األو ل الذي ل شيء قبله .  لقد  و إن  اّلل  سبحانه وتعاىل متكلم  

(  ف البداية كانت الكتابة    .    واألقدار  وأمره   كَلمه   بعض  اْلَمْحف وظ لغات البشر اْلادثة، بغي  )لكَلم اّلل 

 وبكيفية ل يدركها البشر. 

 أحاديث أم  الكتاب حالة الل غة العربي ة و :   التنزيل الثان  

 ِإَذا  َأْمر ه    ِإََنَا):  ّلل  سبحانهأهلل سبحانه وتعاىل هو األول ل شيء قبله ، ونثبت  أن  الكَلم صفة ذات وفعل  

ًئا  َأرَادَ  :   تنزيه   ول بد  من .  وأم ا لغات البشر فحادثة ُملوقة.   (82يس  ( )فَ َيك ون    ك نْ   لَه    يَ ق ولَ   َأنْ   َشي ْ اّلل 

 َوه وَ   اأْلَْبَصار    ت ْدرِك ه    َل  * وَِكيل    َشْيء    ك ل ِ   َعَلى   َوه وَ   فَاْعب د وه    َشْيء    ك ل ِ   َخاِلق    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   رَب ك مْ   اّلَل    َذِلك م  )
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 اّللَ   َرِضيَ   َعاِئَشة  اْلم ْؤِمِنيَ   أ م    َكاَنتْ   َوهِلََذا  .  (102-103  األنعام)(  اْْلَِبي    الَلِطيف    َوه وَ   اأْلَْبَصارَ   ي ْدِرك  

َها نْ َيا  ِف   َوتَ ْنِفيَها  اآْلِخَرة  الَدار  ِف   الر ْؤيَة  ت  ْثِبت   َعن ْ ( اآْلِخَرة  الَدار  ِف )  نَ َفْته    فَاََلِذي.   اآْليَة  ِِبَِذهِ   َوحَتَْتج    الد 

ْدرَاك  َوَل   ِلْلَمََلِئَكةِ   َوَل   لِْلَبَشرِ   ُم ِْكن  َغْي  َذِلكَ   فَِإنَ   َعَلْيهِ  ه وَ   َما  َعَلى  َواْْلَََلل   اْلَعَظَمة  ر ْؤيَة   ِبَْعَن   ه وَ   اَلِذي   اإْلِ

 وأزلً هو بلغة البشر. فَل جيوز أن نزعم أن  كَلمه أصَل  وعليه ،     (.285)  ِلَشْيء  

 كَلم  كيفي ة  عن  اْلق ْرَءان  تنز ل  إىل  إشارة   املعن  هذا  ف   ولعل  .     تركه:    واْلق ِ   اأَلمر   عن   فَلن    نَ َزلَ :    ويقال

 فيكون .   عربي اً   احملفوظ  الل وح   ف  القلم    فكتبه  ؛  العربي ة  ِبلل غة  كيفي ته  إىل  ،  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   ال ذي  اّلل  

الل وح احملفوظ له ف  العربي ة  الكتابة  للقرآن هو  الثان  أيضا  .   التنز ل  تنز ل مكان ومعنوي   يتشر ف :  فهو 

، ويتشر ف الل وح احملفوظ واملخلوق ِبن ي كتب (  كَلم اّلل  ِبلل غة العربي ة )  اْلق ْرَءانالقلم املخلوق ِبن يكتب  

اْلديد هنا هو نزول  عن (  تنز ل الد رجة والر تبة واملكانة)التنز ل املعنوي   .   فيه كَلم  اّلل  هذا ِبلل غة العربي ة

 لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    ِإنَ )إىل مرتبة كَلم للا املعجز بلغة العرب    َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ مرتبة كَلم للا الذي  

 ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  :من اّلل  ِبلل غة العربي ة  اْلق ْرَءانأو أن  جِبيل عليه السَلم قد ْسع  .   (2  يوسف ( )تَ ْعِقل ونَ 

(.  وإن  الكلمة )جعل: 3-4آية    الزخرف( )َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  *   تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا

( ؛ أي بعد أن كان على صورة  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ الكرمي تكون مع طارئ: )  اْلق ْرَءانف آَّيت    ( َجَعْلَناه  

اللوح احملفوظ.   املثبت ف  الر ب   اْلَمْحف وظ  الَلْوح   َأيْ   اْلك ت ب  َأْصل "  اْلِكَتاب  أ م    ِف "   م ثْ َبت"  َوِإنَه  "  كَلم 

 . َِبلَِغة  ِحْكَمة   ذ و"  َحِكيم"  قَ ْبله   اْلك ت ب  َعَلى " لََعِلي  " ِعْندنَ :   بََدل "  َلَديْ َنا"

  ِعْندنَ "    َلَديْ َنا"    اْلَمْحف وظ   الَلْوح   ِف   اْلق ْرآن   يَ ْعِن "    اْلِكَتاب  أ م    ِف   َوِإنَه  
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 ِف   َكِرمي   لَق ْرآن   ِإنَه  : "    تَ َعاىَل   اّللَ   قَالَ ;    تَ َناق ض   َوَل   ِاْخِتََلف   ِفيهِ   ي وَجد   َل   ُم َْكم  رَِفيع   َأيْ "    َحِكيم   لََعِلي  "  

:   اْلِب  وج" ]    َُمْف وظ   َلْوح   ِف .   جمَِيد  ق  ْرآن   ه وَ  َبلْ : "    تَ َعاىَل   َوقَالَ [    78  -  77:   اْلَواِقَعة " ]    َمْكن ون   ِكَتاب 

21  -  22   . ] 

 أحاديث أم  الكتاب

: ) قال  ،  ُممد   َّي:    اْلبار   فقال.     :      الكعبة   مسجد  من   وسلم   عليه  للا  صلى  للا  برسول  أسري  ليلة)  -

 فكل :    قال  ،  الكتاب  أم  ف   عليك  فرضت  كما  ،   لدي  القول  يبدل  ل  إنه:    قال( .    وسعديك   لبيك

 كيف:    فقال   موسى   إىل   فرجع  ،   عليك   مخس   وهي  ،   الكتاب   أم  ف   مخسون   فهي   ،   أمثاهلا  بعشر   حسنة 

)    فقال  ؟  فعلت   بن  راودت   وللا   قد:    موسى  قال( .    أمثاهلا  عشر  حسنة   بكل  أعطان   ،  عنا  خفف: 

 عليه   للا  صلى  للا  رسول  قال  ،  أيضا  عنك  فليخفف  ربك  إىل  ارجع  ،  فرتكوه  ذلك  من   أدىن  على  إسرائيل

:   قال   ، للا  ِبسم   فاهبط:    قال ( .    إليه   اختلفت   ُما  رب   من  استحييت   وللا  قد   ،   موسى   َّي : )    وسلم 

 (. 286)   (  .  اْلرام  مسجد  ف   وهو  واستيقظ

 شقوة   ف  عندك  كتبتنا  كنت  إن  اللهم :    ويقول  ،  يبكي  وهو  ِبلبيت   يطوف  كان  اْلطاب  بن   عمر  أن)  -

 (.287)   (  ومغفرة   سعادة  فاجعلها الكتاب  أم  وعندك   وتثبت  تشاء  ما متحو  فإنك  وذنب

 ، إبراهيم  أب  دعوة :    ذلك   ِبَولِ   وسأنبئكم  ،  طينته  ف   ملنجدل  آدم  وإن   ،  النبيي  ْلات  للا   عند   إن)  -

 .  (288)   (   يرين  النبيي  أمهات  وكذلك  ،   رأت  اليت  أمي   ورؤَّي   ،   ب   عيسى  وبشارة
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 ،   إبراهيم  أب   دعوة:    ذلك   بتأويل   وسأنبئكم  ؛   طينته  ف   ملنجدل  آدم  وإن  ،   النبيي   ْلات  للا   عند   إن )  -

 أمهات  وكذلك  ،  الشام  قصور   له  أضاءت   نور  منها  خرج  كأنه  رأت  اليت  أمي   ورؤَّي  ،  عيسى  وبشارة

 .   (289)   (  املؤمني 

 السبع  و   ،   الكتاب   أم  و   ،   اْلق ْرَءان  أم   إهنا{    الرحيم   الرْحن  للا   بسم }    فاقرؤوا{    هلل   اْلمد }    قرأت   إذا)  -

 (.290)   (  آَّيِتا  إحدى{    الرحيم  الرْحن  للا بسم}    و ،  املثان

 اْلق ْرَءان و   املثان  السبع  وهي   ،   إحداهن  الرحيم   الرْحن   للا   بسم :    آَّيت   سبع  العاملي  رب   هلل   اْلمد )  -

 (. 291)   (  الكتاب   وفاحتة  ، الكتاب  أم  وهي   ،   العظيم

 (.292)   (   املثان  السبع  و   ،   الكتاب  أم   و  ،  اْلق ْرَءان أم  العاملي   رب  هلل   اْلمد )  -

 ف   ينزل   مل  سورة   أعلمك  أن  أحتب :    فقال  ،  كعب  بن   أب   على  وسلم   عليه  للا  صلى   للا  رسول   مر)  -

 ف   تقرأ  فكيف :    قال!    للا  رسول  َّي   نعم:    قلت  ؟   مثلها  الفرقان  ف  ول  الزبور  ف   ول   اإلجنيل   ف  ول  التوراة

 أنزلت   ما  بيده،  نفسي  والذي :    وسلم  عليه   للا  صلى  للا  رسول   فقال  ،   الكتاب  أم  عليه   فقرأت   ؟   الصَلة
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 العظيم  اْلق ْرَءانو   املثان  السبع  هلي   وإهنا  ،  مثلها  الفرقان  ف   ول   الزبور  ف  ول  اإلجنيل  ف  ول  التوراة  ف   سورة

)   (293.) 

)  ، ِمثِلها الف رقانِ  ف  ل  و ، الَزبورِ  ف ل  و ، اإلجنيلِ  ف ل و ، الَتوراةِ  ف أ نزلَ   ما  ، بيِده نَفِسي  اَلذي و) -

 .  (294) (  أ عطيت ه  اَلذي  العظيم    اْلق ْرَءان  و   املثاِن   من   لَسبع    إهَنا  و   ،  (  اْلق ْرَءان  أمَ   يعن

 أب َّي  وسلم  عليه  للا  صلى  للاِ  رسول   فقال  كعب    بن أ َب   على  خرجَ  وسلم  عليه   للا  صلى للاِ  رسولَ  أن) -

ْبه  فلمْ   أ َب    فالتفتَ   –  ي صلي   وهو  –  عليه   للا   صلى  للاِ   رسولِ   إىل  انصرفَ   ث.    فخففَ   أ َب    وصل ى  ،   جيِ 

 إذ  َتيبِن   أن  أ َب    َّي   منعكَ   ما  السَلم    وعليكَ :    للاِ   رسول    فقال  ،  للاِ   رسولَ   َّي  عليكَ   السَلم  :    فقال  وسلم

 ّلِلِ   اْسَتِجيب واْ   أن  إيل    للا    أوحى   فيما  َتدْ   أفلم :    قال  ،  الصَلةِ   ف  كنت    إن  للاِ   رسولَ   َّي:    فقال  ؟   دعوتكَ 

ِييك مْ   ِلَما   َدَعاك مْ   ِإَذا  ولِلر س ولِ   مل  سورةً   أعل مكَ   أن  أحتب  :    قال .    للا    شاءَ   إن  أعود    ول  ،   بلى:    قال  ؟   ُي 

 فقال   ،  للاِ   رسولَ   َّي  نعم:    قال  ؟  مثل ها  اْلق ْرَءان  ف  ول   ،  الزبورِ   ف  ول   ،  اإلجنيلِ   ف  ول  ،  التوراةِ   ف  ينزلْ 

 للا صلى  للاِ   رسول   فقال  ، اْلق ْرَءان  أم    فقرأ:   قال  ؟  الصَلةِ   ف   تقرأ   كيفَ :    وسلم  عليه  للا صلى  للاِ   رسول  

،   الزبور  ف   ول   ،   اإلجنيلِ   ف  ول  ،   التوراةِ   ف  أنزلتْ   ما   بيدهِ   نفسي   والذي :    وسلم   عليه   الفرقانِ   ف   ول   ِّ

 .   (295) (  أ ْعطيته    الذي  العظيم    اْلق ْرَءانو   ، املثاِن   من سبع    وإهنا.    مثلها 
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  وإذا : }    وقال  ،  {  مثلها   أو  منها  ِبي   َنت   ،  ننسها  أو  آية   من  ننسخ   ما }  :    قوله   ف  عباس  ابن   عن)  -

 الكتاب   أم  وعنده  ويثبت  ،  يشاء  ما  للا  َيحو}  :    وقال  ،   اآلية{    ينزل  ِبا  أعلم  وللا   ،   آية  مكان  آية  بدلنا

 أن  هلن  ُيل ول ، قروء ثَلثة ِبنفسهن  يرتبصن  واملطلقات: }  وقال ، القبلة اْلق ْرَءان من   نسخ ما فأول.  {

 طلق   إذا  كان  الرجل  ِبن  وذلك{ .    إصَلحا  أرادوا  إن: }    قوله   إىل{    أرحامهن   ف  للا  خلق   ما  يكتمن

 أو  ِبعروف   فإمساك  ،  مراتن   الطَلق: }    وقال  ذلك   فنسخ  ،  ثَلاث   طلقها  وإن  ،  برجعتها  أحق   فهو  امرأته

 (.296)  ({    ِبحسان   تسريح

  وإذا : }    وقال{    مثلها  أو  ،  منها  ِبي  َنت  ،  ننسها  أو  آية  من   ننسخ  ما: }    قوله  ف  ،  عباس  ابن   عن   -

{  الكتاب  أم وعنده  ،  ويثبت  يشاء ما  للا  َيحو : }  وقال  ،  اآلية {  ينزل  ِبا  أعلم وللا   آية مكان  آية  بدلنا

}    وقال   ،   القبلة   اْلق ْرَءان  من  نسخ   ما   فأول .   }   وقال {    قروء  ثَلثه   ِبنفسهن  يرتبصن  واملطلقات :   :

 ث : }    تعاىل  قال   ذلك  من  فنسخ{    أشهر  ثَلثة  فعدِتن  ارتبتم   إن  ،  نسائكم  من  احمليض   من   يئسن   والَلئي

 (.297)   ( {    تعتدوهنا  عدة  من عليهن   لكم   فما  ،   متسوهن   أن   قبل  من  طلقتموهن 

 وإذا: }    وقال{    مثلها  أو   ،   منها  ِبي   َنت  ،  ننسها  أو  آية   من   ننسخ  ما: }    قوله  ف   ،   عباس   ابن   عن)  -

{  الكتاب  أم وعنده  ،  ويثبت  يشاء ما  للا  َيحو : }  وقال  ،  اآلية {  ينزل  ِبا  أعلم وللا   آية مكان  آية  بدلنا

}    وقال   ،   القبلة   اْلق ْرَءان  من  نسخ   ما   فأول .   }   وقال {    قروء  ثَلثه   ِبنفسهن  يرتبصن  واملطلقات :   :
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 ث : }    تعاىل  قال   ذلك  من  فنسخ{    أشهر  ثَلثة  فعدِتن  ارتبتم   إن  ،  نسائكم  من  احمليض   من   يئسن   والَلئي

 (.298)   { (   تعتدوهنا  عدة  من عليهن   لكم   فما  ،   متسوهن   أن   قبل  من  طلقتموهن 

 هن ُمكمات آَّيت  منه الكتاب  عليك  أنزل   الذي  هو : }    اآلية   هذه  وسلم   عليه   للا   صلى   للا رسول  تَل   -

 وما   َتويله  وابتغاء  الفتنة  ابتغاء  منه  تشابه  ما  فيتبعون  زيغ  قلوِبم  ف   الذين   فأما  متشاِبات   وأخر  الكتاب  أم

{ .   األلباب  أولو  إل  يذكر  وما  ربنا  عند   من   كل  به  آمنا  يقولون   العلم   ف  والراسخون  للا  إل  َتويله   يعلم

 الذين  فأولئك  ،   منه   تشابه   ما  يتبعون   الذين   رأيت  فإذا: )    وسلم  عليه   للا   صلى  للا   رسول   قال:    قالت

 (.299)   ( ( .    فاحذروهم   ،   للا   ْسى

 من   وهذا   وأبينها،  وأوضحها  البشري ة  اللغات  ِبفصح   جعل  أنه   عليه، املقسم  هذا{    َعَربِيًّا ق  ْرآنً  َجَعْلَناه    ِإنَ   }

 .  }األذهان  من  وقرِبا   لتيسرها  ومعانيه   ألفاظه {    تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   : } فقال  ذلك   ف   اْلكمة   وذكر .   بيانه

 ف  لعلي:  أي{  َحِكيم    لََعِلي  }  وأفضلها  الرتب  أعلى  ف  األعلى  املأل  ف{    َلَديْ َنا  }  الكتاب  هذا:  أي{    َوِإنَه  

 ُمالف   حكم  فيه  فليس  واألخبار،  والنواهي  األوامر  من   عليه  يشتمل  فيما  حكيم   وُمله،   وشرفه  قدره

 (.السيوطي الدين  جَلل  اإلمام  ،ِبملأثور التفسي  ف املنثور  الدر. )وامليزان  والعدل  للحكمة 

 امل :  ومجاعة  الشعيب  قال(    امل )    الرحيم   الرْحن   للا  بسم:  (  توثيق )  السور  فواتح  أسرار  ف  البغوي  تفسي

 فنحن.  اْلق ْرَءان  سر  وهي  بعلمه   تعاىل  للا  استأثر  الذي  املتشابه   من   السور  أوائل  ف  اهلجاء  حروف  وسائر
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 ف :  الصديق   بكر  أبو  قال.  ِبا  اإلَيان  طلب  ذكرها  وفائدة.  تعاىل  للا  إىل  فيها  العلم   ونكل  بظاهرها  نؤمن

 الكتاب  هذا وصفوة  صفوة كتاب  لكل: علي وقال السور، أوائل اْلق ْرَءان ف تعاىل  للا  وسر سر كتاب  كل

 (. التهجي)  حروف

  الزخرف )  (َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ الكرمي تكون مع طارئ: )  اْلق ْرَءانف آَّيت    ( َجَعْلَناه  وإن  الكلمة )جعل:  

 اْلق ْرَءان؛ أي بعد أن كان على صورة كَلم الر ب املثبت ف اللوح احملفوظ.  هذا ما تؤك ده مجيع آَّيت    (3

 .  اليت ترد فيها مشتقات الكلمة )جعل(، وهي كثية ف كتاب اّلل 

 ُمم د عليهما الس َلم بلسان عرب   الر سول نزول جِبيل به على  :  التنزيل الثالث  

 إىل  إشارة   املعنيي   هذين   ف   ولعل  .     سافر:    نَِزالَةً  فَلن    نَ َزلَ   و .     تركه :    واْلق ِ  األَمر   عن فَلن    نَ َزلَ :    ويقال

)  احملفوظ   الل وح   من  ؛   الر فعة   عامل   من  اْلق ْرَءان   تنز ل )  اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ :  .   193  الشعراء(   وقوله ( 

 اّللَ   َعنْ   اْلَمَلك  َعَلْيك   َتََله    ِإَذا  َأيْ "    قَ َرْأَنه    فَِإَذا "( .  18  القيامة ( )ق  ْرآنَه    فَاتَِبعْ   قَ َرْأَنه    فَِإَذا: )  سبحانه

َرْأه    ث َ   لَه    َفاْسَتِمعْ   َأيْ "    ق  ْرآنه   فَاتَِبعْ "    تَ َعاىَل  َرَأك  َكَما  ِاق ْ )   َأق ْ
300

العامل   فهو (.    نزول مكان ومعنوي من 

العلوي  إىل العامل األرضي بواسطة أفضل ملك أمي الوحي جِبيل عليه السَلم ينزل به على أكرم اْللق 

 قَ ْلِبكَ   َعَلى *    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  ):  وسي د الر سل ُممد صلى للا عليه وسلم  

والروح األمي هو جِبيل عليه السَلم .  (195 -192 الشعراء( )م ِبي    َعَرِب    بِِلَسان  *  اْلم ْنِذرِينَ  ِمنَ  لَِتك ونَ 

فيه تشريف ألكرم   (غي ُملوق كَلم اّلل   )وهذا التنزيل للقرآن  .   وْسي روحا ألنه جناة اْللق ف ِبب الدين 
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 للا   صلى ) فيه تشريف  ْلِبيل عليه الس َلم ، كما أن ه تشريف ْلي خلق اّلل  رسولنا ُمم د  :  ُملوقي اثني

 . وهو تشريف  ورفعة لكل  من يؤمن  به(.   وسلم  عليه 

 املرسلي،   سي د  قلب  على   م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  أ نزل به جِبيل )عليه السَلم(    وحّت يعقله املخاطبون، فلقد

 الزخرف)  (تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ : )  قلبه  ف  بتث  حّت  ويعقل  يسمع  والر سول    عليه  قرأه  ِبن

َنا  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   أَنْ َزْلَناه    وََكَذِلكَ ).  واآلية :  3)  طه( )ِذْكًرا  هَل مْ   ُي ِْدث    َأوْ   يَ تَ ق ونَ   لََعَله مْ   اْلَوِعيدِ   ِمنَ   ِفيهِ   َوَصَرف ْ

َنا  وََكَذِلكَ : )  سبحانه  وقوله   ،  (113  َل   اْْلَْمعِ   يَ ْومَ   َوت  ْنِذرَ   َحْوهَلَا   َوَمنْ   اْلق َرى  أ مَ   لِت  ْنِذرَ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

 وسلم  عليه   للا   صلى  ُممد  على  اْلق ْرَءان  أنزلنا  إنَ   .   ( 7  الشورى ( )الَسِعيِ   ِف   َوَفرِيق    اْْلََنةِ   ِف   َفرِيق    ِفيهِ   رَْيبَ 

 َقْدره   ف   لعلي    لدينا  احملفوظ   اللوح  ف   وإنه.  وحججه  معانيه  وتتدبرون,  تفهمون  لعلكم  العرب؛  بلسان

( اْلعل ِبعن التنزيل  اعتِب    (.التفسي امليسر)  تناقض  ول  فيه   اختَلف  ل  ُمكم,  وشرفه ، املفس ر )رْحه اّلل 

ا  .  وأن  كَلمها )اْلعل والتنزيل( صيورة وتغي  حال.  َعَربِيًّاأمشل من جعله   اْلق ْرَءانأن  تنزيل    ولرِب 

 -:  وفيما يلي ذكر لبعض اآلَّيت اليت تؤك د صفة اإلِبنة للقرآن الكرمي

َلى   َوِإَذا) (.  7  األحقاف)(  م ِبي    ِسْحر    َهَذا  َجاَءه مْ   َلَما  لِْلَحق ِ   َكَفر وا  اَلِذينَ   قَالَ   بَ يِ َنات    آََّيت  َنا  َعَلْيِهمْ   ت  ت ْ

َلى   ِإَذا  َأهَن مْ   َوِعَنادهمْ   ك ْفرهمْ   ِف   اْلم ْشرِِكيَ   َعنْ   ُم ِِْبًا  َوَجلَ   َعزَ   يَ ق ول  َحال   ِف   َأيْ   بَ يِ َنات  اّللَ   آََّيت   َعَلْيِهمْ   ت  ت ْ

 (.301وََكَفر وا )   َوَضل وا  َواْفرَتَْوا  َكَذب وا  َوَقدْ   َواِضح   ِسْحر   َأيْ   م ِبي  ِسْحر   َهَذا  يَ ق ول ونَ   َوَجََلئَِها َوو ض وحَها  بَ َياهنَا

 (99  البقرة ( )اْلَفاِسق ونَ   ِإَل   ِِبَا  َيْكف ر    َوَما  بَ يِ َنات    آََّيت   ِإلَْيكَ   أَنْ َزْلَنا  َولََقدْ )
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َلى  َوِإَذا)  مرمي( ) نَِدَّيًّ   َوَأْحَسن    َمَقاًما   َخْي    اْلَفرِيَقْيِ   َأي    آَمن وا  لَِلِذينَ   َكَفر وا  اَلِذينَ   قَالَ   بَ يِ َنات    آََّيت  َنا  َعَلْيِهمْ   ت  ت ْ

َلى  ِحي  اْلك َفار  َعنْ   تَ َعاىَل   خي ِِْب (.   73 َْهان  َواِضَحة  اْْل َجة   بَ يِ َنة  الَدَللَة  ظَاِهَرة  اّللَ   آََّيت  َعَلْيِهمْ   ت  ت ْ  َأهَن مْ   اْلِب 

 َمَقاًما  َخْي    اْلَفرِيَقْيِ   َأي  )  َوُم َْتجِ يَ   َعَلْيِهمْ   م ْفَتِخرِينَ   آَمن وا   اَلِذينَ   َعنْ   َويَ ق ول ونَ   َذِلكَ   َعنْ   َوي  ْعِرض ونَ   َيص د ونَ 

 (.302) (  نَِدَّيًّ   َوَأْحَسن  

)  ي رِيد    َمنْ   يَ ْهِدي   اّللََ   َوَأنَ   بَ يِ َنات    آََّيت    أَنْ َزْلَناه    وََكَذِلكَ )  َأيْ "    أَنْ َزْلَناه    وََكَذِلكَ "    َوقَ ْوله (.     16  اْلج( 

 (.303الَناس )   َعَلى   اّللَ   ِمنْ   ح َجة  َوَمْعَناَها  َلْفظَها  ِف  َواِضَحات َأيْ "    بَ يِ َنات   آََّيت "  اْلق ْرَءان

َلى   َوِإَذا) ل ونَ   ِِبَلِذينَ   َيْسط ونَ   َيَكاد ونَ   اْلم ْنَكرَ   َكَفر وا  اَلِذينَ   و ج وهِ   ِف   تَ ْعِرف    بَ يِ َنات    آََّيت  َنا  َعَلْيِهمْ   ت  ت ْ  َعَلْيِهمْ   يَ ت ْ

" قَالَ   ث َ (.     72  اْلج( )  اْلَمِصي    َوبِْئسَ   َكَفر وا   اَلِذينَ   اّلَل    َوَعَدَها  الَنار    َذِلك م    ِمنْ   ِبَشر     َأفَأ نَ بِ ئ ك مْ   ق لْ   آََّيتَِنا

َلى   َوِإَذا  َعَلى   اْلَواِضَحات  َوالَدَلِئل  َواْْل َجج  اْلق ْرَءان  آََّيت   هَل مْ   ذ ِكَرتْ   َوِإَذا  َأيْ "    بَ يِ َنات  آََّيتَنا  َعَلْيِهمْ   ت  ت ْ

ل ونَ   ِِبََلِذينَ  َيْسط ونَ  َيَكاد ونَ "  َوِصْدق َحق   اْلِكَرام  ر س له َوَأنَ  ه وَ  ِإَل  ِإلَه َل  َوأَنَه   اّللَ  تَ ْوِحيد "  آََّيتَنا َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ

 أَْيِديهمْ   ِإلَْيِهمْ   َويَ ْبس ط ونَ   اْلق ْرآن   ِمنْ   الَصِحيَحة   ِِبلَدَلِئلِ   َعَلْيِهمْ   َُيَْتج ونَ   اَلِذينَ   ي  َباِدر ونَ   َيَكاد ونَ   َأيْ 

 (.304)   ِِبلس وءِ   تهمْ َوأَْلِسنَ 

 (49  العنكبوت ( )الظَاِلم ونَ   ِإَل   آِبََّيتَِنا  جَيَْحد    َوَما   اْلِعْلمَ   أ وت وا  اَلِذينَ   ص د ورِ   ِف   بَ يِ َنات    آََّيت    ه وَ   َبلْ )

َلى  َوِإَذا(  َهَذا َما  َوقَال وا آَِبؤ ك مْ  يَ ْعب د   َكانَ  َعَما   َيص دَك مْ  َأنْ  ي رِيد   رَج ل   ِإَل  َهَذا  َما  قَال وا  بَ يِ َنات   آََّيت  َنا  َعَلْيِهمْ  ت  ت ْ

 َعنْ   تَ َعاىَل   خي ِِْب (.   43  سبأ( )م ِبي    ِسْحر    ِإَل   َهَذا  ِإنْ   َجاَءه مْ   َلَما  لِْلَحق ِ   َكَفر وا  اَلِذينَ   َوقَالَ   م ْفرَتًى  ِإْفك    ِإَل 
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َلى   ِإَذا  َكان وا  أِلَهَن مْ   اْلَعَذاب   ِمنْ   َواأْلَلِيم  اْلع ق وبَة  ِمْنه    َيْسَتِحق ونَ   َأهَن مْ   اْلك َفار  َيْسَمع وهَنَا   بَ يِ َنات   آََّيته  َعَلْيِهمْ   ت  ت ْ

 يَ ْعب د  َكانَ   َعَما  َيص د ك مْ   َأنْ   ي رِيد  رَج ل   ِإَل   َهَذا  َما  قَال وا"    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  َرس وله   ِلَسان  ِمنْ   َطرِيَة   َغَضة

 (.305)   َِبِطل   ِعْندهمْ   الَرس ول بِهِ   َجاَءه مْ   َما  َوَأنَ   اْْلَق    ه وَ   آَِبئِِهمْ  ِدين   َأنَ   يَ ْعن ونَ "    آَِبؤ ك مْ 

( رَِحيم    َلَرء وف    ِبك مْ   اّللََ   َوِإنَ   الن ورِ   ِإىَل   الظ ل َماتِ   ِمنَ   لِي ْخرَِجك مْ   بَ يِ َنات    آََّيت    َعْبِدهِ   َعَلى   ي  نَ زِ ل    اَلِذي   ه وَ )

 ِمنْ   لِي ْخرِجك مْ "  قَاِطَعات  َوبَ َراِهي   -  َِبِهَرات   َوَدَلِئل  َواِضَحات   ح َجًجا  َأيْ "  بَ يِ َنات   آََّيت (.  "9  اْلديد)

 ِبك مْ  اّللَ  َوِإنَ "  َواْلَيِقي اهْل َدى ن ور ِإىَل  اْلم َتَضاَدة َواآْلرَاء َواْلك ْفر اْْلَْهل ظ ل َمات   ِمنْ   َأيْ "  الن ور ِإىَل  الظ ل َمات

 (.306)   الش َبه   َوِإزَالَة  اْلِعَلل   َوِإزَاَحة  الَناس هلَِِدايَةِ   الر س ل  َوِإْرَساله  اْلك ت ب  ِإنْ َزاله   ِف   َأيْ "    رَِحيم  َلَرء وف

 َعَذاب    َولِْلَكاِفرِينَ   بَ يِ َنات    آََّيت    أَنْ َزْلَنا  َوَقدْ   قَ ْبِلِهمْ   ِمنْ   اَلِذينَ   ك ِبتَ   َكَما  ك ِبت وا  َوَرس وَله    اّللََ   ُي َاد ونَ   اَلِذينَ   ِإنَ )

َالِفَها  َوَل   ي  َعانِدَها  َل   َواِضَحات   َأيْ "    بَ يِ َنات  آََّيت(.  "5  اجملادلة( )م ِهي    (.307)   م َكاِبر  فَاِجر  َكاِفر   ِإَل   خي 

 َخْي    َوه وَ   اْْلَقَ   يَ ق ص    ّلِلَِ   ِإَل   اْْل ْكم    ِإنِ   بِهِ   َتْستَ ْعِجل ونَ   َما  ِعْنِدي   َما  بِهِ   وََكَذبْ ت مْ   َربِ    ِمنْ   بَ يِ َنة    َعَلى  ِإن ِ   ق لْ )

 َأْوَحاَها   اَليِت   اّللَ   َشرِيَعة  ِمنْ   َبِصيَة   َعَلى  َأيْ "    َربِ    ِمنْ   بَ يِ َنة   َعَلى  ِإن ِ   ق لْ "    َوقَ ْوله (.   57  األنعام( )اْلَفاِصِليَ 

 (.308)   ِإيَلَ   اّللَ 

َنا   أ ْنِزلَ   َأنَ   َلوْ   تَ ق ول وا   َأوْ ( ه مْ   َأْهَدى   َلك َنا  اْلِكَتاب    َعَلي ْ  َأْظَلم    َفَمنْ   َوَرْْحَة    َوه ًدى  رَبِ ك مْ   ِمنْ   بَ يِ َنة    َجاءَك مْ   فَ َقدْ   ِمن ْ

َها  َوَصَدفَ   اّللَِ   آِبََّيتِ   َكَذبَ   ُمَنْ  ( َيْصِدف ونَ   َكان وا  ِبَا  اْلَعَذابِ   س وءَ   آََّيتَِنا  َعنْ   َيْصِدف ونَ   اَلِذينَ   َسَنْجِزي   َعن ْ

 ق  ْرآن   اْلَعَرِب    الَنيب    َوَسَلمَ   َوآله   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   ُم ََمد   ِلَسان   َعَلى   اّللَ   ِمنْ   َجاءَك مْ   فَ َقدْ   يَ ق ول (.   157  األنعام)
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ِفيِه   َما  َويَ ْقتَ ف ونَ   يَ تَِبع ونَه    اَلِذينَ   بِِعَباِدهِ   اّللَ   ِمنْ   َوَرْْحَة  اْلق ل وب   ِف   ِلَما  َوه ًدى  َواْْلََرام  لِْلَحََللِ   بَ َيان  ِفيهِ   َعِظيم 

(309.) 

ت مْ   ُمَا  َكِثيًا  َلك مْ   ي  َبيِ     َرس ول َنا  َجاءَك مْ   َقدْ   اْلِكَتابِ   َأْهلَ   َّيَ )  َجاءَك مْ   َقدْ   َكِثي    َعنْ   َويَ ْعف و  اْلِكَتابِ   ِمنَ   خت ْف ونَ   ك ن ْ

 َوَدَللَة ,    ن  ب  َوته   َعَلى   ح َجة  ِفيهِ   َما  ي  َبيِ    َوِإََنَا,    ي  بَ يِ نه    َوَل   َيرْت كه    أيْ (.   15  املائدة( )م ِبي    وَِكَتاب    ن ور    اّللَِ   ِمنَ 

 يَ ْعِن "    َكِثي   َعنْ   َويَ ْعف و"    َوِقيلَ ,    تَ ْبِيينه  ِإىَل   َحاَجة  بِهِ   َيك نْ   ملَْ   َما  َوَيرْت ك,    ِبِرَسالَِتهِ   َوَشَهاَدة  ِصْدقه   َعَلى 

 َفَسأَلَه    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   الَنيب    ِإىَل   َجاءَ   َأْحَبارهمْ   ِمنْ   رَج ًَل   َأنَ   َوذ ِكرَ ,    بِهِ   خي ِِْبك مْ   َفََل   َكِثي   َعنْ   يَ َتَجاَوز 

 ي ْظِهر  َأنْ   اْليَ ه وِدي    َأرَادَ   َوِإََنَا;    ي  َبيِ    َوملَْ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َرس ول  َعْنه    فََأْعَرضَ   ؟   َعَنا  َعَفْوت  َهَذا  َّيَ :    فَ َقالَ 

:   أِلَْصَحابِهِ   َوقَالَ   َفَذَهبَ   ِعْنده   ِمنْ   قَامَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول   لَه    ي  َبيِ    ملَْ   ا فَ َلمَ ,    َكََلمه   م َناَقَضة

"   ن ور  اّللَ   ِمنْ   َجاءَك مْ   َقدْ . "  َعْنه    َسأَلَه    َما لَه    ي  َبيِ    َل  أَنَه    ِكَتابه   ِف   َوَجدَ  َكانَ   أِلَنَه  :  يَ ق ول  ِفيَما  َصاِدق أَنَه    َأَرى

ْسََلم:    ِقيلَ ;   ِضَياء  َأيْ   .(310)  الَزَجاج  َعنْ ;   الَسََلم  َعَلْيهِ   ُم ََمد :    َوِقيلَ ,   اإْلِ

"   يَ تَ َفَكر وا  َأَوملَْ "    تَ َعاىَل   ق ول (.   184  األعراف( )م ِبي    نَِذير    ِإَل   ه وَ   ِإنْ   ِجَنة    ِمنْ   ِبَصاِحِبِهمْ   َما   يَ تَ َفَكر وا   َأَوملَْ )

ب ونَ   َهؤ َلءِ   ج ن ون   بِهِ   لَْيسَ   َأيْ "    ِجَنة   ِمنْ "    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  ُم ََمًدا  يَ ْعِن "    ِبَصاِحِبِهمْ   َما"    آِبََّيتَِنا  اْلم َكذِ 

 ِبهِ   يَ ْعِقل  َوقَ ْلب  ل ب    لَه    َكانَ   ِلَمنْ   ظَاِهر  َأيْ "    م ِبي  نَِذير  ِإَل   ه وَ   ِإنْ "    َحق    ِإىَل   َدَعا  َحقًّا  اّللَ   َرس ول   ه وَ   َبلْ 

(311.) 

 ( 1  اْلجر( )م ِبي   َوق  ْرآن    اْلِكَتابِ   آََّيت    تِْلكَ   الر(
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 النحل ( )م ِبي    َعَرِب    ِلَسان    َوَهَذا  َأْعَجِمي    ِإلَْيهِ   ي  ْلِحد ونَ   اَلِذي  ِلَسان    َبَشر    ي  َعلِ م ه    ِإََنَا  يَ ق ول ونَ   َأهَن مْ   نَ ْعَلم    َولََقدْ )

 َوَبََلَغته   َفَصاَحته   ِف   اْلق ْرآن   ِِبََذا  َجاءَ   َمنْ   يَ تَ َعَلم   َفَكْيف   َأيْ   اْلق ْرَءان  َأيْ "    م ِبي  َعَرِب    ِلَسان   َوَهَذا (.   103

 رَج ل   ِمنْ   يَ تَ َعَلم   َكْيف   ِإْسَرائِيل  َبِن   َعَلى   نَ َزلَ   ِكَتاب  ك ل    َمَعاِن   ِمنْ   َأْكَمل  ِهيَ   اَليِت   الَشاِمَلة  الَتاَمة   َوَمَعانِيه 

 (.312َعْقل )  َأْدىنَ   َله    َمنْ   َهَذا   يَ ق ول   َل   ؟   َأْعَجِمي  

 (50  العنكبوت ( )م ِبي    نَِذير    َأنَ   َوِإََنَا  اّللَِ   ِعْندَ   اآْلََّيت    ِإََنَا  ق لْ   رَب ِهِ   ِمنْ  آََّيت    َعَلْيهِ   أ ْنِزلَ   َلْوَل   َوقَال وا)

َبِغي  َوَما   الشِ ْعرَ   َعَلْمَناه    َوَما)  ِإَل "    َعَلْمَناه    اَلِذي   َهَذا  َما  َأيْ (.   69  يس( )م ِبي    َوق  ْرآن    ِذْكر    ِإَل   ه وَ   ِإنْ   لَه    يَ ن ْ

 (.313) َوَتَدبَ َره    َتَََمَله    ِلَمنْ   َجِلي    َواِضح  َبيِ    َأيْ "    م ِبي  َوق  ْرآن   ِذْكر

 .(70  ص ( )م ِبي    نَِذير    َأنَ   َأََنَا  ِإَل   ِإيَلَ   ي وَحى  ِإنْ )

 الرِ َسالَة  َبْي   َأيْ "    م ِبي َوَرس ول (.   29  الزخرف( )م ِبي    َوَرس ول   اْْلَق    َجاَءه م    َحَّت   َوآَِبَءه مْ   َهؤ َلءِ  َمتَ ْعت    َبلْ )

 (.314)   َوالنِ َذارَة

  َبَيَ   َرس وًل   ِإلَْيِهمْ   َأْرَسْلَنا  َوَقدْ   ِِبلَتذَك رِ   هَل مْ   َكْيف(.   13  الدخان( )م ِبي    َرس ول    َجاَءه مْ   َوَقدْ   الذ ِْكَرى  هَل م    َأىنَ )

 َوالنِ َذارَة.  الرِ َسالَة

  نَِذير    ِإَل   َأنَ   َوَما  ِإيَلَ   ي وَحى  َما  ِإَل   أَتَِبع    ِإنْ   ِبك مْ   َوَل   ِب   ي  ْفَعل    َما  َأْدِري  َوَما  الر س لِ   ِمنَ   ِبْدًعا  ك ْنت    َما  ق لْ )

 َأْعَلم   َوَاّللَ   َوَعْقل  ل ب    ِذي  ِلك ل ِ   ظَاِهر  َأْمِري  النِ َذارَة  َبيِ    َأيْ   م ِبي  نَِذير  ِإَل   َأنَ   َوَما(.   9  األحقاف( )م ِبي  

(315.) 
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-51 الذارَّيت ) م ِبي    نَِذير   ِمْنه   َلك مْ  ِإن ِ  آَخرَ   ِإهَلًا اّللَِ  َمعَ  ََتَْعل وا   َوَل *  م ِبي   َنِذير   ِمْنه    َلك مْ  ِإن ِ  اّللَِ  ِإىَل  َفِفر وا )

50). 

 . (26  امللك( )م ِبي   نَِذير    َأنَ   َوِإََنَا  اّللَِ   ِعْندَ   اْلِعْلم    ِإََنَا  ق لْ )

 أسرار حروف فواتح السور 

 ورْساً   لفظاً   وأم ا.   سر  له  قاطع  حكيم  نص(:      الزُمشري)  العبارة  َتمعها  الر سم  حيث  من  اْلروف  هذه

 ؛  ك   ؛   ق   ؛   ف  ؛   ع   ؛  ط  ؛  ص  ؛  س   ؛   ر  ؛  د   ؛  ح  ؛   ا  ؛   أ: )  فهي (  نطقاً   تظهر  اليت  وكذلك  ،   رْساً   املثبتة )

ا جزء من حروف سر  له  أوفدَ   قاطع  حكيم  نص:     العبارة  وَتمعها(.   ي  ؛   و   ؛   ه    ن؛   م؛   ؛  ل .  املهم أهن 

عربي ا مبيناً واستخدمت كلماته مجيع حروف الل غة العربي ة.  هذه   اْلق ْرَءانهجاء الل غة العربي ة ؛ بينما نزل  

ُممد بواسطة جِبيل عليه الس َلم.    الر سولاْلروف فيها إشارة إىل حالة كَلم اّلل  قبل تنز له عربي ا مبينا على 

كَلم ؛ فَل يصح  إل  أن ننزه كَلم للا عن مشاِبة كَلم   َكِمْثِلهِ   لَْيسَ فلقد كان كَلم اّلل  على هيئة وكيفية  

البشر ومن مجيع الوجوه.  بنفس الكيفية اليت نثبت فيها ّلل  يدان اثنتان وكلتامها َيي ؛ ويكون هذا اإلَيان 

ليدين من غي تكييف ول تشبيه ول تعطيل، بنفس املنهج العقدي نقول أن  الكَلم صفة ذات فيه إثبات ا

كَلم ؛ بل هو بغي لغات البشر، وهذا   َكِمْثِلهِ   لَْيسَ وفعل ّلل  سبحانه وتعاىل؛ إل  أن  كَلم اّلل  ف أصله  

حد من رسله ، فإن ه يصي   بعض من دللت حروف فواتح السور.  وحي يشاء اّلل  أن ينزل وحيه إىل أ

كَلمه هذا ووحيه بلغة القوم املخاطبي ِبلر سالة حّت تتحق ق اإلِبنة وِبلتايل اإلفادة من الوحي والر سالة.  

مبي    اْلق ْرَءانو  عرب   بلسان  العرب   ُمم د  على  َ   قَ ْوِمهِ   ِبِلَسانِ   ِإَل   َرس ول    ِمنْ   َأْرَسْلَنا  )َوَمانزل  ( هَل مْ   لِي  َبيِ 
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.  أم ا حروف فواتح السور فتستخدم نصف حروف هجاء الل غة العربي ة ، ُم ا يشي إىل حالة (4  إبراهيم)

نزول جِبيل به على ) التنزيل الثالث  تتعذ ر معها اإلِبنة ؛ وِبلتايل فإن  هذه اْلروف تشي إىل حالة ما قبل  

 َعَلى *   اأْلَِمي   الر وح    بِهِ  نَ َزلَ *  اْلَعاَلِميَ  َرب ِ  لَتَ ْنزِيل   َوِإنَه  )مبي( :   ُمم د عليهما الس َلم بلسان عرب الر سول

اْلالة حيث     .(195 -192  الشعراء)(  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   اْلق ْرَءانهذه 

مكتوب ف اللوح احملفوظ ، وليس للبشر من سبيل ألن يرتقوا إىل الل وح احملفوظ ، ول ندري كيفية القراءة 

مبي )حّت تنتفع   بلسان عرب  اْلق ْرَءانمن الل وح احملفوظ .  وِبلتايل كان من رْحة اّلل  ولطفه أن أنزل هذا  

.  وهذا واّلل  أعلم هو ُمم د عليهما الس َلم  الر سول  ى عل   جِبيل بواسطة    ؛ أنزلَه اّلل   البشري ة ِبذا الوحي(

 . حروف فواتح السورجزء كبي من أسرار  

 السماء ف  العزة بيت ف  وضع حّت  واحدة  مجلة اْلق ْرَءان  بتنزل تقول اليت الضعيفة األحاديث إىل حاجة  ول

 ف   وجيتمعونَ   ِبلنهاِر،  ومَلِئكة    ِبلليلِ   مَلِئَكة    :فيك م  يَ َتعاقَبونَ )  :  هائلة   بسرعة   تسي  املَلئكة   فإن  .   الدنيا

 ؟   ِعبادي  تَ رَكت م  كيفَ :  ِِبِم   أعَلم    وهو  فَيسأهل  م  فيك م،   ِبتوا  الذينَ   يَ ْعر ج    ث  العصِر،   وصَلةِ   الفجرِ   صَلةِ 

  (316) (  .  ي صلونَ   وه م   وأتَيناه م   ي صلوَن،  وه م   تَ رَْكناه م :    فيقولون

 يعرج    ث .    العصرِ   وصَلةِ   الفجرِ   صَلةِ   ف   وجيتمعون .    ِبلنهارِ   ومَلئكة  .    ِبلليلِ   مَلئكة    فيكم   يتعاقبونَ )

م   فيسأهل م .    فيكم   ِبتوا   الذين   ي صل ون   وهم   تركناهم :    فيقولون   ؟  عبادي   تركت م   كيف :    ِبم   أعلم    وهو   ،   رِب 

 .   (317) (  ي صل ونَ   وهم   وأتيناهم
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اقِ  أ تِيت  : ) جد ا  قصي  وزمن مهولة   بسرعة  كانت جِبيل  مع  ِبلِباق  السابعة  السماء إىل  العروج  ورحلة   ِبلِب 

 بيتَ   أتيت    حَّت   ،  وجِبيل    أن  ظهَره  ن زاِيلْ   فلم  ،  طَرِفه   منتَهى  عند  حافَره  يضع    ،  طويل    أبيض    دابَة    وهو  ،

 منتَهى  عند  حافَره  يضع  )  العبارة.    (318)(  والَنارَ   اْلَنةَ   ورأيت    ،  الَسماءِ   أبواب    لنا  فف ِتحت  ،  املقدسِ 

 ولحظ!.     ْلظة   ف  إليها  يصل   فإن ه   ،   ضوئي ة   سنة  مليون   بعد   على  جمر ة  يرى  حي   مثَل   أن ه   أي ( :  طَرِفه

(.  والَنارَ  اْلَنةَ  ورأيت    ، الَسماءِ  أبواب   لنا  فف ِتحت  ،  املقدسِ  بيتَ  أتيت   حَّت : ) قوله   ف  العروج زمن  تَلشي

 ،   للا  ِبسم   فاهبط:    قال)  العبارة  ف   األرضي ة   الكرة  إىل  السادسة   السماء  من   اهلبوط  زمن   تَلشي   ولحظ

 -:  الشريف  اْلديث  رواييت  يلي   وفيما( .     اْلرام  مسجد ف وهو  واستيقظ :    قال

 يزدده   يزل   فلم  ،   صلوات  عشر   عنه  فوضع  ،  هذا  تستطيع  ل  أميت   فإن  ،   خفف  رب   َّي :    فقال...  )  -

 وللا   قد   ،  ُممد   َّي:    فقال  ،   اْلامسة  عند   احتبسه  ث  ،   صلوات  مخس  إىل  صارت  حّت   ربه  إىل  موسى

 ،   وقلوِب   أجسادا  أضعف  وأمتك  وتركوه  ،  فضيعوه   ،  اْلمس  هذه   من  أدىن  على   إسرائيل   بن  راودت

 ذلك  يكره فَل  ، عليه  ليشي جِبيل إىل يلتفت ذلك كل ، ربك عنك  فليخفف فارجع ، وأْساعا ، وأبصارا

 وأبصارهم   وقلوِبم   أجسادهم  ضعاف   ضعفاء   أميت  إن  رب   َّي :    فقال  ،   اْلامسة   عند   فرجعه   فرفعه   ،   جِبيل

 ،   لدي   القول  يبدل  ل  إنه:    فقال  ،  وسعديك  لبيك:    قال  ُممد  َّي:    اْلبار  فقال  عنا  فخفف  ،  وأْساعهم

 عشرة   حسنة   بكل  أعطان  ،  عنا  خفف   فقال  ؟  فعلت  كيف:    فقال  موسى  إىل  فرجع  ،   عليك  مخس  وهي

:   قال  أيضا  عنك  فليخفف  فارجع  ،  فرتكوه  هذه  من  أدىن  على  إسرائيل  بن  راودت  وللا   قد:    قال  ،  أمثاهلا
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 املسجد  ف   وهو   فاستيقظ  ،   للا   ِبسم   فاهبط   قال ،   إليه   أختلف   ُما  ،   وجل عز ،   رب   من  استحييت  وللا قد

 ( . 319) (    اْلرام

 موسى   إىل  رجع  ث  ،  صلوات   عشر  عنه  فوضع( .    هذا  تستطيع  ل  أميت  فإن  ،   عنا  خفف  رب  َّي )  )...  -

 اْلمس  عند  موسى  احتبسه   ث  ،  صلوات  مخس  إىل   صارت  حّت  ربه  إىل  موسى  يردده  يزل  فلم  ،  فاحتبسه 

 أضعف   فأمتك   ،   فرتكوه  فضعفوا   هذا   من  أدىن   على  قومي   إسرائيل   بن   راودت  لقد   وللا   ،   ُممد   َّي :    فقال

 للا   صلى   النيب  يلتفت   ذلك   كل   ،  ربك  عنك   فليخفف   فارجع  ،   وأْساعا   وأبصارا  وأبدان   وقلوِب  أجسادا

 أميت   إن  رب   َّي : )    فقال  اْلامسة   عند   فرفعه   ،   جِبيل  ذلك  يكره  ول   ،   عليه   ليشي   جِبيل   إىل   وسلم  عليه 

 لبيك : )    قال  ،  ُممد  َّي:    اْلبار  فقال( .    عنا  فخفف  ،  وأبداهنم   وأْساعهم  وقلوِبم  أجسادهم  ،   ضعفاء

 حسنة   فكل:    قال  ،  الكتاب  أم  ف  عليك   فرضت  كما  ،   لدي   القول   يبدل  ل   إنه:    قال( .    وسعديك 

 ؟   فعلت   كيف :    فقال  موسى   إىل  فرجع   ،   عليك   مخس  وهي   ،   الكتاب   أم   ف  مخسون   فهي   ،   أمثاهلا  بعشر

 على  إسرائيل  بن   راودت  وللا   قد :    موسى   قال( .    أمثاهلا  عشر  حسنة   بكل  أعطان   ،  عنا   خفف: )    فقال

 َّي : )    وسلم  عليه  للا  صلى  للا  رسول  قال  ،  أيضا  عنك  فليخفف  ربك  إىل  ارجع  ،   فرتكوه  ذلك  من   أدىن

 ف  وهو   واستيقظ:    قال   ،   للا  ِبسم  فاهبط :    قال( .    إليه   اختلفت   ُما  رب   من  استحييت   وللا  قد   ،   موسى 

 (.320) (    . اْلرام  مسجد

 َعَربِيًّا ق  ْرآنً  َجَعْلَناه    ِإنَ 
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تتعذ ر معها اإلِبنة ؛ وهي  القول أن بعض مراد للا ف حروف فواتح السور هو اإلشارة إىل حالة  َيكننا 

قبل   ما  الثالث  حالة  بلسان عرب)التنزيل  الس َلم  عليهما  على ُمم د  به  لقد كان هذا     (.نزول جِبيل 

ً ولزماً حّت يتمكن من فهم   الذين أنزل   اْلق ْرَءانالتنزيل إىل لغة بشري ة سهلة ميس رة )اللغة العربية( ضرورَّي 

.  ومن بعد أيت دور العرب ف أن يبلغوه هم كذلك إىل العامل أمجع.  ومثال للتقريب:  الكرمي  اْلق ْرَءانإليهم  

 اْلياة الدنيا، فكذلك فإن  فهم كَلم للا ل يتأتى للبشر على صورة الكتابة كما أن  رؤية للا غي ُمكنة ف

أنزل للا   أن  الر ِبنية  العناية  اللوح احملفوظ.  فكانت  اليت ف  الكتابة ف   عن مرتبةالكرمي    اْلق ْرَءانوهيئتها 

 تشي إليه اآلَّيت الكرَيات:   اللوح احملفوظ إىل مرتبة اللغة العربية )التيسي: بلسان عرب مبي(.  وهذا ما

 ( 3-1  آية  الشورى)  ( اْْلَِكيم    اْلَعزِيز    اّلَل    قَ ْبِلكَ   ِمنْ  اَلِذينَ   َوِإىَل   ِإلَْيكَ   ي وِحي  َكَذِلكَ  *  عسق*   حم )  

علي   مكان  ف  احملفوظ  اللوح  ف  أن كان  بعد  املخاطبي؛  القوم  بلغة  الكتاب  تيسي  الوحي؛  هو  هذا 

 البشر؛ وبكيفية ل يتسن للبشر قراءته أو فهمه.ليستطيعه  

 لَِبَشر   َكانَ  َوَما) :  الوحي خَلل من  إل   للا يكل مه ل( رسول أو ملكا) للا  خلق  من  أحداً  أن   سبق  ُم ا يتبي  

( َحِكيم    َعِلي    ِإنَه    َيَشاء    َما  ِبِِْذنِهِ   فَ ي وِحيَ   َرس وًل   ي  ْرِسلَ   َأوْ   ِحَجاب    َورَاءِ   ِمنْ   َأوْ   َوْحًيا  ِإَل   اّلَل    ي َكلِ َمه    َأنْ 

 إىل الوصول  يستحيل حيث) الوحي قبل  ما حالة  تصف السور فواتح حروف فكأن  .  (  51 آية الشورى)

 َوِإنَه  )  : والتنزيل  الوحي  بعد   ما  حالة   تصف   مباشرة  بعدها   وما (  منه  القراءة  البشر  على   ويتعذ ر   احملفوظ   الل وح

( م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ   لَِتك ونَ   قَ ْلِبكَ   َعَلى *    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل  

 بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا):  الكرَية  اآلَّيت  املعن  هذا  وف .   ؛ حّت تتمكنوا من فهمه  (192- 195  الشعراء)

 لََعَله مْ )    يَ ْقَرؤ ه    َمنْ   َوَعَلى   َعَلْيك  بِل غَِتك   َسَهْلَناه    َأيْ ,    اْلق ْرَءان  يَ ْعِن .  (58( )الدخان آية  يَ َتذََكر ونَ   لََعَله مْ 
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َزِجر ونَ   يَ َتِعظ ونَ   َأيْ (    يَ َتذََكر ونَ  تنز له   على   فهمه   أو  قراءته  هلم  ليتيس ر   كان  وما.   َويَ ن ْ اليت سبقت  هيئته 

 اْلق ْرآن   َأيْ .  (97)مرمي آية    ( ل دًّا  قَ ْوًما  بِهِ   َوت  ْنِذرَ   اْلم َتِقيَ   بِهِ   لِت  َبشِ رَ   بِِلَساِنكَ   َيَسْرَنه    فَِإََنَا )  واآلية:   .  عربي ا

 لَِيْسه ل  اْلَعَرب  ِبِلَسانِ   َعَلْيك  أَنْ َزْلَناه    َوِقيلَ   َوََتََمَله    َتَدبَ َره    َمنْ   َعَلى  َسْهًَل   َوَجَعْلَناه    اْلَعَرِب    بِِلَساِنك   بَ يَ َناه    يَ ْعِن 

، 17)القمر اآلَّيت رقم:    (م دَِكر    ِمنْ   فَ َهلْ   لِلذ ِْكرِ   اْلق ْرَءان  َيَسْرنَ   َولََقدْ ):  تعاىل  وقوله    (.321)   فَ ْهمه  َعَلْيِهمْ 

ل يسمع ميس را مفهوما إل بعد   اْلق ْرَءانتكر رت هذه اآلية أربع مر ات ؛ ومن الس ر أن   .     (40،  32،  22

التنز لت األربع  اّلل    كَلم   مرتبة  إىل  َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ   الذي  اّلل    كَلم  مرتبة   عن   تنزله:     األولْ   اكتمال 

 اْلق ْرَءان  جِبيل  وْساع   احملفوظ   الل وح  إىل(  عربي اً )  تنز له   .(َشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )وال ذي    العربي ة  ِبلل غة  املعجز

 اْلق ْرَءان   الص حابة   ْساع .   الس َلم  عليهما  ُممد   الرسول  على(  عربي اً )   ْلق ْرَءانِب  جِبيل  نزول   ،   اّلل    من(  عربي اً )

 . (وسل م  عليه  اّلل    صل ى )   ُممد ولالرس  من

 . (1  آية  الفرقان( )نَِذيًرا  لِْلَعاَلِميَ   لَِيك ونَ   َعْبِدهِ  َعَلى  اْلف ْرقَانَ   نَ َزلَ   اَلِذي   تَ َباَركَ يقول سبحانه : )

(.  3-4آية    الزخرف) (  َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا   اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  *   تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا   ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    ِإنَ )  

 َوِشَفاء    ه ًدى  آَمن وا   ِلَلِذينَ   ه وَ   ق لْ   َوَعَرِب    أََأْعَجِمي    آََّيت ه    ف صِ َلتْ   َلْوَل   لََقال وا  َأْعَجِميًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه    َوَلوْ )

.    (44)فصلت آية  (  بَِعيد    َمَكان    ِمنْ   ي  َناَدْونَ   أ ولَِئكَ   َعًمى   َعَلْيِهمْ   َوه وَ   َوق ْر    آَذاهِنِمْ   ِف   ي  ْؤِمن ونَ   َل   َواَلِذينَ 

 َأيْ "    آََّيته  ف صِ َلتْ   ِكَتاب "  .   (3  فصلت)  (  يَ ْعَلم ونَ   لَِقْوم    َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   آََّيت ه    ف صِ َلتْ   ِكَتاب  ):  ويقول تعاىل

 م َفَصَلة   َفَمَعانِيه   َواِضًحا  بَ يِ ًنا  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َكْونه   َحال  ِف   َأيْ "    َعَربِيًّا  ق  ْرآنً "    َأْحَكامه  َوأ ْحِكَمتْ   َمَعانِيه  ب  يِ َنتْ 

 . َواِضَحة  َوأَْلَفاظه
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َنا ِإلَْيَك ر وًحا ِمْن َأْمِرَن َما ك ْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاب  َوَل اإْلَِيَان  َوَلِكْن َجَعْلَنا ه  ن ورًا هَنِْدي بِِه َمْن )وََكَذِلَك َأْوَحي ْ

(َنَشاء  ِمْن   وما كان ليهتدى به لو نزل بلغة    (.52)الشورى آية     ِعَباِدَن َوِإَنَك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصَراط  م ْسَتِقيم 

 .اْلق ْرَءانل يعلمها الذين نزل عليهم  

يعجز البشر عن (؛ أي هو بكَلم للا الذي  َحِكيم    لََعِلي    َلَديْ َنا  اْلِكَتابِ   أ م ِ   ِف   َوِإنَه  وكذلك قوله سبحانه : )

 إدراكه كعجزهم عن إدراك ذات للا العلي ة. 

 َعَلْيكَ   نَ َزْلَنا  حَنْن    ِإنَ : ) سبحانه  ويقول.   (9  آية  اْلجر ( )َْلَاِفظ ونَ   لَه    َوِإنَ   الذ ِْكرَ   نَ َزْلَنا  حَنْن    ِإنَ ):  تعاىل  يقول

 (.23  آية  اإلنسان( )تَ ْنزِيًَل   اْلق ْرَءان

 قَ ْلِبكَ   َعَلى*    اأْلَِمي    الر وح    بِهِ   نَ َزلَ *    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   لَتَ ْنزِيل    َوِإنَه  : )عرب   بلسان  األمي  الروح به  نزل  لقد

 (. 195-192 /الشعراء سورة( )م ِبي   َعَرِب     بِِلَسان  *    اْلم ْنِذرِينَ   ِمنَ  لَِتك ونَ 

يقول الشيخ    (.اْلق ْرَءان  تنزلت   / عباس  حسن   فضل .  د.  أ)  القلب   على   واملعن اللفظ   ينزل   أن   مانع  ل

 ِمنَ   لَِتك ونَ )  بقوله(  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  )  وتعاىل  سبحانه  قوله  تعلق  من   فائدة  كبي  هنالك  رْحه للا: "ليس

 وصاحل   كهود   العرب   األنبياء   من  غيه  إن   بل   مبي،  عرب   بلسان   ينذر   الذي   وحده  النيب   فليس   ؛ (  اْلم ْنِذرِينَ 

  اْلق ْرَءان  ِبذا   اإلنذار  إن  ث .   عرب  بلسان   ينذرون كانوا  العرب  من كذلك  بعده   ومن   وإْساعيل  وشعيب 

َنك مْ  بَ ْيِن  َشِهيد   اّلَل   ق لِ  َشَهاَدةً  َأْكَِب   َشْيء   َأي   ق لْ ) وحدهم للعرب ليس  أِل ْنِذرَك مْ  اْلق ْرآن   َهَذا  ِإيَلَ  َوأ وِحيَ  َوبَ ي ْ

)...  بَ َلغَ   َوَمنْ   بِهِ   قوله   أن    هو  الكرَيات   لَّلَّيت   الصحيح   املعن   فإن   هذا  وعلى(.  19  /األنعام  سورة( 

 بلسان  األمي  الروح به  نزل  أي(  اأْلَِمي    الر وح    ِبهِ   نَ َزلَ )  سبحانه  بقوله   متعلق (  م ِبي    َعَرِب     بِِلَسان  )  سبحانه
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 أمهية  من  لْلنذار  ما  ليبي( اْلم ْنِذرِينَ  ِمنَ   لَِتك ونَ )  قوله عن(  م ِبي   َعَرِب     بِِلَسان  )  اآلية  هذه أخرت وإَنا عرب، 

 .(اْلق ْرَءان  تنزلت  /عباس حسن فضل.  د.  أ" )قصوى

)تعاىل  قوله   ف(  للا  رْحه )   الزُمشري  قول  إىل  عباس  حسن  فضل  الدكتور  األستاذ  ويشي  َعَرِب     بِِلَسان  : 

 وت فهمه  َتفهم ه   ألنك  قلبك   على   له   تنزيل   قومك   ولسان   لسانك   هي   اليت  ِبلعربية   تنزيله   أن (:.... "م ِبي  

  معانيها  تفهم   ل   حروف  أجراس  تسمع  ألنك   قلبك   دون   ْسعك   على   نزلً   لكان  أعجمياً   كان   ولو  قومك، 

 .(.الفكر دار  طبع(  128/ 3)  )الزُمشري "  تعيها  ول

 مع  تتناقض  ِبملعن   اْلق ْرَءان  بنزول   القول   فرية  إن  ث:  قوله   عباس  حسن  فضل  الدكتور  األستاذ  ويتابع

 فلو   للا،   كَلم  ألنه  معجز  اْلق ْرَءان  أن  بداهة  نعلم  حنن   إذ  ِبلضرورة،  الدين   من  علم   ما  ومع  الدين  بدهيات

 كَلم   وبي  وتعاىل  تبارك  للا  كَلم  بي  كذلك  بداهة  نفرق  وحنن  معجزاً،  يكن   مل   غي للا  عند  من   لفظه  كان

 الفرق   فإن   الفصاحة؛   سدة   من   تبوأته   ما   مع   النبوية   األحاديث  هي  وهذه  ،والسَلم  الصَلة   وآله   عليه  نبي ه 

 مثل   الكرَية  اآلَّيت  من   كثي  مع  تتعارض   الفرية  هذه  إن    ث  .   الشأو  بعيد  يبقى  الكرمي  اْلق ْرَءان  وبي  بينها

َنا  ِإنَ *  بِهِ  لِتَ ْعَجلَ  ِلَساَنكَ  بِهِ  حت َرِ كْ  َل ) وتعاىل  تبارك قوله  ِإنَ  ث َ *  ق  ْرآنَه   فَاتَِبعْ   قَ َرْأَنه   فَِإَذا*    َوق  ْرآنَه   مَجَْعه   َعَلي ْ

َنا   (19-16  القيامة)  ( بَ َيانَه    َعَلي ْ

 إىل  ُيتاج  هل   ث  إذن،  العجلة  فلم  )َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوآله َوَسَلَم(  النيب  عند  من  الكرمي   اْلق ْرَءان  لفظ  كان  فلو

 ِإنَ (. )2 يوسف ( )تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك مْ  َعَربِيًّا   ق  ْرآنً  أَنْ َزْلَناه   ِإنَ : )وتعاىل سبحانه  قوله  مع  متعارض  هذا  إن  ث بيان،

 الزمر ( )يَ تَ ق ونَ   لََعَله مْ   ِعَوج    ِذي  َغْيَ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً )   وقوله(  3  الزخرف( )تَ ْعِقل ونَ   لََعَلك مْ   َعَربِيًّا  ق  ْرآنً   َجَعْلَناه  

(.  82  النساء( )َكِثيًا  اْخِتََلفًا   ِفيهِ   َلَوَجد وا  اّللَِ   َغْيِ   ِعْندِ   ِمنْ   َكانَ   َوَلوْ   اْلق ْرآنَ   يَ َتَدبَ ر ونَ   َأَفََل )  وقوله (  28
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 يونس( )تَ ْعِقل ونَ   َأَفََل   قَ ْبِلهِ   ِمنْ   ع م ًرا  ِفيك مْ   لَِبْثت    فَ َقدْ   ِبهِ   َأْدرَاك مْ   َوَل   َعَلْيك مْ   تَ َلْوت ه    َما  اّلَل    َشاءَ   َلوْ   ق لْ )  وقوله

 ِبملعن،  اْلق ْرَءان  نزول  بي   نوفق   أن   َيكن   فكيف (.   5  املزمل( )ثَِقيًَل   قَ ْوًل   َعَلْيكَ   َسن  ْلِقي   ِإنَ )  وقوله   .  (16

 ف  جاء  ما  وكذلك  لكثرِتا،  مجيعها  نذكرها  أن  َيكن   ل  الفرية   هذه  ترد  اليت  واآلَّيت ثقيًَل؟  قولً   كونه  وبي

)...   ربه  عن   يرويه  فيما   )َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوآله َوَسَلَم(  النيب  قول  مثل  الفرية  هذه  يرد  الصحيحة  األحاديث

.   (322) (  ...  ويقظانَ   نئًما  تقرؤ ه.    املاء    يغسل ه   ل   كتاِبً   عليك  وأنزلت  .    بك  وأبتلي  ألبتليكَ   بعثتك  إَنا

 ،   إيلَ   للا    أوحاه   َوحًيا  أوتيت ه   الذي   كان   وإَنا  ،   البشر    عليه   آَمن   ِمثل ه   ما  أ عِطيَ   إل   نيب    األنبياءِ   منَ   ما )  وقوله 

 ) املرجع: ( .  323) (  القيامةِ   يومَ   اتبًعا   أكثَرهم   أكونَ   أن  فأرجو

-http://www.bayan( 

)alquran.net/forums/showthread.php?t=4363 

 وسَلم  عليهِ   للا    صَلى  للنيب ِ   أو   لنيب     أِذنَ   ما  لشيء    للا    أِذنَ   ما:  (صلى اّلل  عليه وسل م)مرتبة قراءة الر سول  

 ْلق ْرَءانِب  يتغَن 

 -:األمر  هذا   ف (  عنه  اّلل    رضي)  هريرة أبو  يرويه  الذي  الصحيح   اْلديث  طرق  بعض  يلي  وفيما

( . به  جيهر   يريد:    له  صاحب وقال  .ْلق ْرَءانِب  يتغن  وسلم   عليه  للا   صلى  للنيب   أذن   ما لشيء  للا   أيذن   مل)  -

(324)   . 

 .   (325) (  . به  َيسَتغن :    تفسي ه :    س فيان    قال .  ْلق ْرَءانِب  يتغَن   أن  للنيب ِ   أِذن  ما   لشيء    للا    أِذن   ما)  -

 
 صحيححكم احملدث: ، 2865الرقم:الصفحة أو  -صحيح مسلماملصدر: -مسلم احملدث: عياض بن محار الراوي:  322
 ]صحيح[حكم احملدث: ، 4981الصفحة أو الرقم: -صحيح البخارياملصدر: -البخاري احملدث: أبو هريرة الراوي:  323
 .  5023الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري: املصدر  -البخاري :احملدث  324
 .  5024الرقمالصفحة أو   -صحيح البخاري: املصدر  -البخاري:احملدث  : 325

http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=4363
http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=4363


 273 

 أن:    يريد  :    له   صاحب    وقال  .  ْلق ْرَءانِب  يتغَن   وسَلم  عليهِ   للا    صَلى  للنيب ِ   أِذنَ   ما  لشيء    للا    أِذنَ   ما )  -

 .   (326) (  . به  جيهرَ 

 .   (327) (  به  جيهر    ْلق ْرَءانِب الصوتِ   حَسنِ   لنيب     َأِذنَ   ما   لشيء    للا    َأِذنَ   ما)  -

 .   (328)(  ْلق ْرَءانِب   يتغَن   لنيب     أيذن    كما:    رواية  وف   .  ْلق ْرَءانِب يتغَن   لنيب     أِذنَ   ما ،  لشيء    للا    أِذن   ما)  -

 . (329) (  بِه  جيَهر    ،  ْلق ْرَءانِب يتغَن   الَصوتِ   َحَسنِ   لنيب     أذنَ   ما لَشيء    اّلَل    أِذنَ   ما)  -

 .   (330) (  بهِ   جيَهر    ،   ْلق ْرَءانِب  يتغَن   ،   الصوتِ   حَسنَ   لنيب     َأِذنَ   ما ،  لشيء    للا    َأِذنَ   ما)  -

 .   (331) (  ِبلق رآنِ   يَتغَن   لنيب     أذنَه    -  يَعن   -  لشيء    وجلَ  عزَ  اّلَل    َأذنَ   ما)  -

 .   (332) (  كإذنِه:    رواية  وف .   به  جيهر    ْلق ْرَءانِب يتغَن   ،  لنيب     كأذنِه  لشيء    للا    َأِذنَ   ما)  -

)  اْلق ْرَءانشرح كتاب فضائل   املنذري  لْلمام  الصوت 10من ُمتصر صحيح مسلم  ( ِبب: ِبب حتسي 

 (http://www.al-forqan.net/researchs/print-124.html)  اْلق ْرَءانبقراءة  

: »َما َأِذَن اّلَل  ِلَشْيء ، َما َأِذَن  2112 َع َرس وَل اّللَِ  صلى للا عليه وسلم يَ ق ول  لَِنيب   . َعْن َأِب ه َريْ َرَة أَنَه  ْسَِ

 جَيَْهر  بِِه«   ْلق ْرَءانَحَسِن الَصْوِت يَ تَ َغَن ِبِ 

 
 .  7482الصفحة أو الرقم   -صحيح البخاري: املصدر  -البخاري:احملدث  326
 .  7544الصفحة أو الرقم   -صحيح البخاري: املصدر  -البخاري:احملدث  327
 .  792الصفحة أو الرقم   -صحيح مسلم: املصدر  -مسلم:احملدث  328
الصرفحة   -صرحيح أب هاوه: املصردر -؛ األلبراين  792الصرفحة أو الررقم  -صحيح مسلم: املصدر  -مسلم  :احملدثون  329

 1016 الصفحة أو الرقم  - صحيح النساد  :املصدر - األلباين؛  1473أو الرقم 
  .  5525الصفحة أو الرقم  -صحيح اجلامع: املصدر  -األلباين:احملدث  330
 . 1017الصفحة أو الرقم   -صحيح النساد : املصدر  -األلباين:احملدث  331
حكم  ، : 793الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم: املصدر  -مسلم:احملدث أبو موسى األشعري عبد  بن قيس  :الراوي   332

 صحيح :احملدث
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بقراءة    الشرح: الصوت  املنذري: ِبب حتسي  اإلمام مسلم ف  اْلق ْرَءانقال  أخرجه  أيضا  اْلديث  ، وهذا 

. وأخرجه البخاري ْلق ْرَءانكتاب صَلة املسافرين، وبوب عليه النووي: ِبب استحباب حتسي الصوت ِب

ِب5024،  5023) يتغن  مل  من  تعاىل:    ْلق ْرَءان( ِبب  ي تلى وقوله  الكتاَب  عليَك  أنزلنا  أن   َيكفهم  }أومل 

 (. 51عليهم{ )العنكبوت:  

أنه ْسع رسول للا     : عنه  هريرة رضي للا  أب  عليه وسلم    عن  أذن للا   صلى للا  »ما  يقول: 

لشيء« معن أذن ف اللغة: استمع، وهو مأخوذ من األذن اليت يسمع ِبا اإلنسان، وَيكن أن يعِب ِبذن 

القيامة: } يوم  تبارك وتعاىل عن األرض  أذن، كقول للا  له  يعرف  استمع، ول  لرِبا للشيء ِبعن  وَأذنْت 

، فاألرض تسمع وتطيع أمر للا سبحانه وهو ِبعن استمعت وأطاعت أمر رِبا(.  2{ )النشقاق:وح ق ت

طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعي{  وتعاىل، كما قال للا عز وجل ف اآلية األخرى: }فقاَل هلا ولألرِض ائتيا  

 (. 11)فصلت:  

الرسول    لنيب حسن   صلى للا عليه وسلم    وقول  أذن  ما  أذن للا لشيء،  ف هذا اْلديث »ما 

جيهر به« بيان صريح ف أن للا سبحانه وتعاىل يستمع لقراءة النيب حسن الصوت   ْلق ْرَءانالصوت، يتغن ِب

والسنة وإمجاع   اْلق ْرَءان سبحانه وتعاىل، وقد ثبتت صفة السمع والبصر ف  ، وهو من صفات للاْلق ْرَءانِب

السميع   أنًت  إنك  منا  تقب ل  }رب نا  تعاىل:  قال  والبصي،  السميع  أْسائه:  من  تعاىل  وللا  األمة،  سلف 

 بصيا{ (.  وقال: }وكان للا  ْسيعاً 38(. وقال: })إنك ْسيع الدعاء{ )آل عمران:  127العليم{)البقرة:  

 (.58)النساء:  
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(. وهو  26وإنه سبحانه وتعاىل يسمع ويبصر، كما قال للا عز وجل: }أبصْر به وَأْسْع{ )الكهف:  

تعجب  من بصره وْسعه، أي: ما أبصره وما أْسعه. وقال تعاىل: }وللا َيسمع  حتاوركما إن  للا ْسيع  بصي{ 

 (.2)اجملادلة:  

 ملن شاء من خلقه. وهو سبحانه واهب السمع والبصر  

الكرمي والسنة النبوية احملكمة الثابتة ِبثبات صفة السمع والبصر لربنا   اْلق ْرَءانفنطقت األدلة من   

سبحانه وتعاىل، واْلكم فيهما كاْلكم ف مجيع صفات للا، أن تثبت هلل تعاىل ويؤمن ِبا، بغي تكييف  ول 

 تشبيه ول متثيل، ول تعطيل  ول َتويل. 

ف  والص يسمع كما  ِبنه  يوصف  تعاىل  للا  أن  قدمنا:  اْلديث اْلق ْرَءانحيح كما  هذا  ف  ويستمع كما   ،

 الشريف،

ِبعن يستمع للنيب اْلسن الصوت إذا   ْلق ْرَءانوف هذا اْلديث: أنه عز وجل أيذن لنيب يتغن ِب 

، كما يقول أنس رضي للا ْلق ْرَءانمن أمجل الناس صواتً ِب  صلى للا عليه وسلم    ، وكان نبينا  ْلق ْرَءانتغن ِب

 ف العشاء ِبلتي والزيتون، فما ْسعت صوات أحسن منه.  صلى للا عليه وسلم    عنه : قرأ رسول للا 

النيب    يقرأ ف صَلة املغرب ِبكة   صلى للا عليه وسلم    وقال عدي بن جبي بن مطعم: ْسعت 

)الطور: ِبلط يوقنون{  ل  بل  واألرض  السموات  خلقوا  أم  اْلالقون  هم  أم  شيء  غي  من  خ لقوا  }أم  ور 

 صلى للا عليه وسلم   (. قال: فكاد قليب أن يطي، وذلك قبل أن يسلم. رواه البخاري. والنيب  35-36

 قرأ هذه اآلَّيت بعد دخوله مكة بعد فتحها، ف صَلة املغرب، فتعج ب له أهلها. 
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 ْلق ْرَءان، وقال سفيان ابن عيينة: يتغن ِباْلق ْرَءان« يعن ُيسن صوته بقراءة  ْلق ْرَءان: »يتغن ِبقوله 

يعن يستغن به عن الناس، وعن كل كتاب! وقد ارتضى ذلك أبو عبيد وقال: إنه جائز ف كَلم العرب. 

 الدنيا فليس منا، أي على طريقتنا. عن اإلكثار من   ْلق ْرَءانقال: فعلى هذا يكون املعن: من مل يستغن ِب

صاحب التفسي، وقال: إنه خطا من حيث اللغة   الطِبي لكن هذا القول أنكره اإلمام أبو جعفر   

ومن حيث املعن، والصحيح أن معن »يتغن« ُيس ن صوته. وذكر عن الشافعي: أنه سئل عن َتويل ابن 

 د الستغناء لقال: مل يستغن، وإَنا أراد حتسي الصوت. عيينة التغن ِبلستغناء، فلم يرتضه، وقال: لو أرا

 (. 70/  9وقال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أب مليكة وعبدللا بن املبارك والنضر بن مشيل. )الفتح  

، جيهر به« وِبثله فس ره ْلق ْرَءانوجاء ف اْلديث اآلخر عند اإلمام مسلم: »ليس منا من مل يتغن ِب 

 ل يكون إل برفع الصوت، واْلهر به.   ْلق ْرَءاناْلديث عند اإلمام البخاري؛ فإن التغن ِبأحد رواة  

 ، وأثر فيهم. اْلق ْرَءاناجتذب الناس للقرآن، وحب بهم ف تَلوة    ْلق ْرَءانإذا زي ن صوته ِب  اْلق ْرَءانفقارئ  

 وكل ذلك من غي مبالغة ول تكلف، كما يفعل بعض القراء هداهم للا. 

، ما مل خيرج عن حد القراءة ْلق ْرَءانقال النووي ف التبيان: أمجع العلماء على استحباب حتسي الصوت ِب

 ِبلتمطيط، فإن خرج حّت زاد حرفا، أو أخفاه حرم. 

فثبت ف اْلديث أيضا أن للا سبحانه وتعاىل يستمع لقراءة الناس ف صَلِتم، ويرد عليهم عند  

 صلى للا عليه وسلم    ملباركة.، ففي حديث أب هريرة رضي للا عنه : عن النيب  قراءِتم لفاحتة الكتاب ا

فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: »قسمت الصَلة بين وبي عبدي نصفي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال 
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أَثن علي  العبد }اْلمد هلل رب العاملي{ قال للا تعاىل: َْحدن عبدي، وإذا قال }الرْحن الرحيم{ قال للا:

 عبدي، وإذا قال }مالك يوم الدين{ قال للا: جم دن عبدي...« اْلديث رواه مسلم وأْحد واألربعة. 

 الستماع(   ِبعن)  اأَلَذن  -

 والصفات  واألْساء  واأللوهية، الربوبية،  توحيد:)ِبهلل اإلَيان : الثان الكتاب « العقدية  املوسوعة مأخوذمن : 

 املتعلقة   املسائل:  الثالث  الفصل  « والصفات  األْساء  توحيد:  الثالث  الباب( « وأقسامه  الشرك  –

 )   والسنة  الكتاب  ف   الواردة  للا   صفات :  الثالث  املبحث  « ِبلصفات

http://www.dorar.net/enc/aqadia/720 ) 

 

))ما أِذَن للا صفة  اثبتة  هلل عَز وجَل ِبْلديث الصحيح :  عن أب هريرة رضي للا عنه مرفوعاً:    الستماع 

 .   جيهر به((   ْلق ْرَءانلشيء  كَأَذنِه لنيب يتغَن ِب

قول ه:  )أما  ِبسناده:  عنه  للا  رضي  هريرة  أب  حديث  أورد  أن  بعد  سَلم  بن  القاسم  عبيد  أبو  قال 

يتغن ِب؛ يعن))كَأَذنِه(( لنيب    ما استمع للا لشيء كاستماعه  ابن جريج عن ْلق ْرَءان:  ، حدثنا حجاج عن 

َا َوح َقتْ جماهد ف قول ه تعاىل:   ؛ قال: ِْسَعْت. أو قال: استمعت. شَك أبو عبيد. ي قال: أذنت  َوَأِذَنْت ِلَرِبِ 

 للشيء آَذن  له أَذنً: إذا استمعت ه...( . 

 ه: )ما أِذَن للا لشيء  كَأَذنِه( يعن: ما استمع للا لشيء كاستماعه، وللا ل يشغله ْسع وقال البغوي: )قول

 عن ْسع، يقال: أِذْنت  للشيء آَذن  أَذنً بفتح الذال: إذا ْسعت له...( . 

http://www.dorar.net/enc/aqadia
http://www.dorar.net/enc/aqadia/231
http://www.dorar.net/enc/aqadia/231
http://www.dorar.net/enc/aqadia/412
http://www.dorar.net/enc/aqadia/663
http://www.dorar.net/enc/aqadia/663
http://www.dorar.net/enc/aqadia/703
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أِذَن للا لشيء  كَأَذنِه لنيب يتغن ِبوقال اْلطاب: )قول ه:   األلف والذال مفتوحتان، مص در   ((ْلق ْرَءان))ما 

 فقد وهم( .   ))كإذنه((أِذْنت  للشيء أذنً: إذا استمع ت ل ه، ومن قال:  

: )... ومعناه أَن للا ((ْلق ْرَءان))مل أْيَذِن للا  لشيء ما أِذَن لنيب يتغن ِبوقال ابن كثي بعد أن أورد حديث:  

وذلك أنه جيتمع ف قراءة األنبياء طيب   بقراءته وُيسنها،  تعاىل ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نيب جيهر

الصوت لكمال خلقهم ومتام اْلشية، وذلك هو الغاية ف ذلك، وهو سبحانه وتعاىل يسمع أصوات العباد  

وفاجرهم، كما   برهم  ولكن كلهم  األصوات،  ْسعه  وسع  الذي  سبحان  عنها:  للا  رضي  عائشة  قالت 

املؤمن  عباده  لقراءة  تعاىل:  استماعه  قال  أعظم؛ كما  َول ي  ق  ْرآن   ِمْن  ِمْنه   ل وا  تَ ت ْ َوَما  َشْأن   ِف  َتك ون   َوَما 

ث استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ؛ كما دل عليه ، تَ ْعَمل وَن ِمْن َعَمل  ِإل ك َنا َعَلْيك ْم ش ه ودًا ِإْذ ت ِفيض وَن ِفيِه اآلية

))ما أِذَن للا لشيء  كَأَذنِه  ؛ لقول ه:  ومنهم من فسر األَذن ها هنا ِبألمر، واألَول أوىلهذا اْلديث العظيم،  

؛ أي: جيهر به، واألَذن: الستماع؛ لدللة السياق عليه... وهلذا جاء ف حديث رواه ((ْلق ْرَءانلنيب يتغن ِب

))هلل أشد أَذنً إىل ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد ؛ قال: قال رسول للا صلى للا عليه وسلم:  

 . من صاحب الَقْينِة إىل قينِته((  ْلق ْرَءانالرجل اْلسن الصوت ِب

ألَلفت ف هذا اْلديث هو أن  : صاحب الَقْينِة يسمع صوت املوسيقى من قينِته.  وأَن للا يسمع  صوت 

قرآن    اْلق ْرَءان هو  إذ  البشر.   أي  من  للبشر؛  مقروءاً  يصبح  أن  القوم بعد  بلغة  مبيناً  عربي ا  تنزله  بعد 

(.  وأم ا من قبل فهو كَلم اّلل  الذي هو صلى للا عليه وسلماملخاطبي ِبلر سالة على قلب وْسع ُمم د )

 صفته سبحانه؛ فليس كمثله شيء، ول يدركه البشر.
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، قال أبو  ((ْلق ْرَءان))ما أِذَن للا لشيء  كَأَذنِه لنيب يتغن ِبقال األزهري ف )ِتذيب اللغة(: )وف اْلديث:  

.يقال: أِذْنت  للشيء آذن  له: إذا استمعت ْلق ْرَءانعبيد: يعن: ما استمع للا لشيء كاستماعه لنيب يتغن ِب 

 له(.

))ما أِذَن للا وقال ابن منظور ف )لسان العرب(: )قال ابن سيدة: وأذن إليه أَذن : استمع، وف اْلديث:  

ِب يتغن  لنيب  كَأَذنِه  السابق.((ْلق ْرَءانلشيء   عبيد   أب  كَلم  ذكر  ث  أبوعبيد....(  قال   ، 

ه م  الِذيَن أ ذ ن، قال للا تعاىل:  وقال ابن فارس ف )مقاييس اللغة(: )ويقال للرجل السامع من كلِ  أحد :   َوِمن ْ

أ ذ ن   ه َو  َويَ ق ول وَن  الَنيبَ  يكون(.ي  ْؤذ وَن  ِبأل ذ ن  ألنه  أَذن ؛  وقيل:  الستماع،  واألَذن:   ... 

أعظم،   فشأنه  وتعاىل؛  اْلالق سبحانه  أما  املخلوقي،  الَسِميع  قلت: هذا ف حق  َوه َو  َشْيء   لَْيَس َكِمْثِلِه 

كيف. ي  الَبصِ  بَل  استماعاً  يستمع  أي:  أَذنً؛  أيَذن  للا  إَن  نقول:  فنحن   ؛ 

)قوله:   عثيمي:  ابن  الشيخ  وسلم((وقال  عليه  للنيب صلى للا  أِذن  ما  لشيء  أِذن للا  هذا   ))ما  ومعن 

ن اأَلِذن: الستماع للشيء، يعن ما استمع للا لشيء كاستماعه لنيب حسن الصوت، وف رواية أخرى يتغ

 يعن: جيهر به( .   ْلق ْرَءانِب

، وتطريبه ، مستحب غي مكروه ، ما مل خيرج ذلك   ْلق ْرَءانوعلى كل حال ، فقد ثبت أن حتسي الصوت ِب

عائشة رضي للا عنها أهنا قالت للنيب صلى للا عليه عن ) إىل تغيي لفظه ، وزَّيدة حروفه ، فقد روي  

فقام النيب صلى للا عليه وسلم   . أستمع قراءة رجل ف املسجد مل أْسع قراءة أحسن من قراءته    :وسلم 

)وقال    .فاستمع قراءته ، ث قال هذا سامل موىل أب حذيفة ، )اْلمد هلل الذي جعل ف أميت مثل هذا(  

إن مررت بك البارحة وأنت تقرأ ، فقد أوتيت مزمارا من مزامي   :يه وسلم ألب موسى  النيب صلى للا عل 
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-http://www.al)     . ( لو أعلم أنك تستمع ْلِبته لك حتبيا    :آل داود فقال أبو موسى  

islam.com/Page.aspx?pageid=693&BookID=68&PID=902&Sect

ionID=3&IndexID=3&IndexItemID=6160&isDirect=0&General

=1). 

 : جديد   بعد

املعن األو ل: إن  اّلل  سبحانه يبصر  كل  شيء ، ويسمع كل  شيء، فَل خيفى عليه شيء.  وعليه قد يكون 

املراد من األحاديث أن  أكرم شيء يسمعه اّلل   من ُملوق هو وحيه يبل غه رسول ه إىل قومه.  وأشرف  هذا 

(؛ بعد أن نزل عربي اً على ى للا عليه وسلمصل يبل غه وجيهر  به الرسول  ُمم د )  اْلق ْرَءانعلى اإلطَلق هو  

 قلبه وْسعه فعقله. 

فبعد أن أورد حديث: )مل أْيَذِن للا  وسنناقش هنا بعدًا آخر جديداً إنطَلقاً ُم ا ذكره ابن كثي ف تفسيه .   

استمع لشيء كاستماعه لقراءة (، قال ابن كثي: ومعناه أَن للا تعاىل ما  ْلق ْرَءانلشيء ما أِذَن لنيب يتغن ِب

البعد ومنهم من فسر األَذن ها هنا ِبألمر، واألَول أوىل.   ...، إىل أن قال:    نيب جيهر بقراءته وُيسنها، 

َِبَحة   ( أو الس ماحَأَمَر َوَقَضىاألمر )  األَذن ها هنا قد يعن األمر.  وهذا املعناْلديد ينطلق من أن    أو اإْلِ

 -ي ة ومنها:اْلق ْرَءانالعديد من اآلَّيت    ف }أ ِذَن ، َأِذَن  أيََْذَن ،  {خَلل معان الكلمات   واإلطَلق يتأك د من 

 قَ ْبل    َوِمنْ   اّللَِ   ِمنَ   َمْوثًِقا َعَلْيك مْ  َأَخذَ   َقدْ   َأَِبك مْ   َأنَ   تَ ْعَلم وا   َأملَْ   َكِبي ه مْ   قَالَ   جنَِيًّا   َخَلص وا  ِمْنه   اْستَ ْيَأس وا  فَ َلَما )  -

 ( 80  يوسف)  (اْْلَاِكِميَ   َخْي    َوه وَ   يل  اّلَل    َُيْك مَ   َأوْ   َأِب   يل   أيََْذنَ   َحَّت  اأْلَْرضَ   أَبْ َرحَ   فَ َلنْ   ي وس فَ   ِف   فَ َرْطت مْ   َما
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َأْو َُيْك م   "ِف الر ج وع ِإلَْيِه رَاِضًيا َعنِ     "َحَّت أيََْذن يل َأِب    " َأْي َلْن أ فَاِرق َهِذِه اْلبَ ْلَدة    " فَ َلْن أَبْ َرح اأْلَْرض    "

َكِ نِن ِمْن َأْخذ َأِخي  " اّلَل يل    (. تفسي ابن كثي). "َوه َو َخْي اْْلَاِكِمَي    " ِقيَل ِِبلَسْيِف َوِقيَل ِبَِْن َي 

َها   {َحَّت أيََْذَن يل َأِب    } ,َن ِِبَا َوِهَي ِمْصر فَأ فَارِقَها  اَليِت أَ   {فَ َلْن أَبْ َرَح اأْلَْرض    } :َوقَ ْوله   َكَما   ,ِِبْْل ر وِج ِمن ْ

َْيد    -  14995  : اَليِت َأَن ِِبَا   {فَ َلْن أَبْ َرَح اأْلَْرض    } :َعِن اْبن ِإْسَحاق    ,ثنا َسَلَمة    :قَاَل    ,َحَدثَ َنا اْبن ْح 

َها  {َحَّت أيََْذَن يل َأِب    } ,اْليَ ْوم   ثنا   :قَاَل    ,ثنا أَب و ح َذيْ َفة    :قَاَل    ,َحَدَثِن اْلم َثَن    - 14996ِِبْْل ر وِج ِمن ْ

 يل َلْن أَبْ َرح اأْلَْرض َحَّت أيََْذن يل َأِب َأْو َُيْك م اّللَ   } .قَاَل مَشْع ون    :َعْن جم َاِهد    ,َعِن اْبن َأِب جنَِيح    ,ِشْبل  

َياِمي    : {َأْو َُيْك م اّلَل يل    } :َوقَ ْوله    {َوه َو َخْي اْْلَاِكِمَي   َها َوتَ ْرك َأِخي بِن ْ  , َأْو يَ ْقِضي يل َربِ  ِِبْْل ر وِج ِمن ْ

 .َدل َمْن َفَصَل َبْي الَناس  َوَاّلَل َخْي َمْن َحَكَم َوَأعْ   : يَ ق ول    {َوه َو َخْي اْْلَاِكِمَي    } :َوِإَل فَِإن ِ َغْي َخارِج  

ثنا َعْبد الَسََلم   :َقالَ   , َحَدَثِن اْْل َسْي ْبن زَْيد الَسِبيِعي     -  14997  : وََكاَن أَب و َصاِلح يَ ق ول ِف َذِلَك ِبَا  

قَاَل  {ن يل َأِب َأْو َُيْك م اّلَل يل َحَّت أيَْذَ  } :َعْن َأِب َصاِلح ِف قَ ْوله   ,َعْن ِإْْسَاِعيل ْبن َأِب َخاِلد   ,ْبن َحْرب 

َأْو يَ ْقِضي اّلَل يل ِبَْرِب َمْن َمنَ َعِن   :ِإىَل    {َأْو َُيْك م اّلَل يل    } :ِِبلَسْيِف وََكَأَن َأَِب َصاِلح َوَجَه َتَِْويَل قَ ْوله    :

َياِمي ِإىَل أَبِيِه يَ ْعق وب    (. تفسي الطِبي)فَأ َحارِبه     , ِمَن اِلْنِصَراف ِبَِِخي بِن ْ

َوه َو "ِبَََلِص َأِخي "َأْو َُيْك م اّلَل يل "ِِبْلَعْوِد إلَْيِه  "َحَّت أيََْذن يل َأِب "َأْرض ِمْصر    "اأْلَْرض"أ فَاِرق  "فَ َلْن أَبْ َرح"

 (.تفسي اْلَللي)َأْعَدهلْم    "َخْي اْْلَاِكِميَ 

يِن  َأْم هَل ْم ش رََكاء  َشَرع  )  - نَ ه ْم َوِإَن الظَاِلِمَي هَل ْم   َما مَلْ أيََْذْن ِبِه اّلَل  وا هَل ْم ِمَن الدِ  َوَلْوَل َكِلَمة  اْلَفْصِل َلق ِضَي بَ ي ْ

 (21الشورى  ) (َعَذاب  أَلِيم  
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ين َما مَلْ أيََْذن بِِه اّلَل    " قَ ْوله َجَل َوَعََل   َأْي ه ْم َل يَ تَِبع وَن َما َشرََع اّلَل َلك   "َأْم هَل ْم ش رََكاء َشَرع وا هَل ْم ِمْن الدِ 

ين اْلَقِومي َبْل يَ تَِبع وَن َما َشرََع هَل ْم َشَياِطينهْم ِمْن اْلِْن  َواإْلِْنس ِمْن حَتِْرمي َما َحَرم وا عَ  َلْيِهْم ِمْن اْلَبِحيَة ِمْن الدِ 

َتة َوالَدم َواْلِقَمار ِإىَل حَنْو َذِلَك ِمْن الَضََلَلت   َواْْلََهالَة اْلَباِطَلة َوالَسائَِبة َواْلَوِصيَلة َواْْلَاِم َوحَتِْليل َأْكل اْلَمي ْ

تفسي ).ْحِرمي َواْلِعَباَدات اْلَباِطَلة َواأْلَْمَوال اْلَفاِسَدة  اَليِت َكان وا َقْد ِاْخرَتَع وَها ِف َجاِهِليَتهْم ِمْن الَتْحِليل َوالتَ 

 (. ابن كثي

َفِمْن أَْيَن   ,َوِإَذا ِاْسَتَحاَل َهَذا فََاّلَل مَلْ َيْشرَع الشِ ْرك    !فَ َهْل هَل ْم آهِلَة َشَرع وا هَل ْم الشِ ْرك اَلِذي مَلْ أيََْذن بِِه اّلَل  

 ( ي القرطيبتفس).يَِدين وَن بِِه  

ين َما مَلْ أيََْذن َأْم هِلَؤ َلِء اْلم ْشرِِكَي ِِبّللَِ ش رََكاء ِف    ;يَ ق ول تَ َعاىَل ِذْكره   ِشرْكهْم َوَضََللَتهْم } َشَرع وا هَل ْم ِمَن الدِ 

ين َما مَلْ ي ِبْح اّلَل هَل ْم ابِْتَدابِِه اّلَل { يَ ق ول :    ( تفسي الطِبي)عه  ابْ َتَدع وا هَل ْم ِمَن الدِ 

اْلَفاِسد   "ِمْن الدِ ين "لِْلك َفاِر    "هَل مْ "َأْي الش رََكاء    "َشَرع وا"ه ْم َشَياِطينهْم    "ش رََكاء"ِلك َفاِر َمَكة    "هَل مْ "َبْل    "َأمْ "

ْرِك َوِإْنَكار اْلبَ ْعث    "َما مَلْ أيََْذن بِِه اّللَ "  (تفسي اْلَللي )َكالشِ 

ًئا  )  - َشي ْ َشَفاَعت  ه ْم  ت  ْغِن  َل  الَسَماَواِت  ِف  َمَلك   ِمْن  َويَ ْرَضىوََكْم  َيَشاء   ِلَمْن  اّلَل   أيََْذَن  َأْن  بَ ْعِد  ِمْن   ( ِإَل 

 ( 26النجم  )

َفع  الَشَفاَعة  ِعْنَده  ِإَل ِلَمْن َأِذَن لَه    "  " ِعْنده ِإَل ِبِِْذنِهِ َمْن َذا اَلِذي َيْشَفع    "َهَذا َكَقْولِِه   فَِإَذا َكاَن َهَذا   "َوَل تَ ن ْ

ن  تفسي اب)د اّلَل  ِف َحق  اْلَمََلِئَكة اْلم َقَرِبَي َفَكْيف تَ ْرج وَن أَي  َها اْْلَاِهل وَن َشَفاَعَة َهِذِه اأْلَْصَنام َواأْلَْنَداد ِعنْ 

 (كثي
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اْلَمََلِئَكة َواأْلَْصَنام   َعَبَد  ِلَمْن  تَ َعاىَل  اّلَل  تَ ْوبِيخ ِمْن  تَ َعاىَل    , َهَذا  اّلَل  ِإىَل  ي  َقر ِبه   َذِلَك  َأَن  َأَن   , َوَزَعَم  فََأْعَلَم 

اْلَمَلك   :قَاَل اأْلَْخَفش    .ِذَن َأْن ي ْشَفع لَه   اْلَمََلِئَكة َمَع َكثْ َرة ِعَباَدِتَا وََكَراَمتهْم َعَلى اّلَل َل َتْشَفع ِإَل ِلَمْن أَ 

ِإََنَا   : َوِقيَل    .   [  47  :اْْلَاقَة   ]  " َفَما ِمْنك ْم ِمْن َأَحد َعْنه  َحاِجزِيَن   "  : َوه َو َكَقْولِِه تَ َعاىَل    ;َواِحد َوَمْعَناه  مَجْع  

 (تفسي القرطيب).أِلََن َكْم َتد ل  َعَلى اْْلَْمع    , ذََكَر َمَلًكا َواِحًدا  

ًئا  , َكِثي ِمْن َمََلِئَكة اّلَل  َفع َشَفاَعتهْم ِعْند اّلَل ِلَمْن َشَفع وا َله  َشي ْ ِإَل َأْن َيْشَفع وا لَه  ِمْن بَ ْعد َأْن أيََْذن  , َل تَ ن ْ

ه مْ  َيَشاء ِمن ْ ِلَمْن  َيْشَفع وا لَه  َويَ ْرَضى    اّلَل هَل ْم ِِبلَشَفاَعِة  اَلِذيَن   : يَ ق ول    , َأْن  ِلَمََلِئَكِتِه  يَ ْرَضى  َأْن  بَ ْعد  َوِمْن 

َفعه  ِحيَنِئذ  َشَفاَعتهْم    , َيْشَفع وَن لَه  َأْن َيْشَفع وا لَه     (الطِبي)فَ تَ ن ْ

ًئا إَل "ْكَرمهْم ِعْند اّلَل  َوَما أَ   "ِف الَسَمَوات"َأْي وََكِثي ِمْن اْلَمََلِئَكة    "وََكْم ِمْن َمَلك" َل ت  ْغِن َشَفاَعتهْم َشي ْ

 "َوَل َيْشَفع وَن إَل ِلَمِن اْرَتَضى"َعْنه  لَِقْولِِه    "َويَ ْرَضى"ِمْن ِعَباده    "ِلَمْن َيَشاء"هَل ْم ِفيَها    "ِمْن بَ ْعد َأْن أيََْذن اّللَ 

ه ْم إَل ب َ  ْذن ِفيَها  َوَمْعل وم َأهَنَا َل ت وَجد ِمن ْ  (اْلَللي)  "َمْن َذا اَلِذي َيْشَفع ِعْنده إَل ِبِِْذنِهِ "ْعد اإْلِ

َفع  الَشَفاَعة   )  -  (109طه  )  ( ِإَل َمْن َأِذَن لَه  الَرْْحَن  َوَرِضَي لَه  قَ ْوًل يَ ْوَمِئذ  َل تَ ن ْ

َفع الَشَفاَعة َأْي ِعْنده ِإَل َمْن َأِذَن لَه  الَرْْحَن َوَرضِ   "َي لَه  قَ ْوًل َكَقْولِِه يَ ق ول تَ َعاىَل يَ ْومِئذ  َأْي يَ ْوم اْلِقَياَمة َل تَ ن ْ

ًئا ِإَل ِمْن   "َوقَ ْوله    " َمْن َذا اَلِذي َيْشَفع ِعْنده ِإَل ِبِِْذنِِه   وََكْم ِمْن َمَلك ِف الَسَماَوات َل ت  ْغِن َشَفاَعتهْم َشي ْ

َيَشاء َويَ ْرَضى   ِلَمْن  َأْن أيََْذن اّلَل  ِاْرَتَضى َوه ْم ِمْن َخْشَيته م ْشِفق وَن    "َوقَاَل    " بَ ْعد  ِلَمْن  ِإَل  َيْشَفع وَن   " َوَل 

َفع الَشَفاَعة ِعنْ   " َوقَاَل   يَ ْوم يَ ق وم الر وح َواْلَمََلِئَكة َصفًّا َل يَ َتَكَلم وَن ِإَل   " َوقَاَل    " ده ِإَل ِلَمْن َأِذَن لَه   َل تَ ن ْ

َوِف الَصِحيَحْيِ ِمْن َغْي َوْجه َعْن َرس ول اّلَل َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم َوه َو   " َمْن َأِذَن لَه  الَرْْحَن َوقَاَل َصَواًِب  

آِت حَتْت اْلَعْرش َوَأِخر  ّلِلَِ َساِجًدا َويَ ْفَتح َعَلَي   "َسيِ د َوَلد آَدم َوَأْكَرم اْْلَََلِئق َعَلى اّلَل َعَز َوَجَل أَنَه  قَاَل  



 284 

يَ ق ول ََّي ُم ََمد ِاْرَفْع    َ رَْأسك َوق ْل ي ْسَمع َواْشَفْع ِبََحاِمد َل أ ْحِصيَها اآْلن فَ َيَدعِن َما َشاَء اّلَل َأْن يََدعِن ث 

َفذََكَر َأْرَبع َمَرات َصَلَوات اّلَل َوَسََلمه َعَلْيِه َوَعَلى   "فَ َيح د  يل َحدًّا فَأ ْدِخله ْم اْْلََنة ثَ  َأع ود  -قَاَل   -ت َشَفع 

اأْلَنِْبَياء   أَْيًضا    .َسائِر  اْْلَِديث  َأْخرِج وا مِ   "َوِف  تَ َعاىَل  ِإَيَان يَ ق ول  ِمْن  َحَبة  ِمثْ َقال  قَ ْلبه  َمْن َكاَن ِف  الَنار  ْن 

وا ِمْن الَنار َمْن فَ ي ْخرِج وا َخْلًقا َكِثيًا ثَ  يَ ق ول َأْخرِج وا ِمْن الَنار َمْن َكاَن ِف قَ ْلبه ِنْصف ِمثْ َقال ِمْن ِإَيَان َأْخرِج  

 ( ابن كثي).اْْلَِديث    "قَ ْلبه َأْدىَن َأْدىَن ِمثْ َقال َذرَة ِمْن ِإَيَان    َكاَن ِف قَ ْلبه َما يَِزن َذرَة َمْن َكاَن ِف 

َفع الَشَفاَعة َأَحًدا ِإَل َشَفاَعة َمْن َأِذَن لَه  الَرْْحَن    , اْلَمْعَن    : َوِقيَل    . َأْي َرِضَي قَ ْوله ِف الَشَفاَعة    .َأْي َل تَ ن ْ

َفع الَشَفاَعة لِ  ه َو   :َقاَل ِاْبن َعَباس    . وََكاَن َله  قَ ْول ي  ْرَضى    ,َمْن َأِذَن لَه  الَرْْحَن ِف َأْن َيْشَفع لَه   َأْي ِإََنَا تَ ن ْ

 (القرطيب).قَ ْول َل ِإلَه ِإَل اّلَل 

َفع الَشَفاَعة إَل    }يَ ق ول تَ َعاىَل ذْكره   َوَرضَي لَه    }ْن َيْشَفع  أَ   {َمْن َأذَن لَه  الَرْْحَن    }َشَفاَعة    {يَ ْومئذ  َل تَ ن ْ

 ( الطِبي){قَ ْوًل  

َفع الَشَفاَعة" َفع الَشَفاَعة َأَحًدا    "يَ ْومِئذ  َل تَ ن ْ  "َوَرِضَي لَه  قَ ْوًل "َأْن َيْشَفع لَه     "إَل َمْن َأِذَن لَه  الَرْْحَن "َل تَ ن ْ

 (اْلَللي)َل إلَه إَل اّلَل    : ِبَِْن يَ ق ول  

"   َكَقْوِلهِ    (.38)النبأ  ( َصَواِبً  َوقَالَ  الَرْْحَن   لَه   َأِذنَ  َمنْ  ِإَل  يَ َتَكَلم ونَ  َل   َصفًّا  َواْلَمََلِئَكة   الر وح   يَ ق وم   يَ ْومَ ) -

 ( كثين  اب)    " الر س ل"    ِإَل   يَ ْومِئذ    يَ َتَكَلم  َوَل "   الَصِحيح   ِف  ثَ َبتَ   وََكَما"    ِبِِْذنِهِ   ِإَل   نَ ْفس  َتَكَلم  َل   أيَْتِ   يَ ْوم

 (ق ْل آّلَل  َأِذَن َلك ْم َأْم َعَلى اّللَِ تَ ْفرَت ونَ ق ْل َأرَأَيْ ت ْم َما أَنْ َزَل اّلَل  َلك ْم ِمْن رِْزق  َفَجَعْلت ْم ِمْنه  َحَراًما َوَحََلًل  )  -

 (59يونس  )
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ل وَن َوُي َر ِم وَن    َوَقْد أَْنَكَر اّلَل تَ َعاىَل َعَلى َمْن َحَرَم َما َأَحَل اّلَل   ...نَ َزَلْت ِإْنَكارًا َعَلى اْلم ْشرِِكَي ِفيَما َكان وا ُيِ 

َدلِي َوَل  هَلَا  م ْستَ َند  َل  اَليِت  َواأْلَْهَواء  اآْلرَاء  ِب َجَرِد  َحَرَم  َما  َأَحَل  يَ ْوم َأْو  َذِلَك  َعَلى  تَ َوَعَده ْم   َ ث  َها  َعَلي ْ ل 

 ( تفسي ابن كثي)  .اْلِقَياَمة

َأْم   }ِبَِْن حت َر ِم وا َما َحَرْمت ْم ِمْنه     {آّلَل َأِذَن َلك ْم    }ق ْل ََّي ُم ََمد    :يَ ق ول اّلَل لَِنِبيِ ِه ُم ََمد َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم  

 (الطِبي)َأْي تَ ق ول وَن اْلَباِطل َوَتْكِذب وَن ؟    : {تَ ْفرَت وَن  َعَلى اّلَل  

َأرَأَيْ ت مْ " اّللَ "َأْخِِب وِن    "ق ْل  أَنَ َزَل  َوَحََلًل "َخَلَق    "َما  َحَراًما  ِمْنه   َفَجَعْلت ْم  رِْزق  ِمْن  َوالَسائَِبة   "َلك ْم  َكاْلَبِحيَِة 

َتة   ب وَن بِِنْسَبِة َذِلَك   "َعَلى اّلَل تَ ْفرَت ونَ "َبْل    "َأمْ "ِف َذِلَك ِِبلَتْحِليِل َوالَتْحِرمي َل    "ق ْل آّلَل َأِذَن َلك مْ "َواْلَمي ْ ت َكذِ 

 ( اْلَللي)إلَْيِه  

ت ك مْ   َقدْ   َأن ِ   ِإْسَرائِيلَ   َبِن   ِإىَل   َوَرس وًل ) َئةِ   الطِ يِ   ِمنَ   َلك مْ   َأْخل ق    َأن ِ   رَبِ ك مْ   ِمنْ   آِبيَة    ِجئ ْ  ِفيهِ   فَأَنْ ف خ    الَطْيِ   َكَهي ْ

 ِف   َتَدِخر ونَ   اَومَ   َتَْك ل ونَ   ِبَا   َوأ نَ بِ ئ ك مْ   اّللَِ   ِبِِْذنِ   اْلَمْوَتى  َوأ ْحِيي   َواأْلَبْ َرصَ   اأْلَْكَمهَ   َوأ ْبِرئ    اّللَِ   ِبِِْذنِ   َطْيًا  فَ َيك ون  

ت مْ   ِإنْ   َلك مْ   آَليَةً   َذِلكَ   ِف   ِإنَ   ب  ي وِتك مْ   اَلِذي  َوَجلَ   َعزَ   اّللَ   ِبِِْذنِ   ِعَيانً   (.  فَ َيِطي49( )آل عمران  م ْؤِمِنيَ   ك ن ْ

 ( ابن كثي)  َأْرَسَله    أَنَه    َعَلى  َتد ل    لَه    م ْعِجَزة َهَذا َجَعلَ 

 ِف   الَناسَ   ت َكلِ م    اْلق د سِ   ِبر وحِ   أَيَْدت كَ   ِإذْ   َواِلَدِتكَ   َوَعَلى   َعَلْيكَ   نِْعَميِت   اذْك رْ   َمْرميََ   اْبنَ   ِعيَسى  َّيَ   اّلَل    قَالَ   )ِإذْ 

جْنِيلَ  َوالتَ ْورَاةَ  َواْلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعَلْمت كَ   َوِإذْ  وََكْهًَل  اْلَمْهدِ  َئةِ  الطِ يِ  ِمنَ  خَتْل ق   َوِإذْ  َواإْلِ ف خ    ِبِِْذِن  الَطْيِ  َكَهي ْ  فَ تَ ن ْ

 َعْنكَ   ِإْسَرائِيلَ   َبِن   َكَفْفت    َوِإذْ   ِبِِْذِن   اْلَمْوَتى  خت ْرِج    َوِإذْ   ِبِِْذِن   َواأْلَبْ َرصَ   اأْلَْكَمهَ   َوت ِْبِئ    ِبِِْذِن   َطْيًا  فَ َتك ون    ِفيَها

تَ ه مْ   ِإذْ  ه مْ   َكَفر وا  اَلِذينَ   فَ َقالَ   ِِبْلبَ يِ َناتِ   ِجئ ْ  َوت َشكِ له    ت َصوِ ره    َأيْ    (.110( )املائدة  م ِبي    ِسْحر    ِإَل   َهَذا   ِإنْ   ِمن ْ
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َئة   َعَلى ف خ  َذِلكَ   ِف   َلك  ِبِِْذِن   الطَائِر  َهي ْ ف خ  َأيْ "    ِبِِْذِن   َطْيًا  فَ َتك ون"    ِفيَها  فَ تَ ن ْ  اَليِت   الص ورَة  تِْلكَ   ِف   فَ تَ ن ْ

 (. ابن كثي)  َوَخْلقه   اّللَ  ِبِِْذنِ   َتِطي  ر وح    َذا  َطْيًا   فَ َتك ون  َذِلكَ   ِف   َلك   ِبِِْذِن   َشَكْلتَها

 (39اْلج  )  (َوِإَن اّلَلَ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِدير    أ ِذَن لَِلِذيَن ي  َقاتَ ل وَن ِبَِهَن ْم ظ ِلم وا)  -

َوالَضحَ  جم َاِهد  َوقَاَل  َمَكة  ِمْن  أ ْخرِج وا  َوَأْصَحابه ِحي  ِف ُم ََمد  نَ َزَلْت  َعَباس  ِاْبن  َعْن  اْلَعْوِف   َوَغْي قَاَل  اك 

زَْيد ْبن َأْسَلم َوم َقاِتل ْبن َحَيان َوقَ َتاَدة َوَغْيهْم َهِذِه َأَول َواِحد ِمْن الَسَلف َكاْبِن َعَباس َوع ْرَوة ْبن الز َبْي وَ 

َثِن َُيَْي ْبن َداو د آيَة نَ َزَلْت ِف اْلَِْهاد َواْسَتَدَل ِِبَِذِه اآْليَة بَ ْعضهْم َعَلى َأَن الس ورَة َمَدنَِية َوقَاَل ِاْبن َجرِير َحدَ 

َحاق ْبن ي وس ف َعْن س ْفَيان َعْن اأْلَْعَمش َعْن م ْسِلم ه َو اْلَبِطي َعْن َسِعيد ْبن ج َبْي َعْن اْلَواِسِطي  َحَدثَ َنا ِإسْ 

َن َأْخَرج وا نَِبي هْم ِإَن ّلِلَِ َوإِ   : َلَما أ ْخرَِج الَنيب  َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم ِمْن َمَكة قَاَل أَب و َبْكر    : ِاْبن َعَباس قَاَل  

أ ِذَن ِلَلِذيَن ي  َقاتَ ل وَن ِبَِهَن ْم ظ ِلم وا َوِإَن اّلَل َعَلى   "ِإلَْيِه رَاِجع وَن لَيَ ْهِلك َن قَاَل ِاْبن َعَباس فَأَنْ َزَل اّلَل َعَز َوَجَل  

 " قَاَل ِاْبن َعَباس ِف قَ ْوله    ....ك ون  ِقَتال  قَاَل أَب و َبْكر َرِضَي اّلَل تَ َعاىَل َعْنه  فَ َعَرْفت أَنَه  َسيَ   "َنْصرهْم لََقِدير  

َلَما َكان وا ِبََكة َوَقْد فَ َعَل َوِإََنَا َشرََع تَ َعاىَل اْلَِْهاد ِف اْلَوْقت اأْلَْلَيق بِِه أِلَهَن ْم    "َوِإَن اّلَل َعَلى َنْصرهْم لََقِدير  

اْلَباِقيَ  بِِقَتاِل  اْلَعْشر )اْلع ْشر(  ِمْن  َأَقل   اْلم ْسِلم وَن َوه ْم  أ ِمَر  فَ َلْو  َعَدًدا  َأْكَثر  اْلم ْشرِك وَن  َعَلْيِهْم َكاَن  َلَشَق   

َلة اْلَعَقَبة َرس ول اّلَل َصَلى اّلَل   ََّي َرس ول   : َعَلْيِه َوَسَلَم وََكان وا نَ يِ ًفا َوََثَاِنَي قَال وا  َوهِلََذا َلَما َِبَيَع َأْهل يَ ْثِرب لَي ْ

ِإن ِ مَلْ "َعَلْيِه َوَسَلَم  اّلَل َأَل ََنِيل َعَلى َأْهل اْلَواِدي يَ ْعن وَن َأْهل لََيايل ِمًن فَ نَ ْقت له ْم ؟ فَ َقاَل َرس ول اّلَل َصَلى اّلَل 

ِِبََذا َوَشَرد و فَ َلَما    "  أ ْؤَمر  بَِقْتِلِه  َومَه وا  َأْظه رهْم  َبْي  َوَسَلَم  َعَلْيِه  اّلَل  َصَلى  الَنيب   َوَأْخَرج وا  اْلم ْشرِك وَن  ا بَ َغى 

اْلَمِديَنة   ِإىَل  َوآَخر وَن  اْْلََبَشة  ِإىَل  طَائَِفة  ه ْم  ِمن ْ َفَذَهَب  َمَذر  َشَذر  ِِبْلَمِدينَ َأْصَحابه  ِاْستَ َقر وا  َوافَاه ْم فَ َلَما  ِة 

ْعِقًَل يَ ْلَجئ وَن ِإلَْيِه َرس ول اّلَل َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم َواْجَتَمع وا َعَلْيِه َوقَام وا بَِنْصرِِه َوَصاَرْت هَل ْم َدار ِإْسََلم َومَ 
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نَ َزَل ِف َذِلكَ  تَ َعاىَل    َشرََع اّلَل ِجَهاد اأْلَْعَداء َفَكاَنْت َهِذِه اآْليَة َأَول َما  ي  َقاتَ ل وَن ِبَِهَن ْم أ    " فَ َقاَل  لَِلِذيَن  ِذَن 

 ( تفسي ابن كثي)  . "ظ ِلم وا َوِإَن اّلَل َعَلى َنْصرهْم َلَقِدير  

ه ْم َغَواِئل اْلك َفار    " ِإَن اّلَل ي َداِفع َعْن اَلِذيَن آَمن وا    "َهَذا بَ َيان قَ ْوله    :يقول القرطيب ِبَِْن ي ِبيح َأْي يَْدَفع َعن ْ

َِبَحة ِمْن الَشْرعو .  ...إىل أن قال:  هَل ْم اْلِقَتال َويَ ْنص ره مْ   ;ِخََلفًا لِْلم ْعَتزِلَِة  ,  ِف َهِذِه اآْليَة َدلِيل َعَلى َأَن اإْلِ

َِبَحِة ك ل  َُمْن وع    ;َمْعَناه  أ بِيَح    " أ ِذَن    "   :أِلََن قَ ْوله    (.القرطيب  )..َوه َو لَْفظ َمْوض وع ِف الل َغة إِلِ

ي  َقاتَ ل وَن ِبَِهَن ْم ظ ِلم وا    } لَِلِذيَن  تَ َعاىَل ِذْكره    {أ ِذَن  لِْلم ْؤمِ   : يَ ق ول  اّلَل  ِف َأِذَن  اْلم ْشرِِكَي  ي  َقاتِل وَن  اَلِذيَن  ِنَي 

َوقَ َرَأ َذِلَك َعاَمة   .  ِبَْعَن ي  َقاِتل اْلَمْأذ ون هَل ْم ِف اْلِقَتال اْلم ْشرِِكيَ ...    .َسِبيله ِبََِن اْلم ْشرِِكَي َظَلم وه ْم بِِقَتاهلِِْم  

يِ َي    ,ِبَكْسِر الَتاء    "ي  َقاتِل وَن    "َو    ,َأِذَن اّلَل    :ِبَْعَن    , بَِفْتِح اأْلَِلف    "َأِذَن    "  :ق  َراء اْلك وِفيِ َي َوبَ ْعض اْلَمكِ 

أِلََن   ;َوَهِذِه اْلِقَراَءات الَثََلث م تَ َقارَِِبت اْلَمْعَن    ,   ِإَن اَلِذيَن َأِذَن اّلَل هَل ْم ِِبْلِقَتاِل ي  َقاتِل وَن اْلم ْشرِِكيَ   : ِبَْعَن  

قَ َرَأه  َعَلى َوْجه َما اَلِذيَن قَ َرء وا أ ِذَن َعَلى َوْجه َما مَلْ ي َسَم فَاِعله ي  ْرِجع َمْعَناه  ِف الَتْأِويل ِإىَل َمْعَن ِقَراَءة َمْن  

َمْعَن َأَحدمَها ِمْن َمْعَن اآْلَخر   فَ َقرِيب  ,ِِبْلَكْسِر َأْو اْلَفْتح    "ي  َقاتَ ل وَن َوي  َقاتِل وَن    "َوِإَن َمْن قَ َرَأ    .ْس ِ َي فَاِعله  

ه َما م َقاِتل    ,َوَذِلَك َأَن َمْن قَاَتَل ِإْنَساًن فَاَلِذي قَاتَ َله  لَه  م َقاِتل   فَِإْذ َكاَن َذِلَك َكَذِلَك فَِبأَيَِة   ,وَك ل  َواِحد ِمن ْ

َرأ بِِه  َغْي أَ   .َهِذِه اْلِقَراَءات قَ َرَأ اْلَقاِرئ َفم ِصيب الَصَواب    ,بَِفْتِح اأْلَِلف    " َأِذَن    "   : َن َأَحب  َذِلَك ِإيَلَ َأْن َأق ْ

ب  ك ل  َخَوان َكف ور{:  لِق ْرِب َذِلَك ِمْن قَ ْوله    , َأِذَن اّلَل    : ِبَْعَن   ب  ه ْم .  }ِإَن اّلَل َل ُيِ  َأِذَن اّلَل ِف اَلِذيَن َل ُيِ 

َد     ,   ي  َقاتِل وهَن ْم بِِقَتاهلِِمْ لَِلِذيَن   ب  :{َعَلى قَ ْوله    " َأِذَن    " َفي   " وََكَذِلَك َأَحب  اْلِقَراَءات ِإيَلَ ِف  ،  }ِإَن اّلَل َل ُيِ 

ه ْم أَنَه  َل ُي ِ   :ِبَْعَن    ,َكْسر الَتاء    "ي  َقاتِل وَن   فَ َيك ون اْلَكََلم م َتِصًَل   , ب  ه ْم  اَلِذيَن ي  َقاتِل وَن َمْن َقْد َأْخَِبَ اّلَل َعن ْ

ْذِن هَل ْم ِِبَِذِه اآْليَة ِف اْلِقَتال  . َمْعًن بَ ْعضه بِبَ ْعض    ع ِنَ بِِه   : فَ َقاَل بَ ْعضهْم    ,   َوَقِد اْخت ِلَف ِف اَلِذيَن ع ن وا ِِبإْلِ
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ثن  :قَاَل   ,ثن َأِب  :قَاَل   , َحَدَثِن ُم ََمد ْبن َسْعد  - 19096 : ِذْكر َمْن قَاَل َذِلَك  .َنيب  اّلَل َوَأْصَحابه  :

أ ِذَن لَِلِذيَن ي  َقاتَ ل وَن ِبَِهَن ْم ظ ِلم وا َوَأَن اّلَل َعَلى  } :قَ ْوله   , َعِن اْبن َعَباس  , َعْن َأبِيِه   ,ثن َأِب  :قَاَل   ,َعمِ ي 

لََقِدير   َوأَ   {َنْصرهْم  ُم ََمًدا  اْلَمِديَنة  يَ ْعِن  ِإىَل  َمَكة  ِمْن  أ ْخرِج وا  ِإَذا  اّلَل    ;ْصَحابه  َعَلى   } :يَ ق ول  اّلَل  فَِإَن 

 ( الطِبي)   .َوَقْد فَ َعَل    {َنْصرهْم َلَقِدير  

ي  َقاتَ ل ونَ " لَِلِذيَن  اْلَِْهاد  "أ ِذَن  ِف  نَ َزَلْت  آيَة  َأَول  َوَهِذِه  ي  َقاتِل وا  َأْن  لِْلم ْؤِمِنَي  َأهَن ْم   "ِبَِهَن مْ "  َأْي  ِبَسَبِب  َأْي 

 (اْلَللي)ِلظ ْلِم اْلَكاِفرِيَن إََّيه ْم    "ظ ِلم وا"

 (36النور  )  ( ي َسبِ ح  لَه  ِفيَها ِِبْلغ د وِ  َواآْلَصالِ   ب  ي وت  َأِذَن اّلَل  َأْن ت  ْرَفَع َوي ْذَكَر ِفيَها اْْس ه  ِف  )  -

اِفَية اْلم تَ َوقِ د َلَما َضَرَب اّلَل تَ َعاىَل َمَثل قَ ْلب اْلم ْؤِمن َوَما ِفيِه ِمْن اهْل َدى َواْلِعْلم ِِبْلِمْصَباِح ِف الز َجاَجة الصَ 

َمَثًَل  َوَذِلَك َكاْلِقْنِديِل  ِمْن   ِمْن زَْيت طَيِ ب  تَ َعاىَل  اّلَل  ِإىَل  اْلِبَقاع  َأَحب   ِهَي  اَليِت  اْلَمَساِجد  َوِهَي  َُمَل َها  ذََكَر 

تَ َعاىَل   فَ َقاَل  َوي  َوَحد  ِفيَها  ي  ْعَبد  اَليِت  ب  ي وته  ت  ْرَفع  " اأْلَْرض َوِهَي  َأْن  اّلَل  َأِذَن  ب  ي وت  تَ َعاىَل   "  ِف  اّلَل  َأَمَر  َأْي 

َعال اَليِت َل تَِليق ِفيَها َكَما قَاَل َعِلي  ْبن َأِب َطْلَحة َعْن   َتْطِهيَهابِتَ َعاه ِدَها وَ  َوال َواأْلَف ْ ِمْن الَدَنس َوالَلْغو َواأْلَق ْ

ت  ْرَفع  "ِاْبن َعَباس ِف َهِذِه اآْليَة اْلَكرَيَة   ابن  )  ْغو ِفيَهاهَنَى اّلَل س ْبَحانه َعْن اللَ قَاَل    "ِف ب  ي وت َأِذَن اّلَل َأْن 

 (كثي

ف وظ َأْهلَها ه ْم ِف اْلَمَساِجد َأْفِنَية اّلَل أَبِْنَيته َأِذَن اّلَل ِف رَْفعَها َوَِبَرَك ِفيَها َمْيم ونَة َمْيم ون َأْهلَها َُمْف وظَة ُمَْ 

 " َأِذَن    "   "َأِذَن اّلَل َأْن ت  ْرَفع    "  .َوَاّلَل ِمْن َورَائِِهمْ َصََلِتْم َوَاّلَل َعَز َوَجَل ِف َحَواِئجهْم ه ْم ِف َمَساِجدهْم  

ْذن اْلِعْلم َوالَتْمِكي د ون َحْظر    . َمْعَناه  َأَمَر َوَقَضى َو   . فَِإْن ِاْقرَتََن ِبَذِلَك َأْمر َوِإنْ َقاذ َكاَن َأق َْوى    ;َوَحِقيَقة اإْلِ

َوِإْذ يَ ْرَفع ِإبْ َراِهيم اْلَقَواِعد ِمْن   " :َوِمْنه  قَ ْوله تَ َعاىَل    .قَالَه  جم َاِهد َوِعْكرَِمة  ;ت  ْعَلى  َمْعَناه  ت  ْبَن وَ  :ِقيَل   "ت  ْرَفع   "
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ًتا ِف   ) : َوقَاَل َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم   [  127  : اْلبَ َقَرة    ]  "   اْلبَ ْيت َمْن َبَن َمْسِجًدا ِمْن َماله َبَن اّلَل لَه  بَ ي ْ

َيان اْلَمَساِجد    .  ( اْْلََنة    .   (333) َوِف َهَذا اْلَمْعَن َأَحاِديث َكِثيَة حَت ض  َعَلى ب  ن ْ

َحَدَثِن   -  19800 : ِذْكر َمْن قَاَل َذِلَك    .   َأِذَن اّلَل َأْن ت  ْبَن   : بَ ْعضهْم َمْعَناه     :فَ َقاَل   }َأِذَن اّلَل َأْن ت  ْرَفع    {

ثنا  : قَاَل  , ثنا اْلََْسن  : قَاَل  , َوَحَدَثِن اْْلَاِرث  ;ثنا ِعيَسى   :قَاَل   ,ثنا أَب و ِعَصام  :قَاَل   , ُم ََمد ْبن َعْمرو 

 , َحَدثَ َنا اْلَقاِسم    - * . ت  ْرَفع { قَاَل : ت  ْبَن  َعْن جم َاِهد : } َأِذَن اّلَل َأنْ   , َعِن اْبن َأِب جنَِيح    ,َوْرقَاء مجَِيًعا  

َأِذَن اّلَل   :َمْعَناه     :َوقَاَل آَخر وَن    .َعْن جم َاِهد ِمْثله    , َعِن اْبن ج َرْيج    ,ثن َحَجاج    :قَاَل    ,ثنا اْْل َسْي    :قَاَل  

 : قَاَل    , َأْخَِبََن َعْبد الَرزَاق    : قَاَل    , َحَدثَ َنا اْلََْسن ْبن َُيَْي    -  19801  : ِذْكر َمْن قَاَل َذِلَك    .  َأْن ت  َعَظم 

 ِف َوَأْوىَل اْلَقْوَلْيِ   .َأْن ت  َعَظم ِلذِْكرِِه    :يَ ق ول    {َأِذَن اّلَل َأْن ت  ْرَفع    } :ِف قَ ْوله    , َعِن اْلََْسن    ,َأْخَِبََن َمْعَمر  

قَاَل : َجَل َكَما    ,  َأِذَن اّلَل َأْن ت  ْرَفع بَِناء  :َوه َو َأَن َمْعَناه     , َذِلَك ِعْنِدي ِِبلَصَواِب اْلَقْول اَلِذي قَالَه  جم َاِهد  

ِمْن َمْعَن الَرْفع ِف  . َوَذِلَك َأَن َذِلَك ه َو اأْلَْغَلب   127 2ثَ َناؤ ه  } َوِإْذ يَ ْرَفع ِإبْ َراِهيم اْلَقَواِعد ِمَن اْلبَ ْيت { 

ع ِنَ  : َوَقْد ِقيَل    . ْذك ر وا اْْسه ِفيَها  َأْن يَ َوقَ ْوله : } َوي ْذَكر ِفيَها اْْسه { يَ ق ول : َوَأِذَن لِِعَباِدِه    .اْلب  ي وت َواأْلَبِْنَية  

 , ثنا َعْبد اّلَل    :قَاَل    , َحَدَثِن َعِلي     -  19802  : ِذْكر َمْن قَاَل َذِلَك    .  ِفيَها  اْلق ْرَءانبِِه أَنَه  َأِذَن هَل ْم بِِتََلَوِة  

َلى ِفيَها   :قَاَل    ,َعِن اْبن َعَباس    ,َعْن َعِلي     ,ثن م َعاِويَة    :قَاَل   ثَ  قَاَل : } َوي ْذَكر ِفيَها اْْسه { يَ ق ول : ي  ت ْ

َغْي َأَن   . أِلََن ِتََلَوة ِكَتاب اّلَل ِمْن َمَعاِن ِذْكر اّلَل    ; َوَهَذا اْلَقْول َقرِيب اْلَمْعَن ُمَا ق  ْلَناه  ِف َذِلَك    .ِكَتابه  

 .(الطِبي)  .َفِلَذِلَك اْخرَتَْن اْلَقْول بِِه  , ِبِه َأْظَهر َمْعنَ يَ ْيِه    اَلِذي ق  ْلَنا

 -وهذا هو البعد اْلديد ملدلول اإلذن ف اْلديث الشريف :  
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 ( يريد جيهر به  :وقال صاحب له    .ْلق ْرَءانمل أيذن للا لشيء ما أذن للنيب صلى للا عليه وسلم يتغن ِب)  -

(334)   . 

 .   (335)   ( جيهر  به  ْلق ْرَءانَأِذَن للا  لشيء  ما َأِذَن لنيب   حَسِن الصوِت ِبما  )  -

َِبَحة    أو الس ماح   َأَمَر َوَقَضى :  َأِذَن للا  به ِبعن    واإلطَلق أو اإْلِ

، أو قضاه، أو ْسح به ، أو أِبحه( ورضي له َأِذَن للا  به )ِبعن :فيكون املراد أن  أشرف شيء   أراده اّلل 

جيهر  به الر سول ويبل غ ه قوَمه.  وقد يكون املراد أن  أشرف شيء أراده اّلل  ورضيه   اْلق ْرَءانِبلصيورة هو  

القوم   اّللَ   وَأِذنَ  له ِبلصيورة هو أن  كَلم اّلل  )صفته : فكَلمه ليس كمثله شيء( جيعله سبحانه بلسان 

يتلوه  ث   فيعقله   وْسعه  قلبه  على  قرآنً  فينزله  رسوله  إىل  جِبيل  بواسطة  يوحيه  ث    ، ِبلر سالة  املخاطبي 

اإلط على  اّلل  سبحانه.  وأشرفه  امتثاًل ألمر  قوَمه  ويبل غه  هذا  الر سول   إىل   اْلق ْرَءانَلق  اّلل   أوحاه  الذي 

( َوَسَلمَ رسولنا ُمم د  َعَلْيِه  اّلَل  قلب وْسع رسولنا ُمم د َصَلى  على  الس ماء جِبيل  أمي وحي  به  فنزل   :)

فعقله  ، وبل غه  إىل الثقلي.  فكأن  اْلديث يؤك د أن  هذا املقروء واملكتوب واملسموع هو القدر املأذون به 

؛ حيث أن  حقيقة كَلم اّلل  لتدرك؛ كما أن  حقيقة صفات اّلل  ل يدركها البشر.  من اّلل    إلدراك كَلم اّلل 

وكأن  اْلديث يشي  إىل أن  حّت هذا املسموع من الن يب هو تعبي  عن كَلم اّلل  الذي ليس كمثله شيء ؛ ول 

)تنز ل عن   تغي  اْلال لكَلم اّلل   ال ذي ليس كمثله شيء إىل كَلم ت درك  حقيقته.  فكان  مرتبة كَلم اّلل  

مقروء مكتوب يسمعه البشر ويعقلوه( هو أعظم  قدر من التغيي شاءه اّلل   وأذن به فكان من أمره؛ ليكون 

 أشرف شيء يسمعه  اّلل   من أشرف خلقه. 
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و  :    اْلق ْرَءانالوحي  اّلل  أمر  من  َنا   )وََكَذِلكَ مها   َوَل   اْلِكَتاب    َما  َتْدِري  ك ْنتَ   َما   َأْمرِنَ   ِمنْ   ر وًحا  ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

(.  52( )الشورى  م ْسَتِقيم    ِصَراط    ِإىَل   لَتَ ْهِدي   َوِإَنكَ   ِعَباِدنَ   ِمنْ   َنَشاء    َمنْ   ِبهِ   هَنِْدي  ن ورًا  َجَعْلَناه    َوَلِكنْ   اإْلَِيَان  

ورضيه   اّلل   أراده  شيء  أشرف  إَن  بل  الكون اّلَل    نَ وَأذِ ل  اّلل   خلق  وهلذا   ، به  واهلداية  الوحي  هو  له   

بسماواته وأرضيه ، وخلق اْلن ة والن ار ، وخلق الثقلي ليبتليهم أيهم يؤمن بوحيه إىل رسله فيفوز ِبْلن ة ، 

( الن ار:  إىل  مآله  فيكون  يكفر  َفع    الذ ِْكَرى   فَِإنَ   َوذَكِ رْ وأيهم   ِإَل   َواإْلِْنسَ   اْلِْنَ   َخَلْقت    َوَما*    اْلم ْؤِمِنيَ   تَ ن ْ

(.  وألجل اإلستخَلف وعمارة األرض ِبلوحي خلق اّلل   السماوات الس بع 55-56( )الذارَّيت  لِيَ ْعب د ونِ 

 قَال وا  َخِليَفةً   اأْلَْرضِ   ِف   َجاِعل    ِإن ِ   لِْلَمََلِئَكةِ   رَب كَ   قَالَ   َوِإذْ )واألرضي الس بع واجملر ات بنجومها وكواكبها:  

َماءَ   َوَيْسِفك    ِفيَها  ي  ْفِسد    َمنْ   ِفيَها  َأََتَْعل   ( تَ ْعَلم ونَ   َل   َما  َأْعَلم    ِإن ِ   قَالَ   َلكَ   َون  َقدِ س    ِبَْمِدكَ   ن َسبِ ح    َوحَنْن    الدِ 

 .(  30  البقرة)

عماد حياة األمم ف اْلياة الدنيا ، وهو صم ام األمان لذا فإن  الوحي وتبليغه من قبل البشر الر سول هو  

والنجاة ف اآلخرة.  وِبلتايل ، فإن  جهر الن يب  ِبلرسالة املوحاة إليه هو أعظم عمل يقوم به خي خلق اّلل  

أنزل عليه ( أل ذي  َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلمَ من رسل وأنبياء، وخيهم وسي دهم على اإلطَلق هو نبي نا ُمم د ) 

.  فكان جهر  ُمم د )  اْلق ْرَءان ودعوت ه  به أفضل عمل يقوم   ْلق ْرَءان( ِبَصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلمَ أفضل  كتب اّلل 

هو على اإلطَلق أفضل  شيِء   اْلق ْرَءان(.  اْلهر  ِبلوحي و َصَلوات اّلَل َوَسَلم ه  َعَلْيِهمبه أفضل  رسل اّلل  )

 يتغن  به الن يب  وجيهر  به هلو أحب  إىل اّلل  من كل  شيء.  اْلق ْرَءانمر به أنبياءه ، وعليه فإن  ْساع  شاءه اّلل   وأ

َفع    َوَل )   -  َوه وَ   اْْلَقَ   قَال وا   رَب ك مْ   قَالَ   َماَذا   قَال وا  ق  ل وِِبِمْ   َعنْ   ف  ز ِعَ   ِإَذا  َحَّت   لَه    َأِذنَ   ِلَمنْ   ِإَل   ِعْنَده    الَشَفاَعة    تَ ن ْ

 (23( )سبأ  اْلَكِبي    اْلَعِلي  
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َفع  َوَل   "  تَ َعاىَل   قَالَ   َيْشَفع  َأنْ   َأَحد  جَيْرَتِئ  َل   وَِكِْبََِّيئِهِ   َوَجََلله   لَِعَظَمِتهِ   َأيْ   "  َله    َأِذنَ   ِلَمنْ   ِإَل   ِعْنده  الَشَفاَعة  تَ ن ْ

 "   ِبِِْذنِهِ   ِإَل   ِعْنده   َيْشَفع  اَلِذي   َذا  َمنْ   " َوَجلَ   َعزَ   قَالَ   َكَما   الَشَفاَعة   ِف   لَه    ِإْذنه  بَ ْعد   ِإَل   َشْيء   ِف   تَ َعاىَل   ِعْنده 

ًئا   َشَفاَعتهمْ   ت  ْغِن   َل   الَسَماَوات  ِف   َمَلك  ِمنْ   وََكمْ   "   َوَعََل   َجلَ   َوقَالَ   َيَشاء  ِلَمنْ   اّللَ   أيََْذن  َأنْ   بَ ْعد  ِمنْ   ِإَل   َشي ْ

 ِف   ثَ َبتَ   َوهِلََذا  "  م ْشِفق ونَ   َخْشَيته  ِمنْ   َوه مْ   ِاْرَتَضى  ِلَمنْ   ِإَل   َيْشَفع ونَ   َوَل   "   :  تَ َعاىَل   َوقَالَ   "َويَ ْرَضى

 اّللَ   ِعْند   َشِفيع  َوَأْكَِب   آَدم   َوَلد   َسيِ د   َوه وَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول   َعنْ   َوْجه   َغْي   ِمنْ   الَصِحيَحْيِ 

مْ   أيَِْت   َأنْ   ك ل همْ   اْْلَْلق  ِف   لَِيْشَفع  اْلَمْحم ود   اْلَمَقام  يَ ق وم   ِحي   أَنَه    تَ َعاىَل   ّلِلَِ   فََأْسج د   "   قَالَ   اْلَقَضاء  لَِفْصلِ   َرِب 

 َوق لْ  رَْأسك  ِاْرَفعْ  ُم ََمد َّيَ   ي  َقال ث َ  اآْلن  أ ْحِصيَها َل  ِبََحاِمد  َعَليَ   َويَ ْفَتح  يََدعِن   َأنْ  اّللَ  َشاءَ  َما  فَ َيَدعِن   تَ َعاىَل 

 قَالَ   َماَذا  قَال وا  ق  ل وِبمْ   َعنْ   ف  ز ِعَ   ِإَذا  َحَّت   "تَ َعاىَل   َوقَ ْوله   .  بَِتَماِمهِ   اْْلَِديث  "  ت َشَفع  َواْشَفعْ   ت  ْعطَهْ   َوَسلْ   ي ْسَمع

 تسمعه اّلل   لقد سبق بيان أن  قولَ   (. تفسي ابن كثي) . اْلَعَظَمة ِف   رَِفيع َمَقام  أَْيًضا  َوَهَذا "  اْْلَق   قَال وا رَب ك مْ 

 خضعان   ِبجنحتها  املَلئكة  ضربت  ،  السماء  ف  األمر  للا   قضى  إذا)  :صفوان  على  سلسلة   كأنه  املَلئكة

 اْلق   :   قال   للذي   قالوا  ؟   ربكم  قال   ماذا  :  قالوا  قلوِبم   عن  فزع   فإذا  ،  صفوان  على   سلسلة   كأنه  ،  لقوله 

 ووصف   -  بعض  فوق  بعضه   هكذا  السمع  ومسرتق  السمع،  مسرتق  فيسمعها  ،  الكبي   العلي  وهو  ،

 من  إىل   اآلخر  يلقيها   ث  ،   حتته   من  إىل  فيلقيها   الكلمة   فيسمع   -  أصابعه   بي  وبدد   ،   فحرفها  بكفه   سفيان 

 أن  قبل  ألقاها ورِبا ،  يلقيها أن قبل  الشهاب أدرك فرِبا ، الكاهن  أو الساحر  لسان على يلقيها حّت  حتته،

 بتلك  فيصدق ، وكذا كذا  ، وكذا كذا  يوم : لنا  قال قد أليس : فيقال  ، كذبة مائة  معها  فيكذب  ، يدركه

 .  (336) السماء(    من  ْسع  اليت  الكلمة 
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ِإَل َأَن   ;اأْلَْصَنام  َأْي َأَن الَشَفاَعة َل َتك ون ِمْن َأَحد َهؤ َلِء اْلَمْعب وِديَن ِمْن د ون اّلَل ِمْن اْلَمََلِئَكة َواأْلَنِْبَياء وَ 

َوه ْم ِمْن َخْشَيته  "  : َكَما قَاَل   ; اّلَل اّلَل تَ َعاىَل أيََْذن ِلأْلَنِْبَياِء َواْلَمََلِئَكة ِف الَشَفاَعة َوه ْم َعَلى َغايَة اْلَفزَع ِمنْ 

َعَلْيِهْم َكََلم اّلَل َفزِع وا  أَنَه     : َواْلَمْعَن    [  28  : اأْلَنِْبَياء    ]  " م ْشِفق وَن   ِلَما   ;ِإَذا أ ِذَن هَل ْم ِف الَشَفاَعة َوَوَرَد 

 (.القرطيب)  يَ ْقرَتِن بِِتْلَك اْْلَال ِمْن اأْلَْمر اهْلَاِئل َواْْلَْوف َأْن يَ َقع ِف تَ ْنِفيذ َما أ ِذَن هَل ْم ِفيِه تَ ْقِصي

َصَواًِب( )النبأ   َوقَالَ   الَرْْحَن    َله    َأِذنَ   َمنْ   ِإَل   يَ َتَكَلم ونَ   َل   َصفًّا  َواْلَمََلِئَكة    الر وح    يَ ق وم    يَ ْومَ ويقول سبحانه: )

38). 

 "وََكَما ثَ َبَت ِف الَصِحيح    " يَ ْوم أيَِْت َل َتَكَلم نَ ْفس ِإَل ِبِِْذنِِه    " َكَقْولِِه    "ِإَل َمْن َأِذَن لَه  الَرْْحَن   " قَ ْوله تَ َعاىَل  

َأْي َحقًّا َوِمْن اْْلَق  َل ِإلَه ِإَل اّلَل َكَما قَالَه  أَب و    " َوقَاَل َصَواًِب    "   َوقَ ْوله تَ َعاىَل   " الر س ل    " َوَل يَ َتَكَلم يَ ْومِئذ  ِإَل  

 (. ابن كثي)  .َصاِلح َوِعْكرَِمة

قَالَه    ;يَ ْعِن َحقًّا   "َوقَاَل َصَواًِب   " ِف الَشَفاَعة    " ِإَل َمْن َأِذَن لَه  الَرْْحَن    " َأْي َل َيْشَفع وَن    " َل يَ َتَكَلم وَن    "

َيْشَفع وَن ِلَمْن   :َوَرَوى الَضَحاك َعْن ِاْبن َعَباس َقاَل    . َل ِإلَه ِإَل اّلَل    :َوقَاَل أَب و َصاِلح    . الَضَحاك َوجم َاِهد  

 ; َوه َو َمْن َأَصاَب ي ِصيب ِإَصابَة    , ل َواْلِفْعل  الَسَداد ِمْن اْلَقوْ   . َوَأْصل الَصَواب    . قَاَل َل ِإلَه ِإَل اّلَل  

يب ِإَجابَة   َل   , يَ ْعِن اْلَمََلِئَكة َوالر وح اَلِذيَن قَام وا َصفًّا    "َل يَ َتَكَلم وَن    "   : َوِقيَل    .َكاْْلََواِب ِمْن َأَجاَب جيِ 

َبة َو ِإْجََلًل   َوَأهَن ْم ي  َوحِ د وَن اّلَل   , ِف الَشَفاَعة َوه ْم َقْد قَال وا َصَواًِب    " الَرْْحَن    ِإَل َمْن َأِذَن لَه    " يَ َتَكَلم وَن َهي ْ

  (337) تَ َعاىَل َوي َسبِ ح ونَه   
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 اْلَقْول   ِمنْ   َوالَصَواب   .  اّللَ   ِإَل   ِإلَه   َل   :  قَالَ   }  َصَواِبً   َوقَالَ   الَرْْحَن   َله    َأِذنَ   َمنْ   ِإَل   { :  قَ ْوله   ِف   ِعْكرَِمة   َعنْ 

 ,   َصفًّا   َواْلَمََلِئَكة   الر وح  يَ ق وم   يَ ْوم   يَ َتَكَلم ونَ   َل   َأهَن مْ   َخْلقه   َعنْ  َأْخَِبَ   ِذْكره   تَ َعاىَل  اّللَ   ِإنَ   :   ي  َقال   َأنْ   :   َذِلكَ   ِف 

ه مْ   َله    َأِذنَ   َمنْ   ِإَل   ,  ِكَتابه  ِف   خي ِِْبنَ   ملَْ   ِإذْ   َأْخَِبَ   َكَما  ي  َقال  َأنْ   فَاْلَواِجب  ,   َصَواِبً   َوقَالَ   ,  الَرْْحَن    اْلَكََلم  ِف   ِمن ْ

 . (الطِبي)  مجَِيعه   ُم َْتِمل   َوالظَاِهر  ,   الَصَواب  أَنْ َواع   ِمنْ   نَ ْوًعا  ِبَذِلكَ   َعَن  أَنَه    ,   َرس وله   ِلَسان  َعَلى  َوَل 

 والستماع   واإلطَلق  اإلِبحة   ِبعن   اإلذن

"   للنيب "    ذر   أب   وعند ,    لألكثر   كذا (    لنيب   أذن   ما: )   قوله ):    البخاري   صحيح  بشرح   الباري   فتح   ف   جاء

 صلى   ُممد  نبينا  املراد  أن  وتوهم   للعهد  ظنها  من  ووهم,    للجنس  فهي  ُمفوظه   كانت  فإن,    الَلم  بزَّيدة

 كذا  (  يتغن أن: )  قوله  .  ذلك على وشرحه,  وسلم  عليه  للا صلى للنيب أذن ما:   فقال  وسلم عليه للا

 اْلوزي   ابن   وزعم "    أن"    بدون  فيه   البخاري   شيخ   بكي  بن  ُيي   عن   آخر  وجه  من   نعيم   أبو  وأخرجه,    هلم

 بعضهم  ظن  فرِبا   ِبملعن  يروون   كانوا  ألهنم   الرواة  بعض   من  وهم   إثباِتا  وأن"    أن "    حذف   الصواب  أن

 الذال  وسكون   اهلمزة  بكسر  اإلذن   من  لكان"    أن "    بلفظ   كان   لو  اْلديث  ألن   اْلطأ  ف   فوقع   املساواة

 أذن   وقوله,    الستماع  وهو  بفتحتي  األذن  من  هو   وإَنا  هنا  مرادا  ذلك  وليس,    واإلطَلق  اإلِبحة  ِبعن

 اإلطَلق   بي   مشرتك   املضارع   ف   وكذا   املاضي   ف   كسرة   ث   بفتحة   أذن   لفظ  أن   واْلاصل,    استمع   أي

 أردت   وإن,    سكون  ث   بكسرة  فاملصدر   اإلطَلق   أردت  فإن ,    ِبملد  آذن  أذنت  تقول ,    والستماع 

 بل   ِبنكر  اْلوزي  ابن   أنكره  ما  فليس  كله   ذلك  ومع:    قلت    . إخل(, ...  338)   بفتحتي  فاملصدر   الستماع 
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 واألمر  ذلك  على  اْلث  املراد  ِبن  عياض  ووجهها  كذلك   أخرى   رواية  ف  مسلم  عند  وقع  وقد ,    موجه  هو

 (   .  به

(.  لفظ أذن بفتحة ث  ما َأِذَن للا  لشيء  ما َأِذَن لنيب   : )َأِذَن  ويبدو جلي اً أَن الوارد ف غالب الكتب هو  

كسرة ف املاضي وكذا ف املضارع مشرتك بي اإلطَلق والستماع.  وِبلتايل ل جيوز َتاهل اإلطَلق: 

أن " من اإلذن بكسر اهلمزة وسكون الذال ِبعن اإلِبحة واإلطَلق.  وقوله: واْلاصل أن اْلديث بلفظ "  

 لفظ أذن بفتحة ث كسرة ف املاضي وكذا ف املضارع مشرتك بي اإلطَلق والستماع. 

 ن  اْل )  للعاملي  رْحة   الرسول    ب عث  وِبلتايل فقد استحق  الرسول إكرام اّلل  له أن جعله أفضل ُملوق.  لقد 

 ِإَل   َأْرَسْلَناكَ   َوَما)  كافة  للن اس  بعثته  وكانت(.   107  األنبياء( )ِلْلَعاَلِميَ   َرْْحَةً   ِإَل   َأْرَسْلَناكَ   َوَما(: )واإلنس

: وسَلم  عليه   للا    صَلى  النيبَ   وقال(.   28  سبأ ( )يَ ْعَلم ونَ   َل   الَناسِ   َأْكثَ رَ   َوَلِكنَ   َونَِذيًرا  َبِشيًا  ِللَناسِ   َكافَةً 

 .  (339)   ( عامةً   الناسِ   إىل   وب ِعثت  )

 اّلل     .  وأكرمه(340)   اْلَْوض   وصاحب  األرض    عنه  تَ ْنَشق    َمن  وَأَولَ   آدمَ   َوَلدِ   سيدَ   َجَعْله   أن  اّلل     أكرمه   لقد

 َمن  فإنَه  .    عليَ   صل وا  ثَ .    يقول    ما  مثلَ   فقولوا  املؤذِ نَ   ْسعت م    إذا: )والشفاعة  الوسيلة   صاحب  َجَعْله  أن

 
ا رجل    339 ا وَطهوروا ، فأميُّ  من  )أُعطيُت مخسوا ، َل يُعَطهنَّ أحدي قَبل  : ُنِصرُت ابلرُّعِب َمسريَة شهر  ، وُجِعَلْت يل األرُض مسجدو

ُث إىل قوِم  خاصةو ،  أُمَّت أهرََكْت  الصالُة فْلُيصلِّ ، وأُِحلَّْت يل املغامُن وَل حتَِلَّ ألحد  قَبل  ، وأُعطيُت الشفاعَة ، وكان النيبُّ يُبعَ 
،   335الصفحة أو الرقم:  -املصدر:صحيح البخاري   -وبُِعثُت إىل الناِس عامةو .( )الراوي: جابر بن عبد  احملدث:البخاري  

 حكم احملدث:]صحيح[ ( 
عن     340 تَرْنَشقُّ  َمن  أَوَُّل  فإن   آهَم  َوَلِد  سيِد  إىل  انطِلقوا  ولكن  عندي  ذاكم  ليس   : عيسى  فيقوُل  القيامِة    )...  يوَم  األرُض 

رْ    ابجلنِة فأنطلُق  فانطِلقوا إىل حُمَمَّد  فْلَيْشَفْع لكم إىل ربِّكم قال فأنطلُق ، فيأيت جربيُل ربَّ  تبارك وتعاىل فيقوُل : اْدَرْن ل  وَبشِّ
ا َقْدَر مُجُعة  مث يقوُل  ُ َعوَّ وَجلَّ : ارفْع رأَسك وُقْل ُتْسَمْع واش ا قال : فأخر  فَأِخرُّ ساجدو فْع ُتَشفَّْع قال : فأذهُب ألقَع ساجدو

َعْيِ  قال : فيفتُح  ُ علي  من الدعاِء شيئوا َل يَرْفَتْحُ  على َبَشر  فأقوُل : َأْي َربِّ َجَعْلَتين سيَد َولَ  ِد آهَم وال َفْخَر وَأوََّل  جربيُل بَضبرْ
دِّيقنَي فَيْشَفُعوَن مث    َمن تَرْنَشقُّ عن  األرُض وال َفْخَر حي أن  َلرَيِهُ  َعَلىَّ احلَْوَض َأْكثَرُر من ما بني َصْنعاَء وأَيْرَلَة مث يقاُل : اهُعوا الصِّ
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 لعبد    إَل   تنبغي  ل   اْلَنةِ   ف  منزِلة    فإهَنا.    الوسيَلةَ   يلَ   اّللََ   سلوا  ثَ .    عْشًرا  ِِبا  عليه   اّلَل    صَلى  صَلةً   عليَ   صَلى

 صاحب    .(341)   (الَشَفاعة    له    حَلتْ   الوسيلةَ   يلَ   سأل  فمن.    هو   أن   أكونَ   أن  وأرجو.    اّللَِ   عبادِ   من

 من  منها  ألخرجن   وعظميت  وكِبَّيئي  وجَليل  وعزت : )  سبحانه  يقول  حّت  رب ه  مراجعة   ي عاود  الذي   الشفاعة

 .   (343)   اْْلََنةِ   َِببَ  يَ ْفَتح   َمنْ  َأَول    َجَعْله  أن  اّلل     أكرمه  .  ولقد (342)   ( للا  إل  إله   ل  قال

 

اهُعوا  يقاَل :  ليس مع  أحدي حي  الِعصابُة والنيبُّ مع  اخلمسُة والستُة والنيبُّ  مع   النيبُّ  فَيِج ُء  األنبياَء  اهُعوا   : الشهداَء    يقاُل 
  -أراهوا أَْهِخُلوا َجنَِّت َمن كان ال يشرُك ب شيئوا قال : فيدخلوَن اجلنَة( )الراوي: أبو بكر الصديق احملدث:األلباين  فَيْشَفعوَن ِلَمن 

 ،  حكم احملدث:إسناه  حسن ( 812الصفحة أو الرقم: -املصدر:ختريج كتاب السنة
 ،  حكم احملدث:صحيح. 384و الرقم:الصفحة أ -املصدر:صحيح مسلم -الراوي: عبد  بن عمرو احملدث:مسلم  341
) إذا كان يوم القيمة ماج الناس بعضهم يف بعض ، فيأتون آهم فيقولون : اشفع لنا إىل ربك ، فيقول : لست هلا ، ولكن    342

،    عليكم إببراهيم فإن  خليل الرمحن ، فيأتون إبراهيم ، فيقول : لست هلا ، ولكن عليكم مبوسى فإن  كليم   ، فيأتون موسى
فيقول : لست هلا ، ولكن عليكم بعيسى فإن  روح   وكلمت  ، فيأتون عيسى فيقول : لست هلا ، ولكن عليكم مبحمد صلى  
  علي  وسلم ، فيأتونين ، فأقول : أان هلا ، فأستأذن على رب في ذن يل ، ويلهمين حمامد أمحد  هبا ال حتضرين اآلن ، فأمحد   

ساجدا ، فيقال : اي حممد ارفع رأسك وقل يسمع لك ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، فأقول : اي رب ،  بتلك احملامد ، وأخر ل  
أمت أمت ، فيقال : انطلق فأخرج منها من كان يف قلب  مثقال شعرية من إميان ، فأنطلق فأفعل ، مث أعوه فأمحد  بتلك احملامد  

سمع لك ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، فأقول : اي رب أمت أمت ،  مث أخر ل  ساجدا ، فيقال : اي حممد ارفع رأسك ، وقل ي
فيقال : انطلق فأخرج منها من كان يف قلب  مثقال ذرة أو خرهلة من إميان ، فأنطلق فأفعل ، مث أعوه فأمحد  بتلك احملامد مث  

قول : اي رب أمت أمت ،  أخر ل  ساجدا ، فيقال : اي حممد ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، فأ
فيقول : انطلق فأخرج من كان يف قلب  أهىن أهىن أهىن مثقال حبة خرهل من إميان فأخرج  من النار ، فأنطلق فأفعل ( . فلما  
خرجنا من عند أنس ، قلت لبعض أصحابنا : لو مرران ابحلسن ، وهو متوار يف منول أب خليفة ، فحدثنا  مبا حدثنا أنس بن  

فأتينا  فسلمنا علي  فأذن لنا ، فقلنا ل  : اي أاب سعيد ، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك ، فلم نر مثل ما حدثنا  مالك ،  
يف الشفاعة ، فقال : هي  ، فحدثنا  ابحلديث ، فانتهى إىل هرا املوضع ، فقال : هي  ، فقلنا : َل يوه لنا على هرا ، فقال :  

ن سنة ، فال أهري أنس  أم كر  أن تتكلوا ، قلنا اي أاب سعيد فحدثنا : فضحك وقال :  لقد حدثين ، وهو مجيع ، منر عشري
خلق اإلنسان عجوال ، ما ذكرت  إال وأان أريد أن أحدثكم ، حدثين كما حدثكم ب  ، وقال : ) مث أعوه الرابعة فأمحد  بتلك  

، وسل تعط  ، واشفع تشفع ، فأقول : اي رب ادرن يل   احملامد ، مث أخر ل  ساجدا ، فيقال : اي حممد ارفع رأسك ، وقل يسمع
فيمن قال ال إل  إال   ، فيقول : وعويت وجاليل وكربايد  وعظمت ألخرجن منها من قال ال إل  إال   ( . ( )الراوي: بن  

 ،  حكم احملدث:]صحيح[ ( 7510الصفحة أو الرقم: -املصدر:صحيح البخاري -مالك احملدث:البخاري 
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َعةِ  وَعَلى   قريش    بلسانِ  اْلق ْرَءان  أ نِزلَ :  التنزيل الرابع    َأْحر ف    َسب ْ

 -:  ومنها   كثية  الباب  هذا   ف  األحاديث

 بن   اْلارث  بن   الرْحن   وعبد  ،   العاص  بن  وسعيد   ،   الزبي  بن   للا   وعبد   ،  اثبت  بن  زيد  دعا  عثمان  أن)  -

 ف   اثبت  بن  وزيد  أنتم اختلفتم إذا:  الثَلثة  القرشي للرهط  عثمان  وقال ،  املصاحف ف  فنسخوها ، هشام

 .   (344) (   .ذلك  ففعلوا.    بلساهنم  نزل  فإَنا   ،  قريش   بلسان  فاكتبوه   ،   اْلق ْرَءان  من   شيء

 عليهِ   إسرافيلَ   بنبوتِهِ   فَ ق ِرنَ   سنةً   أربِعيَ   ابن    وه وَ   النبوة    عليهِ   نزَلتْ   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسولَ   أنَ )  -

 بنبوتِهِ   ق ِرنَ   سِنيَ   ثَلث    مَضتْ   فلَما  اْلق ْرَءان  ينزلْ   وملْ   الشيءَ   وَ   الكلمةَ   يعلم ه  فكانَ   سِنيَ   ثَلثَ   الَسَلم  

 ثَلث   ابن   وهو فماتَ  ِبملدينةِ  وعشًرا ِبكةَ   عشًرا  سنةً  عشرِينَ  لسانِهِ  على اْلق ْرَءان فنزلَ   الَسَلم   عليهِ  جِبيل  

 .   (345) (  سنةً   وسِتيَ 

 فقرأ  اْلطَابِ   بنِ   عمرَ   عند   كان  أنَه  جدِ ه   عن  أبيه   عن  األنصاري ِ   كعب    بنِ   الَرْحنِ   عبدِ   بنِ   للاِ   عبدِ   عن)   -

 ،  مسعود    ابن    أقرأنيها:    قال   ،  أقرأكها  من :    عمر    فقال  حي    عَّت   ليسج ن  َنه   اآلَّيتِ   رَأو ا  ما  بعدِ   من   رجل  
 

َوُرَواتُُ  اَل َ َْس هِبِْم ،    )َمْن أَْنِت فَرتَرُقوُل : َأاَن اْمَرأَةي أَتميَُّْت َعَلى أَيْرَتام  يل  :اَن َأوَُّل َمْن يَرْفَتُح اَبَب اجْلَنَِّة فَِإَذا اْمَرأَةي تُرَباِهُرين فَأَُقولُ )أَ  343
أَثَرِي ، َوحُيَْتِمُل َأْن َيُكوَن اْلُمرَاُه مبَْجُموِع اأْلَْمرَْيِن : ُسْرَعَة الدُُّخوِل ، َوُعُلوَّ اْلَمْنوَِلِة .  َوقَرْولُُ : تُرَباِهُرين َأْي لَِتْدُخَل َمِع  َأْو َتْدُخَل يف 

ْيِن َكَهاَتنْيِ  اْلِقَياَمِة : اْمرَأَةي َذاُت َمْنِصب  َومَجَال   يَرْوَم    َوَقْد َأْخرََج أَبُو َهاُوَه ِمْن َحِديِث َعْوِف ْبِن َماِلك  َرفَرَعُ  )َأاَن َواْمرَأَةي َسْفَعاُء اخْلَدَّ
اَبُب   :كفالة اليتيم   -ِكَتاب اأْلََهِب    -( .  ) فتح الباري شرح صحيح البخاري   َحَبَسْت نَرْفَسَها َعَلى يَرَتاَماَها َحيَّ َماتُوا َأْو اَبنُوا

عبد   قال حدثين  عبد   بن عبد الوهاب حدثنا (.  ويف رواية - 451ص  -،   .(  َفْضِل َمْن يَرُعوُل يَِتيموا )َأْي يُررَبِّيِ  َويرُْنِفُق َعَلْي ِ 
أان وكافل اليتيم يف اجلنة هكرا   عن النيب صلى   علي  وسلم قال  سهل بن سعد قال مسعت أب  قال حدثين العويو بن أب حازم

 وقال إبصبعي  السبابة والوسطى. 
مالك : الراوي    344 بن  البخاري  :املصدر   -  البخاري :احملدث   أنس  الرقم  -  صحيح  أو    :حكم احملدث  ،  3506  :الصفحة 

 صحيح
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 كتاب أاتك  فإذا قريش   بلسانِ  اْلق ْرَءان أنزل  للاَ  فإنَ  بعد   أَما :  مسعود   ابنِ  إىل  وكتب  ِحي   َحَّت :   عمر    فقال

 .   (346) (  والَسَلم    ،   ه َذيل    بلغةِ   ت قرِْئهم  ول   قريش    بلغةِ   الَناسَ   فأقِرئِ   هذا

  (347) (  بلساهِنم  نزلَ   اْلق ْرَءان  فإن   قريش    بلغةِ   الناسَ   أقرئْ :    مسعود    لبنِ   قالَ   أنه   اْلطابِ   بنِ   عمرَ   عن)   -

ه َما اّلَل    َرِضيَ   َعَباس    اْبنِ   َعنْ )  -. َرَأِن : )  قَالَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ  اّلَل    َصَلى  اّللَِ   َرس ولَ   َأنَ  َعن ْ  َحْرف    َعَلى   ِجِْبِيل    َأق ْ

َعةِ  ِإىَل   انْ تَ َهى   َحَّت   َأْسَتزِيد ه    َأَزلْ  فَ َلمْ  ،  على   جِبيل    أقَرأن)  :   لفظ وف    . (348) (  َأْحر ف   َسب ْ  ، فراَجعت ه  حرف 

  (349) (  أحر ف    سبعةِ   إىل  انَتهى  حّت  ،   ويَزيد ن   أسَتزيد ه  أَزلْ   فلم 

 الفرقانِ   سورة  يقرأ:    حزام    ابنِ   حكيم    بنَ   هشامَ   ْسعت  :    يقول  عنه  للا  رضي  اْلطابِ   بنَ   عمرَ   ْسعت  )  -

 حّت   أمهلت ه  ث  عليه،  أعجل  أن  وكدت  أقرنيها،  وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول    وكان  أقرؤها،  ما  غي  على

 غي   على  يقرأ  هذا  ْسعت   إن:    فقلت    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسولَ   به  فجئت    بردائِه،  لببت ه  ث  انصرف،

،.    اقرأ:    يل  قال   ث .  أنزلتْ   هكذا:    قال  فقرأ، .    اقرأ:    له  قال   ث.    أرِسله:    يل   فقال  أقرأتنيها،  ما  فقرأت 

،   سبعةِ   على  أنزل  اْلق ْرَءان  إنَ   أنزلْت،  هكذا :    فقال   (350) (  . تيَسر  ما منه  فاقرؤوا أحرف 

صَلى  للاِ   رسولِ   حياةِ   ف   الف رقانِ   سورةَ   يقَرأ    حكيم    بنَ   هشامَ   )ِْسعت    -  فاستَمعت    ،   وسَلم   عليه   للا    ِّ

 ف   أ ساِور ه   فِكدت    ،  وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسول    ي قرِئنيها  مل   كثية    حروف    على   يَقَرأ    هو   فإذا  ،   لقراءتِه
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:   قال   ؟  تَقَرأ    ِْسعت ك   اليت  السورةَ   هذه   أقَرأك  َمن :    فقلت    برِدائِه   فلبَبت ه  ،   سَلم  حّت  فتصَِبت    ،   الصَلةِ 

 قد   وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولَ   فإنَ   ،   كَذبتَ :    فقلت    ،   وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسول    أقَرأنيها

 ِْسعت    إن :  فقلت    ،  وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   إىل   أقود ه   به   فانطَلقت    ،   قَرأتَ   ما  غيِ   على   أقَرأنيها

 َّي   اقَرأْ   ،  أرِسْله: )    وسَلم  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسول    فقال  ،  ت قرِئنيها  مل  حروف    على   الف رقانِ   بسورةِ   يَقَرأ    هذا

( .   أ نزَِلتْ   كذلك: )    وسَلم  عليه   للا    صَلى   للاِ   رسول    فقال  ،   يَقَرأ    ِْسعت ه   اليت  القراءةَ   عليه   فقَرأ( .    هشام  

 كذلك: )    وسَلم   عليه   للا    صَلى  للاِ   رسول    فقال  ،   أقَرأن   اليت  القراءةَ   فقَرأت  ( .    ع َمر    َّي   اقَرأْ : )    قال  ث

 .   (351) (  .(منه تيَسر  ما فاقَرؤوا   ،   أحر ف    سبعةِ   على  أ نِزل  اْلق ْرَءان  هذا   إنَ   ،  أ نزَِلتْ 

ْعت  ) -  فاسَتَمْعت   وسَلم، عليه   للا   صَلى  للاِ  رسولِ  حياةِ  ف  الف رقانِ  سورةَ  يَقَرأ   ِحزام   بنِ  َحكيمِ  بنَ  ِهشامَ  ْسَِ

 ف   أ ساِور ه   فِكدت    وسَلم،   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسول    ي قرِئنيها  مل  كثية ،   ح روف    على   يَقَرؤها  هو  فإذا  لِقراَءتِه،

ت ه،   سَلم   حّت   فانتَظْرت ه   الصَلِة،  ْعت ك   اليت   السورةَ   هذه   أقَرأك   َمن:    فق ْلت    فلبَ ب ْ  أقَرأَنيها:    قال   ؟   َتقَرأ    ْسَِ

 أقَرَأن  ؟هو   وسَلم  عليه   للا    صَلى  للاِ   رسولَ   إن  فوللاِ   كَذْبَت،:    له   فق ْلت    وسَلم،  عليه   للا    صَلى  للاِ   رسول  

ْعت ك،   اليت  السورةَ   هذه  للِا،   رسولَ   َّي:    فق ْلت    أقود ه،   وسَلم   عليه   للا    صَلى  للاِ   رسولِ   إىل   به  فانطَلْقت    ْسَِ

ْعت    إن  هشام    َّي : )    فقال  الف رقاِن،  سورةَ   أقَرأَتن   وإنك   ت قرِئنيها،  مل   ح روف    على   الف رقانِ   سورةَ   يَقَرأ    هذا   ْسَِ

ْعت ه،  اليت  القراءةَ   فَقَرَأها( .    أقَرأءها :   قال  ث( .    أ نزَِلتْ   هكذا : )    وسَلم  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسول    فقال  ْسَِ
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ا( .    ع َمر    َّي   اقَرأء )    قال  ث ( .    أ نزَِلتْ   هكذا: )    وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسول    فقال   أقَرأَنيها،   اليت  فقَرْأِت 

،  سبعةِ  على  أ نِزلَ   اْلق ْرَءان  إن : )    وسَلم  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسول    .  (352) . (    منه  تَ َيَسرَ   ما فاقَرؤوا  ح روف 

 للا    صَلى   للاِ   رسول    وكان .    أقرؤها  ما   غيِ   على   الفرقانِ   سورةَ   يقرأ   ِحزام    بنِ   حكيمِ   بنَ   هشامَ   ْسعت  )   -

 رسولَ   به  فجئت  .    بردائِه  لَببت ه   ث.    انصرف  حّت  أمهلت ه  ث.    عليه   َأعجلَ   أن  فكدت  .    َأقرأَنيها  وسَلمَ   عليه

.  أقرْأتَنيها ما غيِ  على  الفرقانِ  سورةَ  يقرأ   هذا ْسعت   إن!  للاِ  رسولَ  َّي:  فقلت  .  وسَلمَ  عليه  للا   صَلى للاِ 

 للا    صَلى  للاِ   رسول    فقال.    يقرأ    ْسعَته   اليت  القراءةَ   اقرأِ .    َأْرِسْله "    وسَلمَ   عليه  للا    صَلى  للاِ   رسول    فقال

 على   أ نزلَ   اْلق ْرَءان  هذا   إنَ .    أ نزَِلتْ   هكذا"    فقال.    فقرأت  "    اقرأْ "    يل  قال  ث"    أ نزَِلتْ   هكذا"    وسَلمَ   عليه

 حياةِ   ف   الفرقانِ   سورةَ   يقرأ   حكيم    بنَ   هشامَ   ْسعت  :    رواية    وف " .    منه   تيَسر  ما  فاقرؤوا .    أحر ف    سبعةِ 

 حّت فتصَِبْت  .  الصَلةِ  ف  أ ساِور ه  فكدت  :  وزاد. ِبثله.   اْلديثَ  وساق .  وسَلمَ  عليه للا   صَلى للاِ  رسولِ 

 .   (353)   ( .سَلمَ 

 للا   صلى  النيب  من  ْسع   ما   غي  على  آية   فسمع   ، اْلق ْرَءان  يقرأ  رجَل   عنه  للا   رضي  اْلطاب   بن  عمر  ْسع)   -

 كذا   آية   قرأ  هذا  إن!    للاِ   رسول  َّي :    فقال  ،  وسلم  عليه  للا   صلى  النيب  إىل  عمر   به  فأتى  ،  وسلم   عليه

 (354)(  كاف  شاف  كلها  ،  أحرف  سبعة   على  اْلق ْرَءان  أنزل:    وسلم  عليه  للا  صلى   للاِ   رسول   فقال  ،  وكذا

. 
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ه م    ،  أ مِ يِ يَ   أ َمة    إىل  ب ِعْثت    إن ِ   ،   جِبئيل    َّي   فقال   جِبيلَ   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول    لَِقيَ )  -  ،   الَعج وز    ِمن ْ

 على  أ ْنِزلَ   اْلق ْرَءان  ِإنَ   ُممد   َّي :    قال   ،   قط    كتاِبً   يَ ْقَرأْ   ملْ   الذي   والرجل    ،  واْلَارِيَة    ،   والغ َلم    ،   الَكبي    والَشْيخ  

 .  (355) (  َأْحر ف    سبَعةِ 

 منهم   ،   أ مِ يي   أمة    إىل  ب عثت    إن :    فقال   ،   املراءِ   أحجارِ   عند   جِبيلَ   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسول    لِقيَ )  -

  ( 356) (  أحرف    سبعةِ   على   اْلق ْرَءان  فْليقرءوا:    جِبيل    فقال   ،   والعجوز    ،   العاِسي  والشيخ    ،   واْلادم    ،   الغَلم  

. 

 العجوز   منهم  أميي  أمة  إىل  بعثت   إن   جِبئيل  َّي  فقال   جِبئيل   وسلم   عليه  للا  صلى  للا   رسول  لقي)  -

 سبعة  على   أنزل  اْلق ْرَءان  إن   ُممد   َّي   قال  قط   كتاِب  يقرأ   مل   الذي   والرجل  واْلارية  والغَلم   الكبي   والشيخ

 .  (357) (  أحرف

 أن   أيمر ك   وتعاىل   تبارك  للاَ   إنَ :    فقال   ِغفار    بن  أضاةِ   عند   وهو   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   النيبَ   جِبيل    أتى )  -

 .  (358) (  قرأ  كما   فهو  حرًفا  منها قرأ فمن  ،  أحرف    سبعةِ  على  اْلق ْرَءان  أَمتك   ت قِرئَ 
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 منهم   ؛   أ مِ يِ يَ   أ َمة    إىل  ب ِعْثتِ   إن !    جِبيل    َّي :    فقال  جِبيَل،  -  وسَلم  عليهِ   للا    صَلى  -  للاِ   رسول    لَِقيَ )  -

 اْلق ْرَءان  إن !    ُم ََمد    َّي:    قال   َقط ،   كتاِبً   يقرأْ   مل   الذي  والرجل    واْلارية ،  والغَلم ،   الكبي ،  والشيخ    العجوز ،

 .  (359) (  َأْحر ف    سبعةِ   على   أ ْنِزلَ 

 العجوز    منهم    أمِ يِ يَ   أَمة    إىل  بعثت    إن ِ   جِبيل    َّي  فقالَ   جِبيلَ   وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   رسول    لِقيَ )  -

 سبعةِ   على   أ نزلَ   اْلق ْرَءان  إن   ُمَمد    َّي   قالَ   قط    كتاِبً   يقرأ   مل   اَلذي   والَرجل    واْلارية    والغَلم    الكبي    والَشيخ  

 .  (360) (  كاف    شاف    إَل   منها ليسَ   رواية    وف   أحرف  

َرإِ   َأنِ   إيَلَ   َأْرَسلَ   وتعاىل  تبارك   رب  إنَ   أ َب    َّي)  -  ،   أ َميِت   على   َهوِ نْ   َأنْ :    إليه  فَرَدْدت    ،  حرف    على  اْلق ْرَءان  اق ْ

َرْأه    َأنِ   الثانيةَ   إيَلَ   فَأْرَسل َرْأه    َأنِ :    الثالثةَ   إيَلَ   فَأْرَسلَ   ،  أ َميِت   على  َهوِ نْ   َأنْ   إليه  فَرَدْدت    ،  َحْرَفْيِ   على  اق ْ  اق ْ

َعةِ  على   أِل َميِت  اْغِفرْ  اللهم  ، أِل َميِت  اْغِفرْ  اللهم :  فقلت   ، َتْسأَل ِنيها مسألة   َرَدْدَِتا َرَدة   بكل ِ  ولكَ  ، َأْحر ف   َسب ْ

 .  (361) (  إبراهيم    حّت ،  ك ل هم   اْلَْلق    فيه   إيَلَ  يَ ْرَغب    ليوم    الثالثةَ   وَأَخْرت    ،

َعةِ   على  اْلق ْرَءان  أ ْنِزلَ   إنه  أ َب    َّي )  -  .   (362) (  كاف    شاف    ك ل هم   ،  َأْحر ف    َسب ْ

 على   ق لْ :    معي  الذي  املََلك    فقال  ؟  َحْرَفْيِ   أو  حرف    على:    يل  فقيل  ،  اْلق ْرَءان  أ ْقرِْئت    إن:    أ َب    َّي)  -

 ، ثَلثة   على :  ق لْ  معي الذي  املََلك   فقال ؟  ثَلثة   أو  َحْرَفْيِ  على:   يل  فقيل  ،  َحْرَفْيِ  على :   قلت   ،  َحْرَفْيِ 
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َعةَ   بَ َلغَ   حّت:    ثَلثة    على :    قلت    عليًما   ْسيًعا:    قلتَ   إن  ،  كاف    شاف    إل   منها  ليس:    قال  ث   ،  َأْحر ف    َسب ْ

 .(363) ( بَعَذاب    رْحة   آيةَ  أو  ،   برْحة    عذاب   آيةَ  خَتِْتم  مل   ما  ،   حكيًما   عزيًزا:   قلتَ   وإن  ،

 خيالف    يقرؤ ها  رجَلً   ْسعت    إذ  جالس    املسجدِ   ف  أن   فبينا   سورةً   وسلم  عليه  للا  صلى   اّللَِ   رسول    أقرأن)  -

 حَّت   تفارقن  لَ :  فقلت  .  وسلم  عليه  للا  صلى   اّللَِ   رسول  :  فقالَ   الس ورَة؟   هِذهِ   عَلَمكَ   من:  لَه    فقلت    قراءت

 اَليت  الس ورةِ   ف   قراءت  خالفَ   هذا  إنَ   اّللَِ   رسولَ   َّي :  فقلت    فأتيت ه    وسلم   عليه   للا   صلى   اّللَِ   رسولَ   َنتَ 

ا.    أب    َّي  اقرأ :  وسلم  عليه  للا   صلى   اّللَِ   رسول    فقالَ .    عَلمتن   عليه   للا   صلى   اّللَِ   رسول    يل  فقالَ   فقرأِت 

 رسول    قالَ   ثَ .  أحسنتَ :  اّللَِ   رسول    لَه    فقالَ   قراءت  فخالفَ   فقرأَ   اقرأ، :  للَرجلِ   قالَ   ثَ .  أحسنتَ :  وسلم

 .   (364) (  كاف    شاف    كل هنَ   أحرف    سبعةِ   على اْلق ْرَءان  أنزلَ   إنَه    أب    َّي:  اّللَِ 

 عند كان  وسَلمَ  عليه   للا   صَلى   النيبَ  أنَ ) :  مسلم  رواية  ف  اْلال وتغي   واْلعل  التنز ل هذا  يكون ما  وأوضح

.   حرف    على  اْلق ْرَءان  أ َمَتك  ت قرِأَ   أن  أيمرك   للاَ   إنَ :    فقال.    السَلم    عليه  جِبيل    فأاته  قال.    ِغفار    بن  أضاةِ 

 أن   أيمرك   للاَ   إنَ :    فقال.    الثانيةَ   أاته   ث " .    ذلك  ت طيق    ل  أ َميت  وإنَ .    ومغفرتَه   معافاتَه   للاَ   أسأل"    فقال

 جاءه  ث" .    ذلك   تطيق   ل   أ َميت  وإنَ .    ومغفرتَه  معافاتِه  للاَ   أسأل"    فقال .    حرَفي  على   اْلق ْرَءان  أَمَتك  ت قرأ

.   ومغفرتَه  معافاتَه  للاَ   أسأل"    فقال.    أحرف    ثَلثةِ   على  اْلق ْرَءان  أَمَتك  ت قرأ  أن  أيمرك  للاَ   إنَ :    فقال  الثالثةَ 
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 أحرف   سبعةِ  على  اْلق ْرَءان أَمَتك  ت قرئ  أن  أيمر ك  للاَ   إنَ :  فقال  الرابعةَ  جاءه  ث" .    ذلك ت طيق ل  أَميت  وإنَ 

ا.    (. 365) (  .  أصابوا  فقد ،  عليه  قرءوا  حرف    فأَي 

ت ها :    هذا  قال  ،   اْلق ْرَءان  من  آية    ف   اختلفا  رجَلْي   )أنَ   -  وقال   ،   وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   من  تلَقي ْ

ت ها:    هذا  ي قرأ    اْلق ْرَءان  : فقال   وسَلم   عليه   للا    صَلى  الَنيبَ   فسأل  ،  وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   من  تلَقي ْ

 .   (366) (  كفر    اْلق ْرَءان  ف   مراءً   فإنَ   ،  اْلق ْرَءان  ف   مت اروا فَل  ،   أحر ف    سبعةِ   على 

 الَرجل ،  قرأ  ما  بغيِ   ،  وكذا   كذا  هي   إََنا  العاصِ   ابنَ   يعن  عمر و  فقال   ،  اْلق ْرَءان  من   آيةً   قرأ  رجًَل   أنَ )  -

 وسَلم  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسولِ   إىل  فخرجا  ،   وسَلم  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسول    أقرأنيها   هكذا:    الَرجل    فقال

 أحر ف   سبعةِ  على نزل اْلق ْرَءان هذا  إنَ :  وسَلم عليه  للا   صَلى   للاِ  رسول   فقال  ، له ذلك فذكرا ، أتياه حَّت 

 .   (367) (  ك فر    فيه   ِمراءً  فإنَ   ،   اْلق ْرَءان  ف مت اروا  فَل  ،   أصبتم   قرأت  ذلك  فأي    ،

 للا    صَلى   للاِ   رسول  :    قال  ؟  أقرَأَكها  َمنْ :    فقال  ،  اْلق ْرَءان  من   آيةً   يقرأ    رجًَل   العاصِ   بن    عمرو  ْسع)  -

 صَلى  للاِ   رسولِ   إىل فذهَبا !    هذا   غيِ  على  وسَلمَ  عليهِ  للا    صَلى   للاِ   رسول    أقرأَنيها  فقد :    قال   ،   وسَلمَ   عليهِ 

 وسَلمَ  عليهِ  للا   صَلى   للاِ  رسول   قال  ،  قرَأها ث  ،  وكذا  كذا آية   للاِ  رسولَ  َّي  أحد مها فقال  ،  وسَلمَ  عليهِ   للا  

 أيل :    فقال  ،   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسولِ   على  فقرَأها  للاِ   رسولَ   َّي:    اآلخر    فقال  ،  أ نزِلتْ   هكذا:  
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 على أ نِزلَ  اْلق ْرَءان هذا  إنَ  وسَلمَ  عليهِ  للا    صَلى للاِ   رسول   فقال ، أ نزِلتْ  هكذا:   قال ؟  للاِ  رسولَ  َّي هكذا

 . (368) (  كفر    فيه  امِلراءَ   فإنَ  فيه  مت ار وا  ول   أحسنت م  قرأت    ذلك  فأيَ   َأحر ف    سبعةِ 

 للنيب ِ   ذلك   فذكرا   ،   وكذا  كذا  هي   إَنا   عمرو   له    فقال  اْلق ْرَءان  من  آيةً   قرأ   رجًَل   أنَ   العاصِ   بنِ   عمرو   عن)   -

ت م   قرأت   ذلك   فأي   ،   أحرف    سبعةِ   على  نزل  اْلق ْرَءان  هذا   إنَ :    فقال   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   مت اروا   فَل   ،   أصب ْ

 .  (369) (  فيهِ 

 .   (370) (  أصبتَ   قرأتَ   أيها  ،   أحرف    سبعةِ   على   اْلق ْرَءان  أ نزل)  -

 . (371) (  أصْبتَ   قرْأتَ   أيَها  أحر ف    سبَعةِ   على  اْلق ْرَءان  نزلَ )  -

 . (372) (  أجزأك   قرأتَ   أيَها  أحر ف    سبعةِ   على   اْلق ْرَءان  أ نِزل)  -

 َجِهْلت مْ   وما  به   فاعمل وا  ع لِ ْمت مْ   فما   مرات    ثَلثَ   كفر    اْلق ْرَءان  ف   املراء    أحرف    سبعةِ   على  اْلق ْرَءان  نزل)  -

 .   (373) (  رحيًما  غفورًا  حكيًما   عليًما  أحرف    سبَعةِ   على  اْلق ْرَءان  أ نِزلَ   روايَة    وف   عاِلِمهِ  إىل  فرد وه    منه 
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 .   (374) (  رحيم غفور  ،   حكيم  عليم   ،   أحرف  سبعة   على   اْلق ْرَءان  أنزل)  -

 منه    جِهلت م  وما  بهِ   فاعَملوا  منه    عرفت م  ما  ثَلاثً   كفر    اْلق ْرَءان  ف   وامِلراء    أحرف    سبعةِ   على   اْلق ْرَءان  نزلَ )  -

 .   (375) (  عاِلِمهِ  إىل  فرد وه  

 .  (376) (  ك ْفر    اْلق ْرَءان  ف   ومراء    أحرف    سبعةِ   على  اْلق ْرَءان  )أ نِزلَ   -

 وما   ،  بِهِ   فاعملوا  منه    عرفت مْ   ما  -  ثَلاثً   قاهلا-  ك فر    اْلق ْرَءان  ف   وامِلراء    ،  أحرف    سبعةِ   على   اْلق ْرَءان  نزلَ )  -

 .   (377) ( عامِلهِ   إىل   فرد وه    منه    َجِهْلت م 

 وما  ،   فاعَملوا  منه    عرفت مْ   فما  مَرات    ثَلثَ   كفر    اْلق ْرَءان  ف   املراء    ،  أحرف    سبعةِ   على  اْلق ْرَءان نزلَ )  -

 .   (378)( عاِلِمهِ   إىل   فرد وه    منه    َجِهْلت م 

( مطلع  حد   ولكل   ،   حد   حرف   ولكل   ،   وبطن  ظهر  منها  حرف   لكل   ،   أحرف  سبعة   على   اْلق ْرَءان  أنزل )  -

(379)   . 
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 ، وبطن    ظهر    منها  آية    لكل ِ   ،  ف  أحر    سبعةِ   على   اْلق ْرَءان  أ نِزل:    وسَلم  عليه   للا    صَلى  للاِ   رسول    قال)  -

 .   (380) (  وَمطَلع    حد    ولكل   

 ف   قال   أحِسب ه    الرجل    َيْستَ ْلِقيَ   أنْ   وهَنَى   وبطن    ظهر    منها  آيَة    ِلك ل ِ   أحر فِ   سبعةِ   على   اْلق ْرَءان  أ نِزلَ )  -

 .  (381) (  وَظْهر    بْطن    منها حرف    ِلك ل ِ  عنَده    روايَة    وف  األخَرى  على  رجَلْيهِ   إحدى  ويضعَ   املسجدِ 

 .   (382) (  أحر ف    سبعةِ   على   اْلق ْرَءان  أ نِزل)  -

 سبعةِ   إىل  انتهى  حّت  ،  فيزيد ن  ،  اْسَتزِيد ه  أزلْ   فلم   ،  فراجعته   ،   حْرف    على  اْلق ْرَءان  جِبيل    أقرَأن)  -

 .  (383) (  أْحر ف  

ا  ،   أحرف    سبعةِ   على  اْلق ْرَءان  اقرؤوا )  - ت م  قرْأت    فأَي   .  (384) (  ك ْفر   فيه  امِلراءَ   فإنَ   ،   فيه   مت اروا  ل  و   ،   أصب ْ

 .  (385) (  كاف    شاف    كل ها ،   أحرف    سبعةِ   على  ،   أبواب    سبعةِ  من   اْلق ْرَءان  أ ْنِزلَ )  -

َعةِ   ِمنْ  [   اْلق ْرَءان  أ نِزلَ )  -  .   (386) (  كاف    شاف    كلِ ها  َأْحر ف    سبَعةِ   على [   أبواب    َسب ْ
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 .   (387) (  أحر ف    سبعةِ   على  اْلق ْرَءان  نزل)  -

،  َسبعةِ  ِمن   اْلق ْرَءان  أ نِزلَ )  - ،   َسبعةِ   على أبواب   .   (388) (  كاف    شاف    كل ها  أحر ف 

 .  (389) (  كاف   شاف    كل    أْحر ف    سْبعةِ   على اْلق ْرَءان  أقرأَ   أنْ   أ ِمْرت  )  -

 مل   إن:    القومِ   من   رجل    فقال  عليه  فدخْلنا  املصاحفِ   ف  مسعود    ابنَ   يعن  للاِ   عبدِ   إىل  فزِع  فيمن   فزعت  )  -

 سبعةِ  على أبواب    سبعةِ   من  نبيِ كم   على  أ نزل  اْلق ْرَءان  إنَ :    قال   اْلِب    هذا  راَعنا حي   ِجْئنا   ولكنا   زائرين  َنِتك

 .  (390) (  واحد    حرف   على واحد    ِبب   من  ينزل    كان  األَولَ   الكتابَ   وإنَ   أحر ف  

 على  أبواب    سبَعةِ   من  اْلق ْرَءان   نزلَ   و   ،   اِحد    و   َحْرف    على   ،   اِحد    و   ِبب    من  يَ ْنِزل    األول    الكتاب    كان )  -

 و   ،  َحَلله    فََأِحل وا  ،  َأْمثَال    و   ،  م َتَشابِه    و  ،   ُم َْكم    و  ،  حرام    و  ،   َحَلل    و:    أِمر    و  ،  زَِجر  :    َأْحر ف    سبَعةِ 

َعلوا  و   ،   َحَراَمه    َحر ِم وا  ِيت مْ   َعَما   انْ َتهوا   و   ،   بهِ   أ ِمْرت ْ   ما  اف ْ  و  ،   ِب ْحَكِمهِ   اْعَملوا  و   ،   ِبَِْمثَالِه   اْعَتِِب وا  و   ،   عنه    هن 

 .   (391)( "  رَب ِنا  ِعْندِ   من ك ل    بهِ   آَمَنا : "  قولوا  و   ،   ِب َتَشاِِبهِ   آِمن وا

 
رجالر  حكرم احملردث:  ، : 7/157الصرفحة أو الررقم - جممرع الووادرد :املصردر  -اهليثمر :احملردث جبرلمعراذ برن  :الرراوي  386

 ثقات
 متواتر :حكم احملدث  ، :  2/173الصفحة أو الرقم  -تدريب الراوي: املصدر  -السيوط :احملدث : -الراوي  387
 حسن :حكم احملدث ، : 2725الصفحة أو الرقم  -الصغرياجلامع : املصدر  -السيوط :احملدث معاذ بن جبل :الراوي  388
 :حكرم احملردث ، :  1374الصرفحة أو الررقم  -صرحيح اجلرامع: املصردر  -األلبراين:احملردث عبرد  برن مسرعوه :الرراوي  389

 صحيح
 :حكرم احملردث ، : 2/134الصرفحة أو الررقم   -السلسرلة الصرحيحة: املصردر  -األلبراين:احملردث فلفلرة اجلعفر  :الرراوي  390

 إسناه  جيد موصول
 :حكرم احملردث ، :  587الصرفحة أو الررقم  -السلسلة الصرحيحة: املصدر  -األلباين:احملدث عبد  بن مسعوه :الراوي  391

 حسن جبموع الطرق



 309 

 اْلرفِ   على  نقرؤ ها  كنا  قالت{    اْلو ْسَطى   الَصَلةِ }    َوَجلَ   َعزَ   للاِ   قولِ   عن  عنها  للا    رضيَ   عائشةَ   عن)   -

 َوَصَلَةِ   اْلو ْسَطى  َوالَصَلَةِ   الَصَلَواتِ   َعَلى  َحاِفظ وا}    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسولِ   عهدِ   على   األولِ 

 (.392( ) }  قَانِِتيَ  هللِ   َوق وم وا   اْلَعْصرِ 

َعةِ   ِِبأْلَْحر فِ   اْلم َرادِ   ِِبأْلَْحر فِ   اْلم َرادِ   ِف   اْلع َلَماء    اْختَ َلفَ :  (393)   اْلامع  تفسيه   ف  القرطيب  يقول:    الَسب ْ

َعةِ  َها  القرطيب  وذكر   ،  اْلَبْسيِت    ِحَبانِ   ْبن    ُم ََمد    َحاتِ    أَب و  ذََكَرَها  قَ ْوًل   َوَثََلِثيَ   مَخَْسة    َعَلى   الَسب ْ  ،   مَخَْسةَ   ِمن ْ

َوال    أربعة   هنا منها  وأثبت  -: َأق ْ

َنةَ   ْبنِ   َكس ْفَيانَ   اْلِعْلمِ   َأْهلِ   َأْكثَ ر    َعَلْيهِ   اَلِذي  َوه وَ   -  اأْلََول  )  َوالَطَحاِوي ِ   َوالَطَِبَي ِ   َوْهب    ْبنِ   اّللَِ   َوَعْبدِ   ع يَ ي ْ

َعة    اْلم َرادَ   َأنَ :    َوَغْيِِهمْ  َْتِلَفة    ِِبَْلَفاظ    اْلم تَ َقارِبَةِ   اْلَمَعاِن   ِمنَ   َأْوج ه    َسب ْ  قَالَ .    َوَهل مَ   َوتَ َعالَ   َأْقِبلْ   حَنْوَ   ،   ُم 

 - َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَل   َصَلى  -  الَنيب ِ  ِإىَل  ِجِْبِيل   َجاءَ  :  قَالَ   َبْكَرةَ  َأِب  َحِديث   َذِلكَ   ِف  ذ ِكرَ  َما  َوأَْبَي   : الَطَحاِوي  

َرأْ   فَ َقالَ  َرأْ :    فَ َقالَ ;    اْسَتزِْده    :  ِميَكائِيل    فَ َقالَ ;    َحْرف    َعَلى  اق ْ  ،   اْسَتزِْده    :  ِميَكائِيل    فَ َقالَ ;    َحْرَفْيِ   َعَلى   اق ْ

َعةِ   ِإىَل   بَ َلغَ   َحَّت  َرأْ :    فَ َقالَ ;    َأْحر ف    َسب ْ ،  آِبيَةِ   َرْْحَة    آيَةَ   خَتِْلطَ   َأنْ   ِإَل   َكاف    َشاف    َفك ل    اق ْ  آيَةَ   َأوْ   َعَذاب 

 َعنْ   جنَِيح    َأِب   اْبنِ   َعنِ   َوْرقَاء    َوَرَوى   .  َوَعجِ لْ   َوَأْسرِعْ   َواْذَهبْ   َوَأْقِبلْ   َوتَ َعالَ   َهل مَ   حَنْوِ   َعَلى ;    َرْْحَة    آِبيَةِ   َعَذاب  

 آَمن وا  لَِلِذينِ [ :    13: اْْلَِديدِ   [  اْنظ ر ونَ   آَمن وا  لَِلِذينَ :  يَ ْقَرأ    َكانَ   أَنَه    َكْعب    ْبنِ  أ َب ِ   َعنْ  َعَباس   اْبنِ   َعنِ  جم َاِهد  

ْسَنادِ   َوِِبََذا  .  اْرق  ب ونَ   آَمن وا  لَِلِذينِ   ،  َأخِ ر ونَ   آَمن وا  لَِلِذينِ   ،  َأْمِهل ونَ  َلَما:   يَ ْقَرأ    َكانَ   أَنَه    أ َب     َعنْ   اإْلِ  هَل مْ   َأَضاءَ   ك 
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 اأْلَْحر ف    َهِذهِ   ِإََنَا :    الز ْهِري    قَالَ   َوم ْسِلم    اْلب َخاِري ِ   َوِف   ،   ِفيهِ   َسَعْوا   ،   ِفيهِ   َمر وا [ :    20:    اْلبَ َقَرةِ   [  ِفيهِ   َمَشْوا 

  .  َحَرام    َوَل  َحََلل    ِف  خَيَْتِلف    لَْيسَ   اْلَواِحدِ   اأْلَْمرِ   ِف 

 أِلَهَن مْ   ،  ل َغاِِتِمْ   َغْيِ   َعَلى   اْلق ْرآنِ   َأْخذِ   َعنْ   لَِعْجزِِهمْ   اْْل ر وفِ   ِف   لِلَناسِ   الَسَعة    َكاَنتِ   ِإََنَا  :  الَطَحاِوي    قَالَ 

ه مْ  اْلَقِليلَ  ِإَل  َيْكت ب   َل  أ مِ يِ يَ  َكان وا  الل َغاتِ  ِمنَ   َغْيَِها ِإىَل  يَ َتَحَولَ  َأنْ  ل َغة   ِذي ك ل ِ  َعَلى  َيش ق   َكانَ  فَ َلَما;  ِمن ْ

 َكانَ    ]   53:  ص   [  ِإذْ   اأْلَْلَفاظِ   اْخِتََلفِ   ِف   هَل مْ   فَ و سِ عَ   ،   َعِظيَمة    ِبََشَقة    ِإَل   لَه    يَ تَ َهَيأْ   ملَْ   َذِلكَ   رَامَ   َوَلوْ ;  

ه مْ   َكث  رَ   َحَّت   َكَذِلكَ   َفَكانَ   ،  م تَ َفًقا  اْلَمْعَن   اّلَل    َصَلى  -  اّللَِ   َرس ولِ   ِلَسانِ   ِإىَل   ل َغاِت  مْ   َوَعاَدتْ   َيْكت ب    َمنْ   ِمن ْ

 َعْبدِ   اْبن    قَالَ .    ِبََِلِفَها  يَ ْقَرء وا  َأنْ   ِحيَنِئذ    َيَسْعه مْ   فَ َلمْ   ،   أَْلَفاِظهِ   حَتَف ظِ   َعَلى  ِبَذِلكَ   فَ َقِدر وا   ،   -  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ 

َعةَ   تِْلكَ   َأنَ   ِِبََذا  فَ َبانَ   :  اْلَِب ِ   اْرتَ َفَعتْ   ث َ   ،   َذِلكَ   ِإىَل   َدَعتْ   ِلَضر ورَة    َخاص     َوْقت    ِف   َكانَ   ِإََنَا  اأْلَْحر فَ   الَسب ْ

َعةِ   َهِذهِ   ح ْكم    فَاْرتَ َفعَ   الَضر ورَة    تِْلكَ    .  َواِحد    َحْرف    َعَلى  اْلق ْرآن    بِهِ   ي  ْقَرأ    َما  َوَعادَ   ،  اأْلَْحر فِ   الَسب ْ

 َفِقيلَ   اْلق ْرآنَ   َأق رِْئت    ِإن ِ   أ َب    َّيَ   - :  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   -  اّللَِ   َرس ول    يل   قَالَ :    قَالَ   أ َب     َعنْ   َداو دَ   أَب و  َرَوى

 فَ َقالَ   َثََلثَة    َأوْ   َحْرَفْيِ   َعَلى   يل   َفِقيلَ   َحْرَفْيِ   َعَلى  ق لْ   َمِعي   اَلِذي   اْلَمَلك    فَ َقالَ   َحْرَفْيِ   َأوْ   َحْرف    َعَلى   يل 

َعةَ   بَ َلغَ   َحَّت   َثََلثَة    َعَلى  ق لْ :    َمِعي   اَلِذي   اْلَمَلك   َها   لَْيسَ :    قَالَ   ث َ   َأْحر ف    َسب ْ  ق  ْلتَ   ِإنْ   َكاف    َشاف    ِإَل   ِمن ْ

يًعا   َهَذا   حَنْوَ  قَاِسم    ْبن   اَثِبت    َوَأْسَندَ  . بَِعَذاب   َرْْحَة   آيَةَ   َأوْ  ِبَرْْحَة   َعَذاب    آيَةَ   خَتِْلطْ  ملَْ   َما  َحِكيًما َعزِيًزا َعِليًما ْسَِ

 قَالَ .    حَنَْوه    َمْسع ود    اْبنِ   َكََلمِ   ِمنْ   َوذََكرَ   ،   -  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  -  الَنيب ِ   َعنِ   ه َريْ َرةَ   َأِب   َعنْ   اْْلَِديثِ 

لَ   -  أ َب     َحِديثَ   ي رِيد    -  الرِ َوايَة    َهِذهِ   ثَ بَ َتتْ   َوِإَذا  :  الطَيِ بِ   اْبن    اْلَقاِضي  ن ِسخَ   ث َ   م ْطَلًقا  َكانَ   َهَذا  َأنَ   َعَلى  ْحِ 

ل وا  َأنْ   لِلَناسِ   جَي وز    َفََل   ، َاِلف    َأوْ   َمْعَناه    ي  َواِفق    ُمَا بَِغْيِهِ   َمْوِضع    ِف   تَ َعاىَل   ّلِلَِ   اْْسًا  ي  َبدِ    .  خي 
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 َرس ولَ   أِلَنَ   ،  َونَِزارََها  ََيَنَ َها;    ك لِ َها  اْلَعَربِ   ل َغاتِ   ِمنْ   اْلق ْرَءان  ِف   ل َغات    َسْبع    ِهيَ :    قَ ْوم    قَالَ   -  الثَاِن   اْلَقْول  

ًئا  جَيَْهلْ   ملَْ   - َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   -  اّللَِ  َها َشي ْ  ِف  َيك ونَ   َأنْ   َمْعَناه    َولَْيسَ ;    اْلَكِلمِ   َجَواِمعَ   أ وِتَ   َقدْ  وََكانَ   ،   ِمن ْ

َعةَ   اْلَواِحدِ   اْْلَْرفِ   َوبَ ْعض ه    ،  ق  َرْيش    بِل َغةِ   فَ بَ ْعض ه    ،  اْلق ْرَءان  ِف   م تَ َفر َِقة    الَسْبعَ   الل َغاتِ   َهِذهِ   َوَلِكنَ   ،   َأْوج ه    َسب ْ

 ق ِرئَ   َقدْ   َما  اْلق ْرَءان  ِف   َأنَ   َعَلى   :  اْْلَطَاِب    قَالَ   .  اْلَيَمنِ   بِل َغةِ   َوبَ ْعض ه    ،  َهَواِزنَ   بِل َغةِ   َوبَ ْعض ه    ،  ه َذْيل    بِل َغةِ 

َعةِ   [  َويَ ْلَعبْ   يَ ْرَتعْ   َغًدا  َمَعَنا  َأْرِسْله  :   َوقَ ْول ه  [ .    60:    اْلَمائَِدةِ   [  الطَاغ وتَ   َوَعَبدَ :   قَ ْول ه    َوه وَ   ،   َأْوج ه    ِبَسب ْ

َعةِ   َعَلى   أ ْنِزلَ   بَ ْعَضه    َأنَ   ِإىَل   يَْذَهب    َكأَنَه    ،  و ج وًها  َوذََكَرَها[    12:    ي وس فَ   َهَذا  َوِإىَل .    ك َله    َل   َأْحر ف    َسب ْ

َعةِ   َعَلى  أ ْنِزلَ   اْلق ْرآنَ   ِبَِنَ   -  اْلَقْولِ   َسََلم    ْبن    اْلَقاِسم    ع بَ ْيد    أَب و  َذَهبَ   -  ل َغات    َسْبعِ   َعَلى   ،  َأْحر ف    َسب ْ

 َحِديثَ   َوذََكرَ   ،  بَ ْعض    ِمنْ   ِفيَها  َحظًّا  َوَأْكثَ ر    ِِبَا  َأْسَعد    اأْلَْحَياءِ   َوبَ ْعض  :  ع بَ ْيد    أَب و  قَالَ   .  َعِطَيةَ   اْبن    َواْخَتارَه  

 فَاْكت  ب وه    َوزَْيد    أَنْ ت مْ   اْختَ َلْفت مْ   َما:    اْلَمَصاِحفَ   َيْكت  ب وا  َأنْ   َأَمَره مْ   ِحيَ   هَل مْ   قَالَ   ع ْثَمانَ   َأنَ   أََنس    َعنْ   ِشَهاب    اْبنِ 

 ;  اْلَكْعَبْيِ   بِل َغةِ   اْلق ْرآن    نَ َزلَ :    قَالَ   َعَباس    اْبنِ   َحِديثَ   َوذََكرَ   اْلب َخاِري    ذََكَره  .    بِل غَِتِهمْ   نَ َزلَ   فَِإنَه    ،  ق  َرْيش    بِل َغةِ 

 َأنَ   يَ ْعِن   :  ع بَ ْيدَ   أَب و  قَالَ   .  َواِحَدة    الَدارَ   أِلَنَ :    قَالَ   ؟   َذِلكَ   وََكْيفَ :    ِقيلَ   .  خ َزاَعةَ   وََكْعبِ   ق  َرْيش    َكْعبِ 

  .  بِل غَِتِهمْ  فََأَخذ وا  ق  َرْيش    ِجيَان    خ َزاَعةَ 

 ،   َوَأْكثَ َره    م ْعَظَمه    ي رِيد    ،   ق  َرْيش    بِِلَسانِ   نَ َزلَ   فَِإنَه    ع ْثَمانَ   قَ ْولِ   َمْعَن :    َعْنه    اّلَل    َرِضيَ   الطَيِ بِ   اْبن    اْلَقاِضي  قَالَ 

 ِخََلف    ِهيَ   َوح ر وف    َكِلَمات    ِفيهِ   ِإذْ   ،  فَ َقطْ   ق  َرْيش    بِل َغةِ   م نَ َزل    ِبَِْسرِهِ   اْلق ْرَءان  َأنَ   َعَلى  قَاِطَعة    َدَللَة    تَ ق مْ   َوملَْ 

 َعَلى   يَد ل   َوَهَذا  ق  َرِشيًّا؛ يَ ق لْ  َوملَْ [  3:  اْلز ْخر فِ  [  َعَربِيًّا  ق  ْرآنً  َجَعْلَناه   ِإنَ :  تَ َعاىَل  اّلَل   قَالَ  َوَقدْ  ،  ق  َرْيش   ل َغةِ 

 أَنَه    َكَما  ،   َغْيَِها  د ونَ   اْلَعَربِ   ِمنَ   ق  َرْيًشا   َأرَادَ   َأنَه  :    يَ ق ولَ   َأنْ   أِلََحد    َولَْيسَ   ،  اْلَعَربِ   ِلَسانِ   جبَِميعِ   م نَ َزل    أَنَه  
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 َهِذهِ   مجَِيعَ   يَ تَ َناَول    اْلَعَربِ   اْسمَ   أِلَنَ   ؛   م َضرَ  د ونَ   رَبِيَعةَ   َأوْ   ،   َقْحطَانَ   د ونَ   َعْدَننَ  ل َغةَ   َأرَادَ :    يَ ق ولَ   َأنْ   لَه    لَْيسَ 

  .  َواِحًدا   تَ َناو ًل   اْلَقَباِئلِ 

 اأْلَْغَلِب،  ِف   ِعْنِدي   َمْعَناه    ق  َرْيش    بِل َغةِ   نَ َزلَ   اْلق ْرآنَ   ِإنَ   قَالَ   َمنْ   قَ ْول    :  اْلَِب ِ   َعْبدِ   اْبن    َوقَالَ    ]   54  : ص   [

 َِتِْمز    َل   َوق  َرْيش    َوحَنِْوَها،  اهْلََمَزاتِ   حَتِْقيقِ   ِمنْ   اْلِقَراَءاتِ   َصِحيحِ   ِف   َمْوج وَدة    ق  َرْيش    ل َغةِ   َغْيَ   أِلَنَ ;    َأْعَلم    َواّلَل  

َعةِ   َعَلى   اْلق ْرَءان  أ ْنِزلَ   -  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   -  الَنيب ِ   قَ ْولِ   َمْعَن   :  َعِطَيةَ   اْبن    َوقَالَ .    ِفيهِ   َأيْ   َأْحر ف    َسب ْ

 ،  ه َذْيل    بِِعَبارَةِ   َوَمَرةً   ،   ق  َرْيش    بِِعَبارَةِ   َمَرةً   ِفيهِ   اْلَمْعَن   َعنِ   فَ ي  َعِبِ     ،   اْلق ْرَءان   نَ َزلَ   مج َْلِتَها   بِل َغةِ   قَ َباِئلَ   َسْبعِ   ِعَبارَة  

 ابْ َتَدأَ   :  ق  َرْيش    ِعْندَ   َمْعَناه  "    َفَطرَ "    َأنَ   تَ َرى   َأَل   ،  الَلْفظِ   ِف   َواأْلَْوَجزِ   اأْلَْفَصحِ   ِبََسبِ   َذِلكَ   بَِغْيِ   َوَمَرةً 

َا َأنَ .  َأَحد مه َا فَ َقالَ   ،  بِْئر   ِف   َأْعَرابَِيانِ  ِإلَْيهِ  اْخَتَصمَ  َحَّت  ؛ َعَباس    ِلْبنِ  تَ َتِجهْ  فَ َلمْ  اْلق ْرآنِ  ِف  َفَجاَءتْ  ;  َفَطْرِت 

 َوَغْيَِها [    14:    اأْلَنْ َعامِ   [  َواأْلَْرضِ   الَسَماَواتِ   فَاِطرِ :   تَ َعاىَل   قَ ْولِهِ   َمْوِضعَ   ِحيَنِئذ    فَ َفِهْمت    :  َعَباس    اْبن    قَالَ 

نَ َنا  اف َْتحْ   رَبَ َنا:   تَ َعاىَل   قَ ْوِلهِ   َمْعَن   َأْدِري  ك ْنت    َما :    أَْيًضا  َوقَالَ .   [   89:    اأْلَْعَرافِ   [  ِِبْْلَق ِ   قَ ْوِمَنا   َوَبْيَ   بَ ي ْ

ْعت    َحَّت   اْْلَطَابِ   ْبن    ع َمر    قَالَ   وََكَذِلكَ .    أ َحاِكْمكَ   َأيْ ;    أ فَاحِتْكَ   تَ َعالَ :    ِلَزْوِجَها  تَ ق ول    يَِزنَ   ِذي   بِْنتَ   ْسَِ

 وََكَذِلكَ .    هَل مْ   تَ نَ ق ص    َعَلى   َأيْ [    47:    الَنْحلِ   [  خَتَو ف    َعَلى  أيَْخ َذه مْ   َأوْ :   تَ َعاىَل   قَ ْوِلهِ   َمْعَن   يَ ْفَهم    َل   وََكانَ 

عَ   ِإذْ   َماِلك    ْبنِ   لِق ْطَبةَ   اتَ َفقَ  :   ق  [  َِبِسَقات    َوالَنْخلَ :   الَصََلةِ   ِف   يَ ْقَرأ    -  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  -  الَنيبَ   ْسَِ

  . اأْلَْمِثَلةِ   ِمنَ  َذِلكَ   َغْيِ  ِإىَل   اْلَفْجرِ   َصََلةِ  ِف  اْلِقَراَءةِ   َِببِ   ِف   م ْسِلم   ذََكَره    ]  10

 نَ َزلَ   :  ع ْثَمانَ   بَِقْولِ   َواْجَتَمع وا   ،   قَ ْوم    قَالَه    ;  م َضرَ   ِف   َتك ون    ِإََنَا   الَسْبعَ   الل َغاتِ   َهِذهِ   َأنَ :    الثَاِلث    اْلَقْول  

َها  َيك ونَ   َأنْ   َجائِز  :    َوقَال وا  ،  م َضرَ   بِل َغةِ   اْلق ْرَءان َها  ،  لِق َرْيش    ِمن ْ َها  ،  ِلِكَنانَةَ   َوِمن ْ َها  ،  أِلََسد    َوِمن ْ  ،   هِل َذْيل    َوِمن ْ

َها  َها  ،   لِتَ ْيم    َوِمن ْ َها   ،   ِلَضَبةَ   َوِمن ْ  َهِذهِ   َعَلى   ل َغات    َسْبعَ   َتْستَ ْوِعب    م َضرَ   قَ َباِئل    َهِذهِ :    قَال وا   ;  لَِقْيس    َوِمن ْ
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ب    َمْسع ود    اْبن    َكانَ   َوَقدْ ;    اْلَمَراِتبِ   َأنْ   آَخر ونَ   َوأَْنَكرَ   .  م َضرَ   ِمنْ   اْلَمَصاِحفَ   َيْكت  ب ونَ   اَلِذينَ   َيك ونَ   َأنْ   ُيِ 

َلَها  َتك ونَ   َومَتَْتَمةِ   قَ ْيس    َكْشَكَشةِ   ِمْثلَ   ،   ِِبَا   اْلق ْرَءان  ي  ْقَرأَ   َأنْ   جَي وز    َل   َشَواذ    م َضرَ   ِف :    َوقَال وا  ،   م َضرَ   ِمنْ   ك 

:   َمْرميََ [  َسِرَّيًّ   حَتَْتكِ   رَب كِ   َجَعلَ   ِف   فَ يَ ق ول ونَ   ،  ِشيًنا  اْلم َؤَنثِ   َكافَ   جَيَْعل ونَ   َفِإهَن مْ   قَ ْيس    َكْشَكَشة    فَأََما  ;  مَتِيم  

 قَال وا .   َأْكَيات  :    َأْكَياس    َوِف   ،   الَنات  :    الَناسِ   ِف  فَ يَ ق ول ونَ   مَتِيم    مَتَْتَمة    َوَأَما ;    َسرَّيًّ  حَتَْتشِ   رَب شِ   َجَعلَ [ :    24

  . َشْيء    ِفيَها  الَسَلفِ   َعنِ   ُي َْفظ   َوَل  ،  ِِبَا  اْلق ْرَءان  َعنِ  يَ ْرَغب    ل َغات    َوَهِذهِ :  

ًنا  اهْلَْمَزةِ   ِإْبَدال    َأَما:    آَخر ونَ   َوقَالَ   َوَقدْ   اْلف َصَحاِء،  َعنِ   َفَمْشه ور    بَ ْعض    ِمنْ   بَ ْعض َها  اْْلَْلقِ   ح ر وفِ   َوِإْبَدال    َعي ْ

  :  الر َمةِ   ِذي   َوبَِقْولِ   ؛  َداو دَ   أَب و  ذََكَرَها ;    ِحي    َعَّت   لََيْسج ن  َنه  : َمْسع ود   اْبنِ   ِبِقَراَءةِ   َواْحَتج وا  ، اْْلَِلة    ِبهِ   قَ َرأَ 

َناكِ  َناَها فَ َعي ْ  طَاِئلِ   َغْي   َعنَ َها ِإَل   َوَلْون كِ   ِجيد َها  َوِجيد كِ   َعي ْ

  .  َأهَنَا  ِإَل   ي رِيد  

:   قَالَ   الطَيِ بِ   اْبن    اْلَقاِضي   حَنَْوه    َوَحَكى  ،   اْلع َلَماءِ   بَ ْعضِ   َعنْ   الَدَلِئلِ   َصاِحب    َحَكاه    َما:    الَراِبع    اْلَقْول  

َا  اْلِقَراَءةِ   ِف   اِلْخِتََلفِ   و ج وهَ   َتَدبَ ْرت   ًعا  فَ َوَجْدِت  َها :    َسب ْ  ،   ص ورَت ه    َوَل   َمْعَناه    يَ ز ول    َوَل   ،  َحرََكت ه    تَ تَ َغَي    َما  ِمن ْ

َها.    َوَيِضيقَ   َصْدِري   َوَيِضيق    ،  َوَأْطَهرَ   َلك مْ   َأْطَهر    ه نَ :   َمْثلَ   ]   55  :ص   [  َويَ تَ َغَي    ص ورَت ه    تَ تَ َغَي    َل   َما  َوِمن ْ

ْعَرابِ   َمْعَناه   َها.    َوَِبَعدَ [    19:    َسَبإ    [  َأْسَفارِنَ   َبْيَ   َِبِعدْ   رَبَ َنا :   ِمْثلَ   ،  ِِبإْلِ َقى   َما  َوِمن ْ  َمْعَناه    َويَ تَ َغَي    ص ورَت ه    تَ ب ْ

َها.    َونَ ْنش ر َها  ن  ْنِشز َها:    قَ ْولِهِ   ِمْثلَ   ،  اْْل ر وفِ   ِِبْخِتََلفِ  َقى  ص ورَت ه    تَ تَ َغَي    َما  َوِمن ْ  َكاْلِعْهنِ :   َمْعَناه    َويَ ب ْ

ف وشِ  ف وشِ   وََكالص وفِ   اْلَمن ْ َها.    اْلَمن ْ .   َمْنض ود    َوطَل ع    ،  َمْنض ود    َوطَْلح  :   ِمْثلَ   ،  َوَمْعَناه    ص ورَت ه    تَ تَ َغَي    َما  َوِمن ْ

َها َها .    ِِبْلَمْوتِ   اْْلَق ِ   َسْكَرة    َوَجاَءتْ   ِِبْْلَق ِ   اْلَمْوتِ   َسْكَرة    َوَجاَءتْ :   َكَقْولِهِ   َوالَتْأِخيِ   ِِبلتَ ْقِدميِ   َوِمن ْ  َوِمن ْ
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 أَبَ َواه    وََكانَ   َكاِفًرا   َفَكانَ   اْلغ ََلم    َوَأَما:    َوقَ ْول ه    ،   أ نْ َثى  نَ ْعَجةً   َوِتْسع ونَ   ِتْسع  :    قَ ْوِلهِ   ِمْثلَ   ،   َوالن  ْقَصانِ   ِِبلز ََِّيَدةِ 

 .(  رَِحيم    َغف ور    هَل نَ   ِإْكَراِهِهنَ   بَ ْعدِ   ِمنْ  اّللََ   فَِإنَ :    َوقَ ْول ه    ،   م ْؤِمَنْيِ 

 ( النزول  مفر قا وف م ْهلة)  منج مانزوله :  التنزيل اْلامس  

تيب.  والت نزل  النزول  ف م ْهلة  قول سبحانه وتعاىل : ؛ كما ف والت نزيل  أيضاً الرت 

(   تَ ْرتِيًَل   َورَتَ ْلَناه    ف  َؤاَدكَ   بِهِ   لِن  ثَ بِ تَ   َكَذِلكَ   َواِحَدةً   مج َْلةً   اْلق ْرَءان  َعَلْيهِ   ن  زِ لَ   َلْوَل   َكَفر وا  اَلِذينَ   َوقَالَ )  -

 .   (32  الفرقان)

َناه    َوق  ْرآنً )  -  (106  اإلسراء( )تَ ْنزِيًَل   َونَ َزْلَناه    م ْكث   َعَلى  الَناسِ   َعَلى   لِتَ ْقَرَأه    فَ َرق ْ

)  (394)   كثي   ابن  يقول  َثََلث   ِف   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى   اّللَ   َرس ول  ِإىَل   اْلَوقَاِئع  َعَلى  م َنَجًما  م َفَرقًا  نَ َزلَ : 

َناه    قَ َرأَ  أَنَه   أَْيًضا َعَباس  ِاْبن  َوَعنْ . َعَباس ِاْبن َعنْ   ِعْكرَِمة  قَالَه   َسَنة َوِعْشرِينَ   آيَة  آيَة  أَنْ َزْلَناه   َأيْ  ِِبلَتْشِديدِ   فَ َرق ْ

ل وه    الَناس  لِت  بَ لِ غه    َأيْ "    الَناس  َعَلى   لِتَ ْقَرأه  : "    قَالَ   َوهِلََذا   م َفَسًرا  م بَ يَ ًنا  َأيْ "    م ْكث  َعَلى "    َأيْ   َعَلْيِهمْ   َوتَ ت ْ

ًئا  َأيْ "    تَ ْنزِيًَل   َونَ َزْلَناه  "    َمْهل  (. َشْيء  بَ ْعد   َشي ْ

 وسلم   عليه  للا   صلى  للا  رسول  على  نزل  لقد .   واحدة  دفعة  ينزل  ومل  ؛  مفرقاً   نزل   أنه  منجماً   نزوله  ومعن

 َكَفر وا   اَلِذينَ   َوقَالَ (:  ذلك  سبب   عن  املشركون   سأل   ومل ا .   واألحداث  الوقائع  حسب   نزل   وبعض ه   ،   جمز ءاً 

)َواِحَدة  مج َْلةً   اْلق ْرآن    َعَلْيهِ   ن  زِ لَ   َلْول "  للا  أجاِبم   السيوطي  قال  ، (  32  الفرقان(   أنزلناه   أي"  كذلك:  

 أثبت    كان  حادثة  كل  ف   يتجدد  كان  إذا  الوحي  فإن  قلبك،  به  لنقوي   أي"  فؤادك  به  لنثبت "  مفرقاً   كذلك

م د  ِبلر سول  عناية   وأشد   وللقلب،  ِبلقلب   كثرة   مع   الر سالة   وِبذه  ِبّلل    الثقة   وتتعاظم  الطمأنينة   ى وتتنام.   ُم 

 
 94، ص  3تفسري ابن كثري: ج  394
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 تسهيل   منجماً   إنزاله  حكم   ومن .   العبارات  عنه  تعجز   ما  وهو  مدى؛  أقصاها  فتبلغ  إليه؛  امللك   نزول

 .ووقائع  أمور  عن   ي سأل  ما جواب  فيه  وألن واملنسوخ،  الناسخ   منه وأن    حفظه، 

تيب:  التنزيل السادس    توقيفي   والسور  لَّلَّيت   الرت 

َفْصل   هنا  وأنقل  تيب.   الرت  معانيه  من  : كتاب  من   مأخوذ    وهو  تَ ْوِقيِفي ،   اآْلََّيتِ   تَ ْرتِيبَ   َأنَ   ف  والت نزيل  

; الفضل أبو السيوطي بكر  أب بن الرْحن عبد  الدين  جَلل:  ملؤلفه (; اجملمع. ط) اْلق ْرَءان علوم  ف  اإلتقان

 -:  (395)   يةاْلق ْرَءان  الدراسات  مركز:  احملقق 

َهةَ   َل   ،تَ ْوِقيِفي    اآْلََّيتِ   تَ ْرتِيبَ   َأنَ   َعَلى  اْلم رَتَاِدَفة    َوالن ص وص    اإْلِمْجَاع  "  َغْي    فَ نَ َقَله  :  اإْلِمْجَاع    َأَما   .َذِلكَ   ِف   ش ب ْ

ه م    َواِحد ، َْهاِن،  ِف   الَزرَْكِشي    ِمن ْ  س َورَِها  ِف   اآْلََّيتِ   تَ ْرتِيب  :  َوِعَبارَت ه    م َناَسَباتِِه،   ِف   الز َبْيِ   ْبن    َجْعَفرِ   َوأَب و  اْلِب 

 َعَلْيهِ   يَد ل    وُمَا  .انْ تَ َهى.  اْلم ْسِلِميَ   َبْيَ   َهَذا  ِف   ِخََلف    َغْيِ   ِمنْ   َوَأْمرِهِ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  بِتَ ْوِقيِفهِ   َواِقع  

 للا    صَلى   للاِ   رسول    فقال   الرقاعِ   منَ   اْلق ْرَءان  نؤلِ ف    وسَلمَ   علْيهِ   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   ِعندَ   )ك َنا   :زَْيد    َحِديث  

( علْيها  أجنَحَتها  ِبسطة    الرْحنِ   مَلئكةَ   ألن   قال  للاِ   رسولَ   َّي   ذلك   ألي     فقْلنا  للشامِ   طوب   وسَلمَ   علْيهِ 

(396). 

 
395 http://www.al-
eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84
%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D
8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D
8%A2%D9%86%20(%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D9%
86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/i936&d1183091&n17&c&p1 

  :، خالصة حكم احملدث  3954الصفحة أو الرقم    -صحيح الرتمري :املصدر  -األلباين   :زيد بن اثبت احملدث :الراوي 396
 صحيح

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20(%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/i936&d1183091&n17&c&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20(%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/i936&d1183091&n17&c&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20(%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/i936&d1183091&n17&c&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20(%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/i936&d1183091&n17&c&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20(%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/i936&d1183091&n17&c&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20(%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/i936&d1183091&n17&c&p1
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َها ِْمِذي ،  َداو َد،  َوأَب و  َأْْحَد ،   َأْخَرَجه    َما:  َوِمن ْ  ق  ْلت  ) :  قَالَ   َعَباس    اْبنِ   َعنِ   َواْْلَاِكم ،   ِحَبانَ   َواْبن    َوالَنَساِئي ،   َوالرتِ 

 فَ َقَرنْ ت مْ   اْلِمِئَي،   ِمنَ   َوِهيَ   بَ َراَءة    َوِإىَل   اْلَمثَاِن،   ِمنَ   َوِهيَ   اأْلَنْ َفالِ   ِإىَل   َعَمْدت ْ   َأنْ   َعَلى   َْحََلك مْ   َما :  لِع ْثَمانَ 

نَ ه َما نَ ه َما َتْكت  ب وا َوملَْ  بَ ي ْ  َكانَ :  ع ْثَمان   فَ َقالَ  .الط َواِل؟ الَسْبعِ  ِف   َوَوَضْعت م وَها الَرِحيمِ  الَرْْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ  َسْطرَ  بَ ي ْ

 َمنْ   بَ ْعضَ   َدَعا  الَشْيء    َعَلْيهِ   نَ َزلَ   ِإَذا  َفَكانَ   اْلَعَدِد،  َذات    الس ورَة    َعَلْيهِ   تَ ْنِزل    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  اّللَِ   َرس ول  

،  َكانَ   َما  َأَواِئلِ  ِمنْ   اأْلَنْ َفال   وََكاَنتِ  وََكَذا َكَذا ِفيَها ي ْذَكر   اَليِت  الس ورَةِ  ِف   اآْلََّيتِ  َهؤ َلءِ   َضع وا: فَ يَ ق ول   َيْكت ب 

َها،   َأهَنَا   َفظَنَ ْنت    ِبِقَصِتَها،  َشِبيَهةً   ِقَصت  َها  وََكاَنتْ   ن  ز وًل،   اْلق ْرَءان  آِخرِ   ِمنْ   بَ َراَءة    وََكاَنتْ   ِِبْلَمِديَنِة،   نَ َزلَ   ِمن ْ

ْ   َوملَْ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرس ول    فَ ق ِبضَ  َها،   َأهَنَا  لََنا   ي  َبيِ  نَ ه َما   قَ َرْنت    َذِلكَ   َأْجلِ   َفِمنْ   ِمن ْ  َأْكت بْ   َوملَْ   بَ ي ْ

نَ ه َما   .(397)   (الط َوالِ   الَسْبعِ   ِف   َوَوَضْعت  َها  الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ   اّللَِ   ِبْسمِ   َسْطرَ   بَ ي ْ

َها  َصَلى  اّللَِ   َرس ولِ   ِعْندَ   َجاِلًسا  ك ْنت    :قَالَ   اْلَعاِص،  َأِب   ْبنِ   ع ْثَمانَ   َعنْ   َحَسن    ِبِِْسَناد    َأْْحَد    َأْخَرَجه    َما:  َوِمن ْ

 اْلَمْوِضعَ   َهَذا   اآْليَةَ   َهِذهِ   َأَضعَ   َأنْ   فَأََمَرِن   ِجِْبِيل ،   َأاَتِن :  قَالَ   ث َ   َصَوبَه ،   ث َ   بَِبَصرِهِ   َشَخصَ   ِإذْ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل  

ْحَسانِ   ِِبْلَعْدلِ  أيَْم ر    اّللََ   ِإنَ )الس ورَة  َهِذهِ   ِمنْ   .آِخرَِها  ِإىَل [  90:  الَنْحل( )اْلق ْرَب   ِذي   َوِإيَتاءِ   َواإْلِ

 
خالصة حكم  ،   3086الصفحة أو الرقم    -سنن الرتمري: املصدر - الرتمري : احملدثون  عثمان بن عفان :الراوي   397

  ؛  اثبت   :خالصة حكم احملدث ،  2/445الصفحة أو الرقم    -أحكام القرآن: املصدر - ابن العرب ؛  صحيح حسن  :احملدث
  ابن حجر العسقالين إسناه  جيد قوي؛   :خالصة حكم احملدث ،  72الصفحة أو الرقم   -فضادل القرآن : املصدر  - ابن كثري

   -خنب االفكار: املصدر - العيين؛ حسن  :خالصة حكم احملدث،  1/44الصفحة أو الرقم    -موافقة اخلرب اخلرب: املصدر -
 إسناه  صحيح  :خالصة حكم احملدث،  3/583الصفحة أو الرقم 
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 ِبألرضِ   يَ ْلَزقَ   أنْ   كادَ   حّت   صَوبَه    ث   ببصرِهِ   شخ صَ   إذْ   جالًسا  وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   عندَ   كنت  )

 أيَْم ر    للاَ   إنَ   السورةِ   هذه  من  املوضعِ   ِبذا  اآليةَ   هذه  أضعَ   أن  فأمَرن  جِبيل    أاتن  قال  ببصرِه  وشخ صَ   قال

ْحَسانِ   ِِبْلَعْدلِ  َهى  اْلق ْرَب   ِذي   َوِإيَتاءِ   َواإْلِ  .(398( ) َتذََكر ون  َلَعَلك مْ   يَِعظ ك مْ   َواْلبَ ْغيِ   َواْلم ْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ   َعنِ  َويَ ن ْ

َها  َواَلِذينَ    {:    البقرةِ   ف   اليت  اآلية    هذه  لعثمانَ   ق  ْلت  ) :  قَالَ   الز َبْيِ   اْبنِ   َعنِ   اْلب َخاِري ،   َأْخَرَجه    َما:  َوِمن ْ

:   قال ؟  َتكت  ب ها   فِلمَ  األخَرى،   اآلية    نسَخْتها   قد { .    ِإْخَراج    َغْيَ  -  قوله   إىل   -  َأْزَواًجا  َويََذر ونَ   ِمْنك مْ   ي  تَ َوفَ ْونَ 

 .  (399) (  .  مكانِه   من  منه  شيًئا أ َغيِ     ل  أخي،   ابنَ   َّي   َتَدع ها

َها  :   اْلَكََللَةِ   َعنْ  ع َمر سؤال  رواَّيت   َوِمن ْ

 عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول    فقال  ؟   الكَللةِ   عن  وسَلم  عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسولَ   سأل  اْلطابِ   بنَ   عمرَ   أنَ )

 ِف   ي  ْفِتيك مْ   للا    ق لِ ,  َيْستَ ْفت وَنكَ ]    النساءِ   آخرِ   من   الصيفِ   ف  نزلت  اليت  اآلية    ذلك   من   يكفيكَ :    وسَلم

 .(400( ) ] َهَلكَ  اْمر ؤ    ِإنِ ,    اْلَكََللَةِ 

 الَكََلَلةِ   عن   سألت ه    ُما  أكثرَ   شيء    عن   وسَلم  عليه   للا    صَلى  للا   رسولَ   سألت    ما :  عنه  للا    رضي  ع َمر    قالَ )

 .(401( ) النساءِ   سورةِ   آخرِ   ف   اليت  الصيفِ   آية   تكفيكَ :  وقال صدِري ف ِبْصَبِعهِ   طََعنَ   حّت

َها   الكهفِ   سورةِ  أولِ   ف اأْلََحاِديث    َوِمن ْ
 

، خالصة حكم   7/51الصفحة أو الرقم   -جممع الووادد :املصدر  -اهليثم   :عثمان بن أب العاص احملدث :الراوي 398
 إسناه  حسن  :احملدث

، خالصة حكم   4530الصفحة أو الرقم    -صحيح البخاري :املصدر -البخاري  :عبد  بن الوبري احملدث  :الراوي 399
 ]صحيح[ احملدث:  

، خالصة   5/183الصفحة أو الرقم   -التمهيد  :املصدر  -ابن عبدالرب  :أسلم موىل عمر بن اخلطاب احملدث :الراوي 400
 صحيح   :حكم احملدث

، خالصة   1/99الصفحة أو الرقم    -مسند أمحد :املصدر  -أمحد شاكر  :معدان بن أب طلحة اليعمري احملدث :الراوي 401
 إسناه  صحيح   :حكم احملدث
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 عْشرَ   قَ َرأَ   َمنْ : )لَْفظ    َوِف     (.402( ) الَدَجالِ   من   ع ِصمَ   ،  الكهفِ   سورةِ   أولِ   من  آَّيت    عشرَ   حِفظ  من )  

 .(403( ) األواِخر    العشر    روايَة    وف  الدجالِ   فتَنةِ  ِمنَ   ع ِصمَ   الَكْهفِ   سورَةِ   آِخرِ   ِمنْ  آَّيت  

َها  : اْلبَ َقَرةِ   س ورَةِ  َخَواتِيمِ   ِف  اأْلََحاِديث    َوِمن ْ

 فحَرم املسجِد، ف  فَتَله نَ  سلم عليه للا  صَلى للاِ   رسول   خَرج البقرِة، سورةِ  من  األواِخر   اآلَّيت   أ نزَِلتِ  )ملا

 (.404( ) اْلمرِ   ف   التجارةَ 

 سورةِ   منَ   األواخرَ   الَثَلثَ   اآلَّيتِ   يقرأَ   أن  قبلَ   ينام    يعقل    أحًدا  أرى   كنت    ما   قالَ   عْنه    اّلَل    رِضيَ   علي     عن)

 (.405( ) البقرةِ 

 َكس ورَةِ   :َعِديَدة    ِلس َور    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  ِقَراَءتِهِ   ِمنْ   ثَ َبتَ   َما:  ِإمْجَاًل   َذِلكَ   َعَلى   الَدالَةِ   الن ص وصِ   َوِمنَ 

 َقدْ )   .اْلَمْغِربِ   ِف   قَ َرَأَها  أَنَه    اْلب َخاِري ِ   َصِحيحِ   ِف   َواأْلَْعَرافِ    .ح َذيْ َفةَ   َحِديثِ   ِف   َوالنِ َساءِ   ِعْمَرانَ   َوآلِ   اْلبَ َقَرةِ 

َلحَ  : َوالر وم   .  فَ رََكعَ   َسْعَلة    َأَخَذْته    َوَهار ونَ   م وَسى  ِذْكر    َجاءَ   ِإَذا  َحَّت   الص ْبِح،  ِف   قَ َرَأَها  أَنَه    الَنَساِئي    َرَوى(  َأف ْ

ْنَسانِ   َعَلى   أََتى   َهلْ )   وَ (  تَ ْنزِيل    امل)وَ .   الص ْبحِ   ِف   قَ َرَأَها   أَنَه    الَطَِبَاِن    َرَوى  َكانَ   أَنَه    :الَشْيَخان  َرَوى (  اإْلِ

 ِف :  (الَرْْحَنِ )  وَ   .  اْْل ْطَبةِ   ِف   يَ ْقَرؤ َها   َكانَ   أَنَه    :م ْسِلم    َصِحيحِ   ِف (  ق) وَ .   اْْل م َعةِ   ص ْبحِ   ِف   يَ ْقَرؤ مه َا

 ِف   َوَسَجدَ   اْلك َفارِ   َعَلى  ِبََكةَ   قَ َرَأَها   :الَصِحيح  ِف :  (الَنْجمِ )  وَ   .  اْلِْن ِ   َعَلى   قَ َرَأَها   أَنَه    :َوَغْيِه  اْلم ْسَتْدَركِ 
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 ِف :  (  اْلم َناِفق ونَ )  وَ (  اْْل م َعةِ )  وَ    .  اْلِعيدِ   ِف (  ق)   َمعَ   يَ ْقَرؤ َها  َكانَ   أَنَه    م ْسِلم    ِعْندَ ( :  اْقرَتََبتْ )  وَ   .  آِخرَِها

 َصَلى   أَنَه  : َسََلم   ْبنِ   اّللَِ  َعْبدِ   َعنْ   اْلم ْسَتْدَرِك،  ِف ( : الَصف ِ )َو  . اْْل م َعةِ  َصََلةِ   ِف  ِِبَِما  يَ ْقَرأ   َكانَ  أَنَه   :م ْسِلم  

 اّلَل    َصَلى   ِقَراَءت ه    َتد ل    اْلم َفَصلِ   ِمنَ   َشَّت   س َور   َوِف    .  َخَتَمَها   َحَّت   أ ْنزَِلتْ   ِحيَ   َعَلْيِهمْ   قَ َرَأَها   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل  

َت ِب وا  الَصَحابَة    َكانَ   َوَما  تَ ْوِقيِفي    آََّيِِتَا  تَ ْرتِيبَ   َأنَ :  الَصَحابَة  ِمنَ   ِبَْشَهد    هَلَا  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ  ع وا  تَ ْرتِيًبا  ِلي   الَنيبَ   ْسَِ

َلغَ   َذِلكَ   فَ بَ َلغَ   ِخََلِفِه،   َعَلى يَ ْقَرأ    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  .التَ َوات رِ   َمب ْ

 ْبنِ   َُيَْي   َعنْ   ِإْسَحاَق،   ْبنِ   ُم ََمدِ   َطرِيقِ   ِمنْ   اْلَمَصاِحفِ   ِف   َداو دَ   َأِب   اْبن    َأْخَرَجه    َما :  َذِلكَ   َعَلى   ي ْشِكل    نَ َعمْ 

 بَ َراَءة ،   س ورَةِ   آِخرِ   ِمنْ   اآْليَ َتْيِ   ِِبَاَتْيِ   خ َزَْيَةَ   ْبن    اْْلَاِرث    أََتى:  قَالَ   أَبِيِه،   َعنْ   الز َبْيِ،   ْبنِ   اّللَِ   َعْبدِ   ْبنِ   َعَبادِ 

ْعت  ه َما  َأن ِ   َأْشَهد  :  فَ َقالَ  ت  ه َما،  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  اّللَِ   َرس ولِ   ِمنْ   ْسَِ  لََقدْ   َأْشَهد    َوَأنَ :  ع َمر    فَ َقالَ   َوَوَعي ْ

ْعت  ه َما  فََأْْلِق وَها   اْلق ْرآِن،   ِمنَ  س ورَة    آِخرَ   فَاْنظ ر وا ِحَدة ،  َعَلى  س ورَةً   َْلََعْلت  َها   آََّيت   َثََلثَ   َكاَنتْ   َلوْ :  قَالَ   ث َ .  ْسَِ

 .آِخرَِها ِف 

 ملَْ   َأهَن مْ   َعَلى   َتد ل    اأْلَْخَبارِ   َوَسائِر    ِِبْجِتَهاِدِهْم،   الس َورِ   آََّيتِ   ي  َؤل ِف ونَ   َكان وا  َأهَن مْ   َهَذا  ظَاِهر  :  َحَجر    اْبن    قَالَ 

ًئا   يَ ْفَعل وا   اْلَعالَِيِة،  َأِب   َطرِيقِ   ِمنْ   -أَْيًضا  -َداو دَ   َأِب   اْبن    َأْخَرَجه    َما   ي  َعاِرض ه  :  ق  ْلت     .بِتَ ْوِقيف    ِإَل   َذِلكَ   ِمنْ   َشي ْ

 اّلَل    َصَرفَ   اْنَصَرف وا  ث َ : )بَ َراَءة    س ورَةِ   ِف   اَليِت   اآْليَةِ   ِإىَل   انْ تَ َهْوا  فَ َلَما  ،اْلق ْرَءان  مَجَع وا   َأهَن مْ   َكْعب    ْبنِ   أ َب ِ   َعنْ 

 َصَلى   اّللَِ   َرس ولَ   ِإنَ :  أ َب    فَ َقالَ .  أ ْنِزلَ   َما  آِخر    َهَذا  َأنَ   ظَن وا(  127:  التَ ْوبَة( )يَ ْفَقه ونَ   َل   قَ ْوم    ِبَِهَن مْ   ق  ل وَِب مْ 

َرَأِن   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    .الس ورَة  آِخرِ   ِإىَل [  129  -128:  التَ ْوبَة[ }َرس ول    َجاءَك مْ   لََقدْ { آيَ َتْيِ   َهَذا بَ ْعدَ   َأق ْ

 َأَولِ   ِف   ِبَذِلكَ   أيَْم رْ   َوملَْ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   الَنيب ِ   ِمنَ   ِِبَْمر    الس َورِ   ِف   اآْلََّيتِ   تَ ْرتِيب  :  َوَغْي ه    َمكِ ي    َوقَالَ 

،  َأْمر    اآْلََّيتِ   تَ ْرتِيب  :  اَلنِْتَصار  ِف  َبْكر    أَب و  اْلَقاِضي   َوقَالَ    .َبْسَمَلة    ِبََل   ت رَِكتْ   بَ َراَءة    فَ َقدْ   َلزِم ،   َوح ْكم   َواِجب 
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 -اْلق ْرَءان  مجَِيعَ   َأنَ   ِإلَْيهِ   نَْذَهب    اَلِذي:  -أَْيًضا  -َوقَالَ    .َكَذا  َمْوِضعِ   ِف   َكَذا  آيَةَ   َضع وا:  يَ ق ول    ِجِْبِيل    َكانَ 

ِه،   ِبِِثْ َباتِ   َوَأَمرَ   اّللَِ،  أَنْ َزلَه    اَلِذي  الَدفَ َتْيِ،   َبْيَ   اَلِذي  َهَذا  ه وَ   -ن  ز ولِهِ   بَ ْعدَ   ِتََلَوتَه    رََفعَ   َوَل   يَ ْنَسْخه ،  َوملَْ   َرْسِْ

ق صْ   ملَْ   َوأَنَه    اَن، ع ْثمَ   م ْصَحف    َحَواه    اَلِذي  َنَظَمه    َما  َعَلى  اَثِبت    َوَنْظَمه    تَ ْرتِيَبه    َوَأنَ .  ِفيهِ   زِيدَ   َوَل   َشْيء ،  ِمْنه    يَ ن ْ

مْ   ملَْ   الس َوِر،   آيِ   ِمنْ   َرس ول ه    َعَلْيهِ   َورَتَ َبه    تَ َعاىَل   اّلَل    َضَبَطْت،   اأْل َمةَ   َوِإنَ   م َقَدًما،  َأَخرَ   َوَل   م َؤَخًرا  َذِلكَ   ِمنْ   ي  َقدِ 

 نَ ْفس    َعْنه    ض ِبَطتْ   َكَما   َمَواِقَعَها  َوَعَرَفتْ   َوَمَواِضِعَها،  س ورَة    ك ل ِ   آيِ   تَ ْرتِيبَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  الَنيب ِ   َعنِ 

 َقدْ   َيك ونَ   َوَأنْ   س َورَه ،  رََتبَ   َقدْ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  الَرس ول    َيك ونَ   َأنْ   َي ِْكن    َوأَنَه  .  التِ ََلَوةِ   َوَذات    اْلِقَراَءاتِ 

 .َأق َْرب    الثَاِن   َوَهَذا:  قَالَ   .بِنَ ْفِسهِ   َذِلكَ   يَ تَ َولَ   َوملَْ   بَ ْعَده ،   اأْل َمةِ   ِإىَل   َذِلكَ   وََكلَ 

،   اْبنِ   َعنِ   َوَأْخَرَج، ْعت  :  قَالَ   َوْهب   َصَلى   الَنيب ِ   ِمنَ   َيْسَمع ونَ   َكان وا  َما  َعَلى  اْلق ْرآن    أ لِ فَ   ِإََنَا:  يَ ق ول    َماِلًكا  ْسَِ

ه مْ   اّللَِ   َرِضيَ   -الَصَحابَة  :  الس َنة  َشْرحِ   ِف   اْلبَ َغِوي    َوقَالَ    .َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    اْلق ْرَءان  الَدفَ َتْيِ   َبْيَ   مَجَع وا   -َعن ْ

ًئا،  ِمْنه    نَ َقص وا   َأوْ   زَاد وا  َأنْ   َغْيِ   ِمنْ   َرس ولِِه،   َعَلى   اّلَل    أَنْ َزلَه    اَلِذي  َحَفظَِتِه،   ِبَذَهابِ   بَ ْعِضهِ   َذَهابِ   َخْوفَ   َشي ْ

ع وا  َكَما   َفَكتَ ب وه   ًئا  َقَدم وا   َأنْ   َغْيِ   ِمنْ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرس ولِ   ِمنْ   ْسَِ  تَ ْرتِيًبا   لَه    َوَضع وا  َأوْ   َوَأَخر وا،  َشي ْ

 َأْصَحابَه    ي  َلقِ ن    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  اّللَِ   َرس ول    وََكانَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  اّللَِ   َرس ولِ   ِمنْ   أيَْخ ذ وه    ملَْ 

 َعَلى  ِإََّيه    ِجِْبِيلَ   بِتَ ْوِقيفِ   َمَصاِحِفَنا،   ِف   اآْلنَ   ه وَ   اَلِذي   الرَتْتِيبِ   َعَلى   اْلق ْرآنِ   ِمنَ   َعَلْيهِ   نَ َزلَ   َما  َوي  َعلِ م ه مْ 

 َسْعيَ   َأنَ   فَ ثَ َبتَ   َكَذا،  س ورَةِ   ِف   َكَذا  آيَةِ   َعِقبَ   ت ْكَتب    اآْليَةَ   َهِذهِ   َأنَ :  آيَة    ك ل ِ   ن  ز ولِ   ِعْندَ   َوِإْعََلِمهِ   َذِلَك،

 َهَذا   َعَلى   اْلَمْحف وظِ   الَلْوحِ   ِف   َمْكت وب    اْلق ْرَءان  فَِإنَ   تَ ْرتِيِبِه،   ِف   َل   َواِحد    َمْوِضع    ِف   مَجِْعهِ   ِف   َكانَ   الَصَحابَةِ 

 تَ ْرتِيب  :  اْلََْصار  اْبن    َوقَالَ    .التِ ََلَوةِ   تَ ْرتِيبِ   َغْي    الن  ز ولِ   َوتَ ْرتِيب  .  اْْلَاَجةِ   ِعْندَ   م َفَرقًا   ي  ْنزِل ه    َكانَ   ث َ   الرَتْتِيِب،

 آيَةَ   َضع وا:  يَ ق ول    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  اّللَِ   َرس ول    َكانَ )  ِِبْلَوْحِي،  َكانَ   ِإََنَا  َمَواِضَعَها  اآْلََّيتِ   َوَوْضع    الس َورِ 
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 اّلَل    َصَلى  اّللَِ   َرس ولِ   ِتََلَوةِ   ِمنْ   الرَتْتِيبِ   ِِبََذا   اْلم تَ َواتِرِ   النَ ْقلِ   ِمنَ   اْلَيِقي    َحَصلَ   َوَقدْ (.   َكَذا  َمْوِضعِ   ِف   َكَذا

 .اْلم ْصَحفِ   ِف   َهَكَذا   َوْضِعهِ   َعَلى  الَصَحابَة    َأمْجَعَ   َوُِمَا  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ 

-http://www.al

eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%

AA%D9%82%D8%A7%D9%86 %D9%81%D9%8A %D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86 (%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9 

.TOP -%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/i936&d1183091&n17&c&p1   َفْصل :

 :الس َورِ   تَ ْرتِيبِ   ح ْكم  

 َعَلى  اْلع َلَماءِ   َفج ْمه ور    :ِخََلف    الَصَحابَِة؟  ِمنَ   ِِبْجِتَهاد    ه وَ   َأوْ   أَْيًضا،  تَ ْوِقيِفي    ه وَ   فَ َهلْ :  الس َور  تَ ْرتِيب    َوَأَما

ه مْ   الثَاِن  عَ :  فَاِرس    اْبن    قَالَ    .قَ ْولَْيهِ   َأَحدِ   ِف   َبْكر    َأب و  َواْلَقاِضي   َماِلك    ِمن ْ : َأَحد مه َا  :َضْرَبْي   َعَلى  اْلق ْرَءان  مجِ 

: اآْلَخر    اْْلَْمع    َوَأَما    .الَصَحابَة    تَ َولَْته    اَلِذي  ه وَ   فَ َهَذا ِِبْلِمِئَي، َوتَ ْعِقيِبَها  الط َوالِ   الَسْبعِ   َكتَ ْقِدميِ   الس َوِر،   َتَْلِيف  

 َأْمرِ   َعنْ   ِجِْبِيل ،   بِهِ   َأْخَِبَ   َكَما  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  الَنيب    تَ َوَله    تَ ْوِقيِفي    فَ ه وَ   الس َوِر،   ِف   اآْلََّيتِ   مَجْع    َوه وَ 

ه مْ :  الس َور  تَ ْرتِيبِ   ِف   الَسَلفِ   َمَصاِحفِ   اْخِتََلف    ِلَذِلكَ   ِبهِ   اْست ِدلَ   َوُِمَا   .رَب ِهِ   الن  ز وِل،   َعَلى  رَتَ بَ َها  َمنْ   َفِمن ْ

،  م ْصَحف    َوه وَ  َرْأ،:  َأَوَله    َكانَ   َعِلي   ،  ث َ   اق ْ  آِخرِ   ِإىَل   َوَهَكَذا  الَتْكِوير    ث َ   تَ َبْت،  ث َ   اْلم َزمِ ل ،  ث َ   ،(ن)  ث َ   اْلم َدث ِر 

. َشِديد    اْخِتََلف    َعَلى   ِعْمَرانَ   آل    ث َ   النِ َساء ،  ث َ   اْلبَ َقَرة ،   َمْسع ود    اْبنِ   م ْصَحفِ   َأَولَ   وََكانَ    .َواْلَمَدِن ِ   اْلَمكِ ي ِ 

 .َوَغْيِهِ   أ َب     م ْصَحف    وََكَذا

 اْلق َرِشي ِ   ُم ََمد    َأِب   َعنْ   َُيَْي،  ْبنِ   ِحَبانَ   َعنْ   َعَياش    ْبنِ   ِإْْسَاِعيلَ   َطرِيقِ   ِمنْ   اْلَمَصاِحفِ   ِف   َأْشَتةَ   اْبن    َوَأْخَرجَ 

نَ ه َما  ي  ْفَصلْ   َوملَْ   الَسْبِع،   ِف   التَ ْوبَةِ   َوس ورَة    اأْلَنْ َفالِ   س ورَة    َفج ِعَلتْ   الط َواَل،  ي  َتابِع وا  َأنْ   ع ْثَمان    َأَمَره مْ :  قَالَ   بَ ي ْ

ه م  :  مَجَاَعة    اأْلََولِ   ِإىَل   َوَذَهبَ    .الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ   اّللَِ   بَِبْسمِ  : اأْلَنْ َباِري    َبْكر    أَب و  قَالَ    .قَ ْولَْيهِ   َأَحدِ   ِف   اْلَقاِضي  ِمن ْ
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،  أْلَْمر    تَ ْنِزل    الس ورَة    َفَكاَنتِ   َوِعْشرِيَن،   ِبْضع    ِف   فَ َرَقه    ث َ   ،   اْلق ْرَءان  اّلَل    أَنْ َزلَ   ِلم ْسَتْخِِب ،   َجَواِبً   َواآْليَة    َُيْد ث 

 اآْلََّيتِ   َكاتِ َساقِ   الس َورِ   فَاتِ َساق    َوالس ورَِة،  اآْليَةِ   َمْوِضعِ   َعَلى  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  الَنيبَ   ِجِْبِيل    َوي وِقف  

 .اْلق ْرَءان  َنْظمَ   َأْفَسدَ   فَ َقدْ  َأَخَرَها  َأوْ   س ورَةً  َقَدمَ   َفَمنْ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ  اّلَل    َصَلى  الَنيب ِ   َعنِ   ك ل َها   ،َواْْل ر وفِ 

َْهان  ِف   اْلِكْرَماِن    َوقَالَ   َوَعَلْيهِ   الرَتْتِيبِ   َهَذا  َعَلى  اْلَمْحف وظِ   اْلِكَتابِ   ِف   اّللَِ   ِعْندَ   ه وَ   َهَكَذا  الس َورِ   تَ ْرتِيب  :  اْلِب 

 الَسَنةِ   ِف   َعَلْيهِ   َوَعَرَضه    ِمْنه ،   ِعْنَده    جَيَْتِمع    َكانَ   َما  َسَنة    ك لَ   ِجِْبِيلَ   َعَلى  يَ ْعِرض    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   َكانَ 

 فَأََمَره    ، (  281:  اْلبَ َقَرة)(  اّللَِ   ِإىَل   ِفيهِ   ت  ْرَجع ونَ   يَ ْوًما  َواتَ ق وا: )ن  ز وًل   اآْلََّيتِ   آِخر    وََكانَ   َمَرَتْيِ،   ِفيَها   ت  َوفِ َ   اَليِت 

 أ ثِْبتَ   ث َ   اْلَمَصاِلِح،   َحَسبِ   َعَلى   م َفَرقًا  اْلق ْرَءان  أ ْنِزلَ :  الطِ ييب    َوقَالَ    .َوالَدْينِ   الرِ ِبَ   آَييَتِ   َبْيَ   َيَضَعَها  َأنْ   ِجِْبِيل  

َْهان  ِف   الَزرَْكِشي    قَالَ    .اْلَمْحف وظِ   الَلْوحِ   ِف   اْلم ثْ َبتِ   َوالَنْظمِ   الَتْألِيفِ   َعَلى  اْلَمَصاِحفِ   ِف   َبْيَ   َواْلََِْلف  :  اْلِب 

 َوهِلََذا  َكِلَماتِِه،  َوَمَواِقعِ   ن  ز ولِهِ   ِبَِْسَبابِ   لِِعْلِمِهمْ   َذِلَك،   ِإلَْيِهمْ   رََمزَ   ِإنَه  :  يَ ق ول    ِِبلثَاِن   اْلَقاِئلَ   أْلَنَ   لَْفِظي ؛   اْلَفرِيَقْيِ 

 تَ ْرتِيبَ   ِبَِنَ   قَ ْولِهِ   َمعَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   الَنيب ِ   ِمنَ   َيْسَمع ونَه    َكان وا  َما   َعَلى   اْلق ْرَءان   أَلَف وا  ِإََنَا :  َماِلك    قَالَ 

ه ْم،  ِِبْجِتَهاد    الس َورِ   ِفيهِ   هَل مْ   بَِقيَ   ِبَْيث    ِفْعِلي     ِإْسَناد    ِب َجَردِ   َأوْ   قَ ْويل     بِتَ ْوِقيف    ه وَ :  أَنَه    ِإىَل   اْلََِْلف    فَآلَ   ِمن ْ

َهِقي    َوقَالَ    .الز َبْيِ   ْبن    َجْعَفرِ   أَب و  َذِلكَ   ِإىَل   َوَسبَ َقه     .لِلَنَظرِ   جَمَال    َعْهدِ   َعَلى  اْلق ْرآن    َكانَ :  اْلَمْدَخل  ِف   اْلبَ ي ْ

. الَساِبقِ   ع ْثَمانَ   ِْلَِديثِ   َوبَ َراَءةَ   اأْلَنْ َفالَ   ِإَل   الرَتْتِيبِ   َهَذا  َعَلى  َوآََّيت ه    س َور ه    م َرتَ ًبا  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  الَنيب ِ 

 َكالَسْبعِ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   َحَياتِهِ   ِف   تَ ْرتِيب  َها   ع ِلمَ   َقدْ   َكانَ   الس َورِ   ِمنَ   َكِثيًا  َأنَ   ِإىَل   َعِطَيةَ   اْبن    َوَمالَ 

 َوقَالَ   .بَ ْعَده   اأْل َمةِ  ِإىَل  ِفيهِ  اأْلَْمرَ  فَ َوضَ  َقدْ  َيك ونَ  َأنْ  َي ِْكن   َذِلكَ  ِسَوى  َما  َوَأنَ   َواْلم َفَصِل،  َواْْلََواِميمِ  الط َوالِ 

َقى   َعِطَيةَ   اْبن    َعَلْيهِ   َنصَ   ُمَا   ِبَِْكثَ رَ   َتْشَهد    اآْلاَثر  :  الز َبْي   ْبن    َجْعَفرِ   أَب و َها  َويَ ب ْ  ِفيهِ   جَيِْريَ   َأنْ   َي ِْكن    َقِليل    ِمن ْ

، َرء وا: )َكَقْولِه  اْلََِْلف   قَ َرأَ : )َخاِلد    ْبنِ   َسِعيدِ   وََكَحِديثِ    .م ْسِلم (  َرَواه  ( )ِعْمَرانَ   َوآلَ   اْلبَ َقَرةَ :  الَزْهَراَوْين   اق ْ



 323 

َبةَ   َأِب   اْبن    َرَواه  ( )رَْكَعة    ِف   الط َوالِ   ِِبلَسْبعِ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   الَصََلة    َعَلْيهِ   -أَنَه  :»َوِفيه   م َصَنِفِه،  ِف   َشي ْ

 . رَْكَعة    ِف   اْلم َفَصلَ   جَيَْمع    َكانَ   -َوالَسََلم  

 اْلِعَتاقِ   ِمنَ   ِإهَن نَ :  َواأْلَنِْبَياء  َوطه   َوَمْرميََ   َواْلَكْهفِ   ِإْسَرائِيلَ   َبِن   ِف   -قَالَ   أَنَه    َمْسع ود    اْبنِ   َعنِ :  اْلب َخاِري    َوَرَوى

 َكانَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   أَنَه  )  اْلب َخاِري ِ   َوِف    .تَ ْرتِيب  َها  اْستَ َقرَ   َكَما  َنَسًقا  َفذََكَرَها.  ِتََلِدي  ِمنْ   َوه نَ   اأْل َوِل،

َلة ،  ك لَ   ِفَراِشهِ   ِإىَل   َأَوى  ِإَذا  أَب و  َوقَالَ    َواْلم َعوِ َذَتْيِ(.  َأَحد    اّلَل    ه وَ   ق لْ   فَ َقَرأَ   ِفيِهَما   نَ َفثَ   ث َ   َكَفْيِه،   مَجَعَ   لَي ْ

 ِْلَِديثِ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرس ولِ   ِمنْ   الرَتْتِيبِ   َهَذا   َعَلى   الس َورِ   َتَْلِيفَ   َأنَ   اْلم ْخَتار  :  الَنَحاس    َجْعَفر  

 اْلق ْرَءان   َتَْلِيفَ   َأنَ   َعَلى  يَد ل    اْْلَِديث    فَ َهَذا:  قَالَ   اْْلَِديَث(.  ( )الط َوالَ   الَسْبعَ   التَ ْورَاةِ   َمَكانَ   أ ْعِطيت  : )َواثَِلةَ 

عَ   َوِإََنَا   اْلَوْقِت،  َذِلكَ   ِمنْ   َوأَنَه    َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   الَنيب ِ   َعنِ   َمْأخ وذ ،   َواِحد ،  َشْيء    َعَلى   اْلم ْصَحفِ   ِف   مجِ 

 .اْلق ْرَءان  َتَْلِيفِ   َعَلى َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرس ولِ   بَِلْفظِ   اْْلَِديث    َهَذا   َجاءَ   َقدْ   أْلَنَه  

 بَ ْعضِ   تَ ْرتِيب  :  َحَجر    اْبن    َوقَالَ    .ِِبْلَوْحيِ   َكانَ   ِإََنَا  َمْوِضَعَها  اآْلََّيتِ   َوَوْضع    الس َورِ   تَ ْرتِيب  :  اْلََْصار  اْبن    َوقَالَ 

ْتَ َنع    َل   م ْعَظِمَها،  َأوْ   بَ ْعِضَها  َعَلى   الس َورِ   َما:  تَ ْوِفيِقي    تَ ْرتِيبَ َها  َأنَ   َعَلى   يَد ل    َوُِمَا:  قَالَ    .تَ ْوفيِقيًّا  َيك ونَ   َأنْ   َي 

،   َأِب   ْبنِ   َأْوسِ   َعنْ   َداو َد،   َوأَب و  َأْْحَد    َأْخَرَجه    ِمنْ   َأْسَلم وا  اَلِذينَ   اْلَوْفدِ   ِف   ك ْنت    قَالَ   الثَ َقِفي ِ   ح َذيْ َفةَ   َعنْ   َأْوس 

 َأنْ   فََأَرْدت    اْلق ْرآِن،   ِمنَ   ِحْزِب   َعَليَ   َطَرأَ : )َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرس ول    لََنا  فَ َقالَ :  َوِفيه   اْْلَِديثَ ...  ثَِقيف  

: قَال وا  اْلق ْرآَن؟   حت َز ِب ونَ   َكْيفَ :  ق  ْلَنا  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرس ولِ   َأْصَحابَ   َفَسأَْلَنا  َأْقِضَيه .    َحَّت   َأْخر جَ   َل 

 اْلم َفَصلِ   َوِحْزب    َعْشَرَة،  َوَثََلثَ   َعْشَرَة،   َوِإْحَدى   س َور ،   َوِتْسعَ   س َور ،   َوَسْبعَ   س َور ،  َومَخْسَ   س َور ،   َثََلثَ   حن َز ِب ه  

 َعْهدِ   َعَلى  َكانَ  اآْلنَ  اْلم ْصَحفِ  ِف   ه وَ  َما  َعَلى   الس َورِ  تَ ْرتِيبَ  َأنَ  َعَلى   يَد ل   فَ َهَذا: قَالَ   .َُنِْتمَ  َحَّت ( ق) ِمنْ 

 ِبََِلفِ   َخاَصًة،   اْلم َفَصلِ   ِحْزب    ِحيَنِئذ    م َرتَ ًبا   َكانَ   اَلِذي   َأنَ   َوُي َْتَمل  :  قَالَ    .َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرس ولِ 



 324 

  ت  َرَتبِ   َوملَْ   الَطَواِسِي،  وََكَذا  َوَلءً   ر ت َِبتْ   اْْلََواِميمِ   َكْون    تَ ْوِقيِفي    أَنَه    َعَلى   يَد ل    َوُِمَا:  ق  ْلت     .َعَداه    َما

 َأْقَصر    َأهَنَا  َمعَ   طس  ب   اْلَقَصصِ   َوطسم   الش َعَراءِ   طسم   َبْيَ   َوف ِصلَ   س َورَِها،   َبْيَ   ف ِصلَ   َبلْ   َوَلًء،   اْلم َسبِ َحات  

ه َما،  .اْلَقَصصِ   َعنِ   طس   َوأ خِ َرتْ   َوَلءً  اْلم َسبِ َحات    َلذ ِكَرتِ   اْجِتَهاِدَّيًّ   الرَتْتِيب    َكانَ   َوَلوْ   ِمن ْ

َهِقي ،  ِإلَْيهِ   َذَهبَ   َما  الَصْدر    لَه    يَ ْنَشرِح    َواَلِذي . َواأْلَنْ َفالَ   بَ َراَءةَ   ِإَل   تَ ْوِقيِفي    تَ ْرتِيب  َها  الس َورِ   مجَِيعَ   َأنَ :  َوه وَ   اْلبَ ي ْ

َبِغي  َوَل   يَرِدَ   َفََل   َوِحيَنِئذ  .  َكَذِلكَ   تَ ْرتِيبَ َها  َأنَ   َعَلى   َوَلءً   س َورًا  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّلَل    َصَلى  بِِقَراَءتِهِ   ي ْسَتَدلَ   َأنْ   يَ ن ْ

 لِبَ َيانِ   َذِلكَ   فَ َعلَ   فَ َلَعَله    ِبَواِجب    لَْيسَ   اْلِقَراَءةِ   ِف   الس َورِ   تَ ْرتِيبَ   أْلَنَ   ِعْمَراَن؛   آلِ   قَ ْبلَ   النِ َساءَ   ِقَراَءتِهِ   َحِديث  

 .اْْلََوازِ 

،  اْبنِ   َطرِيقِ   ِمنْ   اْلَمَصاِحفِ   ِكَتابِ   ِف   َأْشَتةَ   اْبن    َوَأْخَرجَ  ْعت  :  قَالَ   ِبََلل    ْبنِ   س َلْيَمانَ   َعنْ   َوْهب   رَبِيَعةَ   ْسَِ

َله َما   نَ َزلَ   َوَقدْ   ِعْمَراَن،   َوآل    اْلبَ َقَرة    ق دِ َمتِ   ملَِ :  َيْسَأل    ِِبْلَمِديَنِة؟  أ ْنزِلََتا  َوِإََنَا  ِبََكَة،   س ورَةً   َوََثَان ونَ   ِبْضع    قَ ب ْ

َمَتا :  فَ َقالَ   ِبَذِلَك،   ِعْلِمِهمْ   َعَلى   َواْجِتَماع ه مْ   ِفيِه،  َمَعه    َكانَ   َوَمنْ   بِِه،   أَلََفه    ُمَنْ   ِعْلم    َعَلى   اْلق ْرَءان  َوأ لِ فَ   ق دِ 

تَ َهى   ُمَا  فَ َهَذا  ."َعْنه    ي ْسَأل    َوَل   ِإلَْيِه،   ي  ن ْ

  والس ور  اآلَّيت   بعض   منازل:  الس ابعالتنزيل  

 م َتَشاِِبَات    َوأ َخر   ِكَتابِ الْ   أ م    ه نَ  ُم َْكَمات   آََّيت    ِمْنه   اْلِكَتابَ   َعَلْيكَ   أَنْ َزلَ 

 ق  ل وِِبِمْ   ِف   اَلِذينَ   َفأََما  م َتَشاِِبَات    َوأ َخر    اْلِكَتابِ   أ م    ه نَ   ُم َْكَمات    آََّيت    ِمْنه    اْلِكَتابَ   َعَلْيكَ   أَنْ َزلَ   اَلِذي  ه وَ )

َنةِ   ابِْتَغاءَ   ِمْنه    َتَشابَهَ   َما  فَ يَ تَِبع ونَ   زَْيغ    يَ ق ول ونَ   اْلِعْلمِ   ِف   َوالَراِسخ ونَ   اّلَل    ِإَل   َتَِْويَله    يَ ْعَلم    َوَما  َتَِْويِلهِ   َوابِْتَغاءَ   اْلِفت ْ

 ( 7  عمران آل ( )اأْلَْلَبابِ   أ ول و  ِإَل   يَذََكر   َوَما  رَب َِنا  ِعْندِ   ِمنْ  ك ل    بِهِ   آَمَنا 

 الكرمي  اْلق ْرَءان  تقسيم 
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 يونس سورة  واألنفال   التوبة  من  بدلً   وقيل  ،  األنفال   مع التوبة  إىل  البقرة  من:   الطوال  السبع

 تقارِبا   أو   مائة عن   آَّيِتا تزيد  اليت  السور:    املئون

 الطوال   من   أكثر   وتكرر القراءة  ف  تثن  ألهنا:    املثان

 ِبلبسملة  سوره  بي   الفصل  لكثرة  بذلك   وْسيت  الناس   سورة  إىل  ق سورة أول  من :   املفصل 

 الكرمي  اْلق ْرَءان  آَّيت  ف رئيسة  مواضيع

 العقيدة   بيان  ف  ومسالكه  املنهج  هذا  وسائل  و  الكرمي  اْلق ْرَءان  منهج   خَلهلا  من  ويت ضح:     العقيدة   آَّيت 

 (: ضميية مجعة  بن  عثمان .  د )  إىل  يرتكز  فهو اإلسَلمية؛

)الوجدان  أو   الفطري  املنهج  سَلمة  َعَلى   َوَأْشَهَده مْ   ذ رِ يَ تَ ه مْ   ظ ه ورِِهمْ   ِمن  آَدمَ   َبِن   ِمن   رَب كَ   َأَخذَ   َوإذْ : 

 (172:  األعراف( )  َغاِفِليَ  َهَذا َعنْ   ك َنا   إنَ   اْلِقَياَمةِ   يَ ْومَ   تَ ق ول وا  َأن   َشِهْدنَ   بَ َلى  قَال وا  ِبَربِ ك مْ   أَلْست    أَنف ِسِهمْ 

 لعبيده  الر ز اق   هو  سبحانه  أهلل   وإن  .     واملوت   اْلياة  ظاهرت   ،   :الكوني َة  للا   آَّيت :  الفطري  املنهج  جمالت 

 وشراب   طعام  من   ُيتاجه؛  ما  بكل  لْلنسان  للا  تكَف ل  فقد.  والشجر  ،  والد واب    وللبشر  وكافرهم،   مؤمنهم

 تفر د  قد   سبحانه   اّلل    وإن  .   اإلنسان  ِبا   ينتفع   كي  املوجودات   كل   تسخي   ومن  وهواء،   ومسكن  وملبس 

 .   الغيب   بعلم 

 املنهج   مع  يتسق   بشكل  النفوس  ف   وغرسها  العقيدة  بيان  ف  العقلي  املنهج   أيضا  الكرمي  اْلق ْرَءان  ويستخدم

 .  معه متكامَلً   وأيت   الفطري

 -  للا  فيقول   واْلياة،  املوت   ومظاهر  واْللق،  القدر  آَّيت  الكرمي  اْلق ْرَءان  يعرض :  الربوبي ة  جمال  ففي

 الْ َخالِق ونَ   حَنْن    َأمْ   خَتْل ق ونَه    أَأَنت مْ   58  مت ْن ونَ   َما  َأفَ َرأَيْ ت م  57  ت َصدِ ق ونَ   فَ َلْول  َخَلْقَناك مْ   حَنْن  : )-  وتعاىل  سبحانه 
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َنك م    َقَدْرنَ   حَنْن    59  تَ ْعَلم ونَ   ل  َما   ِف   َون نِشَئك مْ   َأْمثَاَلك مْ   ن  َبدِ لَ   َأن   َعَلى  60  ِبَْسب وِقيَ   حَنْن    َوَما  الْ َمْوتَ   بَ ي ْ

 الَزارِع ونَ   حَنْن    َأمْ   تَ ْزَرع ونَه    أَأَنت مْ   63  حَتْر ث ونَ   َما   َأفَ َرأَيْ ت م  62  َتذََكر ونَ   فَ َلْول  األ وىَل   الَنْشأَةَ   َعِلْمت م    َولََقدْ   61

 الْ َماءَ   َأفَ َرأَيْ ت م    67  َُمْر وم ونَ   حَنْن    َبلْ   66  لَ م ْغَرم ونَ   إنَ   65  تَ َفَكه ونَ   َفظَْلت مْ   ح طَاًما  لَ َجَعْلَناه    َنَشاء    َلوْ   64

 َتْشك ر ونَ   فَ َلْول  أ َجاًجا  َجَعْلَناه    َنَشاء    َلوْ   69  الْ م نزِل ونَ   حَنْن    َأمْ   الْ م ْزنِ   ِمنَ   أَنَزْلت م وه    أَأَنت مْ   68  َتْشَرب ونَ   اَلِذي

 َوَمَتاًعا   َتْذِكَرةً   َجَعْلَناَها  حَنْن    72  الْ م نِشئ ونَ   حَنْن    َأمْ   َشَجَرَِتَا   أَنَشْأت ْ   أَأَنت مْ   71  ت ور ونَ   اَليِت   الَنارَ   َأفَ َرأَيْ ت م    70

 [.74  -  57:  الواقعة( ]اْلَعِظيمِ   رَبِ كَ   ِِبْسمِ  َفَسبِ حْ   73  لِ ْلم ْقِوينَ 

 إلَه    ِمنْ   َمَعه   َكانَ   َوَما َوَلد    ِمن  اّلَل    اخَتَذَ   َما: )  تعاىل -  كقوله   الوحدانية،   أدلة  َتت  املنطقي   العقلي  وِبألسلوب 

 (.91:املؤمنون( )َيِصف ونَ   َعَما  اّللَِ   س ْبَحانَ   بَ ْعض    َعَلى بَ ْعض ه مْ   َولََعَل  َخَلقَ  ِبَا  إلَه    ك ل    َلَذَهبَ   إًذا

  اْلطأ   عن  املنَزه   الوحي  هو   اْلق ْرَءان   وأن  ،   النيبِ    صدق   معرفة   إىل   ويوجِ هه   العقَل،  الكرمي  اْلق ْرَءان  وخياطب

}  فيقول  ،   والختَلف { َكِثيًا  اْخِتَلفًا  ِفيهِ   َلَوَجد وا  اّللَِ   َغْيِ   ِعندِ   ِمنْ   َكانَ   َوَلوْ   اْلق ْرآنَ   يَ َتَدبَ ر ونَ   َأَفَل: 

 مدعي   اتريخ :   ثَلث  جهات  من   النبوة  دعوى  إثبات   ف  ِبلنظر  فيطالبه  العقلَ   ويوجِ ه(.   82:  النساء)

األمي(،  )الص ادق   اْلوارق   من  اَدعاه  فيما  النظر  و   والشرائع،  العقائد  من  النيب   به   جاء  ما  النبوة 

 . واملعجزات

 والشرك  والربوبيَ ة   األلوهَية   إنكار:  أصحاِبا  على  الكرمي  اْلق ْرَءان  رد  اليت  والضَللت   الحنرافات   أعظم   ومن

 اَدعوا  حيث   وشركهم؛  النصارى   واحنراف  لْلله؛   تصو رهم   ف   اليهود   واحنراف  والنبوة،  البعث  وإنكار  فيهما،

 . ثَلثة  اثلث  وأنه   ولداً   هلل  أنَ 
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 عز   للا  مدح  فاستحق    ؛  عظيم   خلق  على(  وسلم  عليه  للا   صلى )  النيب  كان  :    األخَلق  ف   اْلق ْرَءان  آَّيت 

 للا   رضي  املؤمني   أم   عائشة   زوجته   وصفته   وقد  [.  4:  القلم  سورة { ]  َعِظيم   خ ل ق    لََعلى  َوِإَنكَ : }  وجل

)  فقالت(  خ لقه  عن   س ئلت  حي)  عنها  صاحلَ   أل متمَ   ب ِعْثت    إََنا):    وعنه   .  (406)  (  اْلق ْرَءان  خ ل قه  كان: 

 ، خ ل ًقا  الناسِ   أحسن    وسَلم   ليه ع  للا    صَلى   النيب    كان )  :   قال   عنه   للا   رضي  أنس  وعن.   (407( ) األخَلقِ 

 (.409)   ...(   .  خ ل ًقا  الناسِ   أحسنَ   وسَلمَ   عليه  للا    صَلى  للاِ   رسول    )كان   (.408..( ) 

 -:  الغيظ   وكظم  اْللم:    ِبا للتخل ق   أرشدن  اليت  صفاته  و( وسلم  عليه  للا  صلى )   النيب  أخَلق  ومن

 (. 410( ) الغضبِ   عندَ  نفَسه    َيِلك    اَلذي   الَشديد    إََنا   ،   ِبلص َرعةِ   الَشديد    ليسَ )

 (.411( ) الغضبِ   عند  نفَسه   َيِلك   اَلذي  الَشديد    إََنا  .  ِبلَصْرعةِ  الَشديد    ليس)  

 (.412( ) واألنة   اْلِلم ،:  اّلَل    ُيب  ه ما  َخصلتيِ  فيكَ   إنَ )  :  القيس   عبد  ألشج  وسلم  عليه  للا صلى  قالو

 
خالصرة حكرم ،  4811الصرفحة أو الررقم   -صرحيح اجلرامع: املصردر -األلبراين : احملردث عادشرة أم املر منني :الرراوي  406

 صحيح :احملدث
  :، خالصة حكم احملدث 24/333الصفحة أو الرقم    -التمهيد :املصدر -ابن عبدالرب  :أبو هريرة احملدث  :الراوي 407

 صحيح
، خالصة حكم   6203الصفحة أو الرقم   -صحيح البخاري  :املصدر -البخاري  :أنس بن مالك احملدث  :الراوي 408

 ]صحيح[احملدث:
( ،   2310،  659،  (2150الصفحة أو الرقم   -صحيح مسلم :املصدر  -مسلم  :أنس بن مالك احملدث  :الراوي 409

 صحيح   :خالصة حكم احملدث 
 ، خالصة حكم احملدث:   6114الصفحة أو الرقم    -صحيح البخاري :املصدر -البخاري  :أبو هريرة احملدث  :الراوي 410

 ]صحيح[
 صحيح   :، خالصة حكم احملدث 2609الصفحة أو الرقم    -صحيح مسلم  :املصدر -مسلم   :أبو هريرة احملدث  :الراوي 411
 :، خالصرة حكرم احملردث 17الصرفحة أو الررقم   -صرحيح مسرلم :املصردر -مسرلم   :احملردثونعبرد  برن عبراس  :الرراوي 412

 صحيح :، خالصة حكم احملدث182 الصفحة أو الرقم  - املقاصد احلسنة :املصدر -صحيح؛ السخاوي 
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 ي بِغض    للاَ   وإنَ   حَسن    خ ل ق    القيامةِ   يومَ   املؤمنِ   ميزانِ   ف  و ِضع  ما  أثَقلَ   إنَ : )وسلم   عليه   للا  صلى  وقال

 (. 413( ) البذيءَ   الفاحشَ 

 (.414( ) البذيءَ  الفاحشَ   ي بغض    للاَ   وإنَ   حسن    خ لق    من القيامةِ   يومَ   املؤمنِ   ميزانِ   ف   أثقل    شيء    من  )ما

( اْللق   وحسن  للا   تقوى: )فقال  اْلنة،   الناس   يدخل  ما   أكثر   عن  وسلم   عليه   للا   صلى   للا   رسول   وسئل 

 .  صحيح   حسن  وقال  الرتمذي   رواه

 -:  لقمان  وصاَّي  اْلق ْرَءان  آَّيت   لنا   وذكرت

 [13:لقمان  سورة( ]َعِظيم    َلظ ْلم    الشِ ْركَ   ِإنَ   ِِبّللَِ  ت ْشِركْ   ل  ََّيب َنَ  يَِعظ ه    َوه وَ   لبِْنهِ   ل ْقَمان    قَالَ   َوِإذْ )

 ِف   فَ َتك نْ   َخْرَدل    ِمنْ   َحَبة    ِمثْ َقالَ   َتك    ِإنْ   ِإهَنَا  ََّيب َنَ : } النافدة  وقدرته  ،  احمليط  وعلمه   اْلالق،  عظمة  يبي  ث

  [.16:لقمان{]َخِبي    َلِطيف    اّللََ   ِإنَ   اّلَل    ِِبَا  أيَْتِ   اأَلْرضِ   ِف  َأوْ   الَسَمَواتِ   ِف  َأوْ   َصْخَرة  

 على  وصِب  منكر،  عن  وهني  ِبعروف،  وأمر الصَلة،  إقام:  ونواهيه للا أوامر ِبمتثال ابنه  نصح إىل ينتقل ث

 ِإنَ   َأَصاَبكَ   َما   َعَلى   َواْصِِبْ   اْلم ْنَكرِ   َعنِ   َواْنهَ   ِِبْلَمْعر وفِ   َوْأم رْ   الَصَلةَ   َأِقمِ   ََّيب َنَ : }  دينه   سبيل  ف  األذى  حتمل 

 [.  17:  لقمان{ ]اأْل م ور  َعْزمِ   ِمنْ   َذِلكَ 

 َخَدكَ   ت َصعِ رْ   َول: }   كِباً   الناس  عن   واإلعراض  والتبخرت،  كالختيال:    الذميمة   الصفات  بعض  عن   هناه  ث

ب    َل   اّللََ   ِإنَ   َمَرًحا  اأَلْرضِ   ِف   متَْشِ   َول   لِلَناسِ  َْتال   ك لَ  ُيِ   [.  18:  لقمان{ ]َفخ ور    ُم 

 
أخرج  يف صحيح  ،   :خالصة حكم احملدث  -صحيح ابن حبان    :املصدر   -ابن حبان :ك احملدث أنس بن مال :الراوي 413

 (. 4322؛   695الصفحة أو الرقم: ) 
  :، خالصة حكم احملدث 3/351الصفحة أو الرقم   -الرتغيب والرتهيب   :املصدر  -املنرري :أبو الدرهاء احملدث  :الراوي 414

 ]قارهبماإسناه  صحيح أو حسن أو ما [
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 الصوت  رفع   فإن  صوته،  خيفض  وأن   َتِب،   ول   تكِب  غي   من  املشي   ف   والتوسط  التواضع،  على   ُيثه   وأخياً 

 [.  19:  لقمان{]اْْلَِميِ   َلَصْوت    اأْلَْصَواتِ   أَْنَكرَ  ِإنَ   َصْوِتكَ   ِمنْ  َواْغض ضْ   َمْشِيكَ  ِف   َواْقِصدْ : }  ُممود غي

 فمن(.   76-63  آية)   الفرقان  سورة  ف  الرْحن   عباد  صفات   وجل   عز   للا   مجع لقد:     الرْحن  عباد  صفات 

}ووقار  بسكينة   فيمشون   املشي؛   ف   يقتصدون   أهنم   صفاِتم   اأَلْرضِ   َعَلى   ََيْش ونَ   اَلِذينَ   الَرْْحَنِ   َوِعَباد  : 

 [.63:  الفرقان{ ]َهْونً 

: الفرقان{ ]َسَلًما  قَال وا  اْْلَاِهل ونَ   َخاطَبَ ه م    َوِإَذا: }السفهاء  من   اْلهل  أهل  مع  جيهلون  ل  أهنم  صفاِتم  ومن 

63  .] 

 [.  64:  الفرقان{ ]َوِقَياًما  س َجًدا  ِلَرِبِ ِمْ   يَِبيت ونَ   َواَلِذينَ : }  هنار ليل  هلل   يتعبدون  أهنم  صفاِتم  ومن

 َجَهَنمَ   َعَذابَ   َعَنا  اْصِرفْ   رَبَ َنا  يَ ق ول ونَ   َواَلِذينَ : }  عذابه  خيشون   فإهنم  ،  هلل  عبادِتم  رغم  أهنم  صفاِتم   ومن 

 ِحي   زََكرَّيَ   َعْبده   َعنْ   تَ َعاىَل   خي ِِْب   [.  66-65:  الفرقان{ ]َوم َقاماً   م ْستَ َقرًّا  َساَءتْ   ِإهَنَا*  َغَراماً   َكانَ   َعَذاَِبَا  ِإنَ 

َنا: )  نَِبيًّا  بَ ْعده   ِمنْ   َيك ون  َوَلًدا  اّللَ   يَ َهبه    َأنْ   طََلبَ  َنا  لَه    فَاْسَتَجب ْ  َكان وا  ِإهَن مْ   َزْوَجه    لَه    َوَأْصَلْحَنا   َُيَْي   لَه    َوَوَهب ْ

 (90  األنبياء( )َخاِشِعيَ   لََنا  وََكان وا  َوَرَهًبا  َرَغًبا  َويَْدع ونَ َنا  اْْلَْيَاتِ   ِف   ي َسارِع ونَ 

}  واعتدال  بتوس ط  ينفقون   أهنم   صفاِتم  ومن   َذِلكَ   َبْيَ   وََكانَ   يَ ْقرت  وا  َوملَْ   ي ْسرِف وا  ملَْ   أَنْ َفق وا  ِإَذا  َواَلِذينَ : 

 ول  اإلنسانية،   النفس  على   يتجر ؤون   ول   للا،   إىل  إل  ِبلعبادة   يتوجهون  ل   وأهنم[.   68:  الفرقان{]قَ َواًما

 اّللَِ   َمعَ   يَْدع ونَ   ل  َواَلِذينَ }  جهنم  ف  اْللود  إىل  يؤدي  قد  اآلاثم  هذه  اقرتاف  ألن  ،   الناس  أعراض  ينتهكون

 َله    ي َضاَعفْ *    َأاَثًما  يَ ْلقَ   َذِلكَ   يَ ْفَعلْ   َوَمنْ *    يَ ْزن ونَ   َول  ِِبْْلَق ِ   ِإل  اّلَل    َحَرمَ   اَليِت   النَ ْفسَ   يَ ْقت  ل ونَ   َول  َءاَخرَ   ِإهَلًا
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 َسيِ َئاِِتِمْ   اّلَل    ي  َبدِ ل    فَأ ولَِئكَ   َصاِْلًا  َعَمًَل   َوَعِملَ   َوَءاَمنَ   اَتبَ   َمنْ   ِإل*    م َهانً   ِفيهِ   َوخَيْل دْ   اْلِقَياَمةِ   يَ ْومَ   اْلَعَذاب  

 [. 71-69:  الفرقان{ ]َمَتاِبً   اّللَِ   ِإىَل   يَ ت وب    فَِإنَه   َصاِْلًا  َوَعِملَ   اَتبَ  َوَمنْ *    رَِحيًما  َغف ورًا اّلَل    وََكانَ   َحَسَنات  

 [.  72:  الفرقان{ ]الز ور  َيْشَهد ونَ   ل   َواَلِذينَ : }وكذِبً   زوراً   يشهدون  ل   وأهنم

 [.  72:  الفرقان{ ]ِكَراًما  َمر وا  ِِبلَلْغوِ   َمر وا  َوِإَذا. }واللغو  اللهو  ف أوقاِتم  يضيعوا  ل   وأهنم

}استجابوا  وآَّيته   ِبهلل   ذ ك روا  إذا  وأهنم َها   خيَِر وا  ملَْ   َرِبِ ِمْ   آِبََّيتِ   ذ كِ ر وا  ِإَذا   َواَلِذينَ :  { َوع ْمَيانً   ص مًّا  َعَلي ْ

 [.73:  الفرقان]

 َهبْ  رَبَ َنا  يَ ق ول ونَ   َواَلِذينَ : }  هدى   أئمة   يكونوا   وأن  ، (  الصاْلات  والذرية   الزوجات)  فضله   من  للا   ويسألون

 [.  74:  الفرقان{ ]ِإَماًما  ِلْلم َتِقيَ   َواْجَعْلَنا  َأْعي     ق  َرةَ   َوذ ر ََِّيتَِنا  َأْزَواِجَنا  ِمنْ   لََنا

 :وسلم  عليه  للا   صلى   النيب   عليها  حثَ  اليت  احملمودة  األخَلق  ومن

 (.415. ..( )   ِبي    إَل   أيت  ل   اْلياء  ):  وسلم  عليه  للا صلى  النيب  قال   فقد  :  اْلياء

 حّت  َأعطاه  إل  منهم  أحد    َيسأَْله    فلم   وسَلم،  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسولَ   سأَلوا  األنصارِ   منَ   نًسا  أنَ )    :العفة

 وإنه   عنكم،  أَدِخر ه  ل   خي    من   ِعندي   يكون    ما: )    بيَديه   أنَفق  شيء    كل    نِفد  حي  هلم   فقال  ِعنَده،  ما  نَفد

 
الصفحة    -صحيح البخاري :املصدر -البخاري   :احملدثونصحيح  :عمران بن احلصني ، خالصة حكم احملدثون :الراوي 415

الصفحة   - اجلامع الصغري  :املصدر  -؛ السيوط  37 الصفحة أو الرقم  - صحيح مسلم :املصدر -؛ مسلم  6117 أو الرقم 
 صحيح األهب املفره  :املصدر  -؛ األلباين 3202 الصفحة أو الرقم   - صحيح اجلامع :املصدر -؛ األلباين 3864 أو الرقم 

 985 الصفحة أو الرقم   -
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ْه    يتَصَِبْ   وَمن  للا ،  ي ِعَفه  َيسَتِعفَ   َمن  الصِبِ   من  وأوَسعَ   خيًا  َعطاءً   ت عَطوا   ولن   للا ،   ي غِنه  َيسَتغنِ   وَمن  للا ،  ي َصِبِ 

( .   (416). 

 [.  272:  البقرة{ ]تظلمون  ل   وأنتم  إليكم  يوف   خي   من   تنفقوا   وما : }تعاىل  للا  قال  :الكرم

 ؟   خي    اإلسَلمِ   أي  :  وسلم   عليه   للا   صلى   النيبَ   سأل  رجَلً   أن : )  عنهما   للا   رضي  عمرو  بن   للا   عبد   وعن  

 .(417( ) َتعِرفْ   مل  من وعلى  ،   َعَرفتَ  من   على  ،   السَلمَ   وتَقَرأ    ،   الطعامَ   ت طِعم  :  قال

!   اللهمَ :    أحد مها  فيقول.    يَنزلنِ   مَلكانِ   إل  ،  فيه   العباد    ي صِبح    يوم    من   ما)  :وسلم  عليه  للا  صلى   وقال

ِسًكا   َأعطِ !    اللهمَ :    اآلخر    ويقول  . َخَلًفا  م نِفًقا  َأْعطِ   .   (418( ) تَ َلًفا  ُم 

 أي ها   َّي  الثَقَلْي   غيَ   كل هم  للاِ   خلق    يسمع ه  نداءً   ي نادَّين   مَلكان  وجبنبَ ْيها  إَل   مشس ه   طلعتْ   يوم    من  )ما  -

 مَلكان  جبنبَ ْيها  وكان  إَل   الَشمس    آبتِ   ول  وأهلَى  كث ر   ُمَا  خي    وكَفى  قلَ   ما  إنَ   ربِ كم   إىل  هلم وا  الَناس  

 ف   للا    وأنزل   تَلًفا  ُمسًكا  وأعطِ   َخلًفا  منِفًقا  أعطِ   الَلهمَ   الثَقَلْي   غيَ   كل هم   للاِ   خلق    يسمع ه   نداءً   ي نادَّين

 الَسََلمِ   َدارِ   ِإىَل   يَْدع و  َواّلَل  }    يونسَ   سورةِ   ف  ربِ كم  إىل  هلم وا   الَناس    أي ها  َّي  املًلكي   قولِ   ف  قرآنً   ذلك

ِسًكا  وأعطِ   َخلًفا   منِفًقا  أعطِ   الَلهمَ   قوهِلما   ف   وأنزل{    م ْسَتِقيم    ِصَراط    ِإىَل   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي   َواللَْيلِ }    تَلًفا   ُم 

 .(419( ) }  لِْلع ْسَرى}    قولِه  إىل( {  3)  َواأْل نْ َثى  الذََكرَ   َخَلقَ   َوَما(  2)  ََتََلى  ِإَذا  َوالنَ َهارِ (  1)  يَ ْغَشى  ِإَذا

 
، خالصة حكم   6470الصفحة أو الرقم    -صحيح البخاري :املصدر -البخاري  :أبو سعيد اخلدري احملدث  :الراوي 416

 ]صحيح[ احملدث:  
، الصفحة    ]صحيح [خالصة حكم احملدث:   -صحيح البخاري :املصدر -البخاري  :عبد  بن عمرو احملدث  :الراوي 417

 ( 6236، 28، 12 أو الرقم )  
 صحيح   :، خالصة حكم احملدث 1010الصفحة أو الرقم    -صحيح مسلم  :املصدر -مسلم   :أبو هريرة احملدث  :الراوي 418
 ، خالصة حكم احملدث:  2/79الصفحة أو الرقم    -والرتهيب الرتغيب  :املصدر -املنرري  :أبو الدرهاء احملدث  :الراوي 419

 ]إسناه  صحيح أو حسن أو ما قارهبما[
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 ربِ كم   إىل  هلم وا  الَناس    أي ها  َّي  كل هم  اْللق    َيسمع ه    ي نادَّينِ   مَلكانِ   وجبَنبِتها  إَل   مَشس ه    َتطلع    يوم    ِمن   ما )- 

 كل هم  اْللق   يسمع ه   نداءً  ي نادَّينِ  مَلكانِ   وجبنبِتها إَل  الَشمس   آبتِ   ول وأهلى كث  رَ  ُمَا  خي   وََكفى  قلَ  ما  فإنَ 

ِسًكا  وأعطِ   خَلًفا   م نِفًقا   أعطِ   الَلهمَ   الثَقليِ   غي    ذِلكَ   ف   اّلَل    وأنزلَ   قالَ   روايِتهِ   ف   راشد    بن    عَباد    وزادَ   تَلًفا   ُم 

 َمنْ   َويَ ْهِدي   الَسََلمِ   َدارِ   ِإىَل   يَْدع و  َواّلَل    يونسَ   سورةِ   ف  ربِ كم  إىل  َهلم وا  الَناس    أي ها  َّي   املَلَكيِ   قولِ   ف  ق رآنً 

( َرىِلْلي سْ   َفَسن  َيسِ ر ه    قولِهِ   إىل  يَ ْغَشى  ِإَذا  َواللَْيلِ   خلًفا  م نفًقا  أعطِ   الَلهمَ   قوهِلما  وف   م ْسَتِقيم    ِصَراط    ِإىَل   َيَشاء  

(420). 

!   الَناس    أي ها  َّي   الثَقَلْيِ   إَل   األرضِ   أهلَ   لي سِمعانِ   إهَنما   ،   مَلكانِ   جبنبَ تَ ْيها  ب ِعثَ   إَل   قط    مشس    طلَعتْ   )ما  -

 مَلكانِ   جبنبَ تَ ْيها  وب ِعثَ   إَل   قط    مشس    غرَبتْ   وما  وأهلَى  كث  رَ   ُمَا  خي    وكَفى   قلَ   ما  فإنَ   ،  ربِ ك م   إىل  هلم وا

 مَلكانِ   جبنبَ تَ ْيها  وكان  إَل   مشس ه    طلَعتْ   يوم    من  ما  تلًفا  مل مسك    وعجِ لْ   خلًفا  مل نِفق    عجِ لْ   الَلهمَ   ينادَّينِ 

 ُمَا   خي    وكَفى  قلَ   ما  إنَ   ربِ ك م  إىل  هلم وا  الَناس    أي ها  َّي  الثَقَلْيِ   غيَ   كل ه م  للا    خلقَ   ما  يسمع ه    نداءً   ينادَّينِ 

 الثَقَلْيِ   غيَ   كل ه م   للاِ   َخْلق    يسمع ه    نداءً   ينادَّينِ   مَلكانِ   جبنبَ تَ ْيها  وكان  إَل   الَشمس    آَبتِ   ول   وأهلَى  كث  رَ 

سًكا   وأعطِ   خلًفا  م نفًقا   أعطِ   الَلهمَ   إىل  هلم وا   الَناس    أي ها  َّي   املَلَكْيِ   َقولِ   ف   قرآنً   ذلكَ   ف   للا    وأنزلَ   تلًفا   ُم 

 قوهلِِما  ف  للا    وأنزلَ   م ْسَتِقيم    ِصَراط    ِإىَل   َيَشاء    َمنْ   َويَ ْهِدي   الَسََلمِ   َدارِ   ِإىَل   يَْدع و  َوللا    يونسَ   سورةِ   ف   ربِ ك م

 
، خالصة حكم   155الصفحة أو الرقم    -األمايل املطلقة  :املصدر -ابن حجر العسقالين  :أبو الدرهاء احملدث  :الراوي 420

 حسن صحيح غريب  :احملدث
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سًكا  وأعطِ   خلًفا   م نفًقا  أعطِ   الَلهمَ   إىل  َواأْل نْ َثى   الذََكرَ   َخَلقَ   َوَما   ََتََلى   اِإذَ   َوالنَ َهارِ   يَ ْغَشى  ِإَذا  َواللَْيلِ   تلًفا   ُم 

 .(421( ) . .  ِلْلع ْسَرى  قولِهِ 

 :وسلم  عليه  للا   صلى  النيب  منها حذر اليت  املذمومة   األخَلق  ومن

 ثوب ه   يكونَ   أن  ُيب    الَرجلَ   إنَ :    رجل    قال.    ِكِب    من   ذرَة    مثقال    قلِبه  ف  كان  َمن   اْلَنةَ   يدخل    )ل  :  الكِب

 ( .422( ) الَناسِ   وغمط    اْلق ِ   َبطر    الِكِب  .    اْلمالَ   ُيب    مجيل   للاَ   إنَ :    قال .    حسنةً   ونعل ه   حسًنا

   :أيضاً   وقال   (.424) (  الناسِ   وَغْمط    اْلق ِ   َبَطر    هو  الِكِْب  )    (.423)(  الناسَ   وغمطَ   اْلقَ   بِطرَ   َمن   الكِْب  )  -

 كل    ؟  الَنارِ   َِبهلِ   أخِِب كم  أل:    ألبَره    اّللَِ   على   أقسمَ   لو  ،  مَتَضعِ ف    ضعيف    ك ل    ؟   اْلَنةِ   َِبهلِ   أ خِِب ك م  )أل

 (.426،  425( ) مسَتكِب    َجَواظ    ع تل   

 أقسم   لو.    متضعف  ضعيف  كل:    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  قال.    بلى:    قالوا  ؟  اْلنة  ِبهل  أخِبكم  )أل  -

:  رواية وف.  مستكِب جواظ  عتل كل :  قال.  بلى قالوا ؟ النار ِبهل أخِبكم  أل:  قال  ث.  ألبره للا  على

 (.427( ) .  أدلكم   أل  قال  أنه   غي.   ِبثله

 
  :، خالصة حكم احملدث  3167الصفحة أو الرقم    -صحيح الرتغيب :املصدر - األلباين :أبو الدرهاء احملدث  :الراوي 421

 صحيح
  :، خالصة حكم احملدث91 :الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم :املصدر -مسلم  :عبد  بن مسعوه احملدث :الراوي 422

 صحيح
، خالصة حكم   265الصفحة أو الرقم    -العطرةالنوافح  :املصدر  -حممد جار   الصعدي  :أبو هريرة احملدث  :الراوي 423

 صحيح  :احملدث
 صحيح   :، خالصة حكم احملدث 4/662الصفحة أو الرقم    -فتح القدير :املصدر -الشوكاين   :احملدث   :-الراوي 424
، خالصة   6071الصفحة أو الرقم    -صحيح البخاري :املصدر -البخاري  :حارثة بن وهب اخلواع  احملدث :الراوي 425
 ]صحيح[ م احملدث:  حك
، خالصة   4918الصفحة أو الرقم    -صحيح البخاري :املصدر -البخاري  :حارثة بن وهب اخلواع  احملدث :الراوي 426

 ]صحيح[ حكم احملدث:  
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 ِف   النَ َفااَثتِ   َشر ِ   َوِمنْ *    َوَقبَ   ِإَذا  َغاِسق    َشر ِ   َوِمنْ *    َخَلقَ   َما   َشر ِ   ِمنْ *    اْلَفَلقِ   ِبَرب ِ   َأع وذ    ق لْ )    :اْلسد

 ( الفلق   سورة ( )َحَسدَ  ِإَذا  َحاِسد    َشر ِ   َوِمنْ   * اْلع َقدِ 

َنا فَ َقدْ   َفْضِلهِ  ِمنْ  اّلَل   آاَته م   َما َعَلى  الَناسَ  َُيْس د ونَ  َأمْ ) - َناه مْ  َواْلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  ِإبْ َراِهيمَ  آلَ   آتَ ي ْ  م ْلًكا   َوآتَ ي ْ

)َعِظيًما  الن  ب  َوة  ِمنْ   اّللَ   َرزََقه    َما   َعَلى   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  الَنيب    َحَسدهمْ   ِبَذِلكَ   يَ ْعِن (.   54  الن ساء( 

)  َبِن   ِمنْ   َولَْيسَ   اْلَعَرب  ِمنْ   ِلَكْونِهِ   لَه    َحَسدهمْ   ِإََّيه    َتْصِديقهمْ   ِمنْ   َوَمنَ َعه مْ   اْلَعِظيَمة   وقوله    .(428ِإْسَرائِيل 

 بَ ْعدِ   ِمنْ   أَنْ ف ِسِهمْ   ِعْندِ   ِمنْ   َحَسًدا  ك َفارًا  ِإَيَاِنك مْ   بَ ْعدِ   ِمنْ   يَ ر د وَنك مْ   َلوْ   اْلِكَتابِ   َأْهلِ   ِمنْ   َكِثي    َودَ  (:    سبحانه

 ُي َذِ ر(.   109  البقرة ( )َقِدير    َشْيء    ك ل ِ   َعَلى   اّللََ   ِإنَ   ِِبَْمرِهِ   اّلَل    أيَِْتَ   َحَّت   َواْصَفح وا   فَاْعف وا   اْْلَق    هَل م    تَ َبَيَ   َما

 َوالظَاِهر  اْلَباِطن   ِف   هَل مْ   بَِعَداَوِِتِمْ   َوي  ْعِلمه مْ   اْلِكَتاب   َأْهل   ِمنْ   اْلك َفار   َطرِيق  س ل وك   َعنْ   اْلم ْؤِمِنيَ   ِعَباده  تَ َعاىَل 

 اْلم ْؤِمِنيَ   ِعَباده  َوأيَْم ر  نَِبي همْ   َوَفْضل  بَِفْضِلِهمْ   ِعْلمهمْ   َمعَ   لِْلم ْؤِمِنيَ   اْلََْسد  ِمنْ   َعَلْيهِ   م ْشَتِمل ونَ   ه مْ   َوَما

  .(429)   َواْلَفْتح  الَنْصر   ِمنْ  اّللَ   َأْمر   أيَِْت   َحَّت  اِلْحِتَمال   َأوْ   َواْلَعْفو  ِِبلَصْفحِ 

 عبادَ   وَكونوا  ،  بعض    بيعِ   عَلى  بعض ك م   يِبعْ   ول  ،  تدابروا   ول  ،   تباَغضوا  ول  ،  تَناَجشوا   ول  ،  حتاَسدوا  ل)  -

 مَرات    ثَلثَ  صدرِهِ  إىل ويشي   هه نا الَتقَوى  ُيِقر ه   ول   ،  خيذل ه    ول  يظِلم ه   ل   ،  املسلمِ  أخو  املسلم   إخوانً  اّللَِ 

 وف   َوِعْرض ه    ومال ه ،   ،   دم ه    ،   حرام    املسلمِ   عَلى   املسلمِ   كل    ،  امل سلمَ   أخاه    ُيِقرَ   أن  الَشر ِ   منَ   امرئ    ِبسبِ 
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 اّللََ   إنَ   فيهِ   زادَ   وُمَا  ونقصَ   ،  وزادَ   ،  داودَ   حديثِ   حنوَ   فذََكرَ :    وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسول    قالَ :    رواية  

 (. 430( ) صدرِهِ  إىل  ِبصابِعهِ   وأشارَ   قلوِبك م   إىل  ينظر    وَلِكن  ، صورِك م  إىل  ول ،  أجسادِك م   إىل   ينظر    ل

  (.431( ) إخوانً   اّللَِ   عبادَ   وَكونوا  ،  تَناجشوا  ول  ،  حتَسسوا  ول  ،  َتَسسوا  ول  ،   تباَغضوا  ول  ،  حتاَسدوا  ل)

 أمرَك م   كما :  وزادَ .  مثَله  .   إخوانً !  اّللَِ  عبادَ  وَكونوا ، تقاطَعوا ول  ، تباَغضوا ول  ، حتاَسدوا ل) :  لفظ وف

 (.432( ) اّلَل  

 آَمن وا  اَلِذينَ   أَي  َها  َّيَ ) :    سبحانه   وقال(.   1:  اهلمزة  سورة ( )  ل َمَزة    مه ََزة    ِلك ل ِ   َوْيل  )   :تعاىل  قال   :  الغيبة

ب    بَ ْعًضا  بَ ْعض ك مْ   يَ ْغَتبْ   َوَل  ََتََسس وا  َوَل   ِإْث    الَظن ِ   بَ ْعضَ   ِإنَ   الَظن ِ   ِمنَ  َكِثيًا  اْجَتِنب وا   ْلَْمَ   أيَْك لَ   َأنْ   َأَحد ك مْ   َأُيِ 

ًتا َأِخيهِ   (. 12  اْلجرات( )رَِحيم    تَ َواب    اّللََ   ِإنَ   اّللََ   َواتَ ق وا  َفَكرِْهت م وه    َمي ْ

 ، يكره    ِبا  أخاكَ   ذكر كَ :    قال.    أعلم    ورسول ه  للا  :    قالوا  ؟  الغيبة    ما  )أتدرون  :  وسلم  عليه  للا   صلى  وقال

 ،  فيه   يكنْ   مل   وإن .    اغتبَته   فقد   ،   تقول    ما   فيه   كان  إن :    قال   ؟   أقول    ما  أخي  ف   كان   إن   أفرأيتَ :    قيل 

َته    فقد   تقول    ما فيهِ  كان  إن   ،   َيكَره    ِبا   أخاكَ   ِذْكر كَ   ؟   الِغيبة    ما )أتدرونَ :  لفظ  وف    (.433( ) ِبَته  فقد   ،   اغتب ْ

 (.434( ) َِبََته    فَقد  فيهِ   يكن  ملَ   إن  و
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.   واْلهاد  واْلج    والصوم  والزكاة  الصَلة)  العبادات  آَّيت:  والتشريع  األحكام  آَّيت   ،   الَدين   وآية( 

 .  والقصاص  اْلدود  وآَّيت   ،  واملواريث

 والكرة  والكواكب  النجوم  وخلق  ،   الس بع  واألرضي  الس بع  السماوات   خلق:    الكون   ف  اْلق ْرَءان  آَّيت 

 فنائه  وطريقة   هذا   ومصي.     األرضي ة   والكرة  والشمس  والنجوم   الكون  ف   الكونية  والظواهر.     األرضي ة

 .   القيامة  يوم   ومجعه

 القصص   آَّيت 

 اَلِذي َهَذا َأيْ (. 62عمران    آل( )اْْلَِكيم   اْلَعزِيز   هَل وَ  اّللََ  َوِإنَ  اّلَل   ِإَل  ِإلَه   ِمنْ  َوَما اْْلَق   اْلَقَصص   هَل وَ  َهَذا ِإنَ )

 اّللَ  َوِإنَ  اّللَ  ِإَل  ِإلَه ِمنْ   َوَما"  ُمَِيد   َوَل  َعْنه    َمْعِدل َل   اَلِذي اْْلَق   ه وَ  ِعيَسى  َشْأن  ِف  ُم ََمد  َّيَ   َعَلْيك  َقَصْصَناه  

 .  (435)   اْْلَِكيم  اْلَعزِيز  هَل وَ 

( لِْلم ْؤِمِنيَ   َوِذْكَرى   َوَمْوِعَظة    اْْلَق    َهِذهِ   ِف   َوَجاَءكَ   ف  َؤاَدكَ   ِبهِ   ن  ثَ بِ ت    َما   الر س لِ   أَنْ َباءِ   ِمنْ   َعَلْيكَ   نَ ق ص    وَك َلًّ )

 أ َُمهمْ   َمعَ   قَ ْبلك  ِمنْ   اْلم تَ َقدِ ِميَ   الر س ل  أَنْ َباء  ِمنْ   َعَلْيك  نَ ق ص َها  َأْخَبار  وَك ل    تَ َعاىَل   يَ ق ول(.   120  هود)

 اّللَ   َنَصرَ   وََكْيف   َواأْلََذى  الَتْكِذيب   ِمنْ   اأْلَنِْبَياء  ِاْحَتَمَله    َوَما  َواْْل ص وَمات  اْلم َحاَجات  ِمنْ   هَل مْ   َجَرى   وََكْيفَ 

 ِبَنْ   َلك  لَِيك ونَ   ُم ََمد   َّيَ   قَ ْلبك   َأي    ف  َؤادك  بِهِ   ن  ثَ بِ ت  ُمَا  َهَذا  ك ل    اْلَكاِفرِينَ   َأْعَداَءه    َوَخَذلَ   اْلم ْؤِمِنيَ   ِحْزبه

 (.436)   أ ْسَوة اْلم ْرَسِليَ   ِإْخَوانك  ِمنْ   َمَضى 

َنا   ِبَا   اْلَقَصصِ   َأْحَسنَ   َعَلْيكَ   نَ ق ص    حَنْن  )  قَالَ   ِإذْ *    اْلَغاِفِليَ   َلِمنَ   قَ ْبِلهِ   ِمنْ   ك ْنتَ   َوِإنْ   اْلق ْرآنَ   َهَذا   ِإلَْيكَ   َأْوَحي ْ

 َل   ب َنَ   َّيَ   قَالَ  {5}*    َساِجِدينَ   يل   رَأَيْ ت  ه مْ   َواْلَقَمرَ   َوالَشْمسَ   َكوَْكًبا  َعَشرَ   َأَحدَ   رَأَْيت    ِإن ِ   أََبتِ   َّيَ   أِلَبِيهِ   ي وس ف  
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(  5-3  يوسف.... ( )  م ِبي    َعد و    ِلْْلِْنَسانِ   الَشْيطَانَ   ِإنَ   َكْيًدا  َلكَ   فَ َيِكيد وا  ِإْخَوِتكَ   َعَلى  ر ْؤََّيكَ   تَ ْقص صْ 

 (.437)  اْلق ْرَءان  َهَذا  ِإلَْيك  ِإَُيائَِنا  ِبَسَببِ   اْلَقَصصِ   َأْحَسنَ   َعَلْيكَ  نَ ق ص    حَنْن  

 الس ور  بعض   خصوصي ة 

 : الس ور  أو   اآلَّيت  بعض  ْلصوصي ة  بيان   يلي  وفيما

 الكرسي  آية  فضل   ف  كعب   بن   أب  حديث  أن    عثيمي   بن  ُممد   للشيخ   الواسطية   العقيدة  شرح  ف  جاء

 يتفاضل   ل   فإنه  به،  املتكلم   ِبعتبار   أما .  وموضوعاته  مدلولته   ِبعتبار   يتفاضل   اْلق ْرَءان  أن   على   دليَلً   يعتِب  

 . وجل  عز   للا   وهو  واحد   به  املتكلم  ألن

 املثان  الَسبع  

 الصحيح   اْلديث  ف  جاء  كما  العظيم    اْلق ْرَءانو   املثان  الَسبع    هيَ (  الفاحتة  سورة)  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ّلِلَِ   اْْلَْمد  

 -:  طرقه   بعض   يلي  وفيما   ،(  عنه  اّلل    رضي)  املعلى  بن  سعيد   أبو يرويه  الذي

 أنَ   منَعكَ   ما  فقالَ   أتيت ه    ثَ   ،  فصلَيت  :    قالَ   ،  فدعاه    يصلِ ي  َوهوَ   بهِ   مرَ   وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى   الَنيبَ   أنَ )  -

 ِلَما   َدَعاك مْ   ِإَذا  َولِلَرس ولِ   ّلِلَِ   اْسَتِجيب وا  آَمن وا   اَلِذينَ   أي  َها  َّيَ   وجلَ   عزَ   اّلَل    يقلِ   أمل  قالَ   أصلِ ي   كنت    قالَ   َتيَبن

 قوَلكَ   اّللَِ   رسولَ   َّي  قلت    ليخرجَ   فَذَهبَ   قالَ   املسجدِ   منَ   أخرجَ   أن  قبلَ   سورة    أعظمَ   أعلِ م كَ   أل  ُي ِْييك مْ 

   (438) (  العظيم    اْلق ْرَءانو   أوتيت    اَليت  املثان  الَسبع    هيَ   ،  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ّلِلَِ   اْْلَْمد    قالَ 

 إن   للِا،  رسولَ   َّي:    فقلت    أ جْبه ،  فلمْ   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول    فدعان  املسجِد،   ف  أ صلِ ي   كنت  )  -

}    للا    يقلِ   أمل:    فقالَ   أ صلِ ي،   كنت   .    ُي ِْييك مْ   ِلَما   َدَعاك مْ   ِإَذا  َولِلَرس ولِ   ّلِلَِ   اْسَتِجيب وا:  :   يل   قال   ث { 
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 أن  أراد  فلما   بيدَي،   أخذ   ث ( .    املسجدِ   منَ   خترجَ   أن  قبل   ،اْلق ْرَءان  ف  السَورِ   أعظم    هي   سورةً   أل علِ مَنكَ 

 العامِليَ   رب ِ   هللِ   اْلمد  : ) }    قال.    اْلق ْرَءان  ف  سورة    أعظم    هي  سورةً   أل علِ مَنكَ :    تقلْ   أمل:    له    قلت    خيرَج،

 .   (439) (  أوتيت ه    الذي  العظيم    اْلق ْرَءانو   املثان،   السبع    هي { :  

: فقال  أتَيت ه  ث  ،   صَليت    حّت  آتِه   فلم  ،   فَدعان  وسَلم  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسول    ب  فمرَ   ،  أ صلِ ي   كنت  )  -

:   قال  ث{ .    َدَعاك مْ   ِإَذا  َولِلَرس ولِ   ّلِلَِ   اْسَتِجيب وا  آَمن وا  اَلِذينَ   أَي  َها  َّيَ : }    للا    يق لِ   أمل  ؟  َتتَين   أن  مَنعك  ما)  

 فذَكرت    لَيخر جَ  وسَلم   عليه   للا    صَلى للاِ  رسول   فذَهب( .  أخر جَ  أن قبلَ  اْلق ْرَءان ف   سورة   أعَظمَ  أل َعلِ َمَنك 

 صَلى   النيب ِ   أصحابِ   من  رجًَل   ،   سعيد    أِب   ِْسع:    َحفًصا   ِْسع :    خ َبيب    عن  ،  ش عَبة    حَدثَنا :    م عاذ    وقال .    له

 . (440) (  املَثان  الَسبع    .}اْلَعاَلِميَ  َرب ِ   هللِ   اْْلَْمد  : }    وهي : )    وقال .   ِبذا ،  وسَلم   عليه  للا  

 صَلتِهِ   من فرغَ   فلَما  ،   املسجدِ   ف يصلِ ي   َوهوَ   ،   كعب    بنَ   أ بَ   نَدى  وسَلمَ   عليهِ  اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسولَ   أنَ )  -

 ثَ   ،  املسجدِ   ِببِ   من   خيرجَ   أن  يريد    َوهوَ   ،  يدي  عَلى  يَده    وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى  الَنيب    فوضعَ :    قالَ   ،   ْلَقه  

 الفرقانِ   ف   ول  اإلجنيلِ   ف   ول  الَتوراةِ   ف أ ْنِزلَ   ما   سورةً   تعلمَ   حَّت   املسجدِ   ِببِ   من  خترجَ  أَل   ألرجو   إن ِ :    قالَ 

 ؟  وعدَتن  اَليت  الس ورَة    ،  اّللَِ   رسولَ   َّي :    قلت    ثَ   ،   ذِلكَ   رجاءَ   املشيِ   ف  أ بطيء    فجعلت  :    أ ب    قالَ .    مثل ها

 عَلى  أتَيت    حَّت   اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ّلِلَِ   اْْلَْمد  :    عليهِ   فقرأت  :    قالَ   ؟  الَصَلةَ   افتتحتَ   إذا  تقرأ    كيفَ :    قالَ 
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 العظيم    اْلق ْرَءانو   املثان  الَسبع    هيَ   ،  الس ورَة    هِذهِ   هيَ :    وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   رسول    فقالَ   ،  آخرِها

  (441) (  أ عطيت    اَلذي

 -( : عنه اّلل    رضي)  هريرة  أب  رواية   من   صح    وكذلك

ْبه    ومل   أب    فالتفتَ   -  يصلِ ي   َوهوَ   -  أب    َّي )  -  اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسولِ   إىل   انصرفَ   ثَ   ،   فخَففَ   أب    وصَلى   جيِ 

يَبن  أن  أب    َّي  منَعكَ   ما  الَسَلم    وعلْيكَ   اّللَِ   رسول    فقالَ   اّللَِ   رسولَ   َّي  علْيكَ   الَسَلم    فقالَ   وسَلمَ   عليهِ   إذ   َت 

 َوِللَرس ولِ   ّلِلَِ   اْسَتِجيب وا  أن  إيلَ   اّللَ   أ وحى   فيما  َِتد  أفلم   قالَ   الَصَلةِ   ف  كنت    إن ِ   اّللَِ   رسولَ   َّي  فقالَ   دعوت كَ 

ب    قالَ   اّلَل    شاءَ   إن   أعود    ول   بَلى  قالَ   ُي ِْييك مْ   ِلَما  َدَعاك مْ   ِإَذا  ف   ول   الَتوراةِ   ف   ي  نَ َزلْ   مل   سورةً   أعلِ َمكَ   أن   أحتِ 

 كيفَ   وسَلمَ  عليهِ   اّلَل   صَلى اّللَِ  رسول   قالَ   اّللَِ  رسولَ  َّي  نَعم  قالَ  مثل ها  الف رقانِ  ف  ول  الَزبورِ  ف   ول  اإلجنيلِ 

 ف   أنزَِلتْ   ما   بيِدهِ   نفسي  واَلذي   وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسول    فقالَ   اْلق ْرَءان  أمَ   فقرأَ   قالَ   الَصَلةِ   ف  تقرأ  

 اَلذي   العظيم    اْلق ْرَءانو   املثان  منَ   سبع    وإهَنا  مثل ها  الفرقانِ   ف   ول   الَزبورِ   ف  ول   اإلجنيلِ   ف   ول  الَتوراةِ 

  (442) (  أ عطيت ه  

ْبه  فلم  أ ب    فالتفت  ،  يصلِ ي  وهو!    أ ب    َّي)  - :   فقال  ،  للاِ   رسولِ   إىل  انصرف  ث  ،  فخَففَ   أ ب    وصَلى  ،  جيِ 

يَبن   أن   أب  َّي   منعك   ما   ،   السَلم    وعليك :    للاِ   رسول    فقال!    للاِ   رسولَ   َّي   عليك   السَلم    ؟  دعوت ك   إذ  َت 

 َولِلَرس ولِ   هللِ   اْسَتِجيب وا  أن  إيلَ   للا    أوَحى   فيما  َتدْ   فلم :    قال.    الصَلةِ   ف  كنت    إىن !    للاِ   رسولَ   َّي:    فقال

 ف   ينزلْ   مل  سورةً   أ علِ َمك   أن   أحتب  ( :    قال.    للا    شاء  إن  أعود    ول  ،  بلى:    قال  ؟   ُي ِْييك مْ   ملا  َدَعاك مْ   ِإَذا

 
حكم  ، : 1/50الصفحة أو الرقم  -عمدة التفسري: املصدر  -أمحد شاكر:احملدث أبو سعيد موىل عامر بن كريو  :الراوي   441

 املقدمة إىل صحت أشار يف   :احملدث
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 كيف :    للاِ   رسول    فقال!    للاِ   رسولَ   َّي  نعم :    قال  مثل ها  الف رقانِ   ف  ول  الزبورِ   ف   ول  اإلجنيلِ   ف  ول  التوراةِ 

 التوراةِ  ف  للا   أنزل ما ،  بيده  نفسي  والذي :   للاِ  رسول   فقال ( اْلق ْرَءان أمَ )  فقرأ:  قال.  ؟  الصَلةِ  ف  تقرأ

( أ عطيت ه  الذي  العظيمِ   اْلق ْرَءانو   املثان  من   سبع    وإهنا  ،  مثَلها  الفرقانِ   ف  ول  الزبورِ   ف   ول   اإلجنيلِ   ف   ول

(443)  

 -: منها  الفاحتة   سورة فضل  تبي    أخرى  وأحاديث

 وبيَ  بين  مقسوَمة   وِهيَ  ،  املثاِن  السبع   وِهيَ  ،  اْلق ْرَءان أم ِ  مثلَ   ، اإِلجَنيلِ  ف  ول ،  التوراةِ  ف  للا    أنزلَ  ما)  -

  (444) (  سَألَ   ما   ولعبِدى   عبدي

 إليهِ   فالَتفتَ   ،  جانِبهِ   إىل  رج ل    ونزلَ   فنزلَ   ،  لَه    َمسي    ف  وسَلمَ   آلِهِ   وعلى  عليهِ   اّللَ   صَلى  الَنيب    كانَ )  -

   (445) (  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ّلِلَِ   اْْلَْمد    عليهِ  فَتَل:    قالَ   ؟  اْلق ْرَءانِّ   ِبفضل  أخِِب كَ   أل:  فقالَ 

 يلي   وفيما .   خداج    َفصَلته (  الفاحتة  سورة )  اْلق ْرَءان  ِبم ِ   فيها  يقرأْ   مل   صَلةً   صَلى  َمن   أن    تبي    أخرى  وأحاديث

 -:الشأن  هذا  ف( عنه  اّلل    رضي )  هريرة  أبو  يرويه   الذي  الصحيح   اْلديث  طرق   بعض

 َفهيَ   خداج    َفهيَ   اْلق ْرَءان  ِبم ِ   فيها  يقرأْ   مل   صَلةً   صَلى   َمن:  قالَ   وسَلَم،   عَليهِ   اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسولَ   أنَ )  -

،  ابنَ   َّي :  قالَ .  اإلمامِ   وراءَ   َأكون    أحيانً   إن ِ   ه َرْيرَة،   أِب   َّي :  ق لت  :  قالَ   متام    غي    خداج ،  ف  فاقرأها   الفارسيِ 

ْعت    فإن ِ   نفِسَك،   عبدي  وبيَ   بين   الَصَلةَ   قَسمت  :  تعاىل  اّلَل    قالَ :  يقول    وسَلمَ   عَليهِ  اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسولَ   ْسَِ

 اّلَل    فيقول    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ّلِلَِ   اْْلَْمد  :  فيقول    العبد    يقوم  .  سألَ   ما ولَعبدي   لعبدي،  َوِنْصف ها  يل   فَِنْصف ها نصفِي،
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ينِ   يَ ْومِ   َماِلكِ :  فيقول  .  عبدي  عليَ   أثن:  اّلَل    فيقول    الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ :  فيقول  .  عبدي  ْحَدن  :وتعاىل  تبارك  الدِ 

 ولَعبدي   لَعبدي،   الس ورةِ   وآخر    َنْسَتِعي    َوِإََّيكَ   نَ ْعب د    ِإََّيكَ   عبدي   وبيَ   وبين   يل،  َوَهذا   عبدي   جَمَدن :  فيقول  

(  الَضالِ يَ   َوَل   َعَلْيِهمْ   اْلَمْغض وبِ   َغْيِ   َعَلْيِهمْ   أَنْ َعْمتَ   اَلذينَ   ِصَراطَ   اْلم ْسَتِقيمَ   الصِ َراطَ   اْهِدنَ :يقول    سأَل،  ما

(446)  

 َّي  فقلت :    قال  ،   متام  غي   خداج   فهي   خداج   فهي  خداج   فهي   اْلق ْرَءان   ِبم  فيها  يقرأ  مل   صَلة   صلى   من)   -

 ْسعت  فإن   نفسك   ف   فارسي  َّي   ِبا   اقرأ   وقال   ذراعي  فغمز:    قال  ،  اإلمام  وراء  أحيان   أكون   إن   هريرة   أِب

 يل   فنصفها  نصفي  عبدي  وبي  بين  الصَلة  قسمت  تعاىل  للا  قال:    يقول  وسلم  عليه  للا   صلى  للا  رسول

 هلل  اْلمد: }    العبد  يقول   اقرؤا:    وسلم   عليه   للا  صلى  للا  رسول  قال  ،  سأل  ما  ولعبدي  لعبدي  ونصفها

 أثن :    وجل   عز  للا  يقول{    الرحيم  الرْحن : }    يقول  عبدي  ْحدن:    وجل  عز  للا  يقول{    العاملي  رب

 نعبد  إَّيك: }    العبد  يقول   عبدي   جمدن  وجل   عز  للا   يقول{    الدين   يوم  مالك: }    العبد  يقول  عبدي  علي 

}    العبد   يقول  سأل،  ما  ولعبدي  عبدي  وبي  بين  وهذه:    للا  يقول {    نستعي   وإَّيك  الصراط   اهدن: 

( .  سأل  ما   ولعبدي  لعبدي  فهؤلء  للا   يقول {    الضالي  ول   عليهم   املغضوب   أنعمت  الذين  صراط   املستقيم 

(447)   . 

 اإلمامِ  وراءَ  نكون   إنَ  هريرةَ   ألب فقيلَ  متام    غيَ   ثَلاثً  ِخَداج   فهي اْلق ْرَءان ِبم ِ  فيها  يقرأْ  مل  صَلةً  صَلى   من ) -

 الصَلةَ   َقَسْمت    تعاىل  للا    قال  يقول    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسولَ   ْسعت    فإن   نَ ْفِسكَ   ف   ِبا   اقرأْ   فقال

َدِن   للا    قال  اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   هللِ   اْْلَْمد    العبد    قال  فإذا  َسَألَ   ما   ولعبدي   ِنْصَفْيِ   عبدي   وبيَ   بين  وإذا  عبدي   ْحَِ
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ينِ   يَ ْومِ   َماِلكِ   قال  وإذا  عبدي  عليَ   أْثن  للا    قال  الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ   قال  فَ َوضَ   مرةً   وقال   عبِدي  جَمََدِن   قال  الدِ 

 اْهِدنَ }  قال   فإذا  َسَألَ   ما  ولعبدي   عبدي   وبيَ   بين  هذا  قال   َنْسَتِعي    َوِإََّيكَ   نَ ْعب د    ِإََّيكَ   قال   فإذا  عبدي   إيلَ 

 لعبدي   هذا   قال{  الَضالِ يَ   َوَل   َعَلْيِهمْ   اْلَمْغض وبِ   َغْيِ   َعَلْيِهمْ   أَنْ َعْمتَ   اَلِذينَ   ِصَراطَ   اْلم ْسَتِقيمَ   الصِ َراطَ 

 .   (448) (  َسَألَ  ما  ولعبدي 

  (449) (  متام    غي    خداج    َفهيَ   اْلق ْرَءان  ِبم ِ   فيها  يقرأ  مل   صَلةً   صَلى  من )  -

 .   (450) (  .اْلق ْرَءان  ِبم ِ   يقرأْ   مل  ملنْ  صَلةَ   ل )  ورواَّيت أخرى صحيحة منها:  

 .   (451) (  فصاِعًدا  اْلق ْرَءان  ِبم ِ   يقرأْ   مل   ِلَمن   صَلةَ  ل)  -

 : العظيم    اْلق ْرَءانو  املثان  والَسبع    ،الكتابِ   أم  و   ،اْلق ْرَءان  أم    هيَ   الكتابِ   فاحِتة  

 .   (452) (  أ عطيت ه    اَلذي   العظيمِ   اْلق ْرَءانو   املثان   الَسبعِ   منَ  إهَنا)  -

 للا    صَلى  للاِ   رسول    فقال  ،  خَتَمها  حَّت   ،  العامليَ   رب ِ   هللِ   اْلمد  :    قال  ؟   تفَتِتح    ب   الَصَلةَ   افتتحتَ   إذا)  -

 .   (453) (  أ عطيت    اَلذي   العظيم    اْلق ْرَءانو   ،  املثان  الَسبع    هي :    وسَلم  عليه 
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 ،   بلى :  قلت    مثل ها؟   الفرقانِ   ف   ول   الَزبورِ   ف   ول  اإلجنيلِ   ف   ول   الَتوراةِ   ف   أ نِزل  ما   ،   سورةً   أ علِ م ك   أل )  -

 وقمت    وسَلم  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسول    فقام  ،  تعلَمها  حَّت   البابِ   ذلك   من   خترجَ   ل   أن  ألرجو  إن ِ :    قال

ث ن   فجعل   ،   معه دِ  ِِبَن   أن  قبل   خيرجَ   أن  كراهيةَ   أتباطأ    فجعلت    ،  يدي   ف   ويد ه  ُي   من   قر ب   فلَما  ،  ِبا  خي 

 فقرأت  :    قال  الَصَلَة؟   افتتحتَ   إذا  تقرأ    كيف :    قال!    وعدَتن  اَليت  الس ورة  !    للاِ   رسولَ   َّي:    قلت    البابِ 

َناكَ   َولََقدْ : }    تعاىَل   للا    قال  اَليت  املثان  الَسبع    وهي   ،   هي  هي :    قال   ،   الكتابِ   فاحتةَ  ًعا  آتَ ي ْ  اْلَمثَاِن   ِمنَ   َسب ْ

 .  (454) (  أ وتيت    اَلذي {    اْلَعِظيمِ   اْلق ْرَءانوَ 

،  بنَ  أ َب ِ  عَلى  وسَلمَ  عليهِ   اّلَل   َصَلى  اّللَِ  َرسول   مرَ ) - ب  : فقال َكعب   الَتوراةِ  ف  ينَزل ملَ  سورَةً   أ َعلِ َمك  أن أحتِ 

 ف   تَقَرأ   َفكيفَ :   قال  ،  اّللَِ  رسولَ  َّي  ،  نَ َعم: قلت    ؟ ِمثل ها  الف رقانِ  ف  ول   ، الَزبورِ  ف  ول  ،  اإلجنيلِ  ف  ول  ،

 أ نزَلت  ما  بَيِده،   نَفِسي  واَلِذي :    وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    َصَلى   اّللَِ   َرسول    فقال  ،   الكتابِ   أ مَ   عليهِ   فَقَرأت    ؟   الَصَلةِ 

 اْلق ْرَءانو   املَثان   الَسبع    هَلي   وإهَنا  ِمثل ها،   الف رقانِ   ف   ول   ،   الَزبورِ   ف   ول   اإلجنيلِ   ف   ول   الَتوراةِ   ف  سورة  

 .   (455) (  الَعظيم  

 بين   مقسومة    َوهيَ   املثان  الَسبع    َوهيَ   ،  اْلق ْرَءان  أم ِ   مثلَ   اإلجنيلِ   ف   ول  الَتوراةِ   ف  وجلَ   عزَ   اّلَل    أنزلَ   ما)  -

 .  (456) (  سألَ   ما ولَعبدي   َعبدي  وبيَ 
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 وبيَ   بين  مقسومة    َوهي   املثان   الَسبع    َوهي  اْلق ْرَءان  أم ِ   مثلَ   ،  اإلجنيلِ   ف   ولَ   الَتوراةِ   ف  اّلَل    أنزلَ   ما )  -

 .   (457) (  سألَ   ما   ولعبدي   عبدي

 اْلق ْرَءانو   املَثان   الَسبع    َوهيَ   ،   إحداه نَ   الَرِحيمِ   الَرْْحَنِ   اّللَِ   ِبْسمِ   :  آَّيت    سبع    اْلَعاَلِميَ   َرب ِ   ّلِلَِ   اْْلَْمد  )  -

 .   (458) (  الكتابِ   وفاحتة    ، الكتابِ   أ م    وهي   ،   العظيم  

 .   (459) (  العظيم    اْلق ْرَءانو   ،   املثان  الَسبع    َوهيَ   ،   الكتابِ   فاحِتة    هيَ )  -

 السبع  و   ،   الكتاب   أم  و   ،   اْلق ْرَءان  أم   إهنا{    الرحيم   الرْحن  للا   بسم }    فاقرؤوا{    هلل   اْلمد }    قرأت   إذا)  -

 ( .460) (    آَّيِتا  إحدى{    الرحيم  الرْحن  للا بسم}    و ،  املثان

 ( . 461) (  املثَان  السبع    و   ،   الكتابِ   أم    و  ،  اْلق ْرَءان أم    العاملي   رب ِ   هلل   اْلمد  )  -

 اَلذي   العظيم    اْلق ْرَءانو   املثان  الَسبع    َوهيَ   ،   مثَلها  اْلق ْرَءان  ول   الَزبورِ   ول   اإلجنيلِ   ول   الَتوراةِ   ف   ينزل   مل )  -

 .   (462) (  أوتيت ه  

 :السور  أو   اآلَّيت  بعض   خصوصي ة   تثبت  اليت  األحاديث  ومن

 (.463) (  .  والكوثر  ،  البقرة   وخواتيم   ،   الكرسي  وآية   ،   الكتاب   أم:    العرش حتت   كنز  من   أنزلن   أربع)  -
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 .   (464)(  اْلق ْرَءان  ربعَ   تعدل  {    الكافرون  أي ها  َّي   قلْ }  )  -

 .   (465) (  الشرك   من  براءة  فإهنا آبخرها  متر  حّت{   الكافرون  أيها  َّي   قل}    فاقرأ  فراشك   إىل  أويت  إذا)  -

 ِعمرانَ   وآل    البقرة  

 .   (466) (  ِعمرانَ   وآل    البقرة    تقد م هم   الد نيا  ف به  يعملونَ   كانوا  الذين  وأهلهِ   ْلق ْرَءانِب  القيامةِ   يومَ   يؤَتى)  -

 هلما   وضرب  عمرانَ   وآل    البقرةِ   سورة    تقد م ه.    به  يعَملون  كانوا  الذين   وأهِله   القيامةِ   يومَ   ْلق ْرَءانِب  ي ؤَتى)  -

.   سوداوانِ   ظ لَتانِ   أو  َغمامتان  كأهنما  قال.    بعد  نسيت هنَ   ما.    أمثال    ثَلثةَ   وسَلم  عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول  

اَجانِ .    صوافَ  طي    من   ِحْزقانِ   كأهنما  أو .   شرق    بينهما  .  (467) (  صاحِبهما عن   حت 

 امل ناِفق ونَ   جاَءكَ   إَذا  اآلخرةِ   وف  ،  األوىل   الَسجدةِ   ف اْلمعةِ   بسورةِ   قرأَ  اْلمعةِ   يومَ 

 بسورةِ   فقرأَ   اْلمعةِ   يومَ   ه َرْيرةَ   أبو  بنا  فصَلى   َمَكةَ   إىل  فخرجَ   املدينةِ   على  ه َرْيرةَ   أِب  مروان    اسَتخلفَ )  -

 حيَ   ه َرْيرةَ   أِب  فأدرَْكت    اّللَِ   ع بَ ْيد    قالَ   ،  امل ناِفق ونَ   جاَءكَ   إَذا  اآلخرةِ   وف  ،   األوىل  الَسجدةِ   ف   اْلمعةِ 

ْعت   إن ِ : ه َرْيرةَ  أبو فقالَ   ، ِبلكوَفةِ  ِِبِما يقرأ   علي   كانَ  بسورَتيِ  قرأتَ  إَنكَ : لَه   فقلت   انصرفَ   اّللَِ  رسولَ  ْسَِ

 .   (468)(  ِِبِما  يَقرأ    وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى
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 بسورةِ   فقرأَ   ،   اْل معةَ   ه َرْيرةَ   أبو  بنا  فصَلى   ،   َمَكةَ   إىل   وخرجَ   ،  املدينةِ   على   ه َرْيرةَ   أِب   مروان    استخلفَ )  -

 انصرفت    حيَ   ه َرْيرةَ  أِب   فأدرَْكت  :    اّللَِ   ع بَ ْيد    قالَ  اْلم َناِفق ونَ   َجاَءكَ   ِإَذا  اآلخرةِ   وف   ،   األوىل  الرَكعةِ   ف اْل معةِ 

 يقرأ    اّللَِ   رسولَ   ِْسعت    إن ِ :  ه َرْيرةَ   أبو  فقالَ   ،   الكوفةِ   ف   ِِبِما   يقرأ    علي    كانَ   بسورَتيِ   قرأتَ   إَنكَ :    لَه    فقلت  

 .   (469) (  ِِبِما

 بسورةِ   فقرأَ   اْلمعةِ   يومَ   ه َرْيرةَ   أبو  بنا  فصَلى   َمَكةَ   إىل  فخرجَ   املدينةِ   على  ه َرْيرةَ   أِب  مروان    اسَتخلفَ )  -

 حيَ   ه َرْيرةَ   أِب  فأدرَْكت    اّللَِ   ع بَ ْيد    قالَ   ،  امل ناِفق ونَ   جاَءكَ   إَذا  اآلخرةِ   وف  ،   األوىل  الَسجدةِ   ف   اْلمعةِ 

ْعت   إن ِ : ه َرْيرةَ  أبو فقالَ   ، ِبلكوَفةِ  ِِبِما يقرأ   علي   كانَ  بسورَتيِ  قرأتَ  إَنكَ : لَه   فقلت   انصرفَ   اّللَِ  رسولَ  ْسَِ

 .   (470)(  ِِبِما  يَقرأ    وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى

 فأدرَكت    قالَ   اْلم ناِفق ونَ   َجاَءكَ   ِإَذا  اآلخرةِ   الرَكعةِ   وف   اْلمعةِ   بسورةِ   فقرأَ   اْلمعةِ   يومَ   هريرةَ   أبو  بنا   صَلى )  -

 أبو   قالَ   ِبْلكوفةِ   ِِبما   يقرأ    عْنه    اّلَل    رضيَ   علي    كانَ   بسورتيِ   قرأتَ   إَنكَ   لَه    فقلت    انصرفَ   حيَ   هريرةَ   أِب

 .  (471) (  اْلم عةِ   يومَ   ِِبما  يقرأ    وسَلمَ   علْيهِ   اّلَل    صَلى اّللَِ   رسولَ   ْسعت   فإن ِ   هريرةَ 

 اْلن ِ   ليلةَ   اْلن ِ   على الَرْحنِ   سورةَ   اّللَِ   رسول    قرأ

 
صرحيح،  :حكرم احملردث ،  :  2/52الصرفحة أو الررقم - االسرتركار :املصردر - ابرن عبردالرب:احملردث أبرو هريررة :الرراوي  469

 وروي من طرق ووجو  أخرى
 :حكم احملدث ،  :  924الصفحة أو الرقم - صحيح ابن ماج  :املصدر - األلباين:احملدث عبيد  بن أب رافع :الراوي  470

 صحيح
 صحيح :حكم احملدث ،  : 1124الصفحة أو الرقم - صحيح أب هاوه  :املصدر  -  األلباين:احملدث ابن أب رافع  :الراوي   471



 347 

 آخرِها  إىل  أَوهِلا  من   الَرْحنِ   سورةَ   عليهم  فقرأَ   َأصحابِِه،  على  وسَلمَ   عَليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   رسول    خرجَ )  -

ا   لقد :  فقالَ   فَسَكتوا   قولِهِ   على   أتيت    كَلما   كنت    منكم،   مردوًدا   أحَسنَ   َفكانوا   اْلن ِ   ليلةَ   اْلن ِ   على  قرأِت 

َِبنِ   رَبِ ك َما  آَلءِ  فَِبأي ِ   .  (472) (  اْلمد    فَلكَ   ن َكذِ ب    ربَنا  نَِعِمكَ   من   بَشيء    ل:  قالوا  ت َكذِ 

 ،   آخرِها  إىل  أَوهِلا  ِمن   الَرْحنِ   سورةَ   عليِهم   فقرأَ   أصحابِهِ   عَلى   وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسول    خرجَ )  -

ا  لقد :    فقالَ   فَسَكتوا  عَلى  أتَيت    كَلما  كنت    ،  منك م  مردوًدا  أحسنَ   َفكانوا  ،   اْلن ِ   ليلةَ   اْلن ِ   عَلى  قرأِت 

َِبنِ   رَبِ ك َما  آَلءِ  فَِبَأي ِ :    قولِهِ   .   (473) (  اْلمد    فَلكَ   ،   ن َكذِ ب    ربَنا  –  نعِمكَ   من  بشيء    ل:    قالوا  ،   ت َكذِ 

ا  لقدْ )  -  كَلما  كنت    ،  منك مْ   مردوًدا  أحَسنَ   فكانوا  ،  اْلن ِ   ليَلةَ   اْلن ِ   عَلى(    الرْحنِ   سورةَ   يعن  )  قرْأِت 

 .   (474) (  اْلْمد    فَلكَ  ن َكذِ ب    ربَنا  نَعِمكَ   مِ نْ   بشيء    وَل :    قالوا  ت َكذِ ِبنِ   رَبِ ك ما  آلءِ   فَِبَأي ِ  قوله  على  أتيت  

 الساعة   اقرتبت  و   اجمليد  اْلق ْرَءانو   ق   ب   واألضحى  الِفْطرِ   ف   يَقرأ  (  وسلم  عليه للا صلى)  للا   رسول    كان

 الفطِر،   ف   به  يقرأ    وسلم  عليه   للا   صلى   للاِ   رسول    كان   ما:  الليثي ِ   واقد    أِب   سأل  اْلطابِ   بنَ   عمرَ   أن )  -

(    وانشق  الساعة    اقرتبتِ )  و (  اجمليدِ   اْلق ْرَءانو   ق )    ب يقرأ    كان :  قال  ؟   واألضحى  .(475) القمر 

 ،  الِفطرِ   ف  به  يقرأ    وسَلمَ   عليه  للا    صَلى  للاِ   رسول    كان  ما:    اللَيثيَ   واقد    أِب  سأل  اْلطابِ   بنَ   عمرَ   أنَ )  -

 .  (476) (  اْلَقَمر    َواْنَشقَ   الَساَعة    اْقرَتََبتِ )    و(   اجمليدِ   اْلق ْرَءانوَ   ق )    ب يقرأ    كان:    قال  ؟   واألْضحى
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 ف   وسَلمَ   علْيهِ   اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسول    بِهِ   يقرأ    كانَ   ماذا  اللَيثيَ   واقد    أِب  سألَ   اْلطَابِ   بنَ   عمرَ   أنَ )  -

 .   (477) (  الَقَمر    واْنَشقَ   الَساَعة    اْقرَتََبتِ   وَ   اْلَمِجيدِ   اْلق ْرَءانوَ   ق فيهما  يقرأ    كانَ   قالَ   والفطرِ   األضحى

 الِفْطرِ   ف  وسلم  عليه   للا   صلى  للا   رسول    به   يقرأ    كان  ماذا:    الليثيَ   واقد    أِب  سأل  اْلطابِ   بنَ   عمرَ   أن)  -

 .  (478) (  الساعة  اقرتبت  و   اجمليد   اْلق ْرَءانو   ق   ب   يَقرأ    كان :    فقال   ؟   واألضحى

 اْقرَتََبتِ   و  اْلَمِجيدِ   َواْلق ْرَآنِ   ق   ب   والفطرِ   األضحى  ف  يَقرأ    كان  وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسولَ   أنَ )  -

 .  (479) (  اْلَقَمر    َواْنَشقَ   الَساَعة  

( }  اْلَمِجيدِ   َواْلق ْرآنِ   ق }    الفجرِ   صَلةِ   ف  يقرأ    فسِمَعه    وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    َصَلى   الَنيب ِ   َخْلفَ   َصَلى   أنَه  )  -

(480)   . 

 ف   ِبا  يصلِ ي   كان  وسلم  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسولِ   وراءِ   من   إَل {    اْلَمِجيدِ   َواْلق ْرَآنِ   ق}    أخذت    ما)  -

 .  (481) (  الص بحِ 
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 أخذت    وما .    سنة    وبعض    سنةً   أو   سنتيِ .    واحًدا  وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   وتن ور    تن ورن   كان  لقد)  -

.   املنِبِ   على  مجعة    يومِ   كلَ   يقرؤها.    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسولِ   لسانِ   عن   إل(    اْلَمِجيد    َواْلق ْرآنِ   ق)  

 .  (482) (  .  الناسَ   خطب  إذا

 آلِ   خواتيمَ   وسَلمَ   عليهِ   للا    صلى  وذكر{    اْلَمِجيدِ   َواْلق ْرآنِ   ق }    ب   خطب  وسَلمَ   عليهِ   للا    صلى   أنه)  -

 .   (483) (  النساءِ   وسورةَ   عمرانَ 

 .  (484) (  اْلم عةِ   يومَ   املنِبِ   على  َوهوَ   ، اّللَِ   رسولِ   ِف  ِمن   اْلَمِجيدِ   اْلق ْرَءانوَ   ق  َحِفْظت  )

 على ِبا يقرأ   وهو ، اْلمعةَ  يومَ  ، وسَلمَ  عليهِ  للا   صَلى للاِ  رسولِ  ف من (   اْلَمِجيدِ  َوالق ْرآنِ  ق)   أخذت  ) -

 .   (485) (  . مجعة   كل  ف  ،  املنِبِ 

 ف   ِبا ي صلِ ي  كان   وسَلمَ   عليهِ  للا    صَلى   للاِ   رسولِ  وراءِ   من  إل{    اْلَمِجيدِ   َوالق ْرآنِ   ق }    أخذت    ما قالت)  -

 .  (486) (  الصبحِ 

 : املعوذات

 فحانت   قَلة    الَظهرِ   وف  يعتقبونَ   والَناس    السفرِ   ف  وسَلمَ   آلِهِ   وعلى   عليهِ   اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسولِ   معَ   كَنا )  -

 َأع وذ    ق لْ   فقالَ   َمنِكيبَ   فضربَ   بعدي  من   فلِحقن  ونزليت  وسَلمَ   آلِهِ   وعلى   عليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   رسولِ   نزلة  
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ا  وسَلمَ   آِلهِ   وعلى   عليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   رسول    فقرَأها  اْلَفَلقِ   ِبَرب ِ   َأع وذ    ق لْ   فقلت    اْلَفَلقِ   ِبَرب ِ   فقالَ   معه    وقرأِت 

 .   (487) (  ِِبما فاقرأ  صلَيتَ   إذا

 َل  مثل ه نَ   الفرقانِ  ف ول اإلجنيلِ  ف  ول الزبورِ  ف ول التوراةِ  ف  أ نِزلَ  ما س َورًا أ َعلِ م كَ  أَل  عامر    بن   عقبة    َّي -

 .   (488)(  الَناسِ   ِبَرب ِ   َأع وذ    ق لْ   و   اْلَفَلقِ   ِبَرب ِ   َأَعوذ    ق لْ   و   َأَحد    للا    ه وَ   ق لْ   ِفيها  ِِبِنَ  قرْأتَ إَل    ليلةً   َتَِْت 

 َّي   قالَ   ثَ   فاستمعت    ق ل  عقبة    َّي   قالَ   إذ  َغزوة    ف   راحلَته    وسَلمَ   علْيهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   برسولِ   أقود    أن  بينا  -

 اّلَل    ه وَ   ق لْ   فقالَ   ؟  أقول    ما:    فقلت    ،  الثَالثةَ   فقاهَلا  فاستمعت    قل  عقبة    َّي:    قالَ   ثَ   ،  فاستمعت    قل  عقبة  

 ِبَرب ِ   َأع وذ    ق لْ   قرأَ   ثَ   ختَمها  حَّت   مَعه    وقرأت    اْلَفَلقِ   ِبَرب ِ   َأع وذ    ق لْ   قرأَ   ثَ   ختَمها  حَّت   الس ورةَ   فقرأَ   َأَحد  

 .  (489) (  أحد    ِبثِلهنَ   تعَوذَ   ما قالَ   ثَ   ختَمها  حَّت   مَعه   فقرأت    الَناسِ 

 للاِ   رسولِ   نزلَة    فحاَنتْ   قَلة    الَظْهرِ   وف   يَ ْعَتِقبونَ   والناس    سفر    ف  وسَلم   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   مع   كَنا  -

 ِبَرب ِ  َأع وذ   فقلت   اْلَفَلقِ  ِبَرب ِ  َأع وذ   ق لْ   فقال َمْنِكيب  فضربَ  بعدي  من  فَ َلِحَقِن   ونَ ْزَليِت  وسَلم  عليه   للا    صَلى

َاوسَلم    عليه   للا    صَلى  للاِ   َرس ول    فَ َقَرَأَها  اْلَفَلقِ   للاِ   رسول    فقرَأها   الَناسِ   ِبَرب ِ   َأع وذ    ق لْ   قال   ث َ   َمَعه    َوقَ َرْأِت 

ا  وسَلم  عليه  للا   صَلى َرأْ   صَلْيتَ   أنتَ   إذا  قال   معه وقرَأِت   .   (490) (  ِِبَِما  فاق ْ

 َعَلْيهِ   َوم َهْيمن  نسخ  ملا سبق   اْلق ْرَءان:  الث امن  التنزيل  
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 َوم َهْيمن  نسخ  ملا سبق    اْلق ْرَءان  أن    على  األدل ة  ومن .   م َقاَمه   أقامه :    هذا  مكان  هذا  نَ َزلَ :    الل غة   ف  ويقال

 -:  اآلَّيت   َعَلْيهِ 

قًا   ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   ِإلَْيكَ   َوأَنْ َزْلَنا)  - نَ ه مْ   فَاْحك مْ   َعَلْيهِ   َوم َهْيِمًنا  اْلِكَتابِ   ِمنَ   يََدْيهِ   َبْيَ   ِلَما  م َصدِ   اّلَل    أَنْ َزلَ   ِبَا  بَ ي ْ

َهاًجا  ِشْرَعةً   ِمْنك مْ   َجَعْلَنا  ِلك ل     اْْلَق ِ   ِمنَ   َجاَءكَ   َعَما  َأْهَواَءه مْ   تَ َتِبعْ   َوَل   َواِحَدةً   أ َمةً   َْلََعَلك مْ   اّلَل    َشاءَ   َوَلوْ   َوِمن ْ

ل وَك مْ   َوَلِكنْ  يًعا  َمْرِجع ك مْ  اّللَِ   ِإىَل   اْْلَْيَاتِ   فَاْسَتِبق وا  آاَتك مْ  َما ِف  لِيَ ب ْ ت مْ   ِبَا  فَ ي  نَ بِ ئ ك مْ  مجَِ  املائدة ( )خَتَْتِلف ونَ   ِفيهِ  ك ن ْ

48 ) 

ينَ   ِإنَ ) ْسََلم    اّللَِ   ِعْندَ   الدِ  نَ ه مْ   بَ ْغًيا  اْلِعْلم    َجاَءه م    َما  بَ ْعدِ   ِمنْ   ِإَل   اْلِكَتابَ   أ وت وا  اَلِذينَ   اْختَ َلفَ   َوَما  اإْلِ  َوَمنْ   بَ ي ْ

 لَِلِذينَ   َوق لْ   اتَ بَ َعنِ   َوَمنِ   ّلِلَِ   َوْجِهيَ   َأْسَلْمت    فَ ق لْ   َحاج وكَ   فَِإنْ *    اْلَِْسابِ   َسرِيع    اّللََ   فَِإنَ   اّللَِ   آِبََّيتِ   َيْكف رْ 

( ِِبْلِعَبادِ   َبِصي    َواّلَل    اْلَبََلغ    َعَلْيكَ   فَِإََنَا  تَ َوَلْوا  َوِإنْ   اْهَتَدْوا  فَ َقدِ   َأْسَلم وا  فَِإنْ   ءَأْسَلْمت مْ   َواأْل مِ يِ يَ   اْلِكَتابَ   أ وت وا

 (20-19  عمران آل)

َنا  أ ْنِزلَ  َوَما  ِِبّللَِ   آَمَنا  ق لْ )  م وَسى   أ وِتَ  َوَما َواأْلَْسَباطِ  َويَ ْعق وبَ  َوِإْسَحاقَ  َوِإْْسَاِعيلَ  ِإبْ َراِهيمَ  َعَلى  أ ْنِزلَ  َوَما  َعَلي ْ

ه مْ   َأَحد    َبْيَ   ن  َفرِ ق    َل   َرِبِ ِمْ   ِمنْ   َوالنَِبي ونَ   َوِعيَسى  َتغِ   َوَمنْ *    م ْسِلم ونَ   لَه    َوحَنْن    ِمن ْ ْسََلمِ   َغْيَ   يَ ب ْ  فَ َلنْ   ِديًنا  اإْلِ

 ( 85-84  عمران  أل)(  اْْلَاِسرِينَ  ِمنَ   اآْلِخَرةِ   ِف  َوه وَ   ِمْنه    ي  ْقَبلَ 

  -( :ات ِباعي  إل  وِسَعه  ما  حيًّا  موسى  أخي   كان  لو)  وسل م   عليه  للا صلى  قوله   األحاديث  ومن

 ابنَ   َّي   أنتَ   شك    أَوف:    وقال  الَتوراةِ   من  شيء    فيها  صحيفةً   عمرَ   مع  رأى  حي  غضب   النيبَ   أنَ   حديث)  

:   رواية  وف .     (491) (  ات ِباعي  إل   وِسَعه  ما   حيًّا   موسى   أخي   كان  لو   ؟  نِقَيةً   بيضاءَ   ِبا   آتِ   أمل  ؟   اْلطابِ 
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 تعجب نا،  يَهودَ   ِمن  أحاديثَ   نسَمع    إنَ :  فقالَ   عنه   للا    رضي   عمر    أاته    حيَ   وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى   الَنيب ِ   عنِ )

 نقَيًة،  بيضاءَ   ِِبا  جئت كم  لقد   والَنصارى؟   الَيهود    َِتوَكتِ   كما  أنت م   أمَتهو ِكونَ :  فقالَ   بعَضها؟  َنكت بَ   أن  أفرتى

(   اتباعي  إل  وسعه  ما  حيا  موسى  أن  لو):    رواية  وف.     (492) (  ات ِباعي  إَل   وِسَعه  ما  حيًّا  موسى  كانَ   ولو

(493)   

 اْلق ْرَءانالن سخ ف  :  الت اسع  التنزيل  

 َأوْ   آيَة    ِمنْ   نَ ْنَسخْ   َما: )  للنسخ   إشارة   فيه   املعن  هذا   ن  وإ.     م َقاَمه   أقامه :    هذا   مكان   هذا   نَ َزلَ :    ويقال

َها  ِبَْي    َنَْتِ   ن  ْنِسَها : سبحانه  ويقول( .   106  البقرة ( )َقِدير    َشْيء    ك ل ِ   َعَلى   اّللََ   َأنَ   تَ ْعَلمْ   َأملَْ   ِمْثِلَها  َأوْ   ِمن ْ

"  َسن  ْقرِئ ك "   تَ َعاىَل  قَ ْوله  ( .6-7األعلى ( )خَيَْفى  َوَما اْْلَْهرَ  يَ ْعَلم   ِإنَه   اّلَل   َشاءَ   َما  َل *  تَ ْنَسى  َفََل   َسن  ْقرِئ كَ )

 َما  ِإَل  ".  يَ ْنَساَها  َل   ِقَراَءة  َسي  ْقرِئ ه    ِِبَنَه    لَه    ِمْنه    َوَوْعد  تَ َعاىَل   اّللَ   ِمنْ   ِإْخَبار   َوَهَذا"    تَ ْنَسى   َفََل "    ُم ََمد   َّيَ   َأيْ 

ًئا  يَ ْنَسى   َل   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  اّللَ   َرس ول  َكانَ   قَ َتاَدة   َوقَالَ   َجرِير  ِاْبن   ِاْخِتَيار  َوَهَذا"    اّللَ   َشاءَ   َما  ِإَل   َشي ْ

 َل   َأيْ   الَنْسخ  ِمنْ   يَ َقع  َما  َهَذا  َعَلى  اِلْسِتثْ َناء  َمْعَن   َوَجْعل  طََلب  تَ ْنَسى  َفََل   بَِقْولِهِ   اْلم َراد  َوِقيلَ   اّللَ   َشاءَ 

 (.494) َترْت كه    َأنْ   َعَلْيك  َفََل   رَْفعه   اّللَ  َيَشاء  َما ِإَل   ن  ْقرِئك   َما تَ ْنَسى

،  قولِ   من   لندَع    وإن  علي ،   وأقضان  أ َب ،   أقَرؤ ن:    عنه  للا    رضي  ع َمر    قال: )اْلديث  وف  أ بَ يًّا   أن  وذاك  أ َب  

 َأوْ   آيَة    ِمنْ   نَ ْنَسخْ   َما: }    تعاىل  للا    قال   وقد  وسَلم،  عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   من  ِْسْعت ه   شيًئا  أدَع    ل:    يقول  
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 َنت   ،  ننسها  أو  آية  من   ننسخ  ما: }    قوله   ف  عباس  ابن   عن )   :  آخر  حديث  وف.   (  495) (  { .  ن  ْنِسَها

 َيحو: }    وقال  ،  اآلية{    ينزل   ِبا  أعلم   وللا  ،  آية  مكان  آية  بدلنا  وإذا: }    وقال  ،{    مثلها  أو   منها  ِبي

.    الكتاب   أم  وعنده   ويثبت   ،   يشاء  ما   للا  واملطلقات : }    وقال  ،   القبلة  اْلق ْرَءان  من   نسخ  ما  فأول { 

 أرادوا  إن: }    قوله  إىل {    أرحامهن   ف   للا  خلق  ما   يكتمن   أن  هلن   ُيل  ول  ،  قروء  ثَلثة  ِبنفسهن   يرتبصن 

 ذلك   فنسخ   ،  ثَلاث  طلقها  وإن  ،   برجعتها  أحق   فهو  امرأته  طلق   إذا  كان  الرجل  ِبن   وذلك{ .    إصَلحا

 ( .496) { (    ِبحسان  تسريح   أو   ِبعروف فإمساك  ،   مراتن  الطَلق : }    وقال

 اْلَمْشِرق    َوّلِلَِ :    تعاىل  اّلَل    قال .    القبلةِ   َشأن   -  أعلم    واّلَل    لَنا   ذ ِكرَ   فيما  -  اْلق ْرَءان  منَ   ن ِسخَ   ما  أَول  )  -

 املقدسِ   بيتِ   حنوَ   فصَلى  ،  وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى   اّللَِ   رسول    فاستقبلَ   اّللَِ   َوْجه    فَ َثمَ   ت  َول وا  فَأَيْ َنَما  َواْلَمْغِرب  

 اْلَمْسِجدِ   َشْطرَ  َوْجَهكَ   فَ َول ِ   َخَرْجتَ   َحْيث    َوِمنْ   فقالَ .   ونسَخها  بيِتهِ   إىل   اّللَ   صرَفه    ثَ   ،   العتيقَ   الَبيتَ   وتَركَ 

ت مْ  َما  َوَحْيث    اْْلََرامِ   .  (497) (  َشْطَره    و ج وَهك مْ  فَ َول وا  ك ن ْ

َلةَ   َجَعْلَنا  َوَما )  - َها  ك ْنتَ   اَليِت   اْلِقب ْ َقِلب    ُمَنْ   الَرس ولَ  يَ تَِبع    َمنْ   لِنَ ْعَلمَ   ِإَل   َعَلي ْ  َلَكِبيَةً   َكاَنتْ   َوِإنْ   َعِقبَ ْيهِ  َعَلى  يَ ن ْ

 َوَما(.  )143)البقرة  (  رَِحيم    َلَرء وف    ِِبلَناسِ   اّللََ   ِإنَ   ِإَيَاَنك مْ   لِي ِضيعَ   اّلَل    َكانَ   َوَما   اّلَل    َهَدى  اَلِذينَ   َعَلى   ِإَل 

َلةَ   َجَعْلَنا َها  ك ْنتَ   اَليِت   اْلِقب ْ َها  ي َصلِ ي  يَ َزلْ   َوملَْ ,    اْلَكْعَبة  ِإىَل   الَصََلة  ا ْفرت َِضتْ   َما  َأَول( :  َعَلي ْ  م َقامه   ط ول  ِإلَي ْ

 َعَشر   ِسَتة   اْلَمْقِدس   بَ ْيت   ِإىَل   َصَلى   اْلَمِديَنة   َقِدمَ   فَ َلَما ,    َوِإْْسَاِعيل  ِإبْ َراِهيم   َصََلة   َعَلْيهِ   َكاَنتْ   َما  َعَلى   ِبََكة 
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َعة   َأوْ   َشْهًرا  اْلَقْوَلْيِ   َأَصح    َوَهَذا:    ع َمر  أَب و  قَالَ .    اْلَكْعَبة  ِإىَل   اّللَ   َصَرَفه    ث َ ,    اْلََِْلف  َعَلى,    َشْهًرا  َعَشر   َسب ْ

 َوَأمْجََعتْ ,    َوَمْنس وًخا  َنِسًخا  وَِكَتابه  تَ َعاىَل   اّللَ   َأْحَكام  ِف   َأنَ   َعَلى  َواِضح  َدلِيل  اآْليَة   َهِذهِ   ِف .  ...  ِعْنِدي

َلة َأنَ  َعَلى اْلع َلَماء َوَأمْجَعَ . َشذَ   َمنْ   ِإَل  اأْل َمة َعَلْيهِ   َعَلى,  َمَرَتْيِ  ن ِسَختْ  َوَأهَنَا ,  اْلق ْرآن ِمنْ   ن ِسخَ  َما َأَول اْلِقب ْ

 (.498)   اْلَمْسأَلَة  ِف  اْلَمْذك ورَْينِ   اْلَقْوَلْيِ   َأَحد

 :   الر جم  آية  ونسخت

 كتابِ   ف  الَرجمَ   أجد    ما:    قائل    يقولَ   حَّت   زمان    ِبلَناسِ   يطولَ   أن  َخشيت    لقد:    اْلطَابِ   بن    عمر    قالَ )  -

 كانَ   أو ،  البيِ نة   وقامتِ  الَرجل   أ ْحِصنَ  إذا ،  حق    الَرجمَ  وإنَ  أل ،  اّللَِ  َفرائضِ  من  فريضة    برتكِ  فيضل وا ، اّللَِ 

ا   وقد  ،  اعرتاف    أوِ   َْحل   ومها  زَنَيا  إذا  والَشيخة    الَشيخ    قرأِت   وسَلمَ   عَليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ   رسول    رجمَ   البَتةَ   فارمج 

 .  (499) (  بَعَده    ورمَجنا

 صَلى   للاِ   رسولَ   ْسعت   زيد    فقال  اآليةِ   هذه   على  فمَرا   املصاحفَ   يكت بانِ   اثبت   بن    وزيد    العاصِ   ابن    كان )  -

ا  َوالَشيَخة    الَشْيخ    يقول    وسَلمَ   عليهِ   للا    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  النيبَ   أتيت    أ نزلتْ   ملا  عمر    فقال  اْلبَ َتةَ   فارمج  ومه 

إذا  الشيخ   أنَ   ترى   أل   عمر   فقال   قال   ذلك   كره   فكأنه   َأْكِتْبنيها  فقلت    مل  وإذا  ورِجمَ   ج ِلدَ   أحصنَ   وقد   زىن   َّ

َصنْ   .   (500) (  ر ِجمَ   أحَصنَ   وقد   زىن  إذا  الشابَ   وأنَ   ج ِلدَ   ُي 
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ومها  والشيخة    الشيخ    األحزابِ   سورةِ   ف قرأت    قال   كعب    بنِ   أ ب ِ   عن)  -  .   (501) (  البَتةَ   فارمج 

 :   أيضا  الن سخ   ومن

ًدا  مؤمًنا  قتل  ملن   هل :    عَباس    لبنِ   قلت  )  -  الفرقانِ   ف  اَليت  اآليةَ   عليه  وقرأت  .  ل:    قال  ؟  توبة    من   م تعمِ 

 نسختها  َمكِ َية    آية   هذه :  قال ِِبْْلَق ِ  ِإَل  اّلَل   َحَرمَ   اَليِت  النَ ْفسَ  يَ ْقت  ل ونَ  َوَل  َآَخرَ  ِإهَلًا اّللَِ  َمعَ   يَْدع ونَ  َل  َواَلِذينَ 

 .   (502) (  َجَهَنم    َفَجَزاؤ ه    م تَ َعمِ ًدا   م ْؤِمًنا   يَ ْقت لْ   َوَمنْ   مدنَية   آية  

 اَليِت   النَ ْفسَ   يَ ْقت  ل ونَ   َوَل : }    عليهِ   فقرأت    ؟   توبة    من  متعمًدا  مؤمًنا  قتلَ   ملَن  هلْ :    جبي    بنَ   سعيدَ   سألَ )  -

ا  :  سعيد    فقالَ { .    ِِبْْلَق ِ   ِإَل   اّلَل    َحَرمَ   نسَخْتها  ،  مكَية    هذه:    فقالَ   ،  عليَ   قرأَِتا  كَما  عباس    ابنِ   على   قرأِت 

 .   (503) (  .  النساءِ   سورةِ   ف   اليت  ،   مَدنَية   آية  

 عند  تعتد  ،   العدة   هذه  كانت:    قال . }  أزواجا  ويذرون  منكم   يتوفون   والذين   { :   جماهد عن: )   أيضا  ومنه 

 اْلول   إىل  متاعا  ألزواجهم  وصية   أزواجا  ويذرون  منكم   يتوفون   والذين { :  للا  فأنزل  ،   واجب  زوجها  أهل

 متام   هلا  للا  جعل :    قال { .    معروف   من  أنفسهن   ف   فعلن   فيما  عليكم  جناح  فَل  خرجن   فإن  إخراج  غي

 قول   وهو   ،   خرجت   شاءت   وإن   ،   وصيتها  ف   سكنت  شاءت   إن  ،   وصية   ليلة   وعشرين  أشهر  سبعة   السنة

 ذلك  زعم.    عليها  واجب   هي  كما  فالعدة{ .    عليكم  جناح  فَل  خرجن   فإن  أخراج  غي: }    تعاىل  للا

 وهو  ،   شاءت   حيث  فتعتد   ،  أهلها   عند   عدِتا  اآلية  هذه   نسخت :    عباس   ابن   قال:    عطاء   وقال .    جماهد
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 وإن  ،   وصيتها  ف   وسكنت  أهله  عند   اعتدت   شاءت  إن:    عطاء  قال{ .    إخراج  غي: }    تعاىل   للا   قول

 فنسخ ، املياث جاء ث:  عطاء  قال{ .  فعلن  فيما عليكم  جناح فَل: }  تعاىل للا لقول ، خرجت شاءت

:   قال  عباس   ابن   عن  ،   عطاء  عن  ،   جنيح   أب  ابن   وعن .    هلا  سكن   ول   ،   شاءت  حيث  فتعتد  ،  السكن

 (.504( ) .  حنوه { .    إخراج  غي : }  للا  لقول   ،   شاءت   حيث   فتعتد   ،   أهلها  ف عدِتا  اآلية   هذه  نسخت

 اْلرفِ   على   نقرؤ ها  كنا   قالت {    اْلو ْسَطى   الَصَلةِ }    َوَجلَ   َعزَ   للاِ   قولِ   عن  عنها  للا    رضيَ   عائشةَ   عن)  

 َوَصَلَةِ   اْلو ْسَطى  َوالَصَلَةِ   الَصَلَواتِ   َعَلى  َحاِفظ وا}    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسولِ   عهدِ   على   األولِ 

 .(505( ) }  قَانِِتيَ  هللِ   َوق وم وا   اْلَعْصرِ 

َْيد    أم ِ   عن )  -  َوالَصََلةِ :  تعاىل  اّللَِ   قولِ   َعن   عنه ما  اّلَل    رضيَ   عائشةَ   سأَلت  أهَنا:  الَرْحنِ   عبدِ   بِنتِ   ْح 

 َعَلى  َحاِفظ وا   وسَلمَ   عليهِ   اّلَل    صَلى   الَنيب ِ   َعْهدِ   عَلى   األَوِل،  اْلرفِ   على   نقرأ ها  كَنا :  فقاَلت  الو ْسَطى

 (.506( ) قانِتيَ   ّللَِ   وقوموا  العصرِ   وَصََلةِ  الو ْسَطى   َوالَصََلةِ   الَصَلَواِت، 

 اْلِكَِبِ  ِمنَ  بَ َلْغت   َوَقدْ  اْلرفَ  هذا  يَ ْقَرأ   كان  كيفَ   أْدِري ول ك َلها السَنةَ  َحِفْظت   َقدْ  قال عباس   ابنِ  عنِ ) -

 (.507( ) ِعِسيًّا أوْ   ِعِتيًّا 
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 والعصرِ   الظهرِ   ف  يقرأ    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول    أكان  َأدري  ل  أن  غيَ   كَلها  الس َنةَ   حفظت    قد)  -

 (.508( ) عسيا  أو   ِعتَيا  الكِبِ   من بلغت    وقد   اْلْرفَ   هذا   يَقرأ    كان   كيف  َأدري   ول   ل  أم

 فهل  ؟   اآليةَ   هذه   تقرأ    كيف :    فقال .    املسجدِ   ف  اْلق ْرَءان   ي علِ م    وهو   ،   يزيدَ   بنَ  األسودَ   سأل   رجًَل   رأيت  )  -

 للا    صَلى   للاِ   رسولَ   ْسعت  :    يقول  مسعود    بنَ   عبَدللا  ْسعت  .    داًل   بل :    قال  ؟   ذاًل   أم  أداًل   ؟   م دَِكر    من

 " اْلرفَ   هذا  يقرأ  كان   أنه  ؛   وسَلمَ   عليه   للا    صَلى  النيب ِ   عن:    رواية    وف .    داًل "    م دَكر  "    يقول  وسَلمَ   عليه 

 (. 509( )  . "م دَِكر    من  فهل

 ق ِضيَ   ما  أو   ،  كائن    َفهوَ   اّلَل    َقَدرَ   ما  َدعه  :    قالَ   اْلرف    هذا  كتابِهِ   ِمن  َسقطَ   قالَ   ماِلك    بنِ   أنسِ   عن )  -

 (.510( ) كائن    َفهوَ 

 اْلمر   حترمي   ف   تدر جت   اليت  اآلَّيت  نسخ

 عمر   فدعي  البقرة  ف   اليت  اآلية  فنزلت  شافيا  بيان  اْلمر  ف  لنا  بي  اللهم  عمر  قال  اْلمر  حترمي  نزل  ملا)

 عمر  فدعى.    البقرة  ف   اليت  اآلية  فنزلت  ،  شافيا  بيان  اْلمر  ف  لنا  بي  اللهم  عمر  فقال  عليه  فقرئت

 أَي  َها  َّيَ : }    النساء  ف   اليت  اآلية   فنزلت  ،  شافيا  بيان  اْلمر  ف  لنا  بي  اللهم:    عمر  فقال  ،   عليه  فقرئت

 تقربوا   ل :    ندى  الصَلة  أقام  إذا  للا  رسول   منادي  فكان{    س َكاَرى   َوأَنْ ت مْ   الَصََلةَ   تَ ْقَرب وا  َل   آَمن وا  اَلِذينَ 

 اآلية  فنزلت ، شافيا بيان  اْلمر ف  لنا بي اللهم:   فقال ،  عليه  فقرئت عمر فدعى ،  سكارى  وأنتم الصَلة
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تَ ه ونَ   أَنْ ت مْ   فَ َهلْ }    بلغ  فلما  ،  عليه  فقرئت  عمر  فدعى   ،   املائدة  ف   اليت ( انتهينا  انتهينا:    عمر  قال {    م ن ْ

(511)  . 

ْ   الَلهمَ   قال  اْلمرِ   حترمي    نزل  ملَا   قال  أنَه   اْلطَابِ   بنِ   عمرَ   عن)  اآلية    هذه   فنزلت  شافًيا  بيانً   اْلمرِ   ف   لنا  بيِ 

 لنا  بيِ    الَلهمَ   فقال  عليه  فق رِئت  عمر    فد ِعي  َكِبي    ِإْث    ِفيِهَما   ق لْ   َواْلَمْيِسرِ   اْْلَْمرِ   َعنِ   َيْسأَل وَنكَ   البقرةِ   ف  اَليت

 س َكاَرى   َوأَنْ ت مْ   الَصََلةَ   تَ ْقَرب وا  َل   َآَمن وا  اَلِذينَ   أَي  َها  َّيَ   النِ ساءِ   سورةِ   ف  اَليت  اآلية    فنزلت  شافًيا  بيانً   اْلمرِ   ف

 عمر    فد ِعي  سكران    الَصَلةَ   يقرَبنَ   أَل   نَدى   الَصَلةَ   أقام  إذا  وسَلم   عليه   للا    صَلى  للاِ   رسولِ   م نادي   فكان

ْ   الَلهمَ   فقال  عليه   فق رِئت  عليه  فق رِئت   عمر    فد ِعي  املائدةِ   ف   اَليت  اآلية    فنزلت  شافًيا  بيانً   اْلمرِ   ف  لنا  بيِ 

تَ ه ونَ  أَنْ ت مْ   فَ َهلْ   بلغ  فلَما   . (512) (  انتَهْينا  عمر    قال  م ن ْ

 : التدر ج ف بيان أمر اْلمر

 ِإَل   ج ن  ًبا  َوَل   تَ ق ول ونَ   َما  تَ ْعَلم وا  َحَّت   س َكاَرى  َوأَنْ ت مْ   الَصََلةَ   تَ ْقَرب وا  َل   آَمن وا  اَلِذينَ   أَي  َها  َّيَ )  املرحلة األوىل:

ت مْ   َوِإنْ   تَ ْغَتِسل وا  َحَّت   َسِبيل    َعاِبِري  النِ َساءَ   َلَمْست م    َأوْ   اْلَغاِئطِ   ِمنَ  ِمْنك مْ   َأَحد    َجاءَ   َأوْ   َسَفر    َعَلى  َأوْ   َمْرَضى  ك ن ْ

 ( 43  النساء( )َغف ورًا َعف وًّا َكانَ   اّللََ   ِإنَ   َوأَْيِديك مْ  ِبو ج وِهك مْ   فَاْمَسح وا  طَيِ ًبا  َصِعيًدا  فَ تَ َيَمم وا  َماءً   َتَِد وا  فَ َلمْ 

 نَ ْفِعِهَما  ِمنْ   َأْكَِب    َوِإَْث ه َما  لِلَناسِ   َوَمَناِفع    َكِبي    ِإْث    ِفيِهَما   ق لْ   َواْلَمْيِسرِ   اْْلَْمرِ   َعنِ   َيْسأَل وَنكَ )  املرحلة الثانية: 

 (219  البقرة( )تَ تَ َفَكر ونَ   لََعَلك مْ   اآْلََّيتِ   َلك م    اّلَل    ي  َبيِ     َكَذِلكَ  اْلَعْفوَ   ق لِ  ي  ْنِفق ونَ   َماَذا  َوَيْسأَل وَنكَ 
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الثالثة:  الَشْيطَانِ   َعَملِ   ِمنْ   رِْجس    َواأْلَْزَلم    َواأْلَْنَصاب    َواْلَمْيِسر    اْْلَْمر    ِإََنَا  آَمن وا   اَلِذينَ   أَي  َها  َّيَ )  املرحلة 

َنك م    ي وِقعَ   َأنْ   الَشْيطَان    ي رِيد    ِإََنَا*    ت  ْفِلح ونَ   لََعَلك مْ   فَاْجَتِنب وه    َواْلَمْيِسرِ   اْْلَْمرِ   ِف   َواْلبَ ْغَضاءَ   اْلَعَداَوةَ   بَ ي ْ

تَ ه ونَ  أَنْ ت مْ   فَ َهلْ   الَصََلةِ   َوَعنِ   اّللَِ   ِذْكرِ   َعنْ  َوَيص دَك مْ   (.90-91  املائدة( )م ن ْ

وأن تعم  هدايته ,    ، وأن تتلقاه األجيال ِبلتواترعلى مر  الزمان    اْلق ْرَءانتكف ل اّلل  ِبفظ  :    شراالعالتنزيل  

 األصقاع 

 ويؤك د   .اْلق ْرَءانُمفوظا ِبفظ للا أبداً، وتتلقاه األجيال ِبلتواتر.  وهذا من أوجه تنز لت    اْلق ْرَءانول يزال  

 مَلزمة   صفة   قطعاً   فاْلفظ[.      9  آية  اِْلْجر]      ( َْلَاِفظ ونَ   لَه    َوِإنَ   الذ ِْكرَ   نَ َزْلَنا  حَنْن    ِإنَ : )تعاىل  قوله  ذلك

 أعداد    .    مشاهد  ُمسوس  متعي    اْلفظ  وهذا  ،  واملكان  الزمان   مدى  على   استمراراً   احملفوظ   ،  املنز ل   للذكر

م   شيخهم  ،   وعرِبم   عجمهم:    قلب   ظهر  عن  اْلق ْرَءان  ُيفظون   ِبملَليي  يعد ون   املسلمي  من  كبية   وشاِب 

  الكتب  سائر  دون  الكرمي،  اْلق ْرَءان  به  للا    اختص    ُم ا  امليزة  وهذه.   ومقل هم   بر هم  وأنثاهم،  ذكرهم  ،  وطفلهم

 -:املعمورة  أرجاء  عم   قد  اإلسَلم  أن    اْلفظ  هذا   آاثر  ومن .   والن صوص

 إَما  ذليل    بذ ل ِ   أو  عزيز    بعز ِ   إَما   اإلسَلمَ   عليه   للا    أدخل  إَل   وبَر    ول  َمَدر    بيت    األرضِ   ظهرِ   على   ليبَقى )  -

 .  (513) (  له  فيدينون  ي ِذهل م  وإَما  به  فيَ َعز وا  اإلسَلمِ   أهلِ   من  للا    فيجعل هم  ي ِعز هم

 إما  ذليل    ي َذل    أو   عزيز    ي  َعز    اإلسَلمِ   كلمةَ   للا    أدخله   إل  وبر    ول   مَدر    بيت    األرضِ   ظهرِ   على   يبَقى   ل )  -

 ي ِذهل م  أو  اإلسَلمِ   إىل  فيهديهم  ي ِعز هم   أما  قال  أنه   إل  هلم  فيدينونَ   ي ِذهل م  أو  أهِلهم  من   فيجعل هم   ي ِعز هم

 .(514) (  اْلزيةَ   فيؤدون
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 بعز ِ   الدينَ   هذا   للا    أدخله   إل   وبر    ول   مدر    بيتَ   للا    يرتك    ول  والنهار    الليل    بلغ  ما  األمر    هذا   ليبلَغنَ )  -

 عرفت   يقول    الداري    متيم    وكان,    الكفرَ   به   للا    يذل    وذلًّ   وأهَله   اإلسَلمَ   به   للا    يعز    عزًّا  ذليل    بذل ِ   أو   عزيز  

 الذلَ   كافًرا  منهم   كان  َمن  أصاب   ولقد   والعزَ   والشرفَ   اْليَ   منهم  أسلمَ   َمن   أصاب  لقد   بييِت   أهلِ   ف  ذلك

 .  (515) (  واْلزيةَ   والصَغارَ 

 آَمن  ِمثل ه   ما  أ عِطيَ   إل   نيب    األنبياءِ   منَ   ما)   :  القيامةِ   يومَ   اتبًعا  الر سل  أكثر  ُممدا  أن    اْلفظ  هذا  آاثر  ومن

،  عليه   .   (516) (  القيامةِ   يومَ   اتبًعا   أكثَرهم   أكونَ   أن  فأرجو ،  إيلَ   للا    أوحاه   َوحًيا  أوتيت ه الذي  كان   وإَنا  البشر 

  :ومنها  ،   كثية   هذا   ف  واألحاديث.    اْلن ة   أهل   أكثر  هم   ُممد   أتباع   أن    اْلفظ   هذا آاثر  ومن

 أيمرك   للا  إن:    بصوت  فينادى  ،  وسعديك  ربنا  لبيك:    يقول  ،  آدم  َّي:    القيامة  يوم  وجل  عز  للا  يقول)  -

 -  قال  أراه  -  ألف  كل  من :    قال  ؟  النار  بعث  وما  َّيرب:    قال  ،  النار  إىل  بعثا  ذريتك  من   خترج  أن

 هم  وما   سكارى   الناس  وترى  ،   الوليد  ويشيب  ،   ْحلها   اْلامل   تضع  فحينئذ  ،   وتسعي   وتسعة   تسعمائة 

 للا   صلى   النيب   فقال.    وجوههم   تغيت   حّت   الناس  على   ذلك   فشق( .    شديد  للا  عذاب  ولكن   بسكارى

 كالشعرة  الناس  ف  أنتم  ث  ،  واحد   ومنكم  وتسعي  وتسعة  تسعمائة  ومأجوج  أيجوج  من :    وسلم  عليه

 
رجال  رجال حكم احملدث: ، 6/17الصفحة أو الرقم:  -جممع الووادداملصدر: -اهليثم   احملدث:  املقداه بن األسوه  الراوي:   514

 الصحيح
رجالرر  رجررال حكررم احملدث: ، 6/17الصررفحة أو الرررقم: -جممع الووادررداملصرردر: -اهليثم  احملرردث: مترريم الررداري الررراوي:  515

 الصحيح
 ]صحيح[حكم احملدث: ، 4981الصفحة أو الرقم: -صحيح البخارياملصدر: -البخاري احملدث: أبو هريرة الراوي:  516



 361 

  ربع   تكونوا   أن   ألرجو  وإن  ،   األسود   الثور  جنب   ف  البيضاء   كالشعرة   أو   ،   األبيض  الثور  جنب   ف  السوداء

 .  (517) ( .    فكِبن.    اْلنة   أهل  شطر:    قال  ث ،   فكِبن.    اْلنة  أهل  ثلث :   قال   ث   ،  فكِبن .    اْلنة   أهل

: قال ،   الَنارِ   بْعثَ   أخرِجْ :    يقول  :    قال   ،   يَدْيك   ف  واْلي    وسعَدْيك   لبَ ْيك :    فيقول    ،   آدم   َّي :    للا    يقول  )  -

 كل    وتَضع    ،   الَصغي    يشيب    حي   فذاك   ،   وتسعون   وتسعة    تسع مائة    ألف    كل ِ   من:    قال   ؟   الَنارِ   بْعث    وما

 عليهم   ذلك  فاشتدَ .    شديد    للاِ   عذابَ   ولكنَ   ،  بَسكَرى  هم  وما  َسكَرى   الَناسَ   وتَرى   ،  ْحَلها  ِْحل    ذاتِ 

 ثَ   رجًَل،   ومنكم  ألًفا  ومأجوجَ   أيجوجَ   من  فإنَ   ،  أبِشروا:    قال   ؟  الَرجل    ذلك  أي نا  ،   للاِ   رسولَ   َّي:    فقالوا

:   قال  ثَ   ،   وكَِبن   للاَ   فحِمدن :    قال.    اْلَنةِ   أهلِ   ثلثَ   تكونوا  أن  ألطمع    إن ِ   ،  بيِده  نفسي   واَلذي :    قال

 ف   البيضاءِ   الَشعرةِ   كمثلِ   األممِ   ف   مثَلكم  إنَ   ،   اْلَنةِ   أهلِ   شطرَ   تكونوا  أن   ألطمع    إن ِ   ،   بيِده  نفسي   واَلذي

 .   (518) (  اْلمارِ   ذراعِ   ف   كالَرْقمةِ   أو   ،   األسَودِ   الَثورِ   جلدِ 

،  أدم    من   ق بة    إىل  ظهَره  مضيف    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول    بينما)  -  أترَضون : )    ألصحابه  قال  إذ  َيان 

.  بلى :  قالوا(.    اْلنةِ  أهلِ  ثلثَ  تكونوا أن  ترَضوا أفلم : )  قال .  بلى :  قالوا( .   اْلنةِ  أهلِ  ربعَ  تكونوا أن

 .  (519) (  ( .  اْلنةِ   أهلِ   نصفَ   تكونوا  أن   ألرجو  إن   بيدِه،  ُممد    نفس    فوالذي : )    قال
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 ؟   اْلنةِ   أهلِ   ثلثَ   تكونوا  أن  ترضونَ   أما:    قال  ث.  فكَِبن:    قال  ؟   اْلنةِ   أهلِ   ربعَ   تكونوا  أن   ترضونَ   أما)  -

 ف   املسلمونَ   ما.    ذلك   عن  وسأخِب كم.    اْلنةِ   أهلِ   شطرَ   تكونوا  أن  ألرجو  إن :    قال  ث .    فكَِبن:    قال

 .  (520) (  أبيضَ   ثور    ف   سوداءَ   كشعرة   أو.    أسودَ   ثور    ف   بيضاءَ   كشعرة    إل  الكفارِ 

 زَْلَزلَةَ   ِإنَ   رََبك مْ   اتَ ق وا  الَناس    أَي  َها  َّيَ }    عنده   وأصحاب ه  اآليةَ   هذه   وسَلمَ   عليه   للا    صَلى  للاِ   رسول    تَل )  -

 يوم    ذاك   قال  أعلم    ورسول ه   للا    قالوا  ذاك  يوم    أي    تدرونَ   هل   فقال  اآليةِ   آخر  إىل {    َعِظيم    َشْيء    الَساَعةِ 

 تسعمئة    ألف    كل ِ   من   فيقول    كمْ   كل ِ   من  رب ِ   َّي  فيقول    قال  النارِ   بعثَ   فاْبعث  ق مْ   آدم    َّي  آلدمَ   للا    يقول  

 صَلى  للاِ   رسول   فقال  واْل زن الكآبة   عليهم    ووقعتْ  القومِ  على  ذلك فشقَ  اْلنةِ  إىل  وواحًدا وتسعي وتسعة  

 إن   قال  ث   اْلنةِ   أهلِ   ث لثَ   تكونوا  أن  ألرجو  إن  قال  ث  اْلنةِ   أهلِ   ر بعَ   تكونوا  أن   ألرجو  إن  وسَلمَ   عليه  للا  

 بي   فإنكم  وأَبِشروا  اعَملوا   وسَلم  عليه   للا    صَلى   للاِ   رسول    فقال   ففرِحوا   اْلنةِ   أهلِ   َشطرَ   تكونوا  أن   ألرجو

 جْنبِ  ف  كالَشامةِ  األممِ  ف  قال أو  الناسِ  ف أنتم وإَنا ومأجوج   أيجوج   كثَ َراته    إل أحد   مع تكون مل َخليقَتيِ 

 . (521)(  ج زء   ألفِ   من  جزء    أميت   وإَنا  الدابةِ   ذراعِ   ف   كالَرقمةِ   أو  البعيِ 

 ( 2  رقم   امللحق   أنظر) ثانوية للقرآن الكرمياللت  تنز  وهنالك املزيد والعديد من ال

 
 صحيححكم احملدث: ، 221الصفحة أو الرقم: -صحيح مسلماملصدر: -مسلم احملدث: عبد  بن مسعوه الراوي:  520
حكررم  ، 1/396الصررفحة أو الرررقم: -مسررند ابررن عبرراساملصدر: -ابن جريررر الطررربي احملرردث: عبررد  بررن عبرراس الررراوي:  521

 إسناه  صحيحاحملدث:



 363 

 

 الفصل اْلامس 

 اْلَلصة 

وفيما يلي ُماولة ربط .  حروف فواتح السوروأيت هذا الكتاب ُماولة لتقدمي ب عد جديد لبعض مراد للا ف 

مع قضاَّي اإلَيان وتنزيه صفات اّلل  عن مشاِبة صفات املخلوقي ، ومنها كَلم اّلل  حروف فواتح السور  

ه)  ال ذي جيعله يتمك نوا من الفهم ، وذلك أن  كَلم اّلل  ف   سبحانه بلغة القوم املخاطبي ِبلر سالة كي(  يصي 

فاملخلوق :  الكَلم صفة  املتكل م(.   1  -جدول  )  أصله ليس كمثله شيء ، ول َيكن للمخلوق أن يعقله 

وأم ا اّلل  الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً .   صفاته ُملوقة؛ وكذلك كَلمه 

اْلي  القي وم ، له األْساء اْلسن والصفات العلى ، وصفاته غي ُملوقة ، وليس كمثلها شيء : أحد، فهو  

ت  ْعَلم  حقيقت ه  بل إن  اّلل  قد وصَف كَلَمه وكتابه ببعض    .فكَلم اّلل  غي ُملوق وليس كمثله شيء، ول 

 (.(أ  1 -جدول )أنظر اآلَّيت ف  )  أْسائه وصفاته سبحانه وتعاىل 

ومجيع  صفات اّلل  حقيقي ة، وإذا كان كَلم  :     حقيقةً   ْلق ْرَءانأن  اّلل  تكل م ِب: )شرح العقيدة الواسطي ةجاء ف  

املخلوق  صفة  أن   ُملوقة؛ كما  غي  اْلالق  وصفة   صفته،  ألن ه  ُملوقاً؛  يكون  أن  َيكن  فَل  حقيقة؛  اّلل  

 . ُملوقة

أم ا على املعن األو ل .   فعل  الفاعل، وعلى امللفوظ بهعلى املصدر الذي هو  :  ألل فظ  يطلق على معنيي

إن  :  ألن نا إذا قلنا.   ُملوقة   اْلق ْرَءان وغي    ْلق ْرَءان؛ فَل شك  أن  ألفاظنا ِب(فعل  الفاعل)  الذي هو املصدر 

ُملوق  والش فتي  والل سان  الفم  حركة  من  اْلارج  الصوت  فهذا  الت لفظ؛  هو  ِبلل  .   الل فظ  أريد  فظ فإذا 
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عندك من  أحدثته  أو كَلماً  أو حديثاً  قرآنً  به  امللفوظ  فهو ُملوق، سواء كان  إذا قصد .   الت لفظ؛  أم ا 

وعليه؛ إذا كان امللفوظ به هو .  ؛ فهذا منه ُملوق، ومنه غي ُملوق (  الكَلم املسموع)  ِبلل فظ امللفوظ به

امللفوظ )  اْلق ْرَءانُملوق ؛ يريد    ْلق ْرَءانلفظي ِب:  قال من  : " لذا قال اإلمام أْحد.   ؛ فليس ِبخلوقاْلق ْرَءان

 . "؛ فهو جهمي(به

الواسطي ة العقيدة  حكاية عن    اْلق ْرَءانِبن   (  على سبيل اإلطَلق)  القول  إطَلق ول جيوز  :  وجاء ف كتاب 

ل :  قال: "  ولويوض حه الشيخ ُممد بن العثيمي ف شرح العقيدة الواسطي ة فيق.   كَلم اّلل  أو عبارة عنه

عبارة عن كَلم اّلل  ؛   اْلق ْرَءانهذا  :  يعن ل جيوز أن نقول!  القول ، ومل يقل ل جيوز القول  إطَلق جيوز  

؛ على سبيل (  ُماكاة ، ُماثلة) إن ه حكاية:  ، ول جيوز أن نقولإطَلقاً  لكن عند . ...  اإلطَلقعن كَلم اّلل 

؛ ألن  لفظه ِبإن   :    الت فصيل؛ قد جيوز أن نقول  ْلق ْرَءان القارئ اآلن يعِب  عن كَلم اّلل  أو ُيكي كَلم اّلل 

عبارة أو حكاية عن   اْلق ْرَءانوهذا القول على هذا التقييد ل ِبس به ، لكن إطَلق أن   .   ليس هو كَلم اّلل  

 "(. كَلم اّلل  ل جيوز

تنزيل   إىل  السور  فواتح  )  اْلق ْرَءانتشي حروف  اّلل   عن كيفي ة كَلم  َشْيء  الكرمي  ( وعن كيفية لَْيَس َكِمْثِلِه 

ا كتابة( إىل لغة سهلة ميس رة )اللغة العربية( حّت يتمكن من فهمه لَْيَس َكِمْثِلهِ الكتابة ف اللوح احملفوظ )

 اْلق ْرَءان الكرمي عربي اً معجزاً مبيناً.  فكان من مقتضى الل طف الر ِبن أن أنزل للا    اْلق ْرَءانالذين نزل إليهم  

بِِلَسان  َعَرِب   ة العربية )عن مرتبة كَلمه ال ذي ليس كمثله شيء وبغي لغات البشر، إىل مرتبة كَلم اّلل  ِبللغ 

تنز له على قلب وْسع الرسول ُمم د.  (195الشعراء  )(  م ِبي   بعد  كما    ؛ وذلك حّت تتمكنوا من فهمه 

الكَلم صفة  وهو كَلم اّلل  من قبل ومن بعد تنز له إىل العربي ة.  الكتابة ف اللوح احملفوظ .   عن مرتبة وأنزله 
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ًئا َأْن يَ ق وَل َله  ك ْن فَ َيك ون  )للمتكلم ، فَل بد  أن يكون قائما به وتبعا ملشيئته :   يس ( )ِإََنَا َأْمر ه  ِإَذا َأرَاَد َشي ْ

فكَلم للا .  دته ومشيئته سبحانه وتعاىلفقرن القول ِبإلرادة، وهو دليل على أن كَلم للا يتعلق ِبرا، (82

ل يكون الكَلم كَلما ملتكلم َيتنع أن   .  كَلم للا أزيل  حتدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته، وليس كل  

، فَل جيوز أن ننفي عنه ع صفات الكمال اليت أثبتها لنفسهيقوم به الكَلم.  فهو إله واحد  يتصف جبمي

العليم ، السميع ، البصي، الرْحن ،   ، ، الر ب  صفة من صفاته أو اْسا من أْسائه اْلسن.  فهو سبحانه أهلل  

وصفاته على اْلقيقة ل على   . الرحيم ، اللطيف ، الودود، العظيم ، العزيز، اْلبار ، الر زاق ، الغن ، ... 

ول   ي درك كيفها  ل   ، لهناية  اجملاز  )ما  املطلق  الكمال  بلغ  وكل ها   ، قدرها  تبلَغ  أن  العقول    -تستطيع  

infinity-   .)  

 

 

Some of Allah’s Names and attributes 

 أْساء للا اْلسن توقيفية، وكلها ِبلغ الكمال املطلق والَلهنائي.  هذا وتتفاوت الكمالت؛ فمثَل : 

0− ;  it is not defined  

 ( غَضيب  سَبقت   رْحيت  إنَ وهذا جيليه اْلديث الشريف: )

إَن اّلَلَ  :     غَضيب وف لفظ   سبَقت   َرْحيتملَا قضى اّلَل  اْللَق َكتَب ف كتابِِه َفهَو عنَده  فوَق العرِش إَن  )  
ملَا :    غَضيب ، َفهَو عنَده  فوَق العرِش وف لفظ  آخرَ  سَبقت  رْحيت إَن  :     كتَب كتاًِب قبَل أن خَيل َق اْللقَ 
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 (إَن َرْحيت تغِلب  َغضيب:      خلَق اّلَل  اْللَق كتَب ف كتاب  كتَبه  عَلى نفِسِه فهو َمرفوع  فوَق الَعرشِ 
.(522.)  
  (.523) .(غضيب  سبقتْ   رْحيتإَن :      إَن للَا ملا قضى اْللَق ، كتب عنَده فوَق عرِشه)
  (.524)  .(غَضيب  سبقتْ   رْحيت إَن  :     ملا قضى للا  اْللَق ، كتب عنَده فوَق عرِشه )
 (غضيب ، فهو مكتوب  عنَده فوَق العرشِ   سبَ َقتْ   رْحيت إَن  :      إَن للَا كتب كتاًِب قبل أن خيل َق اْللقَ )
.(525.)  
   (.526) .(غضيب سبقتْ   رْحيت أن للَا ملا خلَق اْللَق كتَب ف كتاب  موضوع  عنده فوق العرِش إن  )
  (.527)  .(غَضيب  سبَ َقتْ   رَْحيتملَا خَلق للا  اْلَلَق كَتب ِكتاًِب فهو ِعنَده فوَق الَعرِش إَن )
  (.528)  .(غَضيب  سبَقتْ   رْحيت    :كتب رب كم على نفِسِه بيِدِه قبَل أْن خيل َق اْللقَ )

 
خالصة حكم   ،  21 ، الصفحة أو الرقم:  خمتصر العلو    :املصدر  ،   األلباين   :احملدث  ،  أبو هريرة  :( الراوي 522

 صحيح   : احملدث

خالصة   ،   7422 ، الصفحة أو الرقم:    صحيح البخاري   :املصدر  ،    البخاري   :احملدث  ،  أبو هريرة  :( الراوي 523

 13397انظر شرح احلديث رقم  حكم احملدث :  ]صحيح[ ، 

خالصة   ،   7453 ، الصفحة أو الرقم:    صحيح البخاري   :املصدر  ،    البخاري   :احملدث  ،  أبو هريرة  :( الراوي 524

 حكم احملدث :  ]صحيح[  

خالصة   ،   7554 ، الصفحة أو الرقم:    صحيح البخاري   :املصدر    ،  البخاري   :احملدث  ،  أبو هريرة  :( الراوي 525

 حكم احملدث :  ]صحيح[  

خالصة حكم   ،  5/14 ، الصفحة أو الرقم:  جمموع الفتاوى    :املصدر  ،   ابن تيمية   :احملدث ،    - ( الراوي:  526

 صحيح   : احملدث

خالصة   ،   13/265 ، الصفحة أو الرقم:    مسند أمحد   :املصدر ،    أمحد شاكر    :احملدث  ،  أبو هريرة  :( الراوي 527

 إسناه  صحيح   : حكم احملدث
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 وجيليه اسم للا األعظم : 

 األحاديث: 

 امل *)  ِعمرانَ   آلِ   فاحِتَةِ   و   الَرِحيم    الَرْْحَن    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   َواِحد    ِإلَه    َوِإهَل ك مْ   اآليَتيِ   هاَتيِ   ف   األعَظم    للاِ   )اسم  

الرتمذي،   سنن:    املصدر،    الرتمذي :    احملدث،    يزيد   بنت   اْلَقي وم (( )الراوي : أْساء  اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   للا  

 29331  رقم  اْلديث  شرح  انظر  ، صحيح  حسن :   احملدث   حكم   خَلصة ،    3478:الرقم  أو   الصفحة

 (3855)  ماجه  وابن   ،(3478)  والرتمذي  ،(1496)   داود  أبو  أخرجه:    التخريج

 امل * }  عمرانَ  آلِ  وفاحِتةِ {  الَرِحيم    الَرْْحَن    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   َواِحد    ِإلَه    َوِإهَل ك مْ }  اآليتيِ   هاتيِ   ف  األعظم    اّللَِ   )اسم  

:   املصدر،    العسقَلن   حجر  ابن :    احملدث ،    يزيد  بنت  ( )الراوي : أْساء  }اْلَقي وم     اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل  

الصفحة   مشكاة   ختريج  ف  قال  كما   حسن [ :  احملدث   حكم   خَلصة ،   2/431 :الرقم  أو   املصابيح، 

 87038  رقم  اْلديث  شرح  انظر ، ]املقدمة

(   ِعْمرانَ   آلِ )    فاحِتَةِ   و(  الَرِحيم    الَرْْحَن    هو  ِإَل   ِإلَهَ   ل   واِحد    ِإلَه    َوِإهَل ك مْ )  اآليَ َتْيِ   هاَتْيِ   ف   األْعظم    للاِ   )اْسم  

 اْلامع:    املصدر،    السيوطي:    احملدث ،    يزيد  بنت  اْلَقي وم ( ( )الراوي : أْساء  اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل    امل *)

 صحيح :    احملدث  حكم   خَلصة ،   1026 :الرقم  أو   الصغي، الصفحة

 
خَلصة   ،   4475 : ، الصفحة أو الرقم  صحيح اْلامع : املصاهر ،    األلبان   :احملدث ،    أبو هريرة  :الراوي (  528

   13397  انظر شرح اْلديث رقم ،  صحيح   : حكم احملدث 

انظر شرح احلديث رقم   ،  حسن صحيح   : خالصة حكم احملدث ،   157 ، الصفحة أو الرقم:  صحيح ابن ماج  

13397  

https://dorar.net/hadith/sharh/29331
https://dorar.net/hadith/sharh/87038
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 ِإَل  ِإلَهَ  َل  اّلَل   امل *)  و .  الَرِحيم   الَرْْحَن   ه وَ  ِإَل  ِإلَهَ  َل  َواِحد   ِإلَه   َوِإهَل ك مْ :  اآليتيِ  هاتيِ  ف  األعظم   اّللَِ  )اسم  

 أو  التفسي، الصفحة  عمدة :   املصدر، شاكر أْحد:  احملدث ،  يزيد بنت اْلَقي وم (( )الراوي : أْساء اْْلَي   ه وَ 

 رقم   اْلديث  شرح  انظر   ، ]صحته  إىل   املقدمة  ف  أشار [:  احملدث  حكم  خَلصة،    1/203:الرقم

86413 

 (3855)  ماجه  وابن   ،(3478)  والرتمذي  ،(1496)   داود  أبو  أخرجه:    التخريج

 عمرانِ   آلِ   سورةِ   وفاحِتةِ (  الَرِحيم    الَرْْحَن    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   َواِحد    ِإلَه    َوِإهَل ك مْ )  اآليتيِ   هاتيِ   ف   األعظم    اّللَِ   )اسم  

 أب  صحيح :    املصدر ،    األلبان:    احملدث،    يزيد  بنت   اْلَقي وم (( )الراوي : أْساء اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل    امل *)

 اْلديث  شرح  ، حسن :    احملدث  حكم  خَلصة،    1496:الرقم  أو   داود، الصفحة

 (3855)  ماجه  وابن   ،(3478)  والرتمذي  ،(1496)   داود  أبو  أخرجه:    التخريج

امل ( ) ِعْمرانَ   آلِ  فاحِتَةِ   و( الَرِحيم   الَرْْحَن   هو ِإَل  ِإلَهَ  ل واِحد   ِإلَه   َوِإهَل ك مْ ) اآليَ َتْيِ  هاَتْيِ  ف األْعظم   للاِ  )اْسم  

أْساء  اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل    *  : )الراوي   صحيح :    املصدر ،    األلبان:    احملدث ،    يزيد  بنت   اْلَقي وم (( 

 78804  رقم  اْلديث  شرح  انظر  ،  حسن :   احملدث   حكم   خَلصة ،    980:الرقم  أو   اْلامع، الصفحة

 (3855)  ماجه  وابن   ،(3478)  والرتمذي  ،(1496)   داود  أبو  أخرجه:    التخريج

عمراَن(   آلِ   سورةِ   وفاحتة    الَرِحيم    الَرْْحَن    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   َواِحد    ِإلَه    َوِإهَل ك مْ   اآليَتْي   هاَتْي   ف  األعظم    للاِ   )اسم  

،   3123 :الرقم  أو  ماجه، الصفحة   ابن  صحيح:  املصدر،    األلبان:    احملدث،    يزيد   بنت  )الراوي : أْساء

 29334  رقم   اْلديث  شرح  انظر  ،  حسن :    احملدث  حكم   خَلصة 

 (3855)  ماجه  وابن   ،(3478)  والرتمذي  ،(1496)   داود  أبو  أخرجه:    التخريج

https://dorar.net/hadith/sharh/86413
https://dorar.net/hadith/sharh/29332
https://dorar.net/hadith/sharh/78804
https://dorar.net/hadith/sharh/29334
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 امل *)  عمرانَ   آلِ   وفاحتةِ   الَرِحيم    الَرْْحَن    ه وَ   إَل   ِإلَهَ   َل   َواِحد    ِإلَه    َوإهَل ك مْ   اآليتيِ   هاتيِ   ف   األعظم    اّللَِ   )اسم  

أْساء  اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل    : )الراوي   صحيح:    املصدر،    األلبان:    احملدث،    يزيد  بنت   اْلَقي وم (( 

الصفحة  رقم   اْلديث  شرح  انظر   ،  حسن :    احملدث   حكم   خَلصة،    3478:الرقم   أو   الرتمذي، 

29333 

 (3855)  ماجه  وابن   ،(3478)  والرتمذي  ،(1496)   داود  أبو  أخرجه:    التخريج

 آلِ   سورةِ   وفاحتةِ   ،   الَرِحيم    الَرْْحَن    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   َواِحد    ِإلَه    َوِإهَل ك مْ :    اآليَتْيِ   هاتي  ف   األعَظمِ   للاِ   )اسم  

:   املصدر ،    األلبان:    احملدث ،  يزيد  بنت   ( )الراوي : أْساء.اْلَقي وم (  اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل    امل *: )  ِعمرانَ 

 اْلديث شرح  انظر  ،  لغيه  حسن:  احملدث  حكم  خَلصة ،   1642:الرقم  أو الرتغيب، الصفحة  صحيح 

 79457  رقم

 (3855)  ماجه  وابن   ،(3478)  والرتمذي  ،(1496)   داود  أبو  أخرجه:    التخريج

]الَرِحيم    الَرْْحَن    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   َواِحد    ِإلَه    َوِإهَل ك مْ : }اآليَتْيِ   هاَتْيِ   ف   األعظم    اّللَِ   )اسم     ، [163:  البقرة{ 

 ( )الراوي : أْساء .]2  ،1:  عمران  آل{ ] اْلَقي وم    اْْلَي    ه وَ   ِإَل   ِإلَهَ   َل   اّلَل    *  امل: }ِعمرانَ   آلِ   سورةِ   وفاحتةِ 

 /13 :الرقم  أو  النبَلء، الصفحة  أعَلم  سي  ختريج:    املصدر،    األرنؤوط  شعيب:    احملدث،    يزيد  بنت

 حسن  سنده :    احملدث   حكم   خَلصة ،   88 -87

 . Aسنرمز جملموعة حروف فواتح السور ِبلرمز 

A= {ر ,س ,ه   ,ل ,ع ,ط ,ا ,ق ,م ,ي ,ك ,ح ,ص , ن} 

https://dorar.net/hadith/sharh/29333
https://dorar.net/hadith/sharh/79457
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القراءة (.  فقا)  تقرأ  ق،  (د صا)  تقرأ  ص (،  نو ن)  تقرأ  ن ،  (لم ميم  فلأ)  تقرأ  امل:  فإن  ،  وأم ا من حيث 

 . و؛ د؛  ف؛ أ:  نطقاً هي اْلروف  اْلديد

 على النحو:   Bسنعرف جمموعة اْلروف 

 A    B  {  د  ,  و  ,  ف  ,  أ} 

 وَتمعها العبارة: َنص  َحِكيم  قَاِطع  لَه  ِسر  وأفد 

 

كل أْسائه )األكثر كمالً(؛ علماً أن     A( األْساء اليت تنتمي حروفها فقط جملموعة حروف فواتح السور  1

 سبحانه ِبلغ الكمال املطلق والَلهنائي.

1) Names whose characters are only part of the set A (Most 

honorable)  

هو هللا الذي ال إله  

 إال هو 

Allah is He, than Whom there is no other 

god 

 Allah هللا 

 The Rahman الرحمن

 The Most Merciful / The Merciful الرحيم

 The Sovereign / The King الملك 

 السالم
The Source of Peace (and Perfection) / The 

Peace 

 The Preserver of Safety / The Protector المهيمن 

 The Ever-Subduing القهار
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 The Omniscient العليم 

 The All-Hearing السميع 

 The Judge الحكم

 The Forebearer الحليم

 The Most High / The Most Exalted العلي

 The Most Beneficent / The Munificent الكريم

 The Wise الحكيم

 The Truth الحق 

 The Counter المحصي

 The Life-Giver المحيي

 The Living الحي

 مالك الملك 
The Lord of Power (and Rule) / The 

Owner of Sovereignty 

 The Equitable المقسط 

 The Preventer المانع 

 

 ( األْساء اليت تنتمي حروفها فقط للمجموعة : 2

 A    B  {  د ,    و  ,  ف  ,  أ} 

2) Names whose characters are only part of the set: 

 A    B  are names in previous table together {  د  ,    و  ,  ف  ,  أ} 
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with the following names: 

 The Limitless اسع وال

 The Best Patron لي وال

 The Praiseworthy دالحمي

 The Self-Existing م والقي

 The Steadfast دالصم

 The Holy One / The Holy سدوالق

 من ؤالم
The Guardian of Faith / The 

Believer 

 روالمص
The Bestower of Forms (or Colors) / 

The Fashioner 

 The Promoter عفالرا

 The Just لدالع

 The Affectionate ددوالو

 The Advocate كيل وال

 The Almighty يوالق

 The Restorer دالمعي

 The Only One د حاأل

 The One الواحد

 The Able القادر

 The Advancer المقدم
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 The First األول

 The Patron الوال

 The Pardoner العفو 

 The Compassionate الرءوف 

 The Lord of Bounty ذو اإلكرام

 The Subtle اللطيف

 

 : B( األْساء اليت حتتوي على حرف أو أكثر ليس من ضمن اجملموعة  3

3) Names that contain at least one character not contained in the 

set:  A    B  {  د ,  و  ,  ف  ,  أ}   

 The Exalted in Might / The Mighty زالعزي

 The Irresistible / The Compeller ارجبال

 The Supreme / The Most High ر بكتالم

 The Creator الق خال

 The Evolver / The Maker ئاربال

 فارغال

The Ever-Forgiving (He Who 

Forgives  

again and again) 

 The Ever-Endowing ب الوها 

 The Ever-Sustaining اقزالر

 The Ever-Opening اح تالف
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 The Constrictor بض القا

 The Expander اسط بال

 The Demoter ض افخال

 The Exalting زالمع

 The Humiliator لذالم

 The All-Seeing صيربال

 The Aware يرخبال

 The Great يمظالع

 The All-Forgiving فورغال

 The Thankful كورشال

 The Grand يربالك

 The Best Guardian ظالحفي

 The Best Provider ت المقي 

 The Best Reckoner ب الحسي

 The Most Majestic ليل جال

 The Watchful بالرقي

 The Answerer ب يجالم

 The Most Glorious يدجالم

 The Resurrector ث اعبال

 The Best Witness هيدشال

 The Puissant ين تالم
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 The Initiator ئدبالم

 The Life-Taker ت الممي 

 The Author دجالوا

 The Glorious دجالما

 The Omnipotent درتالمق

 The Delayer رؤخالم

 The Last رخاآل

 The Evident / The Outward اهرظال

 The Hidden / The Inward اطن بال

 The Most High / The Lofty عال تالم

 The Beneficent ربال

 The Oft-Returning / The Exonerating ب واتال

 The Avenger قم تالمن

 The Lord of Majesty الل  جذو ال

 The Gatherer امع جال

 The Self-Sufficient / The Rich نيغال

 The Enricher ني غالم

 

 سلسلة   قوَل اّلل  كأنه، وهو ليس من جنس كَلم البشر.  تسمع  املَلئكة     لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  إن  كَلم اّلل   

، كأنه : )صفوان  على  لقوله  املَلئكة  ِبجنحِتها خضعاًن  ، ضربِت  السماِء  األمَر ف  تعاىل  إذا قضى للا  



 376 

على صفوان   (    سلسلة   األزل،      .   (529)...  ومنذ  متكلم  ذاتية وفعلية والكَلم  واّلل  سبحانه   ّلل    صفة 

 : ول راد  ألمره ؛ وله املشيئة املطلقة سبحانه؛  

ًئا َأن يَ ق وَل َله  ك ن فَ َيك ون  )    (82( )يس    ِإََنَا َأْمر ه  ِإَذا َأرَاَد َشي ْ

َوي ِعيد     ويقول سبحانه:  ي  ْبِدئ   ه َو  اْلَود ود  *    )ِإنَه   اْلَغف ور   اْلَمِجيد  *    َوه َو  اْلَعْرِش  ي رِيد ( *    ذ و  ِلَما  فَ َعال  

 )سورة الِبوج(.

حتكمه   النار  ف  الكافرين  املطلقة وخلود  سبحانه:   املشيئة  قوله  الَسَماَوات  )  ف  َداَمِت  َما  ِفيَها  َخاِلِديَن 

وأم ا لغات البشر فهي حادثة ُملوقة، .   (107)هود  (    َواأْلَْرض  ِإَل َما َشاَء رَب َكۚ  ِإَن رََبَك فَ َعال  لِ َما ي رِيد  

وأىن  للحادث املخلوق أن ُييط جبميع كَلم اّلل  األو ل الذي ل شيء قبله واآلخر الذي لشيء بعده: 

َعة  َأِْب ر  َما نَِفَدْت َكِلَمات  اّللَِ ِإَن اّلَلَ َعزِيز  َوَلْو َأََنَا ِف اأْلَْرِض ِمْن  )  َشَجَرة  َأْقََلم  َواْلَبْحر  ََي د ه  ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ

 .(27  لقمان ( )َحِكيم  

 اّلل  َقِليل ِمْن كَلم  الكرمي فهو    اْلق ْرَءانوأما  لقد أنزل للا على رسله يسياً من كَلمه ليهتدي به من شاء .   

بواسطة جِبيل عليه   عربي ا   وحياً ث  أنزله   ،  (ِإَن َجَعْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا  عربي ا : ) ؛ جعله اّلل    الَكِثي والَلهنائي(  )

والر سول  يسمع ويعقل جِبيل  على قلب سي د املرسلي ُمم د )صل ى اّلل  عليه وسل م( ؛ ِبن قرأه  السَلم  

العدد )  اْلق ْرَءان.  سور    حّت ثبت ف قلبه وأما كلمات (.  6236( ، وعدد آَّيته ُمدود )114ُمدودة 
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ألف كلمة   اْلق ْرَءان .  وقد يكفي لطباعة (530)  (77439)  فهي تسع وثَلثون وأربعمائة وسبع وسبعون 

 أو كتابة نسخة منه الد وااتن من اْلِب.  اْلق ْرَءان

َعَلَم *    اَلِذي َعَلَم ِِبْلَقَلمِ البشر الذي أوت القليل من العلم ُيق ق تطوراً كبياً ف جمال ختزين املعلومات : )

ْنَساَن َما مَلْ يَ ْعَلمْ  فما ِبلك بعلم اّلل  والكتابة ف اللوح احملفوظ؟  وعليه فَل جيوز ألحد ( .   5-4 العلق ( )اإْلِ

إن  صفات للا سبحانه قد بلغت أن ُياول جمر د التفكي ِبلكيفية اليت يكتب ِبا قلم للا ف اللوح احملفوظ.  

عاجزو  والبشر  والَلهنائي،  املطلق  إدراكهاالكمال  عن  )  ن  اْلَبِصي  :  الَسِميع   َوه َو  َشْيء   ( لَْيَس َكِمْثِلِه 

اْلع َلَماء اْلم َحقِ ِقيَ : "  وأورد القرطيب ف تفسيه   (.11)الشورى   بَ ْعض  ِإثْ َبات َذات :    َوَقْد قَاَل  التَ ْوِحيد 

َوَل ,   لَْيَس َكَذاتِِه َذات :   اْلَواِسِطي  َرِْحَه  اّلَل بَ َياًن فَ َقالَ َوزَادَ .  َغْي م َشبَ َهة لِلَذَواِت َوَل م َعطََلة ِمْن الصِ َفات 

ِه ِاْسم  ِإَل ِمْن ِجَهة م َوافَ َقة الَلْفظ ,    َوَل َكِفْعِلِه ِفْعل ,    َكاْسِْ َأْن ;    َوَل َكِصَفِتِه ِصَفة  اْلَقِدَيَة  َوَجَلْت الَذات 

َوَهَذا ك ل ه َمْذَهب َأْهل اْْلَق  .  َكَما ِاْسَتَحاَل َأْن َيك ون لِلَذاِت اْلم ْحَدثَة ِصَفة َقِدَيَة;    َيك ون هَلَا ِصَفة َحِديَثة

ه مْ  وِبلتايل فَل بد  من تنزيه للا عن مشاِبة اْللق ف كَلمه    ( ". القرطيب! )  َوالس َنة َواْْلََماَعة َرِضَي اّلَل َعن ْ

و ِل لَْيَس َكِمْثِلِه كَلم، ول جيوز ألحد أن يزعم أن ه كان أصَلً ِبي  من اللغات فكَلم للا األ:  وف كتابة قلمه

وإن  من يزعم هذا يكون قد وقع ف َشَرك التشبيه ، ونسب إىل للا الحنياز إىل .   اليت يتخاطب ِبا البشر

ا أفضى به هذا إىل الط عن ف عدالة اّلل  سبحانه و  هذا ول جيوز التفكي .   تعاىللغة من لغات البشر ، ولر ِب 

ا يقع ف التشبيه.   ف كيفي ة كتابة قلم للا من يزعم أن  كتابة قلم اّلل  هي بكيفية (  تشبيه للا ِبلقه)  هذا ولرِب 

 
530   
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من األقَلم ما قبل التأريخ، إىل الكيفية ) تشبه أَّي  من الكيفيات اليت تكتب ِبا أقَلم البشر على مر  الزمان 

نقول هذا (.   ، أو خَلف ذلك ُم ا قد يتوص ل إليه العلم  -Blue ray-اقراص البلوراي  اليت تعمل ِبا  

القلم ُملوق وُمدودة قدرته على الكتابة؛ فهو ل يستوعب مجيع كَلم اّلل  وغي احملدود ؛   مع علمنا ِبن  

؛ ونعلم أن  (531)   فلقد أمر اّلل   القلَم أن يكتب الدنيا وما يكون فيها.   اّلل   فَل يسعه أن يكتب مجيع كَلم  

اللوح احملفوظ:     . الد نيا فانية ُمدودة  الَسماواتِ   خيل قَ   أن   قبلَ   كتاِبً   كتبَ   اّللََ   إنَ )بل هنالك كتب غي 
 

قَدَر قال فجرى الَقَلُم يف تْلَك الساَعِة مبا كاَن قال اكُتْب ال.  أوُل ما خلق  ُ القَلَم فقال اكُتْب قال وما أكُتُب اي ربِّ   (-  531
 :الصرفحة أو الررقم - خترريج كتراب السرنة :املصردر -األلبراين  :عبراهة برن الصرامت احملردث :الرراوي( )و مبرا هرو كراِدني إىل األبَردِ 

 صحيح :، خالصة حكم احملدث104
 كاَن وما هو كاِدني إىل األَبدِ أوَُّل ما خَلَق  ُ القَلَم فقال اكُتْب فكَتَب ما   - (

 :، خالصة حكم احملدث105 :الصفحة أو الرقم - ختريج كتاب السنة :املصدر -األلباين   :عباهة بن الصامت احملدث  :الراوي
 صحيح

عبراهة  :اويالرر ( )أوُل ما خلق  ُ القلَم فقال ل  اكُتْب قال وما أكترُب اي ربِّ ؟ قرال اكترب القردَر قرال وكترب مرا هرو كرادني  - (
 (صحيح :، خالصة حكم احملدث103 :الصفحة أو الرقم - ختريج كتاب السنة :املصدر -األلباين  :بن الصامت احملدث

َرى تلرك السراعَة مبرا هرو كراِدني( )الرراوي - ( ِر فجرَ  -األلبراين  :عبراهة برن الصرامت احملردث :َأوَُّل شر ء  خلرق  ُ القلرَم وقرال اجرْ
 إسناه  حسن :، خالصة حكم احملدث107:الصفحة أو الرقم - لسنةختريج كتاب ا :املصدر

ُ   ُ الَقلَرُم ، فرأَمَرُ  فَكتَرَب كرلَّ شر ء  َيكرونُ  - (  :املصردر -األلبراين  :عبرد  برن عبراس احملردث :الرراوي( )إنَّ أوََّل شر ء  َخَلقرَ
 صحيح :، خالصة حكم احملدث2016 :الصفحة أو الرقم - صحيح اجلامع

اكتُرْب القرَدَر ، مرا كران و مرا هرو كراِدني إىل األبَرِد( :  مرا أكتُرُب ؟ قرال:  إنَّ أوََّل ما خلرق  ُ القلَرُم ، فقرال لرُ  اكتُرْب ، قرال - (
 :، خالصة حكم احملردث2017 :الصفحة أو الرقم - صحيح اجلامع :املصدر -األلباين  :عباهة بن الصامت احملدث :)الراوي
 صحيح

درَ :  قرالَ !  ما أكتُرُب ؟:  اكُتب ، فقالَ :  القَلُم ، فقاَل ل ُ  : -تعاىل  – ما خلَق اّللَُّ  إنَّ أوَّلَ  - ( مرا كراَن، ومرا هرَو كرادني :  القرَ
، خالصرة 91 :الصفحة أو الرقم - ختريج مشكاة املصابيح :املصدر -األلباين  :عباهة بن الصامت احملدث :الراوي( )إىل األبدِ 

 (صحيح :حكم احملدث
ُ الَقلَم ، فقاَل اكُتب فقاَل ما أكُتُب قالَ   - ( عباهة  :الراوي( )اكُتِب القَدَر ما كاَن وما هَو كادني إىل األبدِ :  إنَّ أوََّل ما خلَق اّللَّ

 صحيح :، خالصة حكم احملدث2155 :الصفحة أو الرقم - صحيح الرتمري :املصدر -األلباين  :بن الصامت احملدث
ُ القلرَم فقراَل لَرُ  اكتُرب فجررى مبرا هرَو كرادني إىل األبردِ إنَّ أوََّل ما  - (  -األلبراين  :عبراهة برن الصرامت احملردث :الرراوي( )خلرَق اّللَّ

 صحيح :، خالصة حكم احملدث3319 :الصفحة أو الرقم - صحيح الرتمري :املصدر
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ا  ليال    ثَلثَ   دار    ف  يقرآنِ   ول   البقرةِ   سورةَ   ِِبما   ختمَ   آيتيِ   منه    أنزلَ   عام    ِبلفي   واألرضَ   (شيطان    فيقرِب 

(532.) 

 ( السماوية كل ها ف األصل كَلم للا  احملر ف( من 533الكتب  )وقبل حتريف  أن ختلوا مجيعها  (، ول َيكن 

اللغات  أن  هذه  بلغات ُمتلفة.  فهل معن ذلك  السماوية  الكتب  أنزلت  القدمي.  ولقد  بعض كَلم للا 

، لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  قدَية )قدم للا( ؛ وليست حادثة؟!  اْلواب كَل  وألف كَل  .  وِبلتايل فإن  كَلم للا  

ا ي نزل ه للا تعاىل عن مرتبة كَلمه إىل مرتبة كَلمه  وهو )أيضاً ليس كمثل   ليس من جنس كَلم البشر، وإَن 

ي نزلَه على أحد من رسله:    شيء( أن  املخاطبي ِبلر سالة؛ حي يشاء  البشر  َعَربِيًّا ِإَن  )بلغة  ق  ْرآًن  َجَعْلَناه  

تَ ْعِقل ونَ  )لََعَلك ْم  تَ ْعِقل ونَ )  ،(  3الزخرف  (  لََعَلك ْم  َعَربِيًّا  ق  ْرآًن  أَنْ َزْلَناه   )ِإَن  ِمْن ،  (  2يوسف  (  َأْرَسْلَنا  )َوَما 

َ هَل مْ  على قلب وْسع البشر الر سول ليقرأه وحياً  ث  ي نزله جِبيل  .   (4إبراهيم  )(  َرس ول  ِإَل ِبِلَساِن قَ ْوِمِه لِي  َبيِ 

 .(51َوَما َكاَن لَِبَشر  أْن ي َكلِ َمه  اّلَل  ِإَل َوْحًيا أْو ِمْن َورَاِء ِحَجاب  )الشورى  املخاطبي : ) هو بدوره على  

 :إن  للقرآن تنز لت كثية ، ومنها

 كتابته ف اللوح احملفوظ :   األول  (  التنز ل)التنزيل  

وإن   (.   4  الزخرف( )َوِإنَه  ِف أ مِ  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا لََعِلي  َحِكيم   ):    اللوح احملفوظ نزل فيه بعض  كَلم للا وأمره 

ًئا َأْن يَ ق وَل لَه  ك ْن فَ َيك ون  )  كَلم اّلل  وأمره لهنائي ي فاّلل  سبحانه هو (.   82يس  ( )ِإََنَا َأْمر ه  ِإَذا َأرَاَد َشي ْ

؛ واّلل  تعاىل مل يزل متكلماً إذا شاء .   صاحب األمر والنهي واإلرادة املطلقة ِبا شاء،   والقلم يكتب أمَر اّلل 

 . وكيف شاء

 
 صحيححكم احملدث: ، 2882الصفحة أو الرقم: -صحيح الرتمرياملصدر: -األلباين احملدث: النعمان بن بشري الراوي:  532
 تكّفل اّلّل حبفظ القرآن ، بينما حرّفت اليهوُه والنصارى التوراَة واإلجنيَل.  533
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ورتيب     اْلق ْرَءانكتابة   مكان  تنز ل  هي  احملفوظ  اللوح  القلم :   أيضا  (  معنوي  )ف  أن   هو  الر تيب  والتنز ل 

 املخلوق    ّ  يتشر ف القلم.   قليل  من كَلم اّلل  ألَلهنائي  اْلق ْرَءاناملخلوق يكتب كَلم اّلل  غي املخلوق، ف

ِبن ي كتب (  وهو ُملوق)هو صفته سبحانه، ويتشر ف الل وح احملفوظ  فلوق؛  ُم   وهو غيِبن يكتَب كَلم اّلل   

، وكَلمه  غي ُملوق  دودة  وإن  القلم ُملوق  وُمدودة  قدرت ه على الكتابة، والل وح احملفوظ  ُم.   فيه كَلم  اّلل 

وهذا .   سعته؛ فهو ل يستوعب مجيع كَلم اّلل  القدمي وغي احملدود ؛ فَل يسعه أن يكتب مجيع كَلم اّلل   

بيمينه:    إن أول شيء خلقه للا عز وجل):  يؤك ده  اْلديث   فأخذه  يديه َيي  –  القلم،  :   قال  –  وكلتا 

 ... رطب أو َّيبس، فأحصاه عنده ف الذكر،بر أو فجور، : فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول

 .  ونعلم أن  الد نيا فانية ُمدودة.   فالقلم أمره اّلل   أن يكتب الدنيا وما يكون فيها   .(

 أحاديث أم  الكتاب حالة الل غة العربي ة و   :التنزيل الثان  

ِإََنَا َأْمر ه  ِإَذا َأرَاَد  )أهلل سبحانه وتعاىل هو األول ل شيء قبله ، والكَلم صفة مل تنفك  عنه ومنذ األزل :  

ًئا َأْن يَ ق وَل لَه  ك ْن فَ َيك ون   : )(82يس  ( )َشي ْ لَْيَس .  وأم ا لغات البشر فحادثة ُملوقة.  وإذا كن ا ننزه اّلل 

؛ فَل جيوز أن نزعم أن  كَلمه أصَل وأزًل هو بلغة (11)الشورى آية  (  َوه َو الَسِميع  اْلَبِصي  َكِمْثِلِه َشْيء   

 البشر.

عن مرتبة كَلم   اْلق ْرَءانولعل  ف هذا املعن إشارة إىل تنز ل  .     تركه :    فَلن  عن اأَلمر واْلق ِ نَ َزَل  :    ويقال

.  اّلل  ال ذي لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  وبغي الل غة العربي ة، إىل مرتبة كَلم اّلل  ِبلل غة العربي ة وال ذي ليس كمثله شيء

الل وح احملفوظ ل يعلمها إل  اّلل   الكتابة ف  الل وح احملفوظ عربي اً؛ إل  أن  كيفي ة  القلم  ف  فيكون .   ث  كتبه 

الل وح احملفوظالتنز   له ف  العربي ة  الكتابة  للقرآن هو  الثان  أيضا  .   ل  تنز ل مكان ومعنوي   يتشر ف :  فهو 
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، ويتشر ف (كَلم اّلل  ِبلل غة العربي ة وهو غي ُملوق، وليس كمثله شيء)  اْلق ْرَءانالقلم املخلوق ِبن يكتب  

تنز ل الد رجة والر تبة ) التنز ل املعنوي   .   لل غة العربي ةالل وح احملفوظ واملخلوق ِبن ي كتب فيه كَلم  اّلل  هذا ِب

إىل مرتبة كَلم للا املعجز بلغة   لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  اْلديد هنا هو نزول  عن مرتبة كَلم للا الذي  (  واملكانة

َوِإنَه  ِف أ مِ  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا لََعِلي    *  لََعَلك ْم تَ ْعِقل ونَ   َجَعْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّاِإَن  )  :العرب؛ وال ذي ليس كمثله شيء  

ِإَن الكرمي تكون مع طارئ: )  اْلق ْرَءانف آَّيت    (َجَعْلَناه  (.  وإن  الكلمة )جعل:  4-3آية    الزخرف( )َحِكيم  

؛ أي مل يكن لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  ( ؛ أي بعد أن كان ف أصله على صورة كَلم الر ب الذي  َجَعْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا

عربي اً  قبل   اْلِكَتاب"   م ثْ َبت"  َوِإنَه  "  .  من  أ م   الَلْوح  "  ِف  َأْي  اْلك ت ب   ِعْندنَ :    بََدل "  َلَديْ َنا"   اْلَمْحف وظ َأْصل 

 . ذ و ِحْكَمة َِبِلَغة"  َحِكيم"  َعَلى اْلك ت ب قَ ْبله "  لََعِلي  "

نَ َزَل ِبملكان ، وفيه  اللوح احملفوظ   اْلق ْرَءانوهذا املعن فيه إشارة إىل كتابة  .    َحلَ :    و  أ مِ  ):    ف  َوِإنَه  ِف 

َزل فيه كثيًا:  الَنِزل  (.   4  الزخرف( )ِكيم  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا لََعِلي  حَ  واللوح احملفوظ نزل فيه بعض  .    املكان  ي  ن ْ

 ( . 4  الزخرف( )َوِإنَه  ِف أ مِ  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا لََعِلي  َحِكيم   ):  أمر للا وبعض  كَلمه

من الل وح   اْلق ْرَءانوف هذا املعن إنزال     .   س ْفل َهَبَط من ع ْلو ِإىل  :    ونَ َزَل ن  ز ولً .  نزل من علو إىل أسفل

أَنْ َزلَه  )   (.عامل اإلنس واْلن  )   إىل العامل األرضي (  من العامل العلوي  ؛ عامل املَلئكة وامللكوت)  احملفوظ  ق ْل 

َغف ورًا   ِإنَه  َكاَن  َواأْلَْرِض  الَسَماَواِت  ِف  السِ َر  يَ ْعَلم   )رَِحيًمااَلِذي  اللوح   اْلق ْرَءانلَيس      (.6  الفرقان (  ف 

املطه رون   املَلئكة   إل  اْلم َطَهر ونَ )  : احملفوظ  ِإَل  ََيَس ه   )َل  اآلية (.   79  الواقعة (  أيضا  املعن  هذا  وف 

 .(193  الشعراء( )نَ َزَل ِبِه الر وح  اأْلَِمي  ):  الكرَية
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القوم أي حَل   نَ َزَل على  ًفاو  َونَِذيًرا):    ضي ْ ًرا  ِإَل م َبشِ  َأْرَسْلَناَك  َوَما  نَ َزَل  أَنْ َزْلَناه  َوِِبْْلَقِ    اإلسراء)  ( َوِِبْْلَقِ  

( تَ ْعِقل ونَ ِإَن أَنْ َزْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا لََعَلك ْم  : )  معناه وافقت لغت ه  لغَتهم :    بلسان العرب   اْلق ْرَءاننزل  و (.   105

َوقَاَل : )  على قلب نبي ه ُممد   اْلق ْرَءانوإن  هذا املعن فيه إشارة إىل إنزال  .    املنزل :    الن  ز ل  .   (2  يوسف )

.    (32  الفرقان ( )  َورَتَ ْلَناه  تَ ْرتِيًَل   لِن  ثَ بِ َت بِِه ف  َؤاَدكَ مج َْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك    اْلق ْرَءاناَلِذيَن َكَفر وا َلْوَل ن  زِ َل َعَلْيِه  

( لََقْد أَنْ َزْلَنا ِإلَْيك ْم ِكَتاًِب ِفيِه ِذْكر ك ْم َأَفََل تَ ْعِقل ونَ : )  ف صدورهم ، وعاشوه واقعاً   اْلق ْرَءان ث  حفظ الص حابة   

 أن  الص حابة استحقوا اْلن ة  اْلق ْرَءانوتبي   آَّيت  .   و الن  ز ل  ما ه يِ َئ للضيف أْيكل فيه وينام(. 10 األنبياء)

ِإَن اَلِذيَن قَال وا : )سكن قلوِبم وكان هلم منهاج حياة  اْلق ْرَءان، ألن   (  32  فص لت)(  ن  ز ًل ِمْن َغف ور  رَِحيم  )

ختََ  َأَل  اْلَمََلِئَكة   َعَلْيِهم   تَ تَ نَ َزل   اْستَ َقام وا  ثَ   اّلَل   ت وَعد ونَ رَب  َنا  ت ْم  اَليِت ك ن ْ ِِبْْلََنِة  َوأَْبِشر وا  حَتَْزن وا  َوَل  ( اف وا 

 (. 30  فص لت)

َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَة  َأْو ن  ْنِسَها ) : وهذا املعن فيه إشارة للنسخ  .   أقامه م َقاَمه :   نَ َزَل هذا مكان هذا:  ويقال

َها َأْو   تَ ْعَلْم َأَن اّلَلَ َعَلى ك لِ  َشْيء  َقِدير  َنَِْت ِبَْي  ِمن ْ َأمَلْ  نسخ  ملا سبق   اْلق ْرَءانو    ( .106  البقرة( )ِمْثِلَها 

قًا ِلَما َبْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوم َهْيِمًنا  )  :   َوم َهْيمن  َعَلْيهِ  نَ ه ْم َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْْلَقِ  م َصدِ  َعَلْيِه فَاْحك ْم بَ ي ْ

َهاًجا َوَلْو َشاَء اّلَل  َْلََعَلك ْم   ِبَا أَنْ َزَل اّلَل  َوَل تَ تَِبْع َأْهَواَءه ْم َعَما َجاَءَك ِمَن اْْلَق ِ  ِلك ل   َجَعْلَنا ِمْنك ْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

فَ  آاَتك ْم  َما  ِف  ل وَك ْم  لِيَ ب ْ َوَلِكْن  َواِحَدًة  ِفيِه أ َمًة  ت ْم  ِبَا ك ن ْ فَ ي  نَ بِ ئ ك ْم  مجَِيًعا  َمْرِجع ك ْم  اّللَِ  ِإىَل  اْْلَْيَاِت  اْسَتِبق وا 

 .(48  املائدة( )خَتَْتِلف ونَ 

َّي أِب عائشَة ثَلث  من َتَكَلَم بواِحدة  :    عن مسروق  قاَل كنت  مَتكًئا عنَد عائشَة ، فقاَلت)وف اْلديث :  

ل ):    أعظَم عَلى اّللَِ الِفريَة : من َزعَم أَن ُمَمًدا رأى ربَه  فَقد أعظَم الِفريَة عَلى اّللَِ واّلَل  يقول  منهَن فَقد  
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ْو ِمْن َورَاِء  َوْحًيا أت ْدرِك ه  األْبَصار  َوه َو ي ْدِرك  األْبَصاَر َوه َو الَلِطيف  اْلَِبي  َوَما َكاَن لَِبَشر  أْن ي َكلِ َمه  اّلَل  ِإَل 

 (.534( ) ( ... 51( )الشورى    ِحَجاب  

َعَلى ك لِ  َشْيء  وَِكيل  )ويقول سبحانه:   ِإَل ه َو َخاِلق  ك لِ  َشْيء  فَاْعب د وه  َوه َو  ِإلََه  َل  *  َذِلك م  اّلَل  رَب ك ْم َل 

.  َوهِلََذا َكاَنْت أ م  اْلم ْؤِمِنَي (102-103األنعام  )(  الَلِطيف  اْْلَِبي  ت ْدرِك ه  اأْلَْبَصار  َوه َو ي ْدِرك  اأْلَْبَصاَر َوه َو  

نْ َيا َوحَتَْتج  ِِبَِذِه اآْليَ  َها ت  ْثِبت الر ْؤيَة ِف الَدار اآْلِخَرة َوتَ ْنِفيَها ِف الد  َل ت ْدرِكه  اأْلَْبَصار "    ةَعاِئَشة َرِضَي اّلَل َعن ْ

ْدرَاك اَلِذي ه َو ِبَْعَن ر ْؤيَة اْلَعَظَمة َواْْلَََلل َعَلى (  ِف الَدار اآْلِخَرة)  فَاََلِذي نَ َفْته  ".     ْبَصار َوه َو ي ْدِرك اأْلَ  اإْلِ

 (. 535)  َما ه َو َعَلْيِه فَِإَن َذِلَك َغْي ُم ِْكن ِلْلَبَشِر َوَل لِْلَمََلِئَكِة َوَل ِلَشْيء  

ت ْدرِك ه  اأْلَْبَصار  َوه َو ي ْدِرك  اأْلَْبَصاَر َوه َو الَلِطيف  اْْلَِبي  * َقْد َجاءَك ْم َبَصائِر  ِمْن رَبِ ك ْم َل  ويقول سبحانه : )

* ِبَِفيظ   َعَلْيك ْم  َأَن  َوَما  َها  فَ َعَلي ْ َعِمَي  َوَمْن  َفِلنَ ْفِسِه  أَْبَصَر  َولِيَ ق ول   َفَمْن  اآْلََّيِت  ن َصرِ ف   َدَرْسَت وََكَذِلَك  وا 

106-)األنعام  (ْشرِِكيَ َولِن  بَ يِ َنه  لَِقْوم  يَ ْعَلم وَن * اتَِبْع َما أ وِحَي ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك َل ِإلََه ِإَل ه َو َوَأْعِرْض َعِن اْلم  

على .  (.  وإن  من متام اإلَيان أن نثبت ّلل  ما أثبته لنفسه وتفر د به من األْساء اْلسن والصفات ال103

ومنها صفة الكَلم ، فكَلمه سبحانه ليس من جنس كَلم البشر، و جيعل ه )يصي  ه ( اّلل   بلسان قوم الر سول 

املخاطبي ِبلرسالة ، ث  يسَمع ه  البشر  الر سول  وحياً )بواسطة جِبيل( أو من وراء حجاب، ث  يسَمع ه  البشر  

 األجيال ِبلتواتر.  من البشِر حيث تكف ل اّلل  ِبفظه؛ فتتلقاه
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 صحيح :احملدث
 218، ص  2تفسري ابن كثري: ج  535
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التفهيم الذي  .   وكما بي  اْلافظ فالوحي أصله  الكَلم عن مرتبة كَلم اّلل   ينزل  أن  بد   لَْيَس فبالتايل ل 

ليصبح كَلم اّلل  بلغة القوم املخاطبي ِبلوحي، ول بد  أن ينزل املكتوب عن مرتبة الكتابة ف   َكِمْثِلِه َشْيء  

وهذا .   الل وح احملفوظ إىل مرتبة الكتابة بلغة الر سول املوحى إليه؛ وذلك حّت يتحق ق امل راد وهو التفهيم

وهذا تؤك ده الل غة ، .   ل يشبه كَلمه كَلمالفهم يؤك َده تنزيه  للا عن مشاِبِة اْللق؛ فليس كصفِته صفة ، و 

 فقد مر  بنا أن  املَنزلَة  : موضع النزول، ومن اجملاز : الد رجة والر تبة واملكانة. 

 أمثلة للتقريب: 

: ف جمال الكمبيوتر هناك مستوَّيت لل غات ، وِبلتايل ليس ألحد أن يزعم أن  الل غات اليت   الكمبيوتر  -1

وتتطو ر وسائط ختزين   .  ومن نفس مستواه(  األزيل)  هي من جنس كَلم اّلل  (  املخلوق )  يتخاطب ِبا البشر

هي من جنس ومستوى ( قاملخلو )  وِبلتايل ليس ألحد أن يزعم أن  األقَلم اليت يكتب ِبا البشر.   البيانت

 (. الذي أمَره  أن يكتب ف الل وح احملفوظ)  قلم اّلل  

املِبمج   يكتبه  الذي  الِبنمج  بتجزئة  اْلاسوب  يقوم جهاز  اْلاسبات  عامل  ، (  Source code)  وف 

منج ماً   اْلق ْرَءان أن     ُياكيه و  الَناِس  )  نزل  َعَلى  لِتَ ْقَرَأه   َناه   فَ َرق ْ تَ ْنزِيًَل َوق  ْرآًن  َونَ َزْلَناه   م ْكث   )َعَلى   اإلسراء ( 

َلى نَزَل م َفَرقًا وم َنَجًما ِإىَل َرس ول اّلَل َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم ِف َثََلث َوِعْشرِيَن َسَنة ، وبعض ه نزل عَ (.  106

 . اْلَوقَاِئع

كمبيوتر ويتعامل معه، وهذا يشبه التنزيل بلغة ومن ث  ي رتجم  الِبنمج  إىل شيء يستطيع أن يفهمه جهاز ال

َ هَل ْم فَ ي ِضل  اّلَل  َمْن َيَشاء  َويَ ْهِدي َمْن َيشَ : ) القوم اء  َوه َو اْلَعزِيز  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرس ول  ِإَل بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِي  َبيِ 

 (. 4  إبراهيم ( )اْْلَِكيم  
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حالة صلبة :  أن  املادة تتغي من حالة إىل أخرى(  الفيزَّيء )  وتعل منا ف علم الطبيعة  حتو ل حالة املاد ة :   -2

البَلزما وحالة  غازية،  وحالة  سائلة  اْلرارة .  وحالة  درجة  على  ْلالة  حالة  من  ما  مادة  انتقال  ويعتمد 

أن طاقة حركة   وعندما تتغي حالة املادة قد يصاحب ذلك تولد اْلرارة أو فقد ف اْلرارة، إذ.   والضغط

وتتغي حالة املواد املختلفة عند درجات حرارة وضغط .  جزيئات املاد ة تزداد أو تنقص خَلل هذا التحول

 . ُمتلف

أطوار  اْلق ْرَءانوف    -3 اْللق  )  أن   َأْطَوارًا:  َخَلَقك ْم  تعاىل.   (14)نوح  (  َوَقْد  َعْن :    وقوله  طَبَ ًقا  )َلرَتَْكب َ 

) ْنَسان َحاًل بَ ْعد َحال ، وَمْنزِلَة َعْن َمْنزِلَة19)النشقاق    طََبق   . (.  َأْي َلرَتَْكَبَ أَي  َها اإْلِ

َوِمْن آََّيتِِه َخْلق  الَسَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتََلف  أَْلِسَنِتك ْم َوأَْلَواِنك ْم : )  يَ ق ول تَ َعاىَل :  َواْخِتََلف  أَْلِسَنِتك مْ   -4

" َواْخِتََلف  أَْلِسَنِتك ْم  "    َوِمْن آََّيته الَدالَة َعَلى ق ْدرَته اْلَعِظيَمة (.   22  الروم( )َذِلَك آَلََّيت  لِْلَعاِلِميَ   ِإَن ِف 

س َلْيَمان  َمْنِطَق الَطْيِ ولقد ع لِ َم  .   (َوَلِكْن َل تَ ْفَقه وَن َتْسِبيَحه مْ )  :   كل  اْلَلئق تسب ح  اّلل َ .   يَ ْعِن الل َغات

 . َواْْلَيَ َوان

 كَلم اهلدهد ليس من جنس كَلم سليمان 

.  سليمان عليه الس َلم هي نفس لغة اهلدهد أو من جنسها(  لغة)  مسكي  هذا اهلدهد إذا اعتقد أن  كَلم

هلذه الصورة أن تقر ب لنا فهل  .     رسول كرمي م عل م من اّلل  ، وطائر:    هذا واملقارنة هنا بي ُملوقي اثني

إله  ي نزل  وحيه على البشر ِبلل غة .   ، ولَْيَس َكِمْثِل كَلمه كَلم  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  إن ه  إله  عليم  قدير   :    التنزيل

للغات من كَلم البشر، وليس ِب  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  (  لشيء قبله)  اليت يفهموهنا، ف حي أن  كَلَم اّللِ  األو لِ 

 . اليت يتخاطب ِبا البشر
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 كَلم الن ملة ليس من جنس كَلم سليمان 

ْم س َلْيَمان  َوج ن ود ه  َحَّت ِإَذا أَتَ ْوا َعَلى َواِدي الَنْمِل قَاَلْت ََنَْلة  ََّي أَي  َها الَنْمل  اْدخ ل وا َمَساِكَنك ْم َل َُيِْطَمَنك  ) -

 َضاِحًكا ِمْن قَ ْوهِلَا َوقَاَل َربِ  َأْوزِْعِن َأْن َأْشك َر نِْعَمَتَك اَليِت أَنْ َعْمَت َعَلَي َوَعَلى فَ تَ َبَسمَ َوه ْم َل َيْشع ر وَن *  

 (18-19( )النمل  َواِلَدَي َوَأْن َأْعَمَل َصاِْلًا تَ ْرَضاه  َوَأْدِخْلِن ِبَرْْحَِتَك ِف ِعَباِدَك الَصاِْلِيَ 

 ( ََنَْلة  ََّي أَي  َها الَنْمل  اْدخ ل وا َمَساِكَنك ْم َل َُيِْطَمَنك ْم س َلْيَمان  َوج ن ود ه  َوه ْم َل َيْشع ر ونَ قَاَلْت قول النملة: )

ا تَ ْرَضاه  َوقَاَل َربِ  َأْوِزْعِن َأْن َأْشك َر نِْعَمَتَك اَليِت أَنْ َعْمَت َعَلَي َوَعَلى َواِلَدَي َوَأْن َأْعَمَل َصاْلًِ قول سليمان: )

 (َوَأْدِخْلِن ِبَرْْحَِتَك ِف ِعَباِدَك الَصاِْلِيَ 

من  ليس  النملة وكَلمها  قول  إن   َواْْلَيَ َوان.   الَطْي  َمْنِطق  تعليمه  اّلل  كثية على سليمان. ومنها  نعم  إن  

وكَلم سليمان عليه   جنس قول سليمان وكَلمه عليه الس َلم.  ومل ا شاء اّلل  أن يطلعنا على كَلم الن ملة 

َجَعْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا لََعَلك ْم ِإَن  )ال ذي أوحاه  اّلل   إىل ُمم د بلسان قومه:    اْلق ْرَءانالس َلم ، جعل هذا آية ف  

 . (2يوسف  ( )ِإَن أَنْ َزْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا لََعَلك ْم تَ ْعِقل ونَ )  ، (  3الزخرف  ( )تَ ْعِقل ونَ 

 كَلم اْلن ة والن ار ليس من جنس كَلم اّلل  

إَنا أنت عذاب :  من أشاء من عبادي، وقال للنار  بك   أرحم  رْحيتأنت  :    قال للا تبارك وتعاىل للجنة)  -

هل يعقل أن يكون كَلم للا   :.  والسؤال هو(أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها

أو (  أوثرت ِبملتكِبين واملتجِبين(، )قط قط قط)   : هذا الذي خاطب به اْلن ة والن ار من جنس كَلم النار

اْلواب طبعاً ِبلنفي  ؛ ألن  !   ؟(  536( ) ما يل ل يدخلن إل ضعفاء الناس وسقطهم)  : من جنس كَلم اْلن ة

 
الناس  )  536 ما يل ال يدخلين إال ضعفاء   : ، وقالت اجلنة  أوثرت ابملتكربين واملتجربين   : النار  حتاجت اجلنة والنار ، فقالت 

من أشاء من عباهي ، وقال للنار : إمنا أنت عراب أعرب بك    بك  أرحم  رمحت . قال   تبارك وتعاىل للجنة : أنت    وسقطهم 
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َشْيء  والكَلم صفته ، فليس مثل كَلمه سبحانه كَلم، وهذا مقتضى تنزيه اّلل  عن مشاِبة اّلل  لَْيَس َكِمْثِلِه  

يَ ْوَم : )  ولكن ه سبحانه حي شاء أن يطلعنا على هذا اْلطاب تكل م به بلغة الوحي إىل رسوله ُمم د   .اْللق 

ِمْن َمزِيد   اْمَتأَلِْت َوتَ ق ول  َهْل  أَنْ َزْلَناه  : )  ؛ وذلك لكي نعقل هذا اْلطاب((30ق  )(  نَ ق ول  ِْلََهَنَم َهِل  ِإَن 

تَ ْعِقل ونَ  لََعَلك ْم  َعَربِيًّا  )ق  ْرآًن  تَ ْعِقل ونَ ِإَن  )  ، (  2يوسف  (  لََعَلك ْم  َعَربِيًّا  ق  ْرآًن  )َجَعْلَناه   )َوَما   ،(  3الزخرف  ( 

َ هَل مْ   (. 4إبراهيم  )(  َأْرَسْلَنا ِمْن َرس ول  ِإَل بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِي  َبيِ 

عن  اّلل   تنزيه  مقتضى  وهذا  سبحانه كَلم،  مثل كَلمه  فليس  صفته،  والكَلم  َشْيء   لَْيَس َكِمْثِلِه  اّلل   إن  

 . مشاِبة اْللق 

اْلنة وأهل النار فَل  وأما لغة أهل:  )36/    1)  اإلحكامقال ابن حزم ف  :  اْلنة وأهل النار لغة أهل  -5

ْسََلِم رْحه للا كما ف .  ذلك علم عندن إل ما جاء ف النص واإلمجاع ول نص ول إمجاع ف وقَاَل َشْيخ  اإْلِ

َيْسَمع وَن ِخطَاَب الَربِ   ِبَِيِ  ل َغة  َل ي  ْعَلم  ِبَِيِ  ل َغة  يَ َتَكَلم  الَناس  يَ ْوَم اْلبَ ْعِث َوَل ( :  4/300) جمموع الفتاوى 

 وقد زعم قوم أن  .   َوالَسََلم   خي ِِْبَْن ِبَشْيِء ِمْن َذِلَك َوَل َرس ول ه  َعَلْيِه الَصََلة   َجَل َوَعََل ؛ أِلََن اّلَلَ تَ َعاىَل ملَْ 

أنه  معن له ألن للا عز و جل قد أخِبنوقال علي وهذا ل .  العربية أفضل اللغات ألنه ِبا كَلم للا تعاىل

َ هَل مْ :    مل يرسل رسول إل بلسان قومه ِإَل بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِي  َبيِ  ، وقال (  4  إبراهيم)   ()َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرس ول  

التوراة واإلجنيل والز بور وقد أنزل .  فبكل لغة قد نزل كَلم للا تعاىل ووحيه{ األولي وإنه لفي زبر}:  تعاىل

 فتساوت اللغاتالسَلم ِبلعِبانية وأنزل الصحف على إبراهيم عليه السَلم ِبلسرَّينية   وكلم موسى عليه

وإن  من تنزيه للا عن مشاِبة اْللق أن نعتقد .  إن  هذا ينسجم مع صفة العدل هلل.   ف هذا تساوَّي واحدا

 

يضع رجل    متتلئ حي  : فال  النار  فأما   ، مل ها  منهما  واحدة  ، ولكل  عباهي  أشاء من  : قط قط قط من  ...    فتقول   ،  )
 ( صحيح  ،4850الصفحة أو الرقم: -صحيح البخارياملصدر:  -البخاري احملدث: أبو هريرة الراوي: )
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لَْيَس )واّلل  عندما يوحي إىل أحد من رسله ينزل كَلمه عن أصله     .بغي لغات البشر  أن  كَلم للا أصَلً 

إىل كَلمه املعجز بلغة القوم املخاطبي ف الرسالة حّت يتفهموا اْلطاب وتتحق ق املصلحة من ( َكِمْثِلِه َشْيء  

َ هَل مْ )َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرس ول  ِإَل بِِلَساِن قَ ْوِمِه    :  الوحي  (.لِي  َبيِ 

قال للا  ) (:، ول أذ ن  ْسعْت ، ول خَطر على قلِب َبشر   رأت عي  فيها ما ل  إذا كانت اْلن ة وهي ُملوقة ، 

فاقرؤوا .    أعددت  لعبادي الصاْلَي ، ما ل عي  رأْت ، ول أذن  ْسعْت ، ول خطَر على قلِب بشر  :    تعاىل

 (537( ) . }َفََل تَ ْعَلم  نَ ْفس  َما أ ْخِفَي هَل ْم ِمْن ق  َرِة َأْعي    : }    إن شئتم 

.    ليس عنب اْلن ة كعنب الدنيا ، وليس الر مان ف اْلن ة كالر مان ف الدنيا:    َثار اْلن ة ليست كثمار الد نيا 

 عن مشاِبة اْللق؟ إن  اّلل  هذا ومل يطلعنا اّلل   سبحانه على لغة اْلطاب ف اْلن ة ، فما ِبلكم بتنزيه اّلل  

فله سبحانه يدان اثنتان ، و كلتا يديه َيي، وليس  .   ، وليس كصفته صفة لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  سبحانه وتعاىل 

إَن املقِسطي عند للِا يوَم القيامِة على منابَر من نور  عن َيِي الرْحِن ، و كلتا يَديه َيي  ):  كمثل يده شيء

 (.538( ) الذين يعِدلون ف حكِمهم ، و أهليهم و ما َول وا  :

لل غة اليت م  عباده ِبوِبلتايل فإن  اّلل  ي كل  .   وكذلك كَلم اّلل  لَْيَس َكِمْثِلِه كَلم، ولغات البشر حادثة وُملوقة

يوسف ( )ِإَن أَنْ َزْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا لََعَلك ْم تَ ْعِقل ونَ )  :، ف حي أن  كَلمه ف األصل ليس بلغات البشر يفهموهنا

َ )َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن  ،  (  3الزخرف  ( )ِإَن َجَعْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا لََعَلك ْم تَ ْعِقل ونَ (. )2 َرس ول  ِإَل بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِي  َبيِ 

 . (4إبراهيم  ( )هَل مْ 
 

 احملدث:   حكم ، خالصة 3244الرقم  أو  الصفحة    -البخاري صحيح  :املصدر - البخاري :احملدث  هريرة أبو :الراوي 537
 ]صحيح[

  حكم خالصة ، 1953الرقم   أو  الصفحة -  اجلامع  صحيح   :املصدر - األلباين   :احملدث  عمرو بن   عبد  :الراوي 538
 صحيح  :احملدث
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ت غي  الصيورة : "يقول الس امرائي:    الفرق بي اْلعل واْللق هناك فرق بي اْلعل واْللق فاْلعل هو أن 

َواْجَعْل يل َوزِيًرا )  كما جاء ف قوله تعاىل  ( تغي  حالة املاد ة)  املاء ثلجاً أي أنه مل يكن فصار  فنقول جعلت

َوِإْذ قَاَل )وقوله تعاىل     ..  مل يكن هارون وزيراً من قبل فصار وزيراً (29-30طه  ( )َهار وَن َأِخي *  ِمْن َأْهِلي 

َخِليَفةً  اأْلَْرِض  لِْلَمََلِئَكِة ِإن ِ َجاِعل  ِف  قوله تعاىل و .   مل يكن فيها خليفة فصار فيها(:  30البقرة  )  ( رَب َك 

ومعن ذلك   فعل ماض(  جعل)  ِبْلملة الفعلية اليت تفيد اْلدوث ومعلوم أن(  َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوةً )

جعل .   أن الغشاوة مل تكن قبل اْلعل.  اْلعل ف الغالب حالة بعد اْللق أو اإلنشاء، فاْللق أقدم وأسبق 

، هو خلقه ث جعلهجعل  .   الزرع حطاماً ليست مثل خلق الزرع حطاماً  ه م  اْلِقَرَدَة ).   ِبعن صي  َوَجَعَل ِمن ْ

هم  (60املائدة  )  (َواْْلََنازِيرَ  يعن صي  وإَنا  يعن خلقهم  اْللق  .   ل  بعد  اْلعل  الغالب  ف  ِإن ِ )إذن  قَاَل 

ه إماماً وليس خلقه إماماً (  124البقرة  )  (َجاِعل َك لِلَناِس ِإَماًما  ".صي 

 : ومنها  َجَعلَ وأمثلة أخرى كثية  توض حها الكلمة  

ف كتابه الد قائق الثَلث األوىل أن  (  Steven Weinberg)  ويرى الفيزَّيئي  ستيفن وينِبق   :1مثال  

من  أكِب   الكون  عمر  يصبح   عندما  جمراها  َتخ ذ  املهم ة  األحداث  وأن   وتِب ده،  توس عه  يستمر  ف  الكون 

حيث يصل الكون إىل حالة الت مايز بي املاد ة واإلشعاع، ويصبح  شفافاً لْلشعاع :  مليون سنة  0.7حوايل  

سنة حّت تنخفض درجة اْلرارة إىل أقل     380,000قد استغرق األمر حوايلل.   وتصبح الذ رات مستقرة

-  مليون سنة   1.6وف وقت لحق يقد ر ِبوايل .   كلفن ويبدأ الت مايز بي اإلشعاع واملاد ة  3000من  

الغاز   400 سحب  من  واجملرات  النجوم  تشكل  أن  اْلاذبي ة  قو ة  استطاعت   ، سنة  َوَأْخَرَج ):  مليون 
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لقد بدأ خلق اجملر ات والنجوم (.   539)   (َوالَشْمِس َوض َحاَها: )أي وأبرز ضوء جنومها، كقوله تعاىل(  ض َحاَها

وهذا الفاصل الزمن .   مليون سنة   400-  مليون سنة    1.6ِبوايل(  النفجار العظيم)  بعد خلق الس ماء

لِلَناِظرِينَ : )  ف قوله سبحانه   َجَعْلَناتشي إليه الكلمة   ب  ر وًجا َوزَيَ َناَها  اْلجر آية ( )َولََقْد َجَعْلَنا ِف الَسَماِء 

مليار سنة، وهذا ما تؤك ده الكلمة   8.7وبدأ ختلق جمموعتنا الشمسي ة بعد النفجار العظيم ِبوايل  (.   16

تَ َباَرَك اَلِذي َجَعَل ِف ، )(  16نوح آية  ( )َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهَن ن ورًا َوَجَعَل الَشْمَس ِسَراًجا: ) َّيتجعل ف اآل

م ِنيًا َوَقَمًرا  ِسَراًجا  ِفيَها  َوَجَعَل  ب  ر وًجا  آية  الَسَماِء  )الفرقان  )النجوم 61(  الِبوج  خلق  َتخر  لقد    .)

(.  كما وقد َتخ ر خلق الشمس والقمر تَ َباَرَك اَلِذي َجَعَل ِف الَسَماِء ب  ر وًجاواجملر ات( عن خلق الس ماء: )

 . )َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا م ِنيًا(عن خلق جمر تنا :  

مليون سنة، كانت درجة حرارة سطحها مرتفعة ل تسمح   600عندما كان عمر األرض أقل من   :2مثال  

استمر ت فرتة تبخ ر وتكثف وهطول املاء على سطح األرض ِبستقرار املاء السائل على سطحها.  وِبلتايل  

مليون سنة، إىل أن بردت واستقر  سائل املاء على سطحها، وهذا مقتضى الكلمة   600لفرتة زمني ة بطول  

 . (3الر عد آية  ( )َوه َو اَلِذي َمَد اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأهْنَارًاف اآلية: ) َجَعلَ 

وهو طارئ ل أصل كما تشي كلمة .   يتحد د العقم ف حالة أسرة ما بعد الز واج بسنة على األقل   :3مثال  

اإلجناب ل العقم كما تقر ر حكمة اْللق ودَيومة فاألصل هو  .   (َوجَيَْعل  َمْن َيَشاء  َعِقيًما):  ف اآلية  جَيَْعل  

 . اْلياة والستخَلف ف األرض

 ِإَن َجَعْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا

 
539 http://home.web.cern.ch/about/physics/early-universe 

http://home.web.cern.ch/about/physics/early-universe
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( تعاىل:  َعَربِيًّاوقول ه   ق  ْرآًن  َجَعْلَناه   معناه  ِإَن  َعَربِيًّا  بي  ن اه  ِإَن  (؛  وقيل    ق  ْرآًن  الز جاج،  وقيل   ق  ْلناه؛ حكاه   ،

نه   اْلعل ف آَّيت  صي  )تغي حالة(    اْلق ْرَءان.   الصيورة  أو  اْللق   : اثني  معنيي  على  أنظر كتاب )أيت 

أن   اْليدة عربياً   عربي اً   اْلق ْرَءانكَلم اّلل  ؛ وكَلمه غي ُملوق، فإن  جعل    اْلق ْرَءان(.  وِبا  ؛   معناه تصييه 

اللوح احملفوظ مر ة  القلم  ف  العربي ة، وكتبه  به مر ة أخرى ِبلل غة  العربي ة : تكلم للا  الل غة  وتغييه إىل حالة 

 . لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  أخرى لَيقرأه جِبيل ِبلل غة العربي ة؛ بعد أن كان أصل ه على هيئة كَلم للا الذي  

بها اّلل   ِبا، وإن  لألرضي الس بع لغة تفهمها فخاطبها اّلل   ِبا .  إن  للسماوات لغة تفهمها السماوات، فخاط

اّلل    أنزل  )   عربي اً   اْلق ْرَءان  وحي   : للسماوات واألرض  أمره  على  يطلعنا  أن  َأْو َكْرًها، وشاء  َطْوًعا  ( اْئِتَيا 

 )الذي نزل بلغة العرب( حّت يتسن  لنا الفهم.   اْلق ْرَءان، جعل كَلَمه هذا آية ف    [11فص لت آية  ]

َعَلْيِه   والقرءان  يشتمل على العديد من اآلَّيت اليت تَعرض  بعَض كَلم للا قبل أن خيلق ُممد  )َصَلى اّلَل 

 َوق  ْلَناَوآله َوَسَلَم( ومنها قصة آدم وسجود املَلئكة له ، واستكبار إبليس .  وإغواء إبليس آلدم وحواء : )

ت َما َوَل تَ ْقَرَِب َهِذِه الَشَجَرَة ف َ  َها َرَغًدا َحْيث  ِشئ ْ  َتك وَن ِمَن الظَاِلِميَ ََّي آَدم  اْسك ْن أَْنَت َوَزْوج َك اْْلََنَة وَك ََل ِمن ْ

َها فََأْخَرَجه َما ُمَا َكاَن ِفيِه َوق  ْلَنا اْهِبط وا بَ ْعض ك  *   ْم لِبَ ْعض  َعد و  َوَلك ْم ِف اأْلَْرِض م ْستَ َقر  فََأَزهَل َما الَشْيطَان  َعن ْ

.  وكذلك العديد من اآلَّيت اليت تورد  قصص األنبياء، ف حي نعلم أن  (36-35 البقرة )( َوَمَتاع  ِإىَل ِحي  

نزل كل  هذه اآلَّيت هي من كَلم للا قبل أن ياّلل  قد أنزل كتبه على رسله بلغة القوم املخاطبي ِبلوحي.   

الرسول ُممد   ْلق ْرَءان جِبيل ِب َوَسَلمَ )  العرب على  َوآله  َعَلْيِه  اّلَل  أن  للا سبحانه قد (.   َصَلى  نعلم  وحنن 

قد خوطب به رسل سابقون،   اْلق ْرَءانوِبلتايل فإن بعض كَلم للا ف آَّيت  .   أوحى إىل كل  رسول بلغة قومه

الرسو  بعثة  قبل  ذلك  وكان  أقوامهم،  ُممدوبلغة  اْلات  َوَسَلمَ )  ل  َوآله  َعَلْيِه  اّلَل  .   َصَلى  فإن  (  وِبلتايل 
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ه  )  الكرمي قد جعله    اْلق ْرَءان َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوآله   -  قبل بدء نزول جِبيل به على قلب ُممد  اّلل   عربي اً (  صي 

 ( ، 195الشعراء  ( )ِبِلَسان  َعَرِب   م ِبي  )،  (3الزخرف  ( )لََعَلك ْم تَ ْعِقل ونَ ِإَن َجَعْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا  ):  -  َوَسَلمَ 

 (. 2يوسف  ( )ِإَن أَنْ َزْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا لََعَلك ْم تَ ْعِقل ونَ )

 مائةَ إن هلِل من رْحته ترتاحم به اْلَلئق : )  يسياً   نعلم  أن الر حيم من صفات اّلل  الذاتي ة، وقد أنزَل للا  جزءاً 

نعلم  أن الغفور من و .    (540) (  وتسعة  وتسعون ليوِم القيامةِ .    فمنها رْحة  ِبا يرتاحم  اْللق  بينهم .    رْحة  

( : َذِلَك ِلَمْن َيَشاء  َوَمْن ي ْشِرْك ِِبّللَِ ِإَن اّلَلَ َل يَ ْغِفر  َأْن ي ْشَرَك بِِه َويَ ْغِفر  َما د وَن  صفات اّلل  ، وكذلك العف و 

ِإَن اّلَلَ َل يَ ْغِفر  َأْن ي ْشَرَك بِِه َويَ ْغِفر  َما د وَن َذِلَك ِلَمْن ، واآلية : )  (48)النساء  (  فَ َقِد اْفرَتَى ِإَْثًا َعِظيًما

.  إن  هذا القدر من املغفرة لعظيم؛ حّت أن  (116نساء  )ال(  َيَشاء  َوَمْن ي ْشِرْك ِِبّللَِ فَ َقْد َضَل َضََلًل بَِعيًدا

فْضل  للا سبحانه وتعاىل عظيم     البشر ل يستطيعون تصو ره.  وقد أمر اّلل   املؤمني أن يتغافروا فيما بينهم. 

 ِبلعفو عن حق ه؛ حّت إنَه جل وعَل يغفر ملن ل يشرك به شيئا حّت وإن عظمت مصائبه أو ذنوبه؛ فإن للا

 .  تعاىل يغفرها إن شاء تفض َل منه

؛ فنحن نعيش على الكرة األرضي ة ُما عندهومثال  آخر أن  للا قد رزق اْلَلئق ف اْلياة الدنيا جبزء يسي  

يسياً من    فقد أنزل للا على رسله جزءاً وِبلكيفي ة ذاِتا  .     اليت ل تكاد تذكر ِبلنسبة إىل ملك للا الواسع

َعة  )كَلمه ليهتدي به من شاء من الثقلي :   َوَلْو َأََنَا ِف اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرة  َأْقََلم  َواْلَبْحر  ََي د ه  ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ

أعطون :    قريش  لليهودِ قالت  .  وف اْلديث: )(27  لقمان ( )َأِْب ر  َما نَِفَدْت َكِلَمات  اّللَِ ِإَن اّلَلَ َعزِيز  َحِكيم  

َوَيْسأَل وَنَك َعِن الر وِح ق ِل الر وح  :    سل وه  عن الروِح، فسألوه؟ فنزلت:  شيًئا نسأل  عنه هذا الرجَل ، فقالوا

 
 صحيححكم احملدث: ، 2753الصفحة أو الرقم: -صحيح مسلماملصدر: -مسلم احملدث: سلمان الفارس  الراوي:  540
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ل قليًَل ، وقد مل ن  ْؤَت من الِعلِم حنن إ:  ، فقالوا[85:  اإلسراء] ِمْن َأْمِر َربِ  َوَما أ وتِيت ْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَل َقِليًَل 

 ( َربِ    ِلَكِلَماتِ   ِمَداًداق ْل َلْو َكاَن اْلَبْحر   ):    فنزلت!    أ وتينا التوراَة ، ومن ي  ْؤَت التوراَة فقد أوَت خيًا كثيًا ؟

؛ فهي فقط كَلم للا (  التَ ْورَاة َقِليل ِمْن َكِثي)   يوض ح اْلديث أن     . (541) (  [  109:    الكهف]    اآلية  

 . تعاىل الذي أوحاه إىل موسى عليه الس َلم

، وذلك ألن  كلمات للا ل نفاد هلا، وهي وماء البحار مداداً   ويستفاد من هذا امتناع استخدام الشجر قلماً 

 لهنائي ة، وتعجز األقَلم واملداد عن استيعاِبا وكتابتها.

اّلل    لقد   اّلل    اْلق ْرَءانَكَتَب  ِمْن كَلم  َقِليل  هو  العظيم  والقرءان    . اْلَمْحف وظ  الَلْوح  ِف   الَكِثي)  الكرمي 

.  بواسطة جِبيل على رسوله ُمم د )صل ى اّلل  عليه وسل م(  عربي اً   ث  أنزله اّلل   وحياً   والَلهنائي( جعله اّلل   عربي اً 

، فجميع كَلمه غي ُمدود وغي معدود.  وإن  هذه إن  الكتابة ف اللوح احملفوظ ليست ْلميع كَلم للا  

الكتابة أصَلً بغي لغات البشر، وبكيفية ل يدركها البشر.  ول َيكن للغات البشر احملدودة أن تستوعب 

مجيع كَلم للا الذي ل يسعه مداد  سبعة أِبر.  بل إن  اللوح احملفوظ ف علو  ورفعة ل ينال.  وِبلتايل حّت 

من للا   اْلق ْرَءانسمع جِبيل   : ف اْلق ْرَءانل بد  من أن يكرمهم للا ِبلتنز ل العرب  هلذا    ْلق ْرَءانشر ِبينتفع الب

بلسان عرب  مبي ، ونزل به جِبيل  األمي عليه الس َلم  بلسان عرب  مبيتعاىل أو تلقاه من الل وح احملفوظ  

.  ث  قرأه الر سول قرأه والر سول يسمع ويعقل حّت ثبت ف قلبهالر سول ُمم د عليه السَلم؛ ِبن  على قلب  

 ُممد على الصحابة الكرام الذين سخ رهم اّلل  ْلفظ هذا الدين.

 
حسررن حكررم احملدث: ،1465الصررفحة أو الرررقم: -صررحيح املرروارهاملصدر: -األلباين احملرردث: عبررد  بررن عبرراس الررراوي:  541
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ال تنز لت للقرآن الكرمي َيكننا القول إن بعض مراد للا ف حروف فواتح السور هو ضرورة اكتمال هذه 

؛ أي حّت يتمكن من فهمه   (58( )الدخان آية  لََعَله ْم يَ َتذََكر ونَ   بِِلَساِنكَ َيَسْرَنه   فَِإََنَا  ):  حّت يتيس ر فهمه  

الكرمي.  ومن بعد أيت دور العرب ف أن يبلغوه هم كذلك إىل العامل أمجع.  ومثال  اْلق ْرَءانالذين نزل إليهم 

للتقريب: كما أن  رؤية للا غي ُمكنة ف اْلياة الدنيا، فكذلك فإن  فهم كَلم للا ل يتأتى للبشر على صورة 

الكتابة  عن مرتبة الكرمي   اْلق ْرَءان  الكتابة وهيئتها اليت ف اللوح احملفوظ.  فكانت العناية الر ِبنية أن أنزل للا 

املَنزلَة  : ومر  بنا أن   .   (195الشعراء  )(  بِِلَسان  َعَرِب   م ِبي  )غة العربية:  ف اللوح احملفوظ إىل مرتبة كتابتنا لل  

والر تبة واملكانة الد رجة  اجملاز:  النزول، ومن  الر تبة هذا  موضع  تنز ل  إن   العربية   اْلق ْرَءاننزول    -.    ِبلل غة 

الر سول ُمم د) ظاهراً   اْلق ْرَءانقد جعل    -(  بلسان  تَ ْعِقل ونَ )  :وم ظهراً   بي ناً  لََعَلك ْم  َعَربِيًّا  ق  ْرآًن  أَنْ َزْلَناه   ( ِإَن 

َعَربِيًّا  ِإَن  )  ،(2يوسف  ) تَ ْعِقل ونَ َجَعْلَناه  ق  ْرآًن  فاملبي ِبعن املظهر لبد أن يكون    .(3الزخرف  ( )لََعَلك ْم 

وإن  امل ِبي ن من أْساء اّلل  وصفاته؛ فهو البيِ  األحقية والذي أِبن ْللقه أنَه .   ف نفسه وإل ملا أظهر  بَ يِ ناً 

فيقدر له من التيسي ما ل خيطر له على فهو الذي يرفق ِبلعبد  :    (طيفالل  )  ومن أْساء اّلل  وصفاته .   اْلق 

لطيف به يرفق به وييسر له األمر، .   طيف بعبده ولعبده وهو الل  :  ِبل، قال ابن القيم رْحه للا ف النونية

.  طف كما قال عز وجل إَن رب لطيف  ملا يشاءلطيف لعبده يقدر له من األمور اْلارجية ما يكون فيه الل  

اّلل   وتسهيله  (  طيفالل  )  اسم  للعباد  األمَر  اّلل   تيسي  جعل .   (542)يبي   أن  وتيسيه سبحانه  لطفه  ومن 

َر بِِه اْلم َتِقَي َوت  ْنِذَر بِِه قَ ْوًما ل دًّا  َيَسْرَنه  بِِلَساِنكَ فَِإََنَا  (:    عربي اً   اْلق ْرَءان  .(97مرمي آية  ) (  لِت  َبشِ 

 
542  http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=30993 

http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=30993
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بعض كَلم للا  احملر ف( من  )قبل حتريف  أن ختلوا  السماوية كل ها ف األصل كَلم للا، ول َيكن  الكتب 

القدمي، وقد أنزلت بلغات ُمتلفة ، فهل معن ذلك أن  هذه اللغات قدَية )قدم للا( ، وليست حادثة؟!  

ا   َشْيء    لَْيَس َكِمْثِلهِ اْلواب كَل  وألف كَل .  وِبلتايل فإن  كَلم للا   ، وهو ليس من جنس كَلم البشر، وإَن 

ي نزل ه للا تعاىل عن مرتبة كَلمه إىل كَلمه املعجز بلغة البشر املخاطبي ِبلر سالة، حي يشاء اّلل   أن ي نزلَه 

 وم ظهراً   بي ناً ظاهراً   ؛ وليكون اْلطابمن اّلل  للعباد وتسهيَلً   تيسياً على أحد من رسله وحياً، وما ذلك إل   

 . (2يوسف  ( )ِإَن أَنْ َزْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا َلَعَلك ْم تَ ْعِقل ونَ ):  

يتشر ف :  تنز ل الد رجة والر تبة واملكانة()  تنز ل مكان ومعنوي  أيضاً (  إىل اللوح احملفوظ)يعتِب  التنزيل األول  

، ويتشر ف الل وح احملفوظ واملخلوق ِبن   لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  القلم املخلوق ِبن يكتب بعض كَلم للا الذي  

؛ وكَلم ه غي  ُملوق  . ي كتب فيه كَلم  اّلل 

:   ًّ وي  أيضاتنز ل مكان ومعن(  كتابته اثنيًة ف الل وح احملفوظ ليقرأه جِبيل عربي اً )يعتِب  التنزيل الثان للقرآن  

يكتب   املخلوق ِبن  القلم  غي ُملوق )  اْلق ْرَءانيتشر ف  العربي ة وهو  ِبلل غة  اّلل   الل وح (  كَلم  ويتشر ف   ،

العربي ة ِبلل غة  هذا  اّلل   فيه كَلم   ي كتب  ِبن  واملخلوق  املعنوي   .   احملفوظ  والر تبة )التنز ل  الد رجة  تنز ل 

إىل مرتبة كَلم للا )ليس كمثله   لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  اْلديد هنا هو نزول  عن مرتبة كَلم للا الذي  (  واملكانة

بلغة العرب، أو أن  جِبيل عليه السَلم قد ْسع   العربي ة  اْلق ْرَءانشيء(  ق  ْرآًن ِإَن  ):  من اّلل  ِبلل غة  َجَعْلَناه  

 (.2يوسف ( )ِإَن أَنْ َزْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا لََعَلك ْم تَ ْعِقل ونَ )  ، (  3الزخرف  ( )تَ ْعِقل ونَ َعَربِيًّا لََعَلك ْم  

 وللقرآن تنز لت أ خرى كثية منها: 
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وهذا التنز ل وما سبقه .   نزول جِبيل به على الر سول ُمم د عليهما الس َلم بلسان عرب:  التنزيل الثالث  

 : مجيعاً أسرار حروف فواتح السورمن تنز لت فيها 

ا جزء من حروف هجاء الل غة العربي ة : نص حكيم قاطع له سر:    هذه اْلروف َتمعها العبارة .  واملهم أهن 

أمثاهِلا ، ل أقول امل حرف  و لكن  أِلف   : )من قرأ حرفًا من كتاِب للِا فله به حسنة  ، و اْلسنة  بعشِر 

ا جزء من حروف هجاء الل غة العربي ة.  ولكن   (.   543( ) ميم  حرف  حرف  ، و لم  حرف  ، و  نزل   اْلق ْرَءان إهن 

عربي ا مبيناً واستخدمت كلمات ه وآَّيت ه مجيَع حروف الل غة العربي ة.  هذه اْلروف فيها إشارة إىل حالة كَلم 

فلقد كان كَلم اّلل  على هيئة َلم.   اّلل  قبل تنز له عربي ا مبينا على الر سول ُممد بواسطة جِبيل عليهما الس  

)وبدايته ليست بلغات البشر( .  فَل يصح  إل  أن ننزه كَلم للا عن مشاِبة كَلم   وكيفية لَْيَس َكِمْثِلِه كَلم 

البشر؛ ومن مجيع الوجوه.  فمثًَل نثبت ّلل  يدان اثنتان وكلتامها َيي؛ ويكون هذا اإلَيان فيه إثبات اليدين 

تكي غي  )من  تعطيل:  ول  تشبيه  ول  اْلِقَياَمِة يف  يَ ْوَم  قَ ْبَضت ه   مجَِيًعا  َواأْلَْرض   َقْدرِِه  َحَق  اّلَلَ  َقَدر وا  َوَما 

 98يقد ر قطر اْلزء املرئي من الكون ِبوايل  (.  َوالَسَماَوات  َمْطِوََّيت  بَِيِميِنِه س ْبَحانَه  َوتَ َعاىَل َعَما ي ْشرِك ونَ 

ِبوايل   الكون  قطر  نصف  ويقدر  العظمة تريليون سنة ضوئي ة   7مليار سنة ضوئي ة!.   هذه  تصو ر  إن     .!

( هلي فوق مقدور العقل اإلنسان.  َواأْلَْرض  مجَِيًعا قَ ْبَضت ه  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالَسَماَوات  َمْطِوََّيت  بَِيِميِنهِ الر ِبني ة )

صفة ذات وفعل ّلل  سبحانه وتعاىل؛ وتشي حروف فواتح السور إىل أن  كَلم وبنفس الكيفية فإن  الكَلم  

اّلل  ف أصله لَْيَس َكِمْثِلِه كَلم؛ بل هو بغي لغات البشر.  وحي يشاء اّلل  أن ينزل وحيه إىل أحد من رسله 

وِبلتايل اإلفادة من الوحي ، فإن ه يصي  كَلمه هذا ووحيه بلغة القوم املخاطبي ِبلر سالة حّت تتحق ق اإلِبنة  

 
 صحيح  :، خالصة حكم احملدث6469 :الصفحة أو الرقم  -صحيح اجلامع  :املصدر  -األلباين  :احملدث   543
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نزل على ُمم د بلسان عرب  مبي )بلسان قريش(.  أم ا حروف فواتح السور فتستخدم  اْلق ْرَءانوالر سالة.  و 

التنزيل نصف حروف هجاء الل غة العربي ة ، ُم ا يشي إىل حالة تتعذ ر معها اإلِبنة ؛ أل وهي حالة ما قبل  

َوِإنَه  لَتَ ْنزِيل  )يسمع ويعقل حّت ثبت ف قلبه :  الر سول ُمم د  قرأه جِبيل و على قلب سي د املرسلي ؛ ِبن  

اْلَعاَلِميَ  اأْلَِمي  *    َربِ   الر وح   بِِه  اْلم ْنِذرِينَ *    نَ َزَل  ِمَن  لَِتك وَن  قَ ْلِبَك  م ِبي  *    َعَلى  َعَرِب    الشعراء )(  بِِلَسان  

حالة      (.195 -192 إىل   اْلق ْرَءانوأم ا  يرتقوا  سبيل ألن  للبشر من  فليس   ، احملفوظ  اللوح  ف  مكتوِبً 

الل وح احملفوظ ، ول ندري كيفية القراءة من الل وح احملفوظ .  وِبلتايل كان من رْحة اّلل  ولطفه أن أنزل هذا 

مبي حّت تنتفع البشري ة ِبذا الوحي.    جِبيل على قلب ُمم د عليهما الس َلم بلسان عرببواسطة    اْلق ْرَءان

 . حروف فواتح السوروهذا واّلل  أعلم جزء من أسرار  

 اآلَّيت التالية من سورة الشعراء 

َبِغي هَل ْم َوَما َيْسَتِطيع ونَ *    َوَما تَ نَ َزَلْت بِِه الَشَياِطي  ) -212( )الشعراء  َلَمْعز ول ونَ ِإهَن ْم َعِن الَسْمِع  *    َوَما يَ ن ْ

210 ) 

وحي اّلل  إىل ُمم د من خَلل جِبيل عليه   اْلق ْرَءانِبشيئة اّلل  وتقديره أن     اْلق ْرَءانإن  الشياطي معزوله عن  

عن   معزوله  الشياطي  أن   ؛ ل  فيقول   اْلق ْرَءان الس َلم  الطِبي  يؤك ده  ما  الش هب.  وهذا  تفسي )  بسبب 

 : ( -   ص ،   الطِبي: م

الَشَياِطي َعَلى ُم ََمد, َوَلِكَنه  يَ ْنِزل   اْلق ْرَءان)َوَما تَ نَ َزَلْت ِبِه الَشَياِطي (: يَ ق ول تَ َعاىَل ِذْكره : َوَما تَ نَ َزَلْت ِِبََذا  

َبِغي هَل ْم َوَما َيْسَتِطيع ونَ    بِِه الر وح اأْلَِمي . َبِغي لِلَشَياِطِي َأْن يَ ْنزِل وا بِِه َعَلْيِه , َوَل َيْصل ح ) َوَما يَ ن ْ ( : َوَما يَ ن ْ

ي ه َو بِِه ِمْن الَسَماء هَل ْم َذِلَك .  َوَما َيْسَتِطيع وَن َأْن يَ ْنزِل وا بِِه , أِلَهَن ْم َل َيِصل وَن ِإىَل ِاْسِتَماعه ِف اْلَمَكان اَلذِ 
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ِمْن اْلَمَكان اَلِذي ه َو   اْلق ْرَءان(: : ِإَن الَشَياِطي َعْن َْسْع  ِإهَن ْم َعِن الَسْمِع َلَمْعز ول ونَ )  )ف الل وح احملفوظ(.  

 بِِه ِمْن الَسَماء َلَمْعز ول وَن , َفَكْيَف َيْسَتِطيع وَن َأْن يَ تَ نَ َزل وا ِبِه. 

ماء ال   يت تس   رتق منه   ا الش   ياطي حاب كم   ا ف  وج  دير ِبملَلحظ   ة أن  مع   ن الس     مع ه   و العن   ان أو الس      الس    

ِد اب  ْ   -:اْل  ديث الش  ريف ْن ُم َم  َ ر  ع  َ ن  َأِب َجْعف  َ َدثَ َنا اب  ْ ث  ح  َ َِبََن اللَي  ْ ْرمَيَ َأخ  ْ ن  َأِب م  َ َدثَ َنا اب  ْ د  ح  َ َدثَ َنا ُم َم  َ ِن  ح  َ

ي اللَ  ْت  َعْبِدالَرْْحَِن َعْن ع ْرَوَة ْبِن الز َبْيِ َعْن َعاِئَشَة َرض  ِ ع  َ َلَم َأهن  ََا ْسَِ ِه َوس  َ َلى الَله  م َعَلي  ْ ا َزْوِج الن َ يبِ  ص  َ ه  َ ه  م َعن ْ

َي ِف  َرس وَل اّللَِ َصَلى الَلهم َعَلْيِه َوَسَلَم يَ ق ول    َر ق ض  ِ َحاب  فَ ت َ ْذك ر  اأْلَم  ْ َو الس  َ ِإَن اْلَمََلِئَكَة تَ ْنِزل  ِف اْلَعَناِن َوه   

ِهمْ  الَشَياِطي  الَسْمَع الَسَماِء فَ َتْسرَتِق   ِد أَنْ ف س  ِ .  فَ َتْسَمع ه  فَ ت وِحيِه ِإىَل اْلك َهاِن فَ َيْكِذب وَن َمَعَها ِمائََة َكْذبَة  ِمْن ِعن  ْ

 .2971)حديث رقم  \ بدء اْللق  \ البخاري( )  

النفي أربع مر ات : )  القول أن  هذه اآلَّيت تؤك د   الَشَياِطي  َوَما  َيكننا  بِِه  َوَما ،    تَ نَ َزَلْت   ، هَل ْم  َبِغي  يَ ن ْ َوَما 

إل  من بعد وحيه   اْلق ْرَءان(.  اآلَّيت تؤك د  النفي إلمكاني ة ْساع هذا  ِإهَن ْم َعِن الَسْمِع َلَمْعز ول ونَ ،    َيْسَتِطيع ونَ 

فلقد ي إىل الثقلي )اإلنس واْلن ( :  إىل الر سول ُممد )صلى اّلل  عليه وسل م(.  بدليل أن  رسالة ُممد ه

)  اْلق ْرَءانأعجَب   َعَجًبااْلَن  ق  ْرآًن  ْعَنا  ْسَِ ِإَن  فَ َقال وا  اْلِْنِ   ِمَن  نَ َفر   اْسَتَمَع  أَنَه   ِإيَلَ  أ وِحَي     .(1)اْلن  (  ق ْل 

.  آمنوا به فور ْساعه من الر سول (2)اْلن  (  ِبَرب َِنا َأَحًدايَ ْهِدي ِإىَل الر ْشِد فَآَمَنا بِِه َوَلْن ن ْشِرَك  )  فآمنوا به :

 . عربي ا مبيناً   اْلق ْرَءانُمم د أل ذي تنز ل عليه  

  ويت ضح هذا من اآلَّيت الكرَيات: 

ي  *   َوِإنَه  لَتَ ْنزِيل  َربِ  اْلَعاَلِميَ ) َن  *    نَ َزَل بِِه الر وح  اأْلَم  ِ وَن م  ِ ِذرِينَ َعل َ ى قَ ْلب ِ َك لَِتك    َرِب   م ب ِ ي  *    اْلم ن  ْ ان  ع  َ (  بِِلس  َ

، ن  زل بواس  طة ال  ر وح األم  ي ، وه  و(.   195 -192الشعراء  )   مل  ك ال  وحي جِبي  ل:    أي هو تنزيل  من اّلل 
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، أنزل  ه عل  ى قل  ب س  ي د املرس  لي ، ِبن ق  رأه وه  و يس  مع ويعق  ل ح  ّت  (عليه الس َلم) ، املأمون على وحي اّلل 

ْرَءانح  د م  ن الثقل  ي س  بيل لس  ماع  فل  يس أل.   ثب  ت ف قلب  ه م  ن قب  ل أن ييل غ  ه الر س  ول ُمم  د ص  لى للا    اْلق   

 .عليه وسل م

 هذا وإن  للقرآن تنز لت أخرى كثية منها:

َعةِ  وَعَلى  قريش    بلسانِ  اْلق ْرَءانأ نِزَل  :  التنزيل الرابع    َأْحر ف    َسب ْ

 ( مفر قا وف م ْهلةالنزول  )منج ما  نزوله :  التنزيل اْلامس  

َناه  لِتَ ْقَرَأه  َعَلى الَناِس َعَلى م ْكث  َونَ َزْلَناه  تَ ْنزِيًَل )  (106اإلسراء  )(  َوق  ْرآًن فَ َرق ْ

تيب لَّلَّيت والسور توقيفي :  التنزيل السادس    الرت 

تيب.   والت نزيل  من معانيه الرت 

 منازل بعض اآلَّيت والس ور:  التنزيل الس ابع

 ( أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنه  آََّيت  ُم َْكَمات  ه َن أ م  اْلِكَتاِب َوأ َخر  م َتَشاِِبَات  )

 الكرمي  اْلق ْرَءانتقسيم  

 الكرمي  اْلق ْرَءانمواضيع رئيسة ف آَّيت  

 خصوصي ة بعض الس ور

 الَسبع  املثان

 البقرة  وآل  ِعمرانَ 

 اْلمعِة ف الَسجدِة األوىل ، وف اآلخرِة إَذا جاَءَك امل ناِفق ونَ يوَم اْلمعِة قرَأ بسورِة  
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 رسول  اّللَِ سورَة الَرْحِن على اْلنِ  ليلَة اْلن ِ قرأ  

 اجمليد و اقرتبت الساعة   اْلق ْرَءانو   يَقرأ  ف الِفْطِر واألضحى ب  ق(  صلى للا عليه وسلم)  كان رسول  للا 

 املعوذات 

 َوم َهْيمن  َعَلْيهِ نسخ  ملا سبق   اْلق ْرَءان:  التنزيل الث امن  

قًا ِلَما َبْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوم َهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحك مْ )  - نَ ه ْم ِبَا أَنْ َزَل اّلَل  َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْْلَقِ  م َصدِ   بَ ي ْ

 (48املائدة  ( )َأْهَواَءه ْم َعَما َجاَءَك ِمَن اْْلَق ِ َوَل تَ تَِبْع  

 اْلق ْرَءانالن سخ ف  :  التنزيل الت اسع  

َها َأْو ِمْثِلَها َأمَلْ تَ ْعَلْم َأَن اّلَلَ َعَلى ك لِ  َشْيء  )  ( . 106البقرة  ( ) َقِدير  َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَة  َأْو ن  ْنِسَها َنَِْت ِبَْي  ِمن ْ

وأن تعم  هدايته ,    ، وأن تتلقاه األجيال ِبلتواترعلى مر  الزمان    اْلق ْرَءانتكف ل اّلل  ِبفظ  :    التنزيل العاشر

، وتتلقاه األجيال (ِإَن حَنْن  نَ َزْلَنا الذ ِْكَر َوِإَن لَه  َْلَاِفظ ونَ )ُمفوظا ِبفظ للا أبدًا :   اْلق ْرَءانول يزال  .  األصقاع

 . اْلق ْرَءانِبلتواتر.  وهذا من أوجه تنز لت  

 ( 2  رقم   امللحق   أنظر) ثانوية للقرآن الكرمياللت  تنز  وهنالك املزيد والعديد من ال

 : وصفاته  اْلق ْرَءانمع أْساء  حروف فواتح السور  وفيما يلي ُماولة ربط  

)network.net/asmaequran.htm-http://www.alquran( 

، وعِب  ِبا عنه وَيكن تصنيف اْلق ْرَءانوالتفسي عدة أْساء وصفات َْس ى للا تعاىل ِبا    اْلق ْرَءانذكر علماء  

 :تلك األْساء إىل ثَلث جمموعات

  :اجملموعة األوىل

http://www.alquran-network.net/asmaequran.htm
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  :، وهي األْساء التاليةمن األْساء اليت تشي إىل ذات الكتاب وحقيقتهوهي طائفة 

تعاىل:  اْلق ْرَءان  1 - أقوم}   قال  هي  لل يت  يَ ْهِدي  اْلق ْرَءاَن  َهَذا  آََّيت  )   (.9)اإلسراء  ...{  ِإَن  تِْلَك  الر 

م ِبي   َوق  ْرَءان   )اْلِكَتاِب  تعاىل.   (1اْلجر  (  للا  قول  ف  ق  رْ )  :وكما  آََّيت ه   ف صِ َلْت  ل َِقْوم  َءاِكَتاب   َعَربِيًّا  ًن 

معناه :    اْلق ْرَءان:    ف األصل هو القراءة ، قال العَلمة الطِبسي  اْلق ْرَءان، و معن  (  3فص لت  ( )يَ ْعَلم ونَ 

تَ َلْوت  ، وهو    املَْرِوي عن إبن عباس ، و قيل هو مصدر  القراءة ف األصل ، و هو مصدر  قرأت  ، أي 

كتاب هداية إذ أصبح مقروءاً بعد تنز له بلسان عرب    اْلق ْرَءان.   إىل بعض  قرأت  الشيء ، أي مَجَْعت  بعضه 

،   أعظم نعمة وهدايةاْلق ْرَءاَن  إن      .  ( ليست من حروف فواتح الس وراْلق ْرَءانواهلمزة من السم )مبي.   

ِكَتاب  ف صِ َلْت )   :  مبيناً؛ وذلك كي يعقله املخاطبون به   سبيل لَلنتفاع به إل  بعد تنز له عربي اً وليس من  

ويشي  إىل هذا .   (تِْلَك آََّيت  اْلِكَتاِب َوق  ْرَءان  م ِبي  )،  (  َوق  ْرَءان  م ِبي  )  ،(  ًن َعَربِيًّا ل َِقْوم  يَ ْعَلم ونَ َءاآََّيت ه  ق  رْ 

الباء من اآليةأن  حرف   الباء من اآلَّيت   ،( َوق  ْرَءان  م ِبي  ):  اهلمزة و حرف  التاء و حرف  وكذلك حرف 

وف هذا إشارة إىل عدم .   ليست من حروف فواتح الس ور  (آََّيت  اْلِكَتابِ ، )(  ِكَتاب  ف صِ َلتْ ):    السابقة

 .مبيناً وبكل  حروف اهلجاء  حتق ق نعمة اهلداية ِبْلق ْرَءان إل  بعد تنز له عربي اً 

إليه ألنه كَلمه سبحانه   . أضافه للا   (6  )التوبة  {  فََأِجْره  َحَّت َيْسَمَع َكََلَم اّللَِ : }قال تعاىل:  كَلم للا2 - 

العقيدة .)    كَلم للا، تكلم به حقيقة، فكل حرف منه، فإن للا قد تكلم به  اْلق ْرَءانوتعاىل، فهذا   شرح 

الكَلم صفة ذات وفعل ّلل  سبحانه وتعاىل، وكَلمه ف أصله لَْيَس َكِمْثِلِه    (.ُممد بن عثيمي /    الواسطية

)لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء ( إىل مرتبة كَلمه من كَلمه عن مرتبته األصلي ة    قليَلً َشْيء .  واّلل  سبحانه وتعاىل أنزل  
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( ، ث  أمر القلم أن يكتبه ف الل وح احملفوظ، وأمر جِبيل أن ينزل بوحيه على ُمم د )عليهما ًن َعَربِيًّاَءاق  رْ )

 . (ًن َعَربِيًّا ل َِقْوم  يَ ْعَلم ونَ َءاق  رْ الس َلم( لكي يعقلوه : )

يبي  هذا أن  حروف فواتح .   مجيع حروفه جزء  من جمموعة حروف فواتح الس ور  لْلق ْرَءان( )  كَلم للا السم  

بنفس العتقاد الذي .   لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  (  ًن َعَربِيًّاَءاق  رْ )  الس ور تشي إىل أن  كَلم اّلل  ف أصله وقبل تنز له 

بل إن  .   ل كَلم اّلل  ليس من جنس كَلم البشرننز ه فيه صفات اّلل  عن مشاِبة صفات البشر ، فإن  أص 

؛ فالكَلم صفة كما أن ه غي مؤه ل إلدراك كيفية صفات اّلل  (  كَلم للااإلنسان غي مؤه ل إلدراك كيفي ة )

ي نزَل اّلل   كَلمه عن مرتبة  .   ذات وفعل ّلل  سبحانه وتعاىل أن  يتطل ب  َشْيء  الوحي والتنزيل   لَْيَس َكِمْثِلِه 

وبغي لغات البشر إىل مرتبة كَلمه املعجز وال ذي ليس كمثله شيء؛ لكن بلغة القوم املرسل إليهم.  وذلك 

ِبن اّلل  اْلكيم الل طيف لقد أخ.   ِبلوحيحتقيقاً للبيان والوضوح؛ وتيسياً على األفهام حّت تتحق ق اهلدايًة  

َ هَل ْم فَ ي ِضل  اّلَل  : )  إل بلسان قومه  أن ه مل يرسل رسولً  الر حيم َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرس ول  ِإَل بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِي  َبيِ 

 مبي  بعد تنز له على رسولنا ُمم د   اْلق ْرَءان(.   4  إبراهيم ( )َمْن َيَشاء  َويَ ْهِدي َمْن َيَشاء  َوه َو اْلَعزِيز  اْْلَِكيم  

 لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  والقرءان هو َنوذج لتنز ل كَلم اّلل  عن مرتبة  .   لعل هم يعقلون(  ًن َعَربِيًّاَءاق  رْ )  بلسان قومه 

فهو كَلم للا :  يتبي  هذا من تعريف القرءان  .   إىل مرتبة يستطيع أن يفهمها اجملد  الذي يقرأ الل غة العربي ة 

، النيب ُممد َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم ِبللغة العربية املعجزة املؤيدة له املنزل بواسطة جِبيل علىسبحانه وتعاىل  

 .املبدوء بسورة الفاحتة و املختوم بسورة الناس,  بتَلوته، املنقول إلينا ِبلتواتراملتعبد   املتحدى به

َنا ِإلَْيَك  : )قال تعاىل:  الروح - 3 َما ك ْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاب  َوَل اإْلَِيَان  َوَلِكْن ر وًحا ِمْن َأْمرَِن  وََكَذِلَك َأْوَحي ْ

قْوله َعَز    .(52الشورى  ( )    َنَشاء  ِمْن ِعَباِدَن َوِإَنَك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصَراط  م ْسَتِقيم  َجَعْلَناه  ن ورًا هَنِْدي ِبِه َمْن  
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َنا ِإلَْيك ر وًحا ِمْن َأْمرنَ "    َوَجلَ  َأْي "    َما ك ْنت َتْدِري َما اْلِكَتاب َوَل اإْلَِيَان"    اْلق ْرَءانيَ ْعِن  "    وََكَذِلَك َأْوَحي ْ

. ن ورًا هَنِْدي بِِه َمْن َنَشاء ِمْن ِعَبادنَ "    اْلق ْرَءانَأْي  "    َوَلِكْن َجَعْلَناه  "  اْلق ْرَءانَعَلى التَ ْفِصيل اَلِذي ش رَِع َلك ِف  

وما كان (.   544) اْلَقِومي  َوه َو اْْل ل ق  "    لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصَراط م ْسَتِقيم "    َأْي ََّي ُم ََمد"    َوِإَنك "    َوقَ ْوله تَ َعاىَل ...  

وحرفا الواو واهلمزة من .     لول تنز له عليه بلسان عرب  مبي؛ وذلك لكي يعقلوه  اْلق ْرَءانُم ََمد  ليهدي ِبذا  

ر وًحا ):    ْلق ْرَءانوِبلتايل ل تتحق ق نعمة اهلداية ِب.   ليسا من حروف فواتح الس ور(  ر وًحا ِمْن َأْمرِنَ )  السم

 .(وبكل  حروف اهلجاء)  إل  بعد تنز له عربي ا مبيناً   ( َوِإَنَك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصَراط  م ْسَتِقيم  )  ، (  َأْمرِنَ ِمْن  

: "   َوقَ ْوله .   (81اإلسراء  ( )َوق ْل َجاَء اْْلَق  َوَزَهَق اْلَباِطل  ِإَن اْلَباِطَل َكاَن زَه وقًا)  :قال تعاىل:  اْْلَق  4 - 

اْلَباِطلَوق ْل   َقْد َجاَءه ْم ِمْن اّلَل اْْلَق  اَلِذي َل َِتِْديد َوَوِعيد ِلك َفاِر ق  َرْيش فَِإنَه   :    اآْليَة"    َجاَء اْْلَق  َوزََهَق 

َوزََهَق َِبِطلهْم َأْي ِاْضَمَحَل   ِفعَواإْلَِيَان َواْلِعْلم الَنا  اْلق ْرَءانِمْريَة ِفيِه َوَل ِقَبل هَل ْم بِِه َوه َو َما بَ َعَثه  اّلَل بِِه ِمْن  

 "   َبْل نَ ْقِذف ِِبْْلَقِ  َعَلى اْلَباِطل فَ َيْدَمغه  فَِإَذا ه َو زَاِهق"    َوَهَلَك فَِإَن اْلَباِطل َل ثَ َبات َله  َمَع اْْلَق  َوَل بَ َقاء

َفَذِلك م  اّلَل  رَب ك م  اْْلَق  َفَماَذا بَ ْعَد )   .  واآلَّيت ف هذا كثية ؛ ومنها :  اْلق  صفة ذاتية ّلل  ولكَلمه سبحانه

ت ْصَرف ونَ  فََأىَن  الَضََلل   ِإَل  )اْْلَقِ   رَب ك ْم .   (32يونس  (  ه َو  َذِلَك ك ل ه  فَاِعل  ِِبَنَه   ت ْم  ِاْعرَتَف ْ اَلِذي  فَ َهَذا  َأْي 

َأْي َفك ل  َمْعب ود ِسَواه  َِبِطل َل "  َفَماَذا بَ ْعد اْْلَق  ِإَل الَضََلل"  اْْلَق  اَلِذي َيْسَتِحق  َأْن ي  ْفَرد ِِبْلِعَباَدةِ َوِإهَلك ْم 

َدة َما ِسَواه  َوأَنْ ت ْم َأْي َفَكْيف ت ْصَرف وَن َعْن ِعَباَدته ِإىَل ِعَبا"    فََأىَن ت ْصَرف ونَ "    ِإلَه ِإَل ه َو َواِحد َل َشرِيك َله  

  (.545) تَ ْعَلم وَن أَنَه  الَرب  اَلِذي َخَلَق ك ل  َشْيء َواْلم َتَصرِ ف ِف ك ل  َشْيء  
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َنا َوَيْكف ر وَن ِبَا َورَاَءه    قًا ِلَما َمَعه ْم َوه َو اْلَْ )َوِإَذا ِقيَل هَل ْم آِمن وا ِبَا أَنْ َزَل اّلَل  قَال وا ن  ْؤِمن  ِبَا أ ْنِزَل َعَلي ْ ق  م َصدِ 

ت ْم م ْؤِمِنيَ   أْي َوه ْم يَ ْعَلم وَن َأَن َما أ ْنِزَل َعَلى ُم ََمد  (.  91البقرة )( ق ْل َفِلَم تَ ْقت  ل وَن أَنِْبَياَء اّللَِ ِمْن قَ ْبل  ِإْن ك ن ْ

قًا ِلَما "   -  َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلمَ   -  (.546)   َمَعه مْ اْْلَق  م َصدِ 

ثَ َبَت تَ َعاىَل نَِبَيه  َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم َواْلم ْؤِمِنَي (.   147البقرة  ( )اْْلَق  ِمْن رَبِ َك َفََل َتك وَنَن ِمَن اْلم ْمرَتِينَ )

َل َشَك فَ َقاَل اْْلَق  ِمْن رَب ك َفََل َتك وَنَن ِمْن َوَأْخَِبَه ْم ِبََِن َما َجاَء بِِه الَرس ول ه َو اْْلَق  اَلِذي َل ِمْريَة ِفيِه وَ 

 (.547)   اْلم ْمرَتِين

ْْلَقِ  لَِيْحك َم َبْيَ الَناِس )َكاَن الَناس  أ َمًة َواِحَدًة فَ بَ َعَث اّلَل  النَِبيِ َي م َبشِ رِيَن َوم ْنِذرِيَن َوأَنْ َزَل َمَعه م  اْلِكَتاَب ِبِ 

نَ ه ْم فَ َهدَ ِفيَما اْختَ َلف   ى اّلَل  اَلِذيَن وا ِفيِه َوَما اْختَ َلَف ِفيِه ِإَل اَلِذيَن أ وت وه  ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءِْت م  اْلبَ يِ َنات  بَ ْغًيا بَ ي ْ

 ( 213البقرة ( )م  آَمن وا ِلَما اْختَ َلف وا ِفيِه ِمَن اْْلَقِ  ِبِِْذنِِه َواّلَل  يَ ْهِدي َمْن َيَشاء  ِإىَل ِصَراط  م ْسَتِقي 

قًا ِلَما َبْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوم َهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحك مْ ( نَ ه ْم ِبَا أَنْ َزَل اّلَل  َوَل َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْْلَقِ  م َصدِ   بَ ي ْ

َهاًجا َوَلْو َشاَء اّلَل  َْلََعَلك ْم أ َمًة َواِحَدًة َوَلِكْن تَ تَِبْع َأْهَواَءه ْم َعَما َجاَءَك ِمَن اْْلَقِ  ِلك ل    َجَعْلَنا ِمْنك ْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

ت مْ  يًعا فَ ي  نَ بِ ئ ك ْم ِبَا ك ن ْ ل وَك ْم ِف َما آاَتك ْم فَاْسَتِبق وا اْْلَْيَاِت ِإىَل اّللَِ َمْرِجع ك ْم مجَِ  ( 48ة  املائد( )ِفيِه خَتَْتِلف ونَ   لِيَ ب ْ

ع وا َما أ ْنِزَل ِإىَل الَرس وِل تَ َرى َأْعي  نَ ه ْم تَِفيض  ِمَن الَدْمِع ُمَا َعَرف وا ِمَن اْْلَقِ  يَ ق و  َنا )َوِإَذا ْسَِ ل وَن رَبَ َنا آَمَنا فَاْكت  ب ْ

الَشاِهِدينَ  َونَ *    َمَع  اْْلَقِ   ِمَن  َجاَءَن  َوَما  ِِبّللَِ  ن  ْؤِمن   َل  لََنا  الَصاِْلِيَ َوَما  اْلَقْوِم  َمَع  رَب  َنا  ي ْدِخَلَنا  َأْن  ( ْطَمع  

ع وا َما أ ْنِزَل ِإىَل الَرس ول تَ َرى َأْعي نهْم َتِفيض ِمْن الَدْمع ُمَا َعَرف وا ِمْن "    فَ َقالَ (.   83-84املائدة  ) َوِإَذا ْسَِ
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ُم َ "    اْْلَق   بِبَ ْعَثِة  اْلِبَشارَة  ِمْن  ِعْندهْم  ُمَا  يَ ق ول ونَ َأْي  َوَسَلَم  َعَلْيِه  اّلَل  َصَلى  َمَع "    َمد  َنا  فَاْكت  ب ْ آَمَنا  رَب  َنا 

 (.548) َأْي َمَع َمْن َيْشَهد ِبِصَحِة َهَذا َوي  ْؤِمن بِِه  "    الَشاِهِدينَ 

َأْي ِِبْلق ْرآِن "    وََكَذَب ِبهِ "    تَ َعاىَل   ه ق ول(.   66األنعام  ( )وََكَذَب بِِه قَ ْوم َك َوه َو اْْلَق  ق ْل َلْست  َعَلْيك ْم ِبوَِكيل  )

 (. 549)   .  َأْي اَلِذي لَْيَس َورَاَءه  َحق  "    َوه َو اْْلَق  "    يَ ْعِن ق  َرْيًشا"    قَ ْومك"   اَلِذي ِجْئتهْم بِِه َواهْل َدى َواْلبَ َيان

يِن ك لِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلم ْشرِك ونَ ه َو اَلِذي َأْرَسَل َرس ولَه  ِِبهْل َدى َوِديِن  )  (. 33التوبة  ( )اْْلَقِ  لِي ْظِهَره  َعَلى الدِ 

( مجيعها من ضمن اْْلَق  وِبا أن  اْلق  صفة ذاتية ّلل  ولكَلمه سبحانه ؛ فإن نا نَلحظ أن  حروف هذا السم )

 (. ًن َعَربِيًّاَءاق  رْ عربي ا ومن بعد تنز له )حروف فواتح الس ور.  فكَلم اّلل  هو اْلق  من قبل تنز له 

تعاىل:  التنزيل - 5 }قال  اْلَعاَلِميَ :  َربِ   لَتَ ْنزِيل   من   َوِإنَه   لتكون  قلبك  على   * األمي  الر وح  به  نزل   *

 حرف الزين وإن   .   التنزيل هو اسم وصفة ملنز ل   .(195-192)الشعراء  {  املنذرين * بلسان عرب  مبي 

  اْلق ْرَءان ليسا من حروف فواتح الس ور؛ ُم ا يشي إىل أن   (  لَتَ ْنزِيل  َربِ  اْلَعاَلِميَ   َوِإنَه  )  وحرف التاء من اآلية

 . (بلسان عرب  مبي)مبيناً جبميع حروف الل غة العربي ة :    ًن َعَربِيًّاَءاق  رْ تنزيل بعد أن نزل 

َواذْك ر وا نِْعَمَة اّللَِ َعَلْيك ْم َوَما أَنْ َزَل ((.   1)يوسف  {  آََّيت  اْلِكَتاِب اْلم ِبيِ تِْلَك  }  قال تعاىل:  الكتاب - 6

الر  )   (.231البقرة  )  (َعَلْيك ْم ِمَن اْلِكَتاِب َواْلِْْكَمِة يَِعظ ك ْم بِِه َواتَ ق وا اّلَلَ َواْعَلم وا َأَن اّلَلَ ِبك لِ  َشْيء  َعِليم  

َذِلَك اْلِكَتاب  َل رَْيَب ِفيِه   ﴿    :وكما ف قول للا عَز وجلَ ( .   1اْلجر  ( )اْلِكَتاِب َوق  ْرآن  م ِبي    تِْلَك آََّيت  

، وليس من سبيل لَلتعاظ به إل  بعد (  يَِعظ ك ْم بِهِ )   أعظم نعمة ملن ات عظ به  اْلق ْرَءانإن   .     ﴾   ه ًدى لِ ْلم َتِقيَ 

عظة   اْلق ْرَءان، ويكون  (  َواذْك ر وا نِْعَمَة اّللَِ َعَلْيك ْم َوَما أَنْ َزَل َعَلْيك ْم ِمَن اْلِكَتاِب َواْلِْْكَمِة يَِعظ ك ْم بِهِ ()تنز له  

 
 119، ص  2تفسري ابن كثري: ج  548
 194، ص  2تفسري ابن كثري: ج  549
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به  يعقله املخاطبون  أن  أن   (.   َوق  ْرآن  م ِبي  )  بعد  اآلية حرف  ويشي  إىل هذا  تِْلَك آََّيت  )  التاء والباء من 

إل  بعد تنز له عربي ا   ْلق ْرَءانوِبلتايل ل تتحق ق نعمة اهلداية ِب.   ليسا من حروف فواتح الس ور(  اْلِكَتاِب اْلم ِبيِ 

 .مبيناً 

تعاىل:  األمر - 7 اّللَِ : }قال  َأْمر   وبي نا   اْلق ْرَءان   .(5)الطَلق  {  َذِلَك  مبيناً  عربي ا  تنز ل  أن  بعد  اّلل   أمر  

حرف ويدل  عليه أن   .   فمن لطف اّلل  أن ه يبعث الر سل بلسان أقوامهم لكي يعقلوا الر سالة.     وواضحاً 

 .ليس من حروف فواتح الس ور(  َأْمر  اّللَِ )  األلف الذي تعلوه اهلمزة من اآلية

إل  (  َوَصْلَنا هَل ْم اْلَقْولَ )   ول يكون هذا   (.51)القصص  {  َولََقْد َوَصْلَنا هَل ْم اْلَقْولَ : }قال تعاىل:  القول8 - 

ليس من حروف (  اْلَقْولَ )حرف الواو من  ويدل  عليه أن   .     بعد أن يبدأ تنز ل الوحي والكتاب على الر سول 

 . فواتح الس ور

( أ نِذر ك ْم ِِبْلَوْحيِ )  ل تكون الن ذارة ِبلوحي   .(45  )األنبياء{  أ نِذر ك ْم ِِبْلَوْحيِ ِإََنَا  : }قال تعاىل:  الوحي - 9

( والباء أ نِذر ك مْ ويدل  عليه أن  حروف أهلمزة والذال ).    إل  بعد أن يبدأ تنز ل الوحي والكتاب على الر سول

 .ليست من حروف فواتح الس ور(  ِِبْلَوْحيِ أ نِذر ك ْم  )  ( من اآليةِِبْلَوْحيِ والواو )

 .الذاتية  اْلق ْرَءانوهي الطائفة اليت تشي إىل صفات   :اجملموعة الثانية

  -وذلك كاألْساء التالية:

  .(79-77( )الواقعة  اْلم َطَهر ونَ ِف ِكَتاب  َمْكن ون  * َل ََيَس ه  ِإَل  *   ِإنَه  لَق ْرآن  َكِرمي  ): قال تعاىل:  الكرمي - 1

الكرمي صفة ذاتي ة لكَلم اّلل  املت صف جبميع صفات    .مجيعها من حروف فواتح الس ور"    َكِرمي  "    حروف
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أن ه  وال يت   الَكِرمي  ْلق ْرَءانوليس من نعمة أفضل من نعمة اهلداية ِب.   سبحانه  الَكِرمي    الكمال ؛ وال يت منها 

 . سبحانه  الَكِرمي  أكرمنا ِبا  

 هذا ف أصله    .(4( )الزخرف  َوِإنَه  ِف أ مِ  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا لََعِلي  َحِكيم  ):  قال تعاىل:    لََعِلي  َحِكيم  َلَديْ َنا    - 2

 .فواتح الس ورمجيعها من ضمن حروف  "    لََعِلي  َحِكيم  "    حروف، ويدل  عليه أيضاً أن   (  ف أم  الكتاب)

اْلِعْلمِ ):  قال تعاىل:  اْلِعْلمِ اَلِذي َجاَءَك ِمْن    - 4 ِمْن  بَ ْعَد ما َجاَءَك  َأْهَواَءه ْم  اتَ بَ ْعَت    (.37  ( )الرعد َولَِئْن 

 . مجيعها من ضمن حروف فواتح الس ور"   اْلِعْلمِ "    حروف هذا السم 

 إل  بعد تنز له ،( ق  ْرآن  ) ل تتحص ل قراءته  (.21( )الِبوج  ق  ْرآن  جمَِيد  َبْل ه َو ):  قال تعاىل:  ق  ْرآن  جمَِيد   - 5

 . ليست من حروف فواتح الس ور(  جمَِيد  )   واْليم(  ق  ْرآن  )   ويدل  عليه أن  حرف اهلمزة

 (. 41( )ف ص لت  َوِإنَه  َلِكَتاب  َعزِيز  ِإَن اَلِذيَن َكَفر وا ِِبلذ ِْكِر َلَما َجاَءه ْم  ):  قال تعاىل : ِكَتاب  َعزِيز    6 -

"   َوِإنَه  َلِكَتاب َعزِيز"    اْلق ْرَءانقَاَل الَضَحاك َوالس دِ ي  َوقَ َتاَدة َوه َو  "  ِإَن اَلِذيَن َكَفر وا ِِبلذ ِْكِر َلَما َجاَءه مْ  "

 (.550)   ِبِْثِلهِ َأْي َمِنيع اْْلََناب َل ي  َرام َأْن أيَِْت َأَحد 

"  َعزِيز: "   َوِقيلَ .  َكِرمي َعَلى اّللَ :  َوِقيلَ .  َعزِيز ِمْن ِعْند اّللَ :  َوَعْنه  ;  قَالَه  ِاْبن َعَباس;  َأْي َعزِيز َعَلى اّللَ 

ِإلَْيِه َِبِطل  َبِغي َأْن ي  َعز  َوجي َل  :    َوِقيلَ .    َأْي َأَعَزه  اّلَل َفََل يَ َتَطَرق  ِمْن "    َعزِيز : "    َوِقيلَ .    َوَأَل ي  ْلَغى ِفيهِ   يَ ن ْ

له    َغْي َُمْل وق َفََل ِمْثل لَه  :    الس دِ ي  .    م ِنَع ِمْن الَشْيطَان َواْلَباِطل:    م َقاِتل.    قَالَه  الس دِ ي  ;    الَشْيطَان َأْن ي  َبدِ 

َْتِنع َعْن الَناس َأْن يَ ق ول وا ِمْثله َأْي  "    َعزِيز: "    َوقَاَل ِاْبن َعَباس أَْيًضا.    منيع  "وإنه لكتاب عزيز  (.551)   ُم 

 (. تفسي اْلَللي)

 
 130، ص  4 تفسري ابن كثري: ج  550
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َوِحْفظه ِمْن ,    َوِإَن َهَذا الذ ِْكر َلِكَتاب َعزِيز ِبِِْعَزاِز اّلَل ِإََّيه  :    يَ ق ول تَ َعاىَل ِذْكره(  َوِإنَه  َلِكَتاب َعزِيز :) قَ ْوله

 قَ ْوله ,    وَعْن قَ َتاَدة   . ...   ِمْن ِإْنِسي  َوِجنِ   َوَشْيطَان َمارِد,    َأْو تَ ْغِييًا ,    َأْو حَتْرِيًفا,    ه  تَ ْبِديًَل ك ل  َمْن َأرَاَد لَ 

 (.552)   َوَحِفَظه  ِمَن اْلَباِطل وِمَن الَشْيطَان, َأَعَزه  اّلَل أِلَنَه  َكََلم ه  :    يَ ق ول (  َوِإنَه  َلِكَتاب َعزِيز)

العز ة لكَلمه سبحانه.   هو من أْساء للا سبحانه وتعاىل:  والعزيز َعْن و .   وكَلم اّلل  هو صفته ؛ فكانت 

 واسم اّلل  .   (553)  َوَحِفظَه  ِمَن اْلَباِطل,    َأَعَزه  اّلَل أِلَنَه  َكََلم ه  :    يَ ق ول(  َوِإنَه  َلِكَتاب َعزِيز: )  قَ ْوله,    قَ َتاَدة

العزيز ِبعن ذو القدر والشرف،   :؛ على ما رجحه الشيخ إبن عثيمي رْحه اّلل  ؛ له ثَلثة معان  (  العزيز)

العزيز ِبعن القهر والغلبة، والعزيز ِبعن الذي َيتنع أن يناله السوء مأخوذة من أرض عزاز أي صلبة لتؤثر 

 : معان هلا ثَلثة(  َوِإنَه  َلِكَتاب َعزِيز)  إذا العزة للقرآن   .فيها الفؤوس

4-الزخرف  ( )َوِإنَه  ِف أ مِ  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا لََعِلي  َحِكيم  *  ِإَن َجَعْلَناه  ق  ْرآًن َعَربِيًّا لََعَلك ْم تَ ْعِقل وَن  : )عزة القدر

" ِف أ م  اْلِكَتاب"  م ثْ َبت"  َوِإنَه  "تَ ْفَهم وَن َمَعانِيه.   "  تَ ْعِقل ونَ "  ََّي َأْهل َمَكة "  لََعَلك مْ "  َجَعْلَناه  بِل َغِة اْلَعَرب (.   3

 ذ و ِحْكَمة َِبلَِغة"  َحِكيم"  َعَلى اْلك ت ب قَ ْبله "  َلَعِلي  "  ِعْندنَ :    بََدل "  َلَديْ َنا"  َأْصل اْلك ت ب َأْي الَلْوح اْلَمْحف وظ 

مجيعها (  َلَعِلي  َحِكيم  )  يناسبها أن  حروف(  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا لََعِلي  َحِكيم  َوِإنَه  ِف أ مِ   )  عز ة القدر هذه (.   554)

ذاتية (  َلَديْ َنا لََعِلي  َحِكيم  )  موجودة من ضمن جمموعة حروف فواتح الس ور؛ ُم ا يشي إىل أن  هذه الص فة 

 (. ه وسل مصل ى اّلل  علي)  للقرآن ؛ وحّت من قبل تنز له عربي ا على رسولنا ُمم د

 : وف هذا آَّيت وأحاديث ؛ ومن اآلَّيت:  عزة القهر

 
 155، ص 12تفسري الطربي: م  552
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اْلم ْشرِك ونَ ) َوَلْو َكرَِه  يِن ك لِ ِه  الدِ  َعَلى  لِي ْظِهَره   اْْلَقِ   َوِديِن  ِِبهْل َدى  َرس ولَه   َأْرَسَل  اَلِذي  )ه َو  (.  33التوبة  ( 

َأْرَسَل َرس ولَه   )  :   وقوله سبحانه اَلِذي  اْلم ْشرِك ونَ ه َو  َوَلْو َكرَِه  يِن ك لِ ِه  الدِ  َعَلى  لِي ْظِهَره   اْْلَقِ   َوِديِن  ( ِِبهْل َدى 

يِن ك لِ ِه وََكَفى : )  وقوله سبحانه (.   9الصف  ) َعَلى الدِ  لِي ْظِهَره   َأْرَسَل َرس ولَه  ِِبهْل َدى َوِديِن اْْلَقِ   ه َو اَلِذي 

)العزيز( ؛ وَتدر املَلحظة أن  البشرية مل   اْلق ْرَءانعز ة القهر يدل  عليها صفة     (. 28الفتح  ( )ِِبّللَِ َشِهيًدا

يِن ك لِ هِ )  تكن لتلمس عز ة القهر  من غي تنز ل (  ه َو اَلِذي َأْرَسَل َرس وَله  ِِبهْل َدى َوِديِن اْْلَقِ  لِي ْظِهَره  َعَلى الدِ 

ويدل  عليه أن  حرف (.   صل ى اّلل  عليه وسل م)  على رسولنا ُمم د(  اهلجاءعربي ا مبيناً بكل  حروف  )  اْلق ْرَءان

 .ليس من حروف فواتح الس ور(  العزيز)  اْلق ْرَءانالزين من صفة  

 وف األحاديث:

 : ذليل    بذل ِ   أو  عزيز    بعز ِ   الدينَ   هذا   للا    أدخله  إل  وبر    ول   مدر   بيتَ   للا    يرتك    ل

ينَ   هذا  أدخَله    إَل   وبر    ول   مدر    بيتَ   اّلَل    يرت ك    ول   والَنهاِر،   اللَيلِ   مبلغَ   األمر    هذا  ليبل غنَ )  أو  عزيز    بعز ِ   الدِ 

،  بذ ل ِ   َعرفت    قد  : يقول    عنه ،  اّلَل    رضيَ   الَداري    متيم    وَكانَ   الكفر  ف  بِهِ   ويذلَ   اإلسَلِم،  ف  اّللَِ   بعز ِ   يعز    ذليل 

 الذ لَ   كافًرا  كانَ   َمن   أصابَ   ولقد   والِعَز،  والَشرفَ   اْليَ   منهم    أسلمَ   َمن   أصابَ   لقد   بييت  َأْهلِ   ف  ذِلكَ 

 .  (555) (  واِْلزيةَ   والَصغارَ 

 عزيز    بعز ِ   الدينَ   هذا  للا    أدخله  إل  وبر    ول  مدر    بيتَ   للا    يرتك    ول  والنهار    الليل    بلغ  ما  األمر    هذا  ليبلَغنَ )

 ذلك  عرفت   يقول    الداري    متيم    وكان  ,   الكفرَ   به  للا    يذل    وذلًّ   وأهَله   اإلسَلمَ   به   للا    يعز    عزًّا   ذليل    بذل ِ   أو
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 الذلَ   كافًرا  منهم  كان  َمن   أصاب   ولقد   والعزَ   والشرفَ   اْليَ   منهم   أسلمَ   َمن   أصاب   لقد  بييِت   أهلِ   ف

 .  (556) (  واْلزيةَ   والصَغارَ 

ينَ   هذا  للا    أدخَله    إَل   وبَر    ول  مَدر    بيتَ   للا    يرتك    ول   ،   والَنهار    الَليل    بلغَ   ما   األمر    هذا  ليبلغنَ )  بِعز ِ   ،  الدِ 

 .  (557) ( الكفرَ   به  للا    يِذل    وذلًّ   ،  اإلسَلمَ   به   للا    يعز    عزًّا ، ذليل    بذل ِ   أو  ،   عزيز  

 على الذئبَ   أو  ، للاَ   إل  خياف    ل  ،   حضرموت   إىل  صنعاءَ   من الراكب    يسيَ  حّت ،  األمر    هذا لي ِتَمنَ   وللاِ 

 غنِمهِ 

 لنا،  تستنصر    أل   :  فقلنا   الكعبِة،  ظل ِ   ف  له  ب ردةً   متوسِ د    وهو   وسَلَم،   عليهِ   للا    صَلى   للاِ   رسولِ   إىل   شكون)

 فيجاء   فيها،   فيجعل   األرِض،   ف   له   فيحفر    الرجل    يؤخذ   قبلكم،   َمن  كان   قد  )   :   فقال   ؟   لنا   تدعو   أل

 ذلك  يصد ه   فما  وعظمه،   ْلمه   دون   ما  اْلديدِ   ِبمشاطِ   وَيشط   نصفي،   فيجعل    رأِسه  على  فيوضع  ِبملنشارِ 

،   إىل   صنعاءَ   من  الراكب    يسي   حّت   األمَر،  هذا  لَي تَمنَ   وللاِ   دينه،   عن  والذئبَ   للَا،  إل  خياف  ل   حضرَموت 

 (.558( )   تستعِجلون  ولكنكم   غنِمه،   على 

ت ْم ِف رَْيب  ُمَا نَ َزْلَنا َعَلى َعْبِدَن فَْأت وا ِبس ورَة  ِمْن ِمْثِلِه َواْدع وا ش َهَداءَك ْم ِمْن د  : ) وعزة المتناع وِن اّللَِ َوِإْن ك ن ْ

ت ْم َصاِدِقيَ  ( تَ ْفَعل وا َوَلْن تَ ْفَعل وا فَاتَ ق وا الَناَر اَليِت َوق ود َها الَناس  َواْلَِْجارَة  أ ِعَدْت لِْلَكاِفرِينَ فَِإْن مَلْ  *    ِإْن ك ن ْ

َأْن ي  ْفرَتَى ِمْن د وِن اّللَِ َوَلِكْن َتْصِديَق اَلِذي َبْيَ   اْلق ْرَءانَوَما َكاَن َهَذا  : )  وقوله سبحانه(.   23-24البقرة  )
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َأْم يَ ق ول وَن اْفرَتَاه  ق ْل فَْأت وا ِبس ورَة  ِمْثِلِه َواْدع وا َمِن  *  يََدْيِه َوتَ ْفِصيَل اْلِكَتاِب َل رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِ  اْلَعاَلِميَ 

ت ْم َصاِدِقيَ اْسَتطَْعت ْم ِمْن د وِن اّللَِ ِإنْ  يط وا بِِعْلِمِه َوَلَما أيَِِْتِْم َتَِْويل ه  َكَذِلَك َكَذَب اَلِذيَن  *   ك ن ْ َبْل َكَذب وا ِبَا مَلْ ُيِ 

الظَاِلِميَ  َعاِقَبة   فَاْنظ ْر َكْيَف َكاَن  قَ ْبِلِهْم  )ِمْن  ِب(.   39-37يونس  (  والت حدي  المتناع هذه   ْلق ْرَءانعزة 

ِمْثِلهِ ) ِمْن  ِبس ورَة   تنز ل    ل (  فَْأت وا  قبل  أن تكون من  بكل  حروف اهلجاء)   اْلق ْرَءانيصح   مبيناً  على (  عربي ا 

عليه وسل م)  رسولنا ُمم د اّلل   الزين من صفة  (.   صل ى  أن  حرف  عليه  من (  العزيز)  اْلق ْرَءانويدل   ليس 

 . حروف فواتح الس ور

واْلفظ اتبع للتنزيل ؛ وهو من   .(9اْلجر ( )ِإَن حَنْن  نَ َزْلَنا الذ ِْكَر َوِإَن لَه  َْلَاِفظ ونَ : ) وَيتنع أن يناله السوء

 . معانيه

) :  املبارك - 7 تعاىل:  م َباَرك  قال  ِإلَْيَك  أَنَزْلَناه   )ص  ِكَتاب   م َباَرك  "     (.29(  ِإلَْيَك  تتحص ل ".     أَنَزْلَناه  

ويدل  عليه أن  حرف (.   عربي ا مبيناً بكل  حروف اهلجاء)   بعد تنز له على الر سول   اْلق ْرَءانالبشرية على بركة  

 . ليس من حروف فواتح الس ور(  م َباَرك  )   الباء من السم

ْعَنا ق  ْرآًن ق ْل أ وِحَي ِإيَلَ أَنَه   اْلَن )  اْلق ْرَءانلقد أعجَب  :  ق  ْرآنً َعَجباً    - 8 اْسَتَمَع نَ َفر  ِمَن اْلِْنِ  فَ َقال وا ِإَن ْسَِ

.  آمنوا به فور (2)اْلن  (  يَ ْهِدي ِإىَل الر ْشِد فَآَمَنا بِِه َوَلْن ن ْشِرَك ِبَرب َِنا َأَحدً )  فآمنوا به     .(1)اْلن  (  َعَجًبا

حروف ويدل  عليه أن     .  عربي ا مبيناً بكل  حروف اهلجاء  اْلق ْرَءانْساعه من الر سول ُمم د أل ذي تنز ل عليه  

يَ ْهِدي )حرف الدال والشي  وكذلك      .ليست من حروف فواتح الس ور(  ق  ْرآنً َعَجباً )  اهلمزة واْليم والباء

 .فواتح الس ورليست من حروف  (  ِإىَل الر ْشدِ 
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بِِه أ ولَِئَك ه م  اْلم تَ ق ونَ ) :  قال تعاىل:  الصدق9 -  َواَلِذي )   (.33( )الزمر  َواَلِذي َجاَء ِِبلصِ ْدِق َوَصَدَق 

عربي ا مبيناً بكل  حروف )   عليه  اْلق ْرَءانل يكون هذا إل  بعد بعثة الر سول وتنز ل  (  َجاَء ِِبلصِ ْدِق َوَصَدَق بِهِ 

 . ليس من حروف فواتح الس ور(  َجاَء ِِبلصِ ْدقِ )  ، ويدل  عليه أن  حرف الد ال(  اهلجاء

ْبن أََنس َواْبن زَْيد َوالَربِيع  َوقَ َتاَدة  َعَلْيِه َوَسَلَم :    قَاَل جم َاِهد  اّلَل  اَلِذي َجاَء ِِبلصِ ْدِق ه َو َرس ول اّلَل َصَلى 

يَ ْعِن ُم ََمًدا َوقَاَل َعِلي  ْبن َأِب طَْلَحة َعْن ِاْبن َعَباس "    َوَصَدَق بِهِ "    ِجِْبِيل َعَلْيِه الَسََلم َوقَاَل الس دِ ي  ه َو  

ه َما  َصَلى يَ ْعِن َرس ول اّللَ "   َوَصَدَق بِهِ "  قَاَل َمْن َجاَء ِبََل ِإلَه ِإَل اّللَ "   َواََلِذي َجاَء ِِبلصِ ْدقِ "  َرِضَي اّلَل َعن ْ

.   يَ ْعِن اأْلَتْ َباع "    َوَصَدق وا بِهِ "    يَ ْعِن اأْلَنِْبَياء"    اَلِذيَن َجاء وا ِِبلصِ ْدقِ "    اّلَل َعَلْيِه َوَسَلَم َوقَ َرَأ الَربِيع ْبن أََنس

َعْن جم َاِهد  ِبهِ "    َوقَاَل لَْيث ْبن َأِب س َلْيم  اْلم ْؤِمن وَن   اْلق ْرَءانقَاَل َأْصَحاب  "    َواََلِذي َجاَء ِِبلصِ ْدِق َوَصَدَق 

ت م وَن فَ َعِمْلَنا ِفيِه ِبَا َأَمْرمت  ونَ  َوَهَذا اْلَقْول َعْن جم َاِهد َيْشَمل ك ل  .    جيَِيئ وَن يَ ْوم اْلِقَياَمة فَ يَ ق ول وَن َهَذا َما َأْعطَي ْ

اْْلَق  وَ  يَ ق ول وَن  اْلم ْؤِمِنَي  فَِإَن  الَناس ِِبلد خ وِل ِف اْلم ْؤِمِنَي  َأْوىَل  َعَلْيِه َوَسَلَم  اّلَل  بِِه َوالَرس ول َصَلى  يَ ْعَمل وَن 

َواْلم ْؤِمن وَن ك ل  ْن رَب ه  َهِذِه اآْليَة َعَلى َهَذا التَ ْفِسي فَِإنَه  َجاَء ِِبلصِ ْدِق َوَصَدَق اْلم ْرَسِلَي َوآَمَن ِبَا أ ْنِزَل ِإلَْيِه مِ 

ه َو َرس ول "    َواََلِذي َجاَء ِِبلصِ ْدقِ "    َوقَاَل َعْبد الَرْْحَن ْبن زَْيد ْبن َأْسَلم .    َن ِبَِّللَِ َوَمََلِئَكته وَك ت به َور س لهآمَ 

قَاَل ِاْبن َعَباس َرِضَي اّلَل "    اْلم تَ ق ونَ أ ولَِئَك ه ْم  "    قَاَل اْلم ْسِلم ونَ "    َوَصَدَق بِهِ "    اّلَل َصَلى اّلَل َعَلْيِه َوَسَلمَ 

ه َما ِاتَ َقْوا الشِ ْرك )    .(559َعن ْ

  :اجملموعة الثالثة
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َتدر املَلحظة    .ِبلناس  اْلق ْرَءانالتأثيية، اليت تشي إىل عَلقة    اْلق ْرَءانوهي الطائفة اليت تشي إىل صفات  

هذه فيها على األقل حرف ليس من حروف فواتح الس ور.  ويشي هذا إىل   اْلق ْرَءانهنا أن  مجيع صفات  

( عربي ا مبيناً بكل  حروف اهلجاء)ِبلناس ل تكون إل  بعد تنز له    اْلق ْرَءانالتأثيية، وعَلقة    اْلق ْرَءانأن  صفات  

إل  الس ور اليت هي نصف حروف الل غة العربي ة؛ حيث ل تتحق ق اإلِبنة  ؛ وهذا ما تشي إليه حروف فواتح  

الوحي جبميع حروف الل غة العربي ة.  وِبلتايل فإن  حروف فواتح الس ور تشي إىل أن  كَلم اّلل  ف أن يكون  

ا ينز ل للا  وحَيه على رسله بلغة القوم حّت يعقلو   ا اْلطاب.أصله لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء .  وإَن 

  :التأثيية هي   اْلق ْرَءانواألْساء اليت تشي إىل صفات  

  (. 57يونس  ( )َوه ًدى َوَرْْحَة  لِْلم ْؤِمِنيَ )   (. 3( )لقمان  ه ًدى َوَرْْحًَة لِْلم ْحِسِنيَ ) :  قال تعاىل:  الرْحة1 - 

فَِبَذِلَك  ) َوِبَرْْحَِتِه  اّللَِ  بَِفْضِل  جَيَْمع ونَ ق ْل  ُمَا  َخْي   ه َو  )فَ ْليَ ْفَرح وا  ِلْلم ْؤِمِنَي   اْلق ْرَءان   (.58يونس  (  َرْْحَة  

ف حي أن  .   ولِْلم ْحِسِنَي ، وهو َفْضل اّللَِ َوَرْْحَته بعد تنز له على الر سول عربي ا مبيناً بكل  حروف اهلجاء

وكذلك حروف .  ( ليسا من حروف فواتح الس وره ًدى َوَرْْحَةً ) اْلق ْرَءانحرف الدال والتاء املربوطة ف صفة 

 .ليست من حروف فواتح الس ور(  َفْضل اّللَِ َوَرْْحَته)  اْلق ْرَءانالفاء والضاد والتاء ف صفة  

َأْي ِِبََذا اَلِذي َجاَءه ْم ِمْن (.  58يونس ( )فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرح وا ه َو َخْي  ُمَا جَيَْمع ونَ ق ْل بَِفْضِل اّللَِ َوِبَرْْحَِتِه ) -

نْ يَ "    ه َو َخْي ُمَا جَيَْمع ونَ "    اّلَل ِمْن اهْل َدى َوِدين اْْلَق  فَ ْليَ ْفَرح وا فَِإنَه  َأْوىَل َما يَ ْفَرح وَن بِهِ  ا َأْي ِمْن ح طَام الد 

َوذََكَر ِبَسَنِدِه َعْن بَِقَية َوَما ِفيَها ِمْن الَزْهَرة اْلَفانَِية الَذاِهَبة َل َُمَالَة َكَما قَاَل ِاْبن َأِب َحاِت ِف تَ ْفِسي َهِذِه اآْليَة 

ْعت أَيْ َفع ْبن َعْبد اّلَل اْلك ََلِعي  يَ ق ول لَ :    ْبن اْلَولِيد َعْن َصْفَوان ْبن َعْمرو َما َقِدَم َخَراج اْلِعَراق ِإىَل ع َمر ْسَِ

َفَجَعَل ع مَ  َذِلَك  ِمْن  َأْكَثر  ِهَي  فَِإَذا  ِبل  اإْلِ يَ ع د   ع َمر  َفَجَعَل  لَه   َوَمْوىًل  ع َمر  َخَرَج  َعْنه   اّلَل  يَ ق ولَرِضَي  :   ر 
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َكَذْبت لَْيَس َهَذا ه َو اَلِذي يَ ق ول :     َوَرْْحَته فَ َقاَل ع َمراْْلَْمد ّلِلَِ تَ َعاىَل َويَ ق ول َمْوَله  َهَذا َوَاّلَل ِمْن َفْضل اّللَ 

اآْليَة َوَهَذا ُمَا جَيَْمع وَن َوَقْد َأْسَنَده  اْْلَاِفظ أَب و اْلَقاِسم الَطَِبَاِن  فَ َرَواه  "    ق ْل بَِفْضِل اّلَل َوِبَرْْحَِتهِ "    اّلَل تَ َعاىَل 

مَ  َوة ْبن ش َرْيح َعْن بَِقَية َفذََكَره  َعْن َأِب ز ْرَعة الدِ   .  (560) ْشِقي  َعْن َحي ْ

قال العَلمة الطِبسي ف .   ( ِإَن حَنْن  نَ َزْلَنا الذ ِْكَر َوِإَن لَه  َْلَاِفظ ونَ  )  : كما ف قول للا عَز وجلَ  :الذ ِْكر - 2

الذ ِكر أنه ذكر من للا لعباده ِبلفرائض و األحكام ، و :  معن  و هو ُيتمل أمرين ، أحدمها أن يريد به 

 ت ْسئَ ل ونَ   َوَسْوفَ   ّ    َولَِقْوِمكَ   َلكَ   ْكر  ذِ لَ   َوِإنَه  )   :سبحانهاآلخر أنه شرف  ملن آمن به و َصَدَق ِبا فيه ، كقوله  

 : واآلَّيت ف هذا كثية ومنها   .(.44( )الزخرف  

يَ ْلَعب ونَ ) َوه ْم  اْسَتَمع وه   ِإَل  َرِبِ ِْم ُم َْدث   ِمْن  ِذْكر   ِمْن  أيَْتِيِهْم  )َما  ِمَن (.   2األنبياء  (  ِذْكر   ِمْن  أيَْتِيِهْم  )َوَما 

م ْعِرِضيَ  َعْنه   ِإَل َكان وا  ُم َْدث   )الَرْْحَِن  ِإلَْيك ْم  )   (.  5الشعراء  (  أَنْ َزْلَنا  تَ ْعِقل ونَ لََقْد  َأَفََل  ِذْكر ك ْم  ِفيِه  ( ِكَتاًِب 

 (.50األنبياء  )(  َوَهَذا ِذْكر  م َباَرك  أَنْ َزْلَناه  َأفَأَنْ ت ْم لَه  م ْنِكر ونَ )(.   10األنبياء  )

ت ْم َأْن َجاءَك ْم ِذْكر  ِمْن رَبِ ك ْم َعَلى رَج ل  ِمْنك ْم لِي  ْنِذرَك ْم َولِتَ تَ ق وا َولَ ) (.  63األعراف  )(  َعَلك ْم ت  ْرَْح ونَ َأَوَعِجب ْ

َبِغي لَه  ِإْن (.  )104يوسف )( َوَما َتْسَأهل  ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر  ِإْن ه َو ِإَل ِذْكر  لِْلَعاَلِميَ ( ْعَر َوَما يَ ن ْ َوَما َعَلْمَناه  الشِ 

َهَذا ِذْكر  َوِإَن ِلْلم َتِقَي ْلَ ْسَن )(.  1ص )  (ِذي الذ ِْكرِ  اْلق ْرَءانص وَ )(.  69يس )( ه َو ِإَل ِذْكر  َوق  ْرآن  م ِبي  

اّلَل  نَ َزَل َأْحَسَن اْْلَِديِث ِكَتاًِب م َتَشاِِبًا َمثَاِنَ ((.   87ص  )   (ِإْن ه َو ِإَل ِذْكر  لِْلَعاَلِميَ )(.   49ص  ( )َمآب  

َمْن   اَلِذيَن خَيَْشْوَن َرَِب ْم ثَ  تَِلي  ج ل ود ه ْم َوق  ل وِب  ْم ِإىَل ِذْكِر اّللَِ َذِلَك ه َدى اّللَِ يَ ْهِدي بِهِ تَ ْقَشِعر  ِمْنه  ج ل ود   

ت ْم ق َ )(.   23الزمر  ( )َيَشاء  َوَمْن ي ْضِلِل اّلَل  َفَما لَه  ِمْن َهاد   ( ْوًما م ْسرِِفيَ َأفَ َنْضِرب  َعْنك م  الذ ِْكَر َصْفًحا َأْن ك ن ْ
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َوَما ه َو )(.   36الزخرف  )(  َوَمْن يَ ْعش  َعْن ِذْكِر الَرْْحَِن ن  َقيِ ْض لَه  َشْيطَاًن فَ ه َو لَه  َقرِين  )   .(.5الزخرف  )

(.  17اْلن  )( َعَذاًِب َصَعًدا لِنَ ْفِتنَ ه ْم ِفيِه َوَمْن ي  ْعِرْض َعْن ِذْكِر رَب ِِه َيْسل ْكه  )(.  52القلم ( )ِإَل ِذْكر  لِْلَعاَلِميَ 

ِذْكر  بعد تنز له على الر سول عربي ا مبيناً بكل  حروف   اْلق ْرَءان   (.27التكوير  ) (  ِإْن ه َو ِإَل ِذْكر  لِْلَعاَلِميَ )

،   اْلق ْرَءانف حي أن  حرف الذال ف صفة  .   اهلجاء  . ( ليس من حروف فواتح الس ورالذ ِْكرَ )ِذْكر 

ََّي أَي  َها الَناس  )    (.138( )آل عمران  َهَذا بَ َيان  لِلَناِس َوه ًدى َوَمْوِعظَة  لِْلم َتِقيَ ):  قال تعاىل:  املوعظة - 3

رَبِ ك مْ  ِمْن  َمْوِعَظة   َجاَءْتك ْم  يكون     (.57يونس  )(  َقْد  مبيناً   اْلق ْرَءانل  عربي ا  تنز له  بعد  إل   للن اس  موعظة 

)َمْوِعظَة ( ليست من   اْلق ْرَءانف حي أن  حروف الواو والظا والتاء املربوطة ف صفة     (.)بكل  حروف اهلجاء

 . حروف فواتح الس ور

َوَرْْحَة    - 4 تعاىل:  ِشَفاء   ِمَن  ):  قال  ِلْلم ْؤِمِنيَ   اْلق ْرَءانَون  نَ زِ ل   َوَرْْحَة   ِشَفاء   ه َو  ِإَل   َما  الظَاِلِمَي  يَزِيد   َوَل 

بعد تنز له على الر سول عربي ا مبيناً )بكل  حروف   ِشَفاء  َوَرْْحَة  لِْلم ْؤِمِنيَ   اْلق ْرَءان   (.82( )اإلسراء  َخَسارًا

)ِشَفاء    اْلق ْرَءانف حي أن  حروف الشي والفاء واهلمزة والتاء املربوطة ف صفة  .   ؛ وبعد اإلَيان به(  اهلجاء

 . َوَرْْحَة ( ليست من حروف فواتح الس ور

َتْذِكَرة  بعد تنز له على رسولنا ُمم د عربي ا   اْلق ْرَءان   .(54( )امل َدثر  َكَلَ ِإنَه  َتْذِكَرة  ):  قال تعاىل:  التذكرة - 5

اهلجاء حروف  )بكل   اآلية(مبيناً  توض حه  ما  وهذا  والتاء     . ،  والذال  املفتوحة  التاء  حروف  أن   حي  ف 

 . )َتْذِكَرة ( ليست من حروف فواتح الس ور  اْلق ْرَءاناملربوطة ف صفة  

مبي  بعد تنز له على رسولنا   اْلق ْرَءان   (. 1( )يوسف  اْلِكَتاِب اْلم ِبيِ تِْلَك آََّيت   ):  قال تعاىل:  اْلم ِبي  - 6

ف حي أن  حرف الباء  (.   بكل  حروف اهلجاء)  بلسان قومه لعل هم يعقلون؛ أي بعد تنز له عربي ا مبيناً   ُمم د 
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توض حها العديد من اآلَّيت هذه    اْلق ْرَءانوصفة  .   )اْلم ِبِي( ليس من حروف فواتح الس ور   اْلق ْرَءانف صفة  

اَلِذي أَنْ َزلَه  َأْخَِبَ تَ َعاىَل َعْن اْلق ْرآن اْلَعِظيم  (.   15املائدة  ( )َقْد َجاءَك ْم ِمَن اّللَِ ن ور  وَِكَتاب  م ِبي    (:   ، ومنها

  "يَ ْهِدي بِِه اّلَل َمْن ِاتَ َبَع ِرْضَوانه س ب ل الَسََلمَقْد َجاءَك ْم ِمْن اّلَل ن ور وَِكَتاب م ِبي  "    اْلَكِرمي فَ َقالَ   َعَلى نَِبي ه

( َوَهَذا ِلَسان  َعَرِب  م ِبي  )َولََقْد نَ ْعَلم  َأهَن ْم يَ ق ول وَن ِإََنَا ي  َعلِ م ه  َبَشر  ِلَسان  اَلِذي ي  ْلِحد وَن ِإلَْيِه َأْعَجِمي  (.  561)

الشعراء )(  بِِلَسان  َعَرِب   م ِبي   *  َعَلى قَ ْلِبَك لَِتك وَن ِمَن اْلم ْنِذرِينَ  نَ َزَل بِِه الر وح  اأْلَِمي  *(.  )103النحل  )

َبِغي َله  ِإْن (   (. 1النمل  )(  طس تِْلَك آََّيت  اْلق ْرآِن وَِكَتاب  م ِبي  )(.   195-193 ْعَر َوَما يَ ن ْ َوَما َعَلْمَناه  الشِ 

ِإَل ِذْكر  َوق  ْرآن  م ِبي   ِعْنَد  )   (.69يس  )(  ه َو  اْلِعْلم   ِإََنَا  َأَن نَِذير  م ِبي  ق ْل  َأَومَلْ )  (.  26امللك  ( ) اّللَِ َوِإََنَا 

نَِذير  م ِبي   ِإَل  ِإْن ه َو  ِجَنة   ِمْن  ِبَصاِحِبِهْم  َما  اْلم ِبي  )(.   184األعراف  ( )يَ تَ َفَكر وا  اْلَبََلغ   ِإَل  َنا  َعَلي ْ ( َوَما 

ت ْم فَِإََنَا َعَلى َرس ولَِنا اْلَبََلغ  اْلم ِبي  َوَأِطيع وا اّلَلَ َوَأِطيع وا الَرس  )(.   17يس  )  (.12التغابن  )( وَل فَِإْن تَ َولَي ْ

 ْلق ْرَءان البَلغ من الر سول ِب(.   106( )األنبياء  ِإَن ِف َهَذا لََبََلغاً لَِقْوم  َعاِبِدينَ ):  قال تعاىل:  البَلغ - 7  

بكل  )  عربي ا مبيناً   اْلق ْرَءانل يكون إل  بعد الوحي والر سالة، واليت كانت بلسان عرب  مبي ؛ أي بعد تنز ل  

 .)البَلغ( ليسا من حروف فواتح الس ور  اْلق ْرَءان.  ف حي أن  حرف الباء والغي ف صفة  (حروف اهلجاء

)فَِإْن   اْلم ِبي  ويت ضح هذا من اآلَّيت :  اْلَبََلغ   َعَلْيَك  فَِإََنَا  ِإَل )(.   82النحل  )(  تَ َوَلْوا  الَرس وِل  َعَلى  َوَما 

ب وا فَ َقْد َكَذَب أ َمم  ِمْن قَ ْبِلك ْم َوَما َعَلى الَرس وِل ِإَل اْلَبََلغ  اْلم ِبي  )(.   54النور  )(  اْلَبََلغ  اْلم ِبي   ( َوِإْن ت َكذِ 

 . (18العنكبوت  )

 
 48، ص  2تفسري ابن كثري: ج  561
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البشارة (.   4)َبِشيًا َونَِذيرًا فََأْعَرَض أكثرهم فهم ل يؤمنون( )ف صِ َلْت  :  قال تعاىل:  والنذير  البشي - 8  

بكل  )  عربي ا مبيناً   اْلق ْرَءانوالن ذارة ل تكون إل مع الر سالة واليت كانت بلسان عرب  مبي ؛ أي بعد تنز ل  

( ليسا من حروف فواتح الس ور.  َبِشياً )  اْلق ْرَءان.  ف حي أن  حرف الباء والشي ف صفة  (حروف اهلجاء

 ( ليس من حروف فواتح الس ور.نَِذيراً )  اْلق ْرَءانوكذلك حرف الذال ف صفة  

لِلَناسِ  - 9   ):  َبَصائِر   تعاىل  لِلَناسِ قال  َبَصائِر   )اْلاثية  َهَذا  تنز له (  لِلَناسِ )  َبَصائِر    اْلق ْرَءان(.   20(  بعد 

الباء واهلمزة ف صفة   تنز له بكل  حروف اهلجاء.  ف حي أن  حرف    اْلق ْرَءانبلسان عرب  مبي ؛ أي بعد 

 ( ليسا من حروف فواتح الس ور. َبَصائِر  )

بَ َيان  ِللَناِس بعد تنز له   اْلق ْرَءان   (.138آل عمران  ((  َهَذا بَ َيان  لِلَناسِ ) :  قال تعاىل:  بَ َيان  لِلَناسِ   10 -   

الباء ف صفة   أن  حرف  تنز له بكل  حروف اهلجاء.  ف حي  بعد  )بَ َيان    اْلق ْرَءانبلسان عرب  مبي ؛ أي 

 لِلَناِس( ليس من حروف فواتح الس ور. 

َْهان  والن ور ال   - 11   الَناس  َقْد َجاءك م ب  ْرَهان  مِ ن رَبِ ك ْم َوأَنَزْلَنا ََّي أَي  َها    )   :كما ف قول للا عَز وجلَ  : ِب 

م ِبيًنا ن ورًا  م ِبيًنا)  أصبح   اْلق ْرَءان   (.174)النساء    (   ِإلَْيك ْم  تنز له  (  ن ورًا  رَبِ ك ْم )بعد  مِ ن  ب  ْرَهان   َجاءك م  َقْد 

ِإلَْيك ْم ن ورًا م ِبيًنا ؛ أي بعد تنز له بلسان عرب  مبي وبكل  حروف اهلجاء.  ف حي أن  حرف الواو (َوأَنَزْلَنا 

ب  ْرَهان  ( ليسا من حروف فواتح الس ور.  وكذلك حرف الباء من صفة )ن ورًا م ِبيًنا)  اْلق ْرَءانوالباء ف صفة  

 ( ليس من حروف فواتح الس ور. مِ ن رَبِ ك مْ 
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ه ًدى لِْلم َتِقَي   اْلق ْرَءان(.   2( )البقرة  َذِلَك اْلِكَتاب  َل رَْيَب ِفيِه ه ًدى لِْلم َتِقيَ ) :  قال تعاىل:  اهلدى12 -   

ف حي أن     .، ث  بعد تنز له على قلوب األم ة ، وعلى واقعها(بكل  حروف اهلجاء)  بعد تنز له عربي ا مبيناً 

 )ه ًدى( ليس من حروف فواتح الس ور.   اْلق ْرَءانف صفة    حرف الدال

َجَل َجَلله : الف ْرقَان - 13   لِْلَعاَلِمَي  : (كما ف قول للا  لَِيك وَن  َعْبِدِه  َعَلى  اْلف ْرقَاَن  نَ َزَل  اَلِذي  تَ َباَرَك 

َي بذلك ألنه  ( :  رْحه للا)   قال العَلمة الطِبسي   (.1الفرقان  ( )نَِذيراً  ي  َفرِ ق  بي اْلق و الباطل ِبدلته ْسِ 

ف  ْرقَان بعد أن نَ َزلَه اّلل   َعَلى َعْبِدِه ؛ أي بعد تنز له عربي ا   اْلق ْرَءان   .الَدالة على صحة اْلق و بطَلن الباطل

اهلجاء بكل  حروف  أن   .   مبيناً  الفاءف حي  فواتح   اْلق ْرَءانف صفة    حرف  ليس من حروف  )اْلف ْرقَاَن( 

 الس ور.

حروف فواتح الس ور تشك ل فقط نصف حروف الل غة العربي ة.  بينما نعلم أن  القرءان نزل عربي اً :  النتيجة 

وعلى سبعة أحرف تيسياً وتفصيَل وبيانً.  ول يكون الت نزيل العرب  ول تتحق ق اإلِبنة إل جبميع حروف 

ة.  وِبلتايل فإن  حروف فواتح الس ور تشي إىل أن  كَلم اّلل  )وهو صفة من صفاته( ف أصله الل غة العربي  

ا ينز ل للا وحيه على رسله بلغة القوم حّت يعقلوا اْلطاب.  القرءان العظيم هولَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء    .  وإَن 

اإلنسان ُمدودة  طاقته وقدرته ، وهو عاجز  عن إدراك حقيقة . وإن   ) والَلهنائي  الَكِثي )َقِليل ِمْن كَلم اّلل   

صفات للا اليت بلغت الكمال الَلهنائي .  والكَلم من صفاته سبحانه ، وما كان لبشر أن يكل مه اّلل   إل 

إليه اّلل   من  الر سول الذي يوحي  البشر  أو من وراء حجاب.  ول نسمع  املوحى إل بعد أن يقرأه  وحياً 

 ل جِبيل وبلسان قومه تيسياً ولطفاً من اّلل  بعباده ولعباده من أجل أن يعقلوا الر سالة ويفهموها. خَل

 : ( امللحق الثان : تنزلت اثنوية للقرآن الكرمي ) وتنزالت أخرى اليراها الدكتور الكردي ومنها 
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 ...( الرسول ، ث من الصحابة عبدللا وسامل موىل حذيفة  )مراتب القراءة  :    اْلادي عشر التنزيل  

 نزوله على قلوب الصحابة الذين ْسعوه من ُمم د بلسان عرب :    الثان عشرالتنزيل  

 اْلق ْرَءان كان هو اْلكم والفصل ف حياة الصحابة والقرون الثَلثة ذات الفضل :  الثالث عشرالتنزيل  

 مطابعهم تكتب اْلق ْرَءان ف املصاحف أقَلم البشر و :  الرابع عشرالتنزيل  

بل و ف معظم الل غات   بريل  بلغة  آَّيته  معان  ترمجة  وطباعة  الكرمي  اْلق ْرَءان  طباعة  :عشر    اْلامسالتنزيل  

 اليت يتخاطب ِبا سكان الكرة األرضي ة. 

 تنز لت سلبي ة 

 النهي عن أن يسافر ِبْلق ْرَءان إىل بَلد كفر خشية تعرضه لَلمتهان    :  عشر   السادسالتنزيل  

 حناجَرهم   جياوز    ل   اْلق ْرَءان  يقرأون  األحَلم  س فهاء    :   عشر  السابعالتنزيل  

 َقِليًَل   ََثًَنا   آِبََّيِت  َتْشرَت وا  َوَل   بِهِ   َكاِفر    َأَولَ   َتك ون وا  َوَل   : عشر    منالتنزيل الثا

 اّلل    خلقه  بشر  !   مستكِبين   عنه  فيصد ون   بعض  على  الدين   وهذا  للا  كتاب    يعرضَ   أن  التنز لومعن هذا  

 وف !.  كفر ورأس جهالة عنوان يكون أن إل   فيأب اّلل   كَلم عليه  ي عرض   ، عليه  وأنعم فكر مه مهي ماء  من 

 : الكرَية  اآلَّيت  ومنها  ،  كثية  آَّيت الباب  هذا

قًا  أَنْ َزْلت   ِبَا  َوآِمن وا) - (  فَاتَ ق ونِ  َوِإََّييَ  َقِليًَل   ََثًَنا آِبََّيِت  َتْشرَت وا َوَل   بِهِ  َكاِفر   َأَولَ  َتك ون وا  َوَل   َمَعك مْ  ِلَما  م َصدِ 

 .(41  البقرة)
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 امللحق األو ل 

 هناك أنواع مختلفة من اللغات  

 على سبيل المثال:  

( المتصفح  تصميم   Webلغات 

languages ) 

وتحرير   إلنشاء  اللغات  هذه  تستخدم 

يمكن   اإلنترنت.  شبكة  على  صفحات 

بواسطتها فعل أي شيء ابتداًء من وضع  

وانتهاًء   ويب،  صفحة  على  عادي  نص 

البيانات واسترجاع   إلى قاعدة  بالوصول 

( منها.   retrieving dataبيانات   )

حيث   من  كثيرا  الشبكات  لغات  تتفاوت 

   القوة والتعقيد.

HTML   

وهي   التشعبية.   النصوص  ترميز  لغة 

العالمية،   للشبكة  األساسية  اللغة 

وتستخدم لتحديد هيكل وتصميم صفحات  

العالمات   مختلف  باستخدام  الويب 

(tags( والصفات )attributes  على .)

أّن   من  اللغة    HTMLالرغم  هي 

ثابتة؛   أنّها  إالّ  للويب،  األساسية 

ب  إنشاؤها  يتم  الذي  واسطتها  فالمحتوى 

تستخدم   يتغير.  لتحديد   HTMLال 

There are different types of 

languages 
For example:  

Web languages (  تصميم لغات 

 (المتصفح 

Used for creating and editing 

pages on the web. Can do 

anything from putting plain 

text on a webpage, to 

accessing and retrieving data 

from a database. Vary 

greatly in terms of power and 

complexity. 

HTML 

Hyper Text Markup 

Language. The core language 

of the world wide web that is 

used to define the structure 

and layout of web pages by 

using various tags and 

attributes. Although a 

fundamental language of the 
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ويب،   صفحة  تتضمنه  الذي  المحتوى 

 وليس كيفية عمل الصفحة.  

XML 

قبل   من  ط ّورت  موسعة،  توصيف  لغة 

W3C      مثل ولكن  HTMLوتعمل    .

، فإنّها تسمح    HTMLعلى العكس من  

قبل   من  تعريفها  يتم  مخصصة  بعالمات 

وتسمح   بنقل    XMLالمبرمجين.  

بين   و  التطبيقات  بين  البيانات 

العالمات   استخدام  خالل  من  المؤسسات 

 المخصصة لها.  

JavaScript 

طورتها   وتستخدم  Netscape لغة  ؛ 

على   وتفاعلي  ديناميكي  محتوى  لتوفير 

الويب. مع جافا سكريبت   يمكن  صفحات 

، وتوليد المحاكاة  HTMLالتواصل مع  

(animations  ،الحاسبة واآلالت   ،  )

ذلك.    من  وأكثر  النماذج،  وتحديث 

وجافا   جافا  بين  يخلط  ما  وكثيرا 

 سكريبت؛ لكنها لغتين مختلفتين.  

VBScript 

لغة طورتها مايكروسوفت لتعمل فقط في  

ومتصفح   إكسبلورر  إنترنت  متصفحات 

web, HTML is static - 

content created with it does 

not change. HTML is used to 

specify the content a 

webpage will contain, not 

how the page functions. 
XML 

Extensible Markup 

Language. A language 

developed by the W3C which 

works like HTML, but unlike 

HTML, allows for custom 

tags that are defined by 

programmers. XML allows 

for the transmission of data 

between applications and 

organizations through the 

use of its custom tags. 
JavaScript 

A language developed by 

Netscape used to provide 

dynamic and interactive 

content on WebPages. With 

http://www.w3c.org/
http://www.w3c.org/
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من   اإلنترنت  شبكة  على  الويب 

مايكروسوفت المستند إلى محرك إنترنت  

 Flash Peak'sإكسبلورر مثل متصفح  

Slim Browser استخدام يمكن    .

لطباعة    (VBScript)فبسكريبت  

والتفاعل   حسابات،  وإجراء  التواريخ، 

تعتمد   ذلك.  من  وأكثر  المستخدم،  مع 

ولكنها    Visual Basicفبسكريبت على  

 أبسط بكثير.  

PHP 

  قوية   لغة  عن  عبارة PHP البرمجة   لغة

  مواقع   وتطوير   لبرمجة   تستخدم  جدا

  بقوة  والتفاعلية   الديناميكية   االنترنت

  هذه  وتعتبر.  األداء  في  وروعة  وصرامة

.  العالم  في واستخداما شيوعا  األكثر اللغة

  للغات  المنافس  البديل   تعد   أنها   كما

 Microsoft مثل  المواقع   تطوير

ASP.NET وغيرها.. 

 

مع   لتتوافق  البيانات  تعديل  عملية 

التشعبي   النص  مدخالت  متطلبات 

لغة   مكّررة(.   لبيانات  مختصر  )وصول 

مثل   المهام  من  العديد  في  تستخدم  قوية 

JavaScript it is possible to 

communicate with HTML, 

create animations, create 

calculators, validate forms, 

and more. JavaScript is often 

confused with Java, but they 

are two different languages. 
VBScript 

Visual Basic Scripting 

Edition. A language 

developed by Microsoft that 

works only in Microsoft's 

Internet Explorer web 

browser and web browsers 

based on the Internet 

Explorer engine such as 

Flash Peak's Slim Browser. 

VBScript Can be used to 

print dates, make 

calculations, interact with the 

user, and more. VBScript is 

based on Visual Basic, but it 

is much simpler. 

http://www.softpedia.com/get/Tweak/Browser-Tweak/Slim-Browser.shtml
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Browser-Tweak/Slim-Browser.shtml
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قاعدة   إلى  والوصول  البيانات،  تشفير 

 .  ودعم النماذج وتفعيلهاالبيانات، 

 (Javaجافا )

شركة   أنشأتها  ومرنة  قوية   Sunلغة 

Microsystems  .    استخدامها يمكن 

يتم   الذي  )البرنامج  تطبيقات  إلنشاء 

تنفيذه من داخل برنامج آخر( تعمل داخل  

خالل   من  وتعمل   ، الويب  صفحات 

يمكن   التي  األشياء  البرمجيات.  تطبيقات 

مع   التفاعل  تشمل  جافا  مع  عملها 

رسومية،   برامج  وخلق  المستخدم، 

ذلك.   من  وأكثر  ملفات  من  والقراءة 

يخل ما  بين  وكثيرا  و    Javaط 

JavaScript    لغتان أنّهما  إالّ   ،

 مختلفتان.  

 لغات البرمجة 

للتنفيذ.   القابلة  البرامج  لكتابة  تستخدم 

جعل   من  إبتداًء  شيء  أي  تطوير  يمكن 

برامج وحدة التحكم البسيطة تطبع بعض  

بتطوير   وانتهاًء  الشاشة،  إلى  النص 

هذه   تختلف  بأكملها.  التشغيل  أنظمة 

القوة  اللّغات   حيث  من  كبيراً  اختالفا 

 والتعقيد. 

PHP 

Hypertext Preprocessor (it's 

a recursive acronym). A 

powerful language used for 

many tasks such as data 

encryption, database access, 

and form validation. 
Java 

A powerful and flexible 

language created by Sun 

Microsystems that can be 

used to create applets (a 

program that is executed 

from within another 

program) that run inside web 

pages as well as software 

applications. Things you can 

do with Java include 

interacting with the user, 

creating graphical programs, 

reading from files, and more. 

Java is often confused with 

JavaScript, but they are two 
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   Cلغة 

من لغات البرمجة المتقدمة والمستخدمة  

وضعت   البرمجيات.  تطبيقات  لتطوير 

بيل   مختبرات  في  ريتشي  قبل  من  أصال 

(Dennis Ritchie at Bell Labs  )

السبعينيات   لتكون    1970في  وصممت 

الحين   ذلك  منذ  ولكن  نظم،  برمجة  لغة 

لمختلف   استخدامها  عند  فاعلية  أثبتت 

األعمال   برامج  مثل  البرمجية  التطبيقات 

والبرامج الهندسية، وحتى األلعاب. نظام  

 . Cمكتوب بلغة   UNIXالتشغيل  

C++ 

لغة   من  اللغتين  Cانحدرت  بين  الفرق   .

أن   هدفيّة  هي     ++Cهو  برمجة 

(object-oriented )    من طّورت 

في     Bjarne Stroustrupقبل

( لغة شائعة جدا  Bellمختبرات  ( و هي 

 (. graphicalللتطبيقات الرسومية )

Visual Basic 

إلى   لغة وضعتها مايكروسوفت، وتستند 

تطبيقات  Basicلغة   .  وتستخدم إلنشاء 

فبسكريبت   اللغة  إليها  وتستند  ويندوز. 

(VBScript  قبل من  أيضا  والمطّورة   )

different languages. 
Software Languages 

Used for creating executable 

programs. Can create 

anything from simple console 

programs that print some 

text to the screen to entire 

operating systems. Vary 

greatly in terms of power and 

complexity. 

C language 

An advanced programming 

language used for software 

application development. 

Originally developed by 

Dennis Ritchie at Bell Labs 

in the 1970's and designed to 

be a systems programming 

language but since then has 

proven itself to be able to be 

used for various software 

applications such as business 

programs, engineering 
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 مايكروسوفت.  

 (Javaجافا )

صن   شركة  أنشأتها  ومرنة  قوية  لغة 

( المايكروية   Sunلألنظمة 

MicroSystems  يمكن استخدامها  . )

تنفيذها من   يتم  إلنشاء تطبيقات برمجية 

داخل   تعمل  والتي  آخر،  برنامج  داخل 

تطبيقات    صفحات عن  فضال  الويب 

البرمجيات.  واألشياء التي يمكن تنفيذها  

مع   التفاعل  تشمل  جافا  بواسطة 

رسومية،   برامج  وتطوير  المستخدم، 

ذلك.    من  وأكثر  الملفات،  من  والقراءة 

سكريبت   وجافا  جافا  أّن  بالذكر  وجدير 

 لغتان مختلفتان.  

How does source code 

become a program?(562) 

التي  النص األوامر  من  الفعلية  وص 

( تكون  source codeيكتبها المبرمج )

الكمبيوتر.    برنامج  في  تعليمات  بمثابة 

ومن ثم تتم ترجمة هذا النص إلى شيء  

للكمبيوتر.    بالنسبة  معنى  وذي  مفهوم 

 لكن كيف تحدث عملية الترجمة هذه ؟  

programs, and even games. 

The UNIX operating system 

is written in C. 

C++ 

Descendant of the C 

language. The difference 

between the two languages is 

that C++ is object-oriented. 

C++ was developed by 

Bjarne Stroustrup at Bell 

Labs and is a very popular 

language for graphical 

applications. 
Visual Basic 

A language developed by 

Microsoft based on the 

BASIC language . Visual 

Basic is used for creating 

Windows applications. The 

VBScript language (also 

developed by Microsoft) is 

based on Visual Basic. 

 
562 http://landofcode.com/programming-intro/source-code.php 

http://landofcode.com/programming-intro/source-code.php
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 تغيير حال البرنامج.  

 تجزأة البرنامج األصلي  

الخطوة األولى للتعامل مع البرنامج هي  

أجزاء إلى  التفريق  أو  أصغر.    التجزأة 

يتم   أن  قبل  منها  بّد  ال  الخطوة  وهذه 

شفرة  إلى  البرنامج  تحويل 

(compilation  بالنسبة مغزى  ذات   )

 للكمبيوتر.   

 ويذكرنا هذا بنزول القرءان منجما. 

 Compiling sourceتشفير المصدر )

code) 

تحويل   إلى  المصدر  تشفير  يشير 

( األصلي  (  source codeالبرنامج 

وذلك حاله.  ترجمة    وتغيير  يتم  عندما 

لغة   إلى  وتحويله  المصدر،  أو  األصل 

؛   اآللة(  )شفرة  الحاسوب  جهاز  يفهمها 

 وذلك من خالل سلسلة الخطوات التالية: 

رمز   إلى  المصدري  البرنامج  تحويل  يتم 

قبل   من  بالفعل  تنفيذه  ليتم  وشفرة 

( المصدر  يتحّول  (  sourceالكمبيوتر.  

المعالج   أو  المترجم  بواسطة 

(compiler  جهاز يفهمها  شفرة  إلى   )

Java 

A powerful and flexible 

language created by Sun 

MicroSystems that can be 

used to create applets (a 

program that is executed 

from within another 

program) that run inside 

webpages as well as software 

applications. Things you can 

do with Java include 

interacting with the user, 

creating graphical programs, 

reading from files, and more. 

Java is often confused with 

JavaScript, but they are two 

different languages.. 
How does source code 

become a program?(563) 

Source code is the actual text 

used to write the instructions 

for a computer program, and 

 
563 http://landofcode.com/programming-intro/source-code.php 

http://landofcode.com/programming-intro/source-code.php
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برنامجا   ليست  ولكنها    . الحاسوب 

جاهزاً بعد. ومن ثّم يتم التمرير من خالل  

(: وهو برنامج يجمع بين  linkerرابط )

التعليمات   وملفات  الوحدات  مختلف 

قابل   واحد  برنامج  ضمن  البرمجية 

( يتم  executableللتنفيذ  وعندما   .)

الرابط    تمرير البيانات من خالل البرنامج

(linker  .يصبح البرنامج قابالً للتنفيذ ،) 

يتم   الذي  البرنامج  أن  المالحظة  تجدر 

على   فقط  يعمل  ويندوز  على  ترجمته 

 ويندوز؛ وال يعمل على لينكس مثال.  

 ويشبهه في التنزيل الخطاب بلغة القوم. 

المصدر  البرنامج  تفسير 

(Interpreting source code ) 

البرنامج المصدر يشير    أو ترجمة   تفسير

تنفيذه  ليتم  وسيط  شكل  إلى  تحويله  إلى 

من   بدال  مترجم  يسمى  برنامج  بواسطة 

كما يفعل  الجهاز    لغةمباشرة إلى  ه  تحويل

إلى  الّذي يحّول  و  ؛( compilerالمعالج ) 

   شفرة يفهمها جهاز الحاسوب .

ال بترجمةيقوم  األصل    مترجم  البرنامج 

ه  م فهّ يتشيء يمكن أن    إلى   (لمصدرأو ا)

 .  الكمبيوتر

this text is then translated 

into something meaningful 

the computer can 

understand. But how does 

this translation process 

occur? 

 تغيي حال الِبنمج . 

Parsing source code (  َتزئة

 (الِبنمج

To 'parse' means to break up 

into smaller parts. Before 

source code can be converted 

into meaningful data for the 

computer, it has to be parsed. 

Once this happens, source 

code is ready for the next 

step which is compilation. 
 يذكرن هذا بنزول القرءان منج ماً. 

Compiling source code 
Compiling source code refers 

to turning it into an actual 
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جميع  تجزأة  النظر    البرامج    يتّم  بغض 

معالجة    يتمبينّما  ،  برمجةاللغة  عن  

(compilation )    التعليمات بعض 

تفسير ويتم    هابعض  (ترجمة)  البرمجية، 

 . اآلخر

المستخدمة    ةمكتوبال  البرامج اللغات  في 

،  #C  ،C++  ،Cلتطوير البرمجيات مثل  

.   (is compiledيتّم معالجتها )  دلفيو

ل اللغات  هذه  صممت    البرامج   كتابة وقد 

للتنفيذ   executable)  القابلة 

programs)  لذلك البرامج ،    تحتاج 

 .  المعالجةفيها إلى  ة مكتوبال

المستخدمة    ةمكتوبال  البرامج اللغات  في 

مواقع   جافا   مثل  اإلنترنت  لتطوير 

لغة   ، PERL  فبسكريبت،   سكريبت،    و 

PHP  ( ترجمتها   isيتّم 

interpreted)  .هذه  ل صممت  قد 

وعرض   الويب  تطبيقات  إلنشاء  اللغات 

وليس   الويب،  صفحات  على  البيانات 

للتنفيذ.  كتابة ل القابلة  فالبرامج     البرامج 

تفسيرتفيها    ة مكتوبال إلى    حتاج 

(needs to be interpreted)  . 

إما   الواقع  في  الممكن  أو    معالجةفمن 

program ( الِبنمج   حال  تغيي  ).  

When source code is 

compiled, it is turned into an 

actual program (machine 

code) through a series of 

steps: 

Source code is turned into 

object code by a compiler: 

Object code is the machine 

code that is actually executed 

by the computer. A compiler 

turns source code into object 

code, but it is not yet ready to 

become a program. Before 

object code can become a 

program, it has to pass 

through a linker.  

Object code is passed 

through a linker: A linker is 

a program that combines 

various modules and object 

code files into an executable 

program. Once the data is 
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مكتوب في بعض لغات  ال  البرنامج تفسير  

ذات ما  يعالالمستوى  ال  البرمجة  إذا  ؛ 

الحاجة  الظروف    .استدعت  كانت  إذا 

ذلك.   يتم  فتتطلب  المثال،  سبيل  على 

تطوير  الاستخدام   مرحلة  خالل  مترجم 

استخدام    البرنامج أّن  حيث  وكتابته؛ 

كان    المعالج كبيرال)إذا  يمكن  اً برنامج   )

 أن يكون مضيعة للوقت. 

passed through a linker, an 

executable program comes 

into existence. 

NOTE: Machine code is 

platform specific. So for 

example, a program that is 

compiled on Windows will 

not work on Linux. 
.   القوم   بلغة  اْلطاب   يشبهه ف التنزيل  

Interpreting source code 
Interpreting source code 

refers to turning it into an 

intermediate form which is 

executed by a program called 

an interpreter instead of 

turning source code directly 

into machine code like a 

compiler does. 

An interpreter interprets the 

source code into something 

that the computer can 

understand. 

While code written in any 
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programming language must 

be parsed, some code is 

compiled, and some code is 

interpreted. 

Code written in languages 

used for software 

development such as C, C++, 

C#, and Delphi is compiled. 

These languages are designed 

to create executable 

programs, so code written in 

them needs to be compiled. 

Code written in languages 

used for web development 

such as JavaScript, 

VBScript, PERL, and PHP is 

interpreted. These languages 

are designed to create web 

applications and display data 

on web pages, not to create 

executable programs. So 

code written in them needs to 

be interpreted. 
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It is actually possible to 

either compile or interpret 

code written in some high 

level languages if the 

circumstances require it. For 

example, an interpreter is 

sometimes used during the 

development stage of a 

program because the process 

of compiling a program (if it 

is a large program) can be 

time consuming. 

 

 

 

 

 

 

 امللحق الثان 

 تنزلت اثنوية للقرآن الكرمي 
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ل اّلل  ِبف  ظ الق  رآن عل  ى م  ر  الزم  ان  :  التنزي  ل اْل  ادي عش  ر وأن تع  م   ,    ، وأن تتلق  اه األجي  ال ِبلت  واترتكف   

 هدايته األصقاع

د   ُمفوظ  ا ِبف  ظ للا أب  داً، وتتلق  اه األجي  ال ِبلت  واتر.  وه  ذا م  ن أوج  ه تن  ز لت الق  رآن.  القرآنَ ول يزال     ويؤك   

ر]      (ْل  ََاِفظ ونَ   ل َ ه    َوِإنَ  ال  ذ ِْكرَ  نَ َزْلن َ ا حَنْن   ِإنَ : )تعاىل قوله ذلك   مَلزم  ة   ص  فةقطع  اً   ف  اْلفظ[.      9  آي  ة  اِْلج  ْ

  أع  داد    .    مش  اهد  ُمس  وس  متع  ي    اْلف  ظ  وه  ذا  ،  واملكان الزمان مدى استمراراً على احملفوظ ، املنز ل للذكر

م  ش  يخهم  ،  وع  رِبم  عجمه  م:    قل  ب  ظه  ر  ع  ن   الق  رآن  ُيفظ  ون  ِبملَلي  ي  يع  د ون  املس  لمي  م  ن   كب  ية   وش  اِب 

  الكت  ب  س  ائر  دون  الك  رمي،  الق  رآن  ب  ه  للا    اخ  تص    ُم   ا  املي  زة  وهذه.   ومقل هم بر هم وأنثاهم، ذكرهم ، وطفلهم

 -:املعمورة  أرجاء  عم   قد اإلسَلم  أن    اْلفظ هذا  آاثر ومن .  والن صوص

ا  اإلس  َلمَ   علي  ه  للا    أدخل  إَل   وبَر    ول  َمَدر    بيت    األرضِ  ظهرِ  على ليبَقى) - ا  ذلي  ل    ب  ذ ل ِ   أو  عزي  ز    بع  ز ِ   إم  َ   إم  َ

 .  (564)( له  فيدينون ي ِذهل م  وإَما به  فيَ َعز وا اإلسَلمِ   أهلِ   من  للا    فيجعل هم ي ِعز هم

ز    اإلس  َلمِ   كلم  ةَ   للا    أدخل  ه  إل  وب  ر    ول  م  َدر   بي  ت   األرضِ  ظه  رِ  على يبَقى ل) -   إم  ا  ذلي  ل    ي   َذل    أو  عزي  ز    ي  ع  َ

ز هم ز هم  أم  ا  ق  ال  أن  ه  إل  هل  م  في  دينونَ   ي   ِذهل م  أو  أهِله  م  م  ن   ف  يجعل هم  ي ع  ِ   ي   ِذهل م  أو  اإلس  َلمِ   إىل  فيه  ديهم  ي ع  ِ

 . (565)( اْلزيةَ  فيؤدون

  بع  ز ِ   ال  دينَ   ه  ذا  للا    أدخل  ه  إل  وب  ر    ول  م  در    بي  تَ   للا    ي  رتك    ول  والنه  ار    اللي  ل    بل  غ  م  ا  األم  ر    ه  ذا  لي  بلَغنَ )  -

  عرف  ت  يق  ول    ال  داري    مت  يم    وك  ان,    الكف  رَ   ب  ه  للا    ي  ذل    وذلًّ   وأهل َ ه  اإلس  َلمَ   به  للا    يعز   عزًّا ذليل   بذل ِ  أو عزيز  
 

حكررررم  ، 2/806الصررررفحة أو الرررررقم: -معجم الشرررريوخاملصرررردر: -ابن عسرررراكر احملرررردث: املقررررداه بررررن األسرررروه الررررراوي:  564
 حسناحملدث:

رجال  رجال حكم احملدث: ، 6/17الصفحة أو الرقم:  -جممع الووادداملصدر: -اهليثم   احملدث:  املقداه بن األسوه  الراوي:   565
 الصحيح
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ن   أص  اب  ولق  د  والعزَ   والشرفَ   اْليَ   منهم  أسلمَ   َمن   أصاب  لقد  بييِت  أهلِ  ف ذلك   ال  ذلَ   ك  افًرا  م  نهم  ك  ان  م  َ

 .  (566)( واْلزيةَ  والصَغارَ 

يَ   إل  ن  يب    األنبي  اءِ   م  نَ   م  ا)   :  القيامةِ   يومَ   اتبًعا  الر سل  أكثر  ُممدا  أن    اْلفظ  هذا آاثر ومن  ن   ِمثل   ه  م  ا  أ عط  ِ   آم  َ

ا  أكث  َرهم  أك  ونَ   أن  فأرجو  ،  إيلَ   للا    أوحاه  َوحًيا أوتيت ه الذي كان وإَنا ، البشر   عليه   (567)(  القيام  ةِ   ي  ومَ   اتبع  ً

. 

  :ومنها ، كثية هذا ف  واألحاديث.    اْلن ة أهل  أكثر هم  ُممد أتباع  أن   اْلفظ هذا آاثر  ومن 

  أيم  رك  للا  إن:    بص  وت  فين  ادى  ،  وس  عديك  ربن  ا  لبيك:    يقول  ،  آدم  َّي:    القيامة  يوم وجل عز للا يقول) -

  -  ق   ال  أراه  -  أل   ف  ك   ل  م   ن :    ق   ال  ؟  الن   ار  بع   ث  وم   ا  َّيرب:    ق   ال  ،  الن   ار  إىل  بعث   ا  ذريت   ك  م   ن   خت   رج  أن

  ه  م  وم  ا  س  كارى  الن  اس  وت  رى  ،  الولي  د  ويش  يب  ،  ْحله  ا  اْلام  ل  تض  ع  فحينئ  ذ  ،  وتس  عي  وتس  عة  تس  عمائة

  للا  ص  لى  الن  يب  فق  ال.    وج  وههم  تغ  يت  ح  ّت  الن  اس  عل  ى ذل  ك فشق ( .  شديد للا عذاب ولكن  بسكارى

  كالش   عرة  الن   اس  ف  أن   تم  ث  ،  واح   د  وم   نكم  وتس   عي  وتس   عة  تس   عمائة  وم   أجوج  أيج   وج  م   ن :    وس   لم  علي   ه

  رب  ع  تكون  وا  أن  ألرج  و  وإن  ،  األس  ود  الثور  جنب  ف البيضاء كالشعرة أو ، األبيض الثور جنب ف السوداء

 .  (568)( .  فكِبن.  اْلنة  أهل شطر:   قال ث  ،  فكِبن.   اْلنة أهل ثلث:   قال ث  ،  فكِبن.   اْلنة أهل
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:  ق  ال  ،  الن َ ارِ   بْعثَ   أخرِجْ :    يقول  :    قال  ،  يَدْيك  ف  واْلي    وسعَدْيك لبَ ْيك:  فيقول   ، آدم   َّي:  للا   يقول  ) -

غي    يش  يب    ح  ي  ف  ذاك  ،  وتس  عون  وتس  عة    تس  ع مائة    أل  ف    ك  ل ِ  م  ن :  ق  ال ؟ الَنارِ  بْعث   وما ع    ،  الص  َ   ك  ل    وتض  َ

ل    ذاتِ  كَرى  الن َ اسَ   وت  َرى  ،  ْحَله  ا  ْح  ِ كَرى  ه  م  وم  ا  س  َ   عل  يهم  ذل  ك  فاش  تدَ .    ش  ديد    للاِ   ع  ذابَ   ولك  نَ   ،  بس  َ

روا:    ق  ال  ؟  الَرج  ل    ذل  ك  أي ن  ا  ،  للاِ   رس  ولَ   َّي:    فق  الوا ا  وم  أجوجَ   أيج  وجَ   م  ن   ف  إنَ   ،  أبش  ِ   ثَ   رج  ًَل،  وم  نكم  ألف  ً

دن:    ق  ال.    اْلن  َةِ   أه  لِ   ثل  ثَ   تكون  وا  أن  ألطم  ع    إن ِ   ،  بي  ِده  نفس  ي  وال َ ذي:    ق  ال :    ق  ال  ثَ   ،  وك  َِبن  للاَ   فحم  ِ

عرةِ   كمث  لِ   األم  مِ   ف  م  ثَلكم  إنَ   ،  اْلَنةِ   أهلِ  شطرَ  تكونوا أن ألطمع   إن ِ  ، بيِده نفسي واَلذي   ف  البيض  اءِ   الش  َ

 . (569)( اْلمارِ  ذراعِ  ف كالَرْقمةِ  أو ،  األسَودِ  الَثورِ  جلدِ 

،  أدم    م  ن   ق بة    إىل  ظهَره  مضيف    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى للاِ  رسول   بينما) - ون: )    ألص  حابه  ق  ال  إذ  َي  ان    أترض  َ

.    بل  ى:    ق  الوا(.    اْلن  ةِ   أه  لِ   ثلثَ   تكونوا  أن  ترَضوا  أفلم: )    قال.    بلى:    قالوا( .    اْلنةِ  أهلِ  ربعَ  تكونوا أن

 . (570)(  ( . اْلنةِ  أهلِ  نصفَ   تكونوا أن  ألرجو  إن بيدِه،  ُممد   نفس   فوالذي: )   قال

  ؟  اْلن  ةِ   أهلِ   ثلثَ   تكونوا  أن  ترضونَ   أما:    قال  ث.    فكَِبن:    قال  ؟  اْلنةِ   أهلِ   ربعَ  تكونوا أن ترضونَ  أما) -

  ف  املس  لمونَ   م  ا.    ذل  ك  ع  ن   وس  أخِب كم.    اْلن  ةِ   أه  لِ   ش  طرَ   تكون  وا  أن  ألرج  و  إن:    ق  ال  ث.    فك  َِبن:    ق  ال

 .  (571)( أبيضَ   ثور   ف سوداءَ  كشعرة   أو.   أسودَ   ثور   ف بيضاءَ  كشعرة    إل الكفارِ 
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ا  َّيَ }    عن  ده  وأص  حاب ه  اآلي  ةَ   ه  ذه  وس  َلمَ   علي  ه  للا    ص  َلى  للاِ   رس  ول    ت  َل)  - اس    أَي  ه  َ وا  الن  َ مْ   اتَ ق    ةَ   ِإنَ   رََبك      زَْلَزل  َ

اَعةِ  ْيء    الس  َ يم    ش  َ   ي  وم    ذاك  ق  ال  أعل  م    ورس  ول ه  للا    ق  الوا  ذاك  ي  وم    أي    ت  درونَ   ه  ل  فق  ال  اآلي  ةِ   آخ  ر  إىل{    َعظ  ِ

  تس  عمئة    أل  ف    ك  ل ِ   م  ن   فيق  ول    ك  مْ   ك  ل ِ   م  ن   رب ِ   َّي  فيق  ول    ق  ال  الن  ارِ   بع  ثَ   فاْبع  ث  ق   مْ   آدم    َّي  آلدمَ   للا    يق  ول  

  ص  َلى  للاِ   رس  ول    فق  ال  واْل زن  الكآبة    عليهم    ووقعتْ   القومِ   على  ذلك  فشقَ   اْلنةِ   إىل  وواحًدا  وتسعي وتسعة  

  إن  ق  ال  ث  اْلن  ةِ   أه  لِ   ث ل  ثَ   تكون  وا  أن  ألرج  و  إن  ق  ال  ث  اْلنةِ   أهلِ   ر بعَ   تكونوا  أن  ألرجو  إن  وسَلمَ   عليه للا  

روا  اعَمل  وا  وس  َلم  علي  ه  للا    ص  َلى  للاِ  رس  ول   فقال ففرِحوا اْلنةِ  أهلِ  َشطرَ  تكونوا أن ألرجو   ب  ي  ف  إنكم  وأَبش  ِ

امةِ   األم  مِ   ف  قال  أو  الناسِ   ف  أنتم  وإَنا  ومأجوج    أيجوج    كثَ َراته    إل  أحد    مع  تكون  مل َخليقَتيِ    جن  ْبِ   ف  كالش  َ

 .  (572)( ج زء    ألفِ   من   جزء   أميت  وإَنا  الدابةِ  ذراعِ  ف  كالَرقمةِ   أو البعيِ 

 اْلكم والفصل ف حياة الصحابة والقرون الثَلثة ذات الفضل القرآن كان هو  :  التنزيل الثان عشر  

 ُممد  على   القرآن   تنز ل  لكتمال   إشارة   فيه (  وَنا  زكا )  املعن  هذا  أن    وأرى .    وَنا   زكا:    نَ َزلً   الَزرع    نَِزلَ   و

ْسََلمَ  َلك م   َوَرِضيت   نِْعَميِت  َعَلْيك مْ  َوَأمْتَْمت   ِديَنك مْ  َلك مْ  َأْكَمْلت   اْليَ ْومَ ...)  ويشي ( .  3 املائدة( ) ... ِديًنا  اإْلِ

 حَلوة   إىل  إشارة  أيضاً   فيه   زكا  واملعن.     اإلسَلمي  املد    مقابل  ف  الكفر  واندحار  اإلسَلم  انتصار  إىل

 جاء  املغيةِ   بنَ   الوليدَ   أنَ : )  اْلديث  ف   كما  ؛   املغية  بن   الوليد   وهو  الكفر   رؤوس  أحد   شهد   كما  القرآن 

 إنَ   عم ِ   َّي :    فقال   فأاته  جهل    أِب  ذلك  فبلغ  ،  له   رقَ   فكأنَه   القرآنَ   عليه   فقرأ  وسَلم  عليه   للا    صَلى   الَنيب ِ   إىل

 قريش    عِلمتْ   لقد :    قال   قِبله،   َلما  لتعِرضَ   ُمَمًدا   أتيتَ   فإن   ،   لي عطوكه   ماًل   لك   جيمعوا   أن   يريدون   قوَمك 

 أقول    وماذا:    فقال .    له  كاره    وأَنك   له  منِكر    أَنك  قوَمك   يبلغ    قوًل   فيه   فق لْ :    قال  ،   ماًل   أكثرِها   من   أن ِ 
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 اَلذي  ي شبه    ما وللاِ  ،  اْلن ِ   ِبشعارِ   ول   ،   منِ   بقصيِده   ول   برجزِه  ول   ،   منِ   ِبلشِ عرِ   أعلمَ   رجل    فيكم   ما   فوللاِ 

 ليعلو وإنَه ،  أسفل ه مشرق    أعَله ملني    وإنَه ، لطَلوةً  عليه   وإنَ  ، ْلَلوةً  لقولِه إنَ  وللاِ  ، هذا من  شيًئا يقول  

 أفكِ رَ   حَّت   فَدْعن:   قال   ،  فيه   تقولَ   حَّت   قوم ك   عنك  يرَضى  ل:    قال حتته  ما لي حطِ م    وإنَه  ،   عليه  ي عَلى  وما

 .(  573)   (   َوِحيًدا  َخَلْقت    َوَمنْ   َذْرِن :    فنزلت   ،   غيِه  عن أَيثر ه  ي ؤثر    سحر    هذا:   قال  فَكر  فلَما  ،

 -:حياِتم  ف   اْلكم  وجعلوه  ،  حياة   ومنهاج  واقعا،  القرآن   الصحابة  عاش لقد

 ِبَا  َواأْلَْحَبار    َوالَرَِبنِي ونَ   َهاد وا  لَِلِذينَ   َأْسَلم وا   اَلِذينَ   النَِبي ونَ   ِِبَا   َُيْك م    َون ور    ه ًدى  ِفيَها  التَ ْورَاةَ   أَنْ َزْلَنا  ِإنَ )  -

 ملَْ   َوَمنْ   َقِليًَل   ََثًَنا  آِبََّيِت   َتْشرَت وا  َوَل   َواْخَشْونِ   الَناسَ   خَتَْشو ا  َفََل   ش َهَداءَ   َعَلْيهِ   وََكان وا  اّللَِ   ِكَتابِ   ِمنْ   اْست ْحِفظ وا

 (44  املائدة( )  اْلَكاِفر ونَ   ه م    فَأ ولَِئكَ   اّلَل    أَنْ َزلَ   ِبَا   َُيْك مْ 

 [ .   45/    املائدة]  ( الظَاِلم ونَ   ه م    فَأ ولَِئكَ  للا    أَنْ َزلَ   ِبَا   َُيْك مْ   ملَْ   َوَمنْ )  -

 [ .   47/    املائدة](  اْلَفاِسق ونَ   ه م    فَأ ولَِئكَ   للا    أَنْ َزلَ   ِبَا َُيْك مْ   ملَْ   َوَمنْ )

قًا   ِِبْْلَق ِ   اْلِكَتابَ   ِإلَْيكَ   َوأَنْ َزْلَنا)  - نَ ه مْ   فَاْحك مْ   َعَلْيهِ   َوم َهْيِمًنا  اْلِكَتابِ   ِمنَ   يََدْيهِ   َبْيَ   ِلَما  م َصدِ   اّلَل    أَنْ َزلَ   ِبَا  بَ ي ْ

َهاًجا  ِشْرَعةً   ِمْنك مْ   َجَعْلَنا  ِلك ل     اْْلَق ِ   ِمنَ   َجاَءكَ   َعَما  َأْهَواَءه مْ   تَ َتِبعْ   َوَل   َواِحَدةً   أ َمةً   َْلََعَلك مْ   اّلَل    َشاءَ   َوَلوْ   َوِمن ْ

ل وَك مْ   َوَلِكنْ  يًعا  َمْرِجع ك مْ  اّللَِ   ِإىَل   اْْلَْيَاتِ   فَاْسَتِبق وا  آاَتك مْ  َما ِف  لِيَ ب ْ ت مْ   ِبَا  فَ ي  نَ بِ ئ ك مْ  مجَِ  املائدة ( )خَتَْتِلف ونَ   ِفيهِ  ك ن ْ

48 ) 

 َوَل   َويل     ِمنْ   اّللَِ   ِمنَ   َلكَ   َما  اْلِعْلمِ   ِمنَ   َجاَءكَ   بَ ْعَدَما  َأْهَواَءه مْ   اتَ بَ ْعتَ   َولَِئنِ   َعَربِيًّا  ح ْكًما  أَنْ َزْلَناه    وََكَذِلكَ )  -

 (37  الر عد ( )َواق  
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 الَسَماء  ِمنْ   اْلك ت ب  َعَلْيِهمْ   َوأَنْ َزْلَنا  اْلم ْرَسِليَ   قَ ْبلك  َأْرَسْلَنا  وََكَما  َأيْ "  َعَربِيًّا  ح ْكًما  أَنْ َزْلَناه    وََكَذِلكَ "    َوقَ ْوله 

َناك  م ْعَرِبً   ُم َْكًما  اْلق ْرآن  َعَلْيك  أَنْ َزْلَنا  َكَذِلكَ   اْلَواِضح   اْلم ِبي  اْلِكَتاب  ِِبََذا  ِسَواك   َمنْ   َعَلى   َوَفَضْلَناك  بِهِ   َشَرف ْ

 ِاتَ بَ َعتْ   َولَِئنْ "    َوقَ ْوله "  ْحَِيد  َحِكيم   ِمنْ   تَ ْنزِيل   َخْلفه   ِمنْ   َوَل   يََدْيهِ   َبْي   ِمنْ   اْلَباِطل  تِيه أيَْ   َل "    اَلِذي   اْْلَِلي  

 َوَل   َويل    ِمنْ   اّللَ   ِمنْ   َلك   َما "  َوتَ َعاىَل   س ْبَحانه  اّللَ   ِمنْ   َأيْ "    اْلِعْلم   ِمنْ   َجاَءك  بَ ْعَدَما"  آرَاَءه مْ   َأيْ "    َأْهَواَءه مْ 

 النَ َبِويَة   الس َنة   س ل وك   ِمنْ   ِإلَْيهِ   َصار وا   بَ ْعَدَما   الَضََللَة   َأْهل   س ب ل   يَ َتِبع وا  َأنْ   اْلِعْلم   أِلَْهلِ   َوِعيد   َوَهَذا "    َواق  

 (. كثي  ابن)  َوالَسََلم  الَصََلة   َأْفَضل   ِِبَا  َجاءَ   َمنْ  َعَلى اْلم َحَمِديَة  َواْلَمَحَجة

 -:  األحاديث  ومن

 (.574)( بِهِ  جئت    ملَا تبًعا هواه   َيكونَ   حَّت  أحد كم يؤمن   ل)

ن :    فق  الوا  ،  س  رَقتْ   ال  يت  املَخزوِمَيةِ   املرأةِ   شأن   أمَههم قريًشا أنَ ) -   علي  ه  للا    ص  َلى  للاِ   رس  ولَ   فيه  ا  ي َكل  ِ م    وم  َ

  ،  أس  امة    فكَلم  ه  وسَلم،  عليه  للا    صَلى  للاِ   رسولِ   ِحب    ،  زيد    بن    أسامة    إل  عليه جَيرَتِئ   وَمن :  فقالوا ؟ وسَلم

د     ف  أَتش  َفع  : )    وسَلم  عليه  للا    صَلى للاِ  رسول   فقال دودِ   م  ن   ح  َ   إَن  ا: )    ق  ال  ث  فاخَتط َ ب  ق  ام  ث( .    للاِ   ح   

  علي  ه  أق  اموا  الض  عيف    ف  يهم    س  َرق  وإذا  ،  ترَك  وه  الش  ريف    ف  يهم    س  َرق  إذا  ك  انوا  أهن  م  ،  ق  بَلكم  ال  ذين   َأهل  َك

 (.575)(   يَدها  لقطَعت   َسرَقتْ   ُممد    بنتَ  فاطمةَ  أنَ   لو للاِ   وأمي   ،  اْلَدَ 

 :للتزكية أهَل  كانت  وللقرآن  وِبلقرآن  القرآن مع  األوىل الثَلثة القرون عاشت  ومل ا

 
،  حكررررم احملدث:حسررررن 41الصررررفحة أو الرررررقم: -املصرررردر:األربعون النوويررررة -الررررراوي: عبررررد  بررررن عمرررررو احملرررردث:النووي  574
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 .  (576)(  يلوهنم الذين   ث  يلوهنم الذين   ث  فيهم بعثت    الذي  قرن القرونِ   خي  ) -

 . (577)( الَكِذب   يفشو  ث َ   يلوهَنم الذين   ث َ   يلوهَنم الذين   ث َ   قرن الق رونِ   خي  ) -

  ول  وين  ذ رونَ ,  ي ستش  هدونَ   ول  يشهدونَ   قوم    أيت  ثَ ,  يلوهَنم  اَلذين   ثَ ,  يلوهَنم  اَلذين   ثَ   ,قْرن  القرونِ  خي  ) -

 .  (578)( . السِ َمن    فيهم  ويظهر  , يوفونَ 

 عليك أو لك ح َجة    القرآن    :التنزيل الثالث عشر 

  ،  واألرضَ   الس  مواتِ   َي  أل    والتكب  ي    والتس  بيح    ،  املي  زانَ   مت  أل    هللِ   واْلم  د    ،  اإلَي  انِ   ش  ْطر    الوض  وءِ   إس  باغ  )  -

  فب  ائع    ،  يغ  دو  الن  اسِ   ك  ل    ،  علي  ك  أو  ل  ك  حج  ة    والق  رآن    ،  ض  ياء    والص  ِب    ،  بره  ان    والزك  اة    ،  ن  ور    والص  َلة  

 .  (579)(  موبِق ها  أو  فمعتق ها نفس ه

لء    ّللَِ   واْلم   د    اإلَي   انِ   ش   طر    الوض   وءِ   إس   باغ  )  - لء    والَتكب   ي    والَتس   بيح    املي   زانِ   م   ِ ماواتِ   م   ِ   واألرضِ   الس   َ

ه    فبائع    يغدو  الَناسِ   كل    عليكَ   أو  َلكَ   حَجة   والقرآن   ضياء   والَصِب   ب رهان   والزَكاة   نور   والَصَلة     فمعِتق ه  ا  نفس  َ

 .  (580)( موبق ها أو

ماواتِ   َي  أل    والَتكب  ي    والَتس  بيح    ،  املي  زانَ   مت  أل    ّللَِ   واْلم  د    ،  اإلَي  انِ   ش  طر    الوض  وءِ   إس  باغ  )  -   ،  واألرضَ   الس  َ

 . (581)(  علْيكَ   أو َلكَ   حَجة   والقرآن   ، ضياء    والَصِب   ،  بْرهان    والزَكاة    ، نور   والَصَلة  
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ة   والق  رآن   ضياء   والصوم   برهان   والصدقة   نور   والصَلة  ) - ه    فب  ائع    تغ  دو  الن  اسِ   ك  ل    علي  ك  أو  ل  ك ح ج  َ   نفس  َ

 .  (582)( م وبِق ها أو  وم عِتق ها

طر    الط ه    ور  )  - بحانَ   املي    زانَ   مت    أل    ّللَِ   واْلم    د    اإلَي    انِ   ش    َ   ب    يَ   م    ا  -  مت    أل    أو  -  مت    َّلنِ   ّللَِ   واْلم    د    للاِ   وس     

دقة    نور    والَصَلة    واألرضِ  الَسماواتِ  ِب    بْره  ان    والص  َ ة    والق  رآن    ض  ياء    والص  َ   الن َ اسِ   ك  ل  .    علي  ْكَ   أو  ل َ كَ   ح ج  َ

 . (583)( موبق ها أو  فم عتق ها نفَسه   فَبائع   يغدو

 أقَلم البشر ومطابعهم تكتب القرآن ف املصاحف: التنزيل الرابع عشر  

ل  ِف   (.  اأْلَق  ََْلم4( )العلق ِِبْلَقَلمِ  َعَلمَ  اَلِذي) ه    ال َ ِذي:    اأْلََول  اْلَقل َ م:    َثََلث َ ة  اأْلَص  ْ َره  ,    بِي َ ِدهِ   اّللَ   َخَلق  َ   َأنْ   َوَأم  َ

:    ق  ال.    ك  ائن   ه  و  م  ا  يكت  ب  أن  ف  أمره:    ق  ال  القل  م  للا  خل  ق   م  ا  أول  إن:    ق  ال  عب  اس  اب  ن   ع  ن : )  َيْكت   ب

  أنظ  ر)  الس  ابقة  الص  حيحة  األحادي  ث  ف  بيان  ه  وت  .   (584)  { (  هل  ب  أب  ي  دا  تب  ت: }    كت  ب  فيم  ا  فكت  ب

  َأق  ََْلم:    الث َ اِن   َواْلَقل َ م(.   البق  رةِ   س  ورةِ   وخواتيم    الكتابِ   وفاحتة  مقادير اْللق  : الفرع الثامن الفصل الس ابق ، 

ة ا,    اْلَمََلِئك  َ ِديِهمْ   اّللَ   َجَعَله  َ ونَ   ِِبَي  ْ اِدير  ِب  َِا  َيْكت  ب    َواِئن   اْلَمق  َ ال  َواْلك  َ م.    َواأْلَْعم  َ ََلم:    الثَال  ِث  َواْلَقل  َ اس    َأق  ْ الن  َ

(585 ،  586.) 
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خ  الق البش  ر .  ك  َلم اّلل  غ  ي  التن  ز ل ال  ر تيب للق  رآن الك  رمي ه  و أن  األق  َلم ال  يت ص  نعها البش  ر تكت  ب ك  َلم  

د   د ِبلل غ  ة العربي   ة ، كتب  ه م  ن قب  ل كت   اب ال  وحي ف عه  د نبي ن  ا ُمم    املخل  وق ، وال   ذي تن  ز ل عل  ى رس  ولنا ُمم   

 القرآن ف خَلفة أب بكر الص ديق:  وسلم.  ث  مجع  عليه للا صلى

 .  (587) (  لوَحيِ   بي  القرآنَ  مجع   من أول    هو  بكر    أِب  للا   يرحم  :    قال  أنه   علي     عن)  -

:  عن  ه  للا  رض  ي  بك  ر  أب  و  ق  ال  ،  عن  ده  اْلط  اب  ب  ن   عم  ر  ف  إذا  ،  اليمام  ة  أه  ل  مقتل  ،  بكر  أبو  إيل  أرسل  - (

  ِبلق  راء  القت  ل  يس  تحر  أن  أخش  ى  وإن  ،  الق  رآن  بق  راء  اليمام  ة  يوم  استحر  قد  القتل إن:  فقال أاتن عمر إن

  مل  ش  يئا  تفع  ل  كي  ف  :  لعم  ر  قل  ت.    الق  رآن  جبم  ع  َتم  ر  أن  أرى  وإن  ،  الق  رآن  م  ن   كث  ي  في  ذهب  ،  ِبمل  واطن 

  للا  ش  رح  ح  ّت  ي  راجعن  عم  ر  ي  زل  فل  م  ،  خ  ي  وللا  ه  ذا  : عم  ر ق  ال ؟ وسلم عليه للا صلى للا رسول يفعله

  ل  عاق  ل  ش  اب  رج  ل  إن  ك:    بك  ر  أب  و  ق  ال:    زي  د  ق  ال  .  عم  ر  رأى  ال  ذي  ذل  ك  ف  ورأي  ت  ،  ل  ذلك  ص  دري

  ل  و  ف  وللا.    فامجع  ه  الق  رآن  فتتب  ع  ،  وس  لم  علي  ه  للا  ص  لى  للا  لرس  ول  ال  وحي  تكت  ب  كن  ت  وق  د  ،  نتهم  ك

  مل  ش  يئا  تفعل  ون  كي  ف:  قل  ت.    الق  رآن  مج  ع  م  ن   ب  ه  أم  رن  ُم  ا  علي  أثقل  كان ما اْلبال من  جبل نقل كلفون

  ل  ه  ش  رح  لل  ذي  ص  دري  للا  ش  رح  ح  ّت  ي  راجعن  بك  ر  أب  و  ي  زل  فل  م  ،  خ  ي  وللا  ه  و:  ق  ال ؟ للا رسول يفعله

  ح  ّت  ،  الرج  ال  وص  دور  واللخ  اف  العسب  من   أمجعه  القرآن  فتتبعت  ،  عنهما  للا  رضي  وعمر بكر أب صدر

  م  ن   رس  ول  ج  اءكم  لق  د  { :    غ  يه  أح  د  م  ع  أج  دها  مل  ،  األنص  اري  خزَي  ة  أب  م  ع  التوب  ة  س  ورة  آخ  ر  وج  دت

 
586  
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  عن  د  ث  ،  للا  توف  اه  ح  ّت  بك  ر  أب  عن  د  الص  حف  فكان  ت  ،  براءة  خامتة  حّت{ .  عنتم ما عليه عزيز أنفسكم

 .  (588)(   .  عنه للا رضي عمر بنت  حفصة  عند ث  ، حياته  عمر

  القت  ل  إن:    فق  ال  أاتن  عم  ر  إن  :  بك  ر  أب  و  فق  ال  ،  عم  ر  وعن  ده  ،  اليمامة  أهل  مقتل  بكر  أبو  إيل  أرسل  - (

  الق  رآن  م  ن   كثي  فيذهب  ،  املواطن   ف  ِبلقراء  القتل  يستحر  أن  أخشى  وإن  ،  ِبلناس  اليمامة  يوم استحر قد

  يفعل   ه  مل  ش   يئا  أفع   ل  كي   ف:    لعم   ر  قل   ت  :  بك   ر  أب   و  ق   ال.    الق   رآن  َتم   ع  أن  ألرى  وإن  ،  َتمع   وه  أن  إل  ،

  للا  ش  رح  ح  ّت  في  ه  ي  راجعن  عم  ر  ي  زل  فل  م  ،  خ  ي  وللا  ه  و:    عم  ر  فق  ال  ؟  وس  لم  علي  ه  للا  ص  لى  للا  رس  ول

  بك  ر  أب  و  فقال  ،  يتكلم  ل  جالس  عنده  وعمر  ،  اثبت  بن   زيد  قال  ، عمر رأى الذي ورأيت ، صدري لذلك

  الق  رآن  فتتب  ع  ،  وس  لم  علي  ه  للا  ص  لى  للا  لرسول  الوحي  تكتب  كنت  ،  نتهمك  ول  عاقل  شاب  رجل  إنك :

:    قل  ت  .  الق  رآن  مج  ع  م  ن   ب  ه  أم  رن  ُم  ا  عل  ي  أثق  ل  ك  ان  م  ا  اْلب  ال  م  ن   جب  ل  نق  ل  كلف  ن  ل  و  ف  وللا  .  فامجع  ه

  أزل  فل  م  ،  خ  ي  وللا  ه  و  :  بك  ر  أب  و  فق  ال  ؟  وس  لم  علي  ه  للا  ص  لى  للا  رس  ول  يفعل  ه  مل  ش  يئا  تفع  َلن  كي  ف

  م  ن   أمجع  ه  الق  رآن  فتتبع  ت  فقم  ت  ،  وعم  ر  بك  ر  أب  ص  در  ل  ه  للا  ش  رح  لل  ذي  ص  دري  للا ش  رح ح  ّت أراجعه

  مل  األنص  اري  خزَي  ة  م  ع  آيت  ي  التوب  ة  س  ورة  م  ن   وج  دت  ح  ّت  ، الرج  ال وص  دور ، والعسب واألكتاف الرقاع

  إىل  . {  عل  يكم  ح  ريص  عن  تم  م  ا  علي  ه  عزي  ز  أنفس  كم  م  ن   رس  ول  ج  اءكم  لق  د: }    غ  يه  أح  د  م  ع  أج  دمها

  ،  للا  توف  اه  ح  ّت  عمر  عند  ث  ،  للا  توفاه  حّت  بكر  أب  عند  القرآن  فيها  مجع  اليت  الصحف وكانت.  آخرمها

 . (589)(   . عمر بنت  حفصة  عند ث

 :عثمان  خَلفة ف  القرآن نسخ
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ةَ   أنَ )  -   أه  لِ   م  عَ   وأذرَبيج  انَ   أرميِني  َةَ   ف  تحِ   ف  الش  امِ   أه  لَ   ي غ  ازي  وك  ان  ،  ع ثم  انَ   عل  ى  ق  ِدم  الَيم  انِ   ب  نَ   ح َذيف  َ

ةَ   ه  ذه  أدِركْ   ،  امل  ؤمنيَ   أميَ   َّي:    لع ثمانَ   ح َذيَفة    فقال  ،  القراءةِ   ف اختَلف هم ح َذيَفةَ  فأفزَع ، العراقِ    قب  لَ   األ م  َ

لي  أن:    حفص  ةَ   إىل  ع ثم  ان    فأرَسل.  والنصارى اليهودِ  اخِتَلفَ  ، الكتابِ  ف خَيَتِلفوا أن   ِبلص  ح فِ   إلين  ا  أرس  ِ

  ب  نَ   للاِ   وعب  دَ   ،  اثب  ت    ب  نَ   زي  دَ   ف  أَمر  ،  ع ثم  انَ   إىل  حفصة    ِبا  فأرَسَلتْ   ،  إليكِ   نَ ر د ها ث املصاحفِ  ف ننَسخ ها

خوها  ،  هش  ام    ب  نِ   اْل  ارثِ   ب  نَ   ال  رْحنِ   وعب  دَ   ،  الع  اصِ  ب  نَ  وس  عيدَ  ، الز َبيِ    ع ثم  ان    وق  ال  ،  املص  احفِ   ف  فنس  َ

  فإَن  ا  ،  ق  ريش    بلسانِ   فاكت بوه  القرآنِ   منَ   شيء    ف  اثبت    بن    وزيد   أنتم اختَ َلفت م إذا:  الثَلثةِ  الق َريِشييَ  للَرهطِ 

خوا  إذا  ح  ّت  ،  ففَعل  وا  ،  بلس  اهِنم  ن  َزل ل  ،  حفص  ةَ   إىل  الص  ح فَ   ع ثم  ان    ردَ   املص  احفِ   ف  الص  ح فَ   نس  َ   وأرس  َ

َرقَ   أن  مص  حف    أو  صحيفة    كل ِ   ف  القرآنِ   منَ   سواه  ِبا  وأَمر  ،  نَسخوا  ُما  ِبصحف    أ ف ق    كل ِ   إىل   (590)(   .ُي   

. 

ةَ   ف   تحَ   ِبغ   ازي  وك   ان  حذيف   ة    فج   اَءه)  -   أن  قب   ل  الن   اسَ   َأْدِركِ   امل   ؤمنيَ   أم   يَ   َّي:    ل   ه  فق   ال  وأذربيج   انَ   أرميني   َ

وا   ث  بك  ر    أِب   عن  د  اس  تقَرتْ   ق  د  األ َول    الص  حف    وكان  ت  ،  والنص  ارى  اليه  ود    اختلف  تِ   كم  ا  الق  رآنِ   ف  خيتلف   

ح فِ   إيلَ   أرس  لي  أن  حفص  ةَ   إىل  عثم   ان    فأرس  ل  ،  حفص  ةَ   عن   دَ   ث  عم  رَ   عن  د   ث  املص   احفِ   ف  ننس  ْخها  ِبلص    

  وعب  دِ   الع  اصِ   ب  نِ   وس  عيدِ   اثب  ت    ب  نِ   زي  دِ   إىل  عثم  ان    فأرس  ل  ،  ِب  ا  عثم  انَ   إىل  حفص  ة    فأرس  لتْ   ،  إلي  ك  نرد ه  ا

  ك  ل ِ   إىل  عثم  ان    فبع  ث  ،  املص  احفِ   ف  الص حف  انسخ وا  أنِ   الزبيِ   بنِ   للاِ   وعبدِ   هشام    بنِ   اْلارثِ   بنِ  الرْحنِ 

نَ }    يقرأه  ا  للاِ   رس  ولَ   أْس  ع  كن  ت    األح  زابِ   س  ورةِ   م  ن   آي  ةً   فق  دت  :    زي  د    وق  ال  ،  ِبص  حف    أ ف   ق   ْؤِمِنيَ   م  ِ   اْلم   

ال   َدق وا  رِج   َ ا  ص   َ د وا  م   َ هِ   للاَ   َعاه   َ ا{    َعَلي   ْ   ف  يومئ   ذ    ف   اختلفوا:    الزه   ري    ق   ال  ،  اثب   ت    ب   نِ   خزَي   ةَ   م   ع  فوج   دِت 
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ه  املص  احف    وك تب  تِ .    ق  ريش    بلغ  ةِ   ن  زل  القرآنَ   فإنَ   ِبلتاءِ   اكت بوه:  عثمان   فقال ، الَتابوه أو التابوتِ    ِب  ا  وَوج  َ

 . (591)( اآلفاقِ   إىل  عثمان  

َزلَ    الق  ومَ   وأم ا اآلن فتتنافس األقَلم واملطابع واألوراق ف طباعة القرآن .  والتنز ل املكان )كم  ا ف الق  ول ن   َ

ه  و أن املص  احف ال  يت طبع  ت ف عص  رن تع  د  ِبمللي  ارات .  والق  رآن تت  وافر نس  خه عل  ى  (  املن  ازلَ   َأحَله  م:  

را ، وبرتمج  ة مع  ان كلمات  ه ، إىل ك  ل  الل غ  ات.  يتن  افس ال  ِب    املواق  ع اإللكرتوني   ة مس  موعا ، ومق  روءا ، ومفس   

 ( .592كما ف اْلديث )  الفاجرِ  ِبلرجلِ   الدينَ  هذا ليؤيِ د   للاَ   وإنَ وحّت الفاجر ف خدمة القرآن ، 

بل   بريل،   بلغة  آَّيته   معان  ترمجة   وطباعة   الكرمي  القرآن  لطباعة   البشر  اّلل     سخ ر  لقد:  التنزيل اْلامس عشر  

 وف معظم الل غات اليت يتخاطب ِبا سكان الكرة األرضي ة. 

من قبيل التنز ل ، فإن ه ول شك  تنز ل    بريل  بلغة   آَّيته  معان   ترمجة  وطباعة  الكرمي  القرآن   طباعةعندما نعتِب  

البشر، ولقد ت  ِبرادة اّلل  ، بل وبتوفيقه   ليلية أجبدي، اخرتعها .   بفعل  نظام كتابة  بريل هي  إن طريقة 

الفرنسي لويس بريل، كي يستطيع املكفوفون القراءة، وذا جيعل اْلروف رموزاً ِبرزة على الورق ُما يسمح 

اللمس   (Louis Braille)  4  ِبلفرنسية و   ،   براي   لويس  أو   برايل  لويس     .ِبلقراءة عن طريق حاسة 

 
 صحيح :حكم احملدث ، 357 :الصفحة أو الرقم - العواصم من القواصم :املصدر - ابن العرب:احملدث : -الراوي  591
َم : ) شهْدان مع رسوِل ِ  صلَّى  ُ عليِ  وسلََّم خيرَب، فقال رسوُل ِ  صلَّى  ُ عليرِ  وسرلََّم لرجرل  مرن معر  يردَّع  اإلسرال)  592

ُ ، فجراء رجرلي مرن أصرحاِب النريبِّ   هرا من أهِل الناِر ( . فلما حضر القتاُل قاتَل الرجُل من أشدِّ القتاِل، وكثررت بر  اجلرراُح فأثبتترْ
قترراِل، صررلَّى  ُ عليررِ  وسررلََّم فقررال : اي رسرروَل ِ ، أرأيررت الررري حترردَّثَت أنررُ  مررن أهررِل النرراِر، قررد قاتررَل يف سرربيِل ِ  مررن أشرردِّ ال

بينمرا هرو علرى فكثرْت ب  اجلراُح، فقال النيبُّ صلَّى  ُ عليِ  وسلََّم : ) أما إنرَُّ  مرن أهرِل النراِر ( . فكراه بعرُض املسرلمنَي يرراتُب، ف
 ذلك إذ وجَد الرجُل أَلَ اجلراِح، فأهوى بيدِ  إىل كنانتِ  فرانتوع منهرا سرهموا فرانتحر هبرا، فاشرتدَّ رجرالي مرن املسرلمنَي إىل رسروِل  ِ 

صلَّى  ُ عليِ  وسلََّم  صلَّى  ُ عليِ  وسلََّم فقالوا : اي رسوَل ِ  صدَّق  ُ حديَثك، قد انتحر فالني فقتل نفَس ، فقال رسوُل  ِ 
ُد هررررررا الرررررديَن : ) اي برررررالُل، قرررررْم فرررررأذِّن :   أبرررررو هريررررررة الرررررراوي:( ) الف     اجرِ  ِبلرج     لِ ال يررررردخُل اجلنرررررَة إال مررررر مني، وإنَّ َ  لي يرررررِّ

 .(]صحيح[حكم احملدث: ، 6606الصفحة أو الرقم: -صحيح البخارياملصدر: -البخاري احملدث:



 444 

ُمرتع  1852  يناير     6-  1809يناير هو   يستخدمه   عاملي  وقراءة  كتابة  نظام  وهو  ،بريل  كتابة  ( 

 بسبب  ِبلعمى  أصيب  نفسه   برايل.   البصر  ف   حاد   ضعف   من  يعانون  الذين   أو  املكفوفون،   األشخاص

 على   األصابع بتمرير  ت قرأ إذ بريل؛  كتابة نظام ِببتكاره ثورة  وأحدث إصابته  على تفوقا  أظهر لكنه  حادث،

 اللغات  كل   ف   تقريبا  النظام  هذا  تبن  ت   وقد  ،(  نتوءات   ست   إىل  واحد   من )  ِبرزة   بنتوءات   مكتوبة  حروف

 ( : 593املعروفة ) 

إن اخرتاع كتابة للمكفوفي ق  د أكم  ل ال  نقص ال  ذي ك  ان يعاني  ه نظ  امهم التعليم  ي، ِبن ص  اروا ق  ادرين عل  ى  

 .القراءة والكتابة كغيهم من األشخاص العاديي وإن اختلفت الطريقة 

 الشريفي   اْلرمي  خادم  مطابع  مع   ِبلتعاون  للمكفوفي  برايل  مصحف  وتوزيع  تطوير  دراسة"  إبصار"  تتبن

 ِبعد ل   يطبع  وحالي ا  ،  مرحلة  لكل  نسخة  1500  هي  للمطبعة   الستيعابية   الطاقة.   الكرمي  القرآن   لطباعة

 بريل   بطريقة  الكرمي  القرآن  معان  لرتمجة  طباعة  وهناك.   سنوَّي    مراحل  سبع

(http://sss889ss.net/vb/showthread.php?p=16393.) 

.  الس   ؤال ه   و : ه   ل للمكف   وف ال   ذي يق   رأ    وهن   ا لفت   ة وس   ؤال  لطي   ف م   ن ش   أنه توض   يح أص   ل ك   َلم اّلل 

د  رس   ولنا  عل   ى  املن   ز ل  ّلل  ا  ك   َلم  علي   ه  م   ا  ه   و  الش   كل  ه   ذا  أنَ   ي   زعم  أن  للمكف   وفي  براي   ل  مص   حف   ،  ُمم    

  ول  يس  البش  ر،  ك  َلم  ج  نس  م  ن   ليس  أصله  ف  اّلل    كَلم  فإن    وِبلتايل.   ِبلنفي  قطعا  اْلواب   العربي ة؟ وِبلل غة

  وك  ذلك.   إل  يهم  س  ينزل    ال  ذي  والق  وم  الر س  ول  بلغ  ة  اّلل    ب  ه  ي  تكل م  أن  التن  ز لت  وم  ن .  البش  ر  لغ  ات  م  ن   ِبي  

 
593  
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%
D8%B1%D9%8A%D9%84 

http://sss889ss.net/vb/showthread.php?p=16393
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  م  ن   وذل  ك  الع  رب،  بلغ  ة  اثني  ة  م  ر ة  احملف  وظ  الل  وح  ف  يكتب  ه  أن  القل  م  وأم  ر  ، الع  رب بلغة للا به تكل م القرآن

 . العرب ِبللسان  ُممد  رسولنا  على  جِبيل بواسطة ينزله أن قبل

 وهذا    بل وقد طبعت ترمجة معان آَّيت القرآن ف معظم الل غات اليت يتخاطب ِبا سكان الكرة األرضي ة. 

 وهذا.   عربي ة  غي   بلغة  وجوهها  إحدى   على   لتفهم  القرآن   آَّيت   معان   تيسي  ُماولة   هدفه   بشري   إنزال  

 ُم ا  ،  العلمي ة   أو  الكوني ة  اآلَّيت  بعض  فهم  ف  أخطاء  وجود  رغم  األم ة   علماء  من  أحد    يستنكره  مل  اإلنزال

 .الرتمجات  هذه  ف خلل  ف   تسب ب

وعلى  عربي اً  نزل  القرءان  أن   نعلم  بينما  العربي ة.   الل غة  الس ور فقط نصف حروف  فواتح  تشك ل حروف 

سبعة أحرف؛ تيسيًا وتفصيَل وبيانً.  ول تتحق ق اإلِبنة بنصف حروف الل غة ؛ وإَن ا جبميع حروف الل غة 

 لَْيسَ اّلل  )وهو صفة من صفاته( ف أصله  العربي ة.  وِبلتايل فإن  حروف فواتح الس ور تشي إىل أن  كَلم  

.  وهنا لفتة من شأهنا بيان أن  اّلل  العليم اْلكيم الرحيم الل طيف تكر م ِبنزال كَلمه عن أصله َشْيء    َكِمْثِلهِ 

ن(.  ( إىل مرتبة كَلمه بلغة العرب الذين نزل فيهم القرآن ؛ لكي يتحق ق مراد اّلل  )البياَشْيء    َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )

 ي نزل للا  وحَيه على رسله بلغة القوم حّت يعقلوا اْلطاب. 

 عنها املنهي   التنزلت ببعض للسفهاء  ْسحت  اإلبتَلء  ف  وحكمته  اّلل    مشيئة

 حناجَرهم   جياوز   ل القرآنَ   يقرأون  األحَلمِ   س فهاء    :التنزيل السادس عشر  

َزلَ و .     ه  بط ، احن  در:  أس  فل إىل عل  و م  ن  نزل اَعةِ   َث  ََنَ   ن   َ نْ   َخف  َضَ :    الِبض  َ ا  م  ِ َزلَ و    .  ََثَِنه  َ َقطَ :    اْلَمط َ ر    ن   َ   .  س  َ

َزلَ و .    ِاحن  ََْدرَ :    اْْلَب َ لِ   َأْعَلى ِمنْ  نَ َزلَ و  َبطَ :    ن    ز ولً   ن   َ و  م  ن   ه  َ ْفل  ِإىل  ع ل  ْ   م  ن   الق  رآن  إن  زال  املع  ن  ه  ذا  وف.     س   

رون  املَلئك  ة    إل  احملفوظ  اللوح  ف  القرآنَ   لَيس  .   األرضي  العامل  إىل( امللكوت عامل من ) احملفوظ الل وح   املطه   
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َزلَ ):  الكرَي  ة  اآلي  ة  املعن  هذا  وف(.   79 الواقعة( )اْلم َطَهر ونَ  ِإَل  ََيَس ه   َل : ) ي    ال  ر وح    ب ِ هِ   ن   َ   الش  عراء( )  اأْلَم  ِ

ه  ،(  األطه  ار  الص  حابة  أمث  ال  م  ن )  الِب   فيمس ه األرضي عاملنا ف وأم ا( .  193 ا  ب  ل.   الف  اجر  وَيس      ق  د  لر ِب  َ

 -: الباب  هذا ف  األحاديث  ومن .   سلول بن   أب بن   عبدللا لوائه  ورافع الن فاق  زعيم    بعَضه مس  

ة    ال  يَمنِ   م  نَ   وس  َلم  علي  ه  للا    ص  َلى  للاِ   رس  ولِ   إىل  عن  ه  للا    رض  ي  طال  ب    أب  ب  ن    عل  ي    )بع  َث  -   أدمي    ف  بذهبي  َ

ر    أربعةِ   بي  فقَسمها:    قال  ،  تراِِبا  من  حت ََصلْ  مل ، َمقروظ     وزي  دِ   ،  ح  ابس    ب  نِ   وأق  رَعَ   ،  ب  در    ب  نِ   ع َيين َ ةَ   ب  ي:    نف  َ

ة    إم  ا:    والراب  ع    ،  اْلي  لِ    م  ن   ِب  ذا  أح  ق    حن  ن   كن  ا:    أص  حابِه  م  ن   رج  ل    فق  ال  ،  الط َفي  لِ   ب  ن    ع  امر    وإم  ا  ،  َعلَقم  َ

ن   أمي    وأن  ََتَمنوَنن  أل: )    فقال  وسَلم  عليه  للا    صَلى النيبَ  ذلك فبَلغ:  قال ، هؤلءِ    أيتي  ن  ،  الس  ماءِ   ف  م  َ

  ك  ث    ،  اْلبه  ةِ   نش  ز    ،  ال  َوجنَتيِ   م ش  ِرف    ،  العين  يِ   غ  ائر    رج  ل    فق  ام:    ق  ال( .    ومس  اءً   ص  باًحا  الس  ماءِ   خ  ِب  

  أه  لِ   أح  قَ   لست    أوَ   ،  َويَلك: )    قال  ،  للاَ   اتقِ   للاِ   رسولَ   َّي:    فقال  ،  اإلزارِ  م َشَمر   ، الرأسِ  ُملوق   ، اللحيةِ 

ه  أضِرب    أل  ،  للاِ   رسولَ   َّي:    الوليدِ   بن    خالد    قال.    الرجل    وىَل   ث:   قال( .  للاَ  يَتِقيَ  أن األرضِ    ق  ال  ؟  ع ن  ق  َ

  رس  ول    ق  ال  ،  قلب ِ ه  ف  ل  يس  م  ا  بلس  انِه  يق  ول    م ص  ل     م  ن   وك  م:    خالد    فقال( .    ي صلِ ي  يكونَ   أن  لعَله  ، ل: ) 

  وه  و  إلي  ه  نظ َ ر  ث:    قال( .    بطوهَنم  أش قَ   ول  الناسِ   قلوبَ   أ نَ قِ بَ   أن  أوَمرْ   مل  إن: )    وسَلم  عليه  للا   صَلى للاِ 

ف    ر ج    إن  ه: )  فق  ال  ،  م ق  َ ئِ   م  ن   خي  َ ا  للاِ   كت  ابَ   يَتل  ونَ   ق  وم    ه  ذا  ِضئض  ِ اِوز    ل  ،  َرْطب  ً   م  نَ   ََير ق  ونَ   ،  حن  اجَرهم  جي   

 (.594( ) َثودَ  قتلَ   أل قَ تِ َلَنهم أدرَكت هم لئن   - قال وأظن ه  -  الَرِمَيةِ   منَ   السهم   ََير ق   كما الدينِ 

.    وس   َلمَ   علي   ه  للا    ص   َلى  للاِ   رس   ولِ   إىل  ،  تربِته   ا  ف  بَذهب   ة    ،  ِبل   يمنِ   وه   و  ،  عن   ه  للا    رض   ي  عل   ي    )بع   ث  -

ر    أربع   ةِ   ب   ي  وس   َلمَ   علي   ه  للا    ص   َلى  للاِ   رس   ول    فقس   مها   ب   در    ب   نِ   وع يين   ةَ   ،  اْلنظل   ي ِ   ح   ابس    ب   نِ   األق   رعِ :    نف   َ
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:    ق  ال.    نبه  انَ   ب  ن  أح  د    ث  ،  الطائي     اْليِ   وزيد    ،  كَلب   بن أحد   ث ، العامري ِ  ِعَلثةَ  بنِ  وعلقمةَ  ، الَفَزاري ِ 

  إَن  ا  إن: "    وس  َلمَ   علي  ه  للا    ص  َلى  للاِ   رس  ول    فق  ال  ؟  وت  دع نا  جن  د    ص  ناديدَ   أ ت عط  ي:    فق  الوا.    ق  ريش    فغض  َبت

ث    رج  ل    فج  اء"    ألَتلََفه  م  ذل  ك  فعل  ت   يِ   غ  ائر  .    ال  وجنَ َتيِ   م ش  رف  .    الِ لحي  ةِ   ك  َ   ُمل  وق    اْلب  يِ   نت  ئ  .    العين  َ

قِ :    فق   ال.    ال   رأسِ  عِ   فم   ن : "    وس   َلمَ   علي   ه  للا    ص   َلى  للاِ   رس   ول    فق   ال:    ق   ال!    ُمم   د    َّي.    للاَ   ات   َ   إن  للاَ   ي ط   ِ

  قتل  ِه  ف  الق  ومِ   م  ن   رج  ل    فاس  تأذن.    الرج  ل    أدب  ر  ث:    ق  ال"    ؟  َتَمنون ول األرضِ  أهلِ  على أأيَمن ن!  عصيت ه

ن   إنَ : "    وس  َلمَ   علي  ه  للا    ص  َلى  للاِ   رس  ول    فق  ال(    الولي  دِ   بن    خالد   أنه يرون. )  ئْ   م  ِ ا  ه  ذا  ِضئض  ِ   يق  رأون  قوم  ً

  َي  ر ق  كم  ا  اإلس  َلم  م  ن   َير ق  ون.    األواثنِ   أه  لَ   وي  دعون.    اإلس  َلمِ   أه  لَ   يقتل  ون.    حن  اجَرهم  جي  اوز    ل  الق  رآنَ 

 (.595( ). " عاد   قتلَ   ألقتلَنهم أدركت هم لئن .    الَرمَيةِ   من   الَسهم  

  عب  د    ح  َدثَنا:    نص  ر    ب  ن    إس  حق    وح  َدَثن.    أربع  ة    ب  ي فقَسمها بذهبية   وسَلم عليه للا   صَلى النيب ِ  إىل )ب عث -

، أب ابنِ  عن  أبيه، عن  س فيان ، أخَِبَن:  الرزَاقِ    ال  يَمِن،  ف  وه  و  عل  ي ،  بَعث:    قال  اْل ْدِري ِ   سعيد    أب  عن  ن عم 

مها  ت ربَِته   ا،  ف  بذهبي   ة    وس   َلم  علي   ه  للا    ص   َلى  الن   يب ِ   إىل ،  ح   ابس    ب   نِ   األق   رَعِ   ب   يَ   فقس   َ   ب   ن  أح   دِ   ث  اْلَنظَل   يِ 

، اِشع  َنةَ  وبيَ  جم  زاِريِ ،  ب  در    ب  نِ  ع يَ ي ْ ةَ   وب  يَ   الف  َ ،  ب  ن  أح  دِ   ث  الع  اِمِريِ ،  ع َلث َ ةَ   ب  نِ   َعلَقم  َ   اْلي  لِ   زي  دِ   وب  ي  ك  َِلب 

، َريش    فتغَيظ َ تْ  نَبه  اَن، ب  ن أح  دِ  ث الطائيِ  ناديدَ   ي عطي  ه:    فق  الوا  واألنص  ار ،  ق     : )    ق  ال  وي  َدع نا،  جن  د    أه  لِ   ص  َ

  فق  ال  ال  رأِس،  َُمل  وق    ال  َوجنَتِي،  م ش  ِرف    اللحي  ِة،  َكث    اْلَبِي،  نِتئ   العيَنِي، غائِر   رجل   فأقَبل( .  أََتَلَف هم إَنا

ن : )    وس   َلم  علي   ه  للا    ص   َلى  الن   يب    فق   ال  للَا،  ات   قِ   ُمم   د    َّي:   يت ه،  إذا  للاَ   ي طي   ع    فم   َ   أه   لِ   عل   ى  في   أَمن ن  عص   َ

  علي  ه  للا    ص  َلى  الن  يب    فمَنع  ه  -  الولي  دِ   ب  نَ   خال  دَ   أ راه  -  قتل  َه  الق  ومِ   م  نَ   رج  ل    فس  َأل( .    َتَمن  ون  ول  األرِض،
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ئِ   م  ن   إنَ : )    وس  َلم  علي  ه  للا    ص  َلى  الن  يب    ق  ال  وىَل   فلم  ا  وس  َلم، ا  ه  ذا  ِضئض  ِ اوز    ل  الق  رآَن،  يَق  َرؤونَ   قوم  ً   جي   

روقَ   اإلس  َلمِ   م  نَ   ََير ق  ونَ   َحن  اِجَرهم،   ل  ئنْ   األواثِن،  أه  لَ   وي َ َدعونَ   اإلس  َلمِ   أه  لَ   يَقت ل  ونَ   ،الَرِمي  َةِ   م  نَ   الس  همِ   م   

 (.596( )  عاد    قتلَ   أل قَ تِ َلَنهم أدرَكت هم

رَ   ف  ألن  ،  وس  َلمَ   علي  ه  للا    صَلى  للاِ   رسولِ  عن  حَدثت كم إذا) -   علي  ه  أق  ولَ   أن  م  ن   إيلَ   أح  ب    الس  ماءِ   م  ن   َأخ  ِ

لْ   مل  م  ا   وس  َلمَ   علي  ه  للا    ص  َلى  للاِ   رس  ولَ   ْسع  ت  .    َخدع  ة    اْل  ربَ   ف  إنَ   وبي  نكم  بي  ن  فيم  ا  ح  َدثت كم  وإذا.    يق   

فهاء    ،  األس  نانِ   أح  داث    ق  وم    الزم  انِ   آخ  رِ   ف  س  يخرج  : "    يق  ول .    الِبي َ ةِ   ق  ولِ   خ  يِ   م  ن   يقول  ون  ،  األح  َلمِ   س   

ينِ   من   َير قون.   حناجَرهم جياوز   ل القرآنَ  يقرأون .    ف  اقت لوهم  لقيت م  وه  ف  إذا  .  الَرمَيةِ   من   الَسهم    َيرق    كما  الدِ 

  م  ن   َير ق  ون"    في  ه  ول  يس.    اإلس  نادِ   ِب  ذا:    رواي  ة    وف" .    القيام  ةِ   ي  ومَ   للاِ   عن  د  ق  تلهم  مل  ن   أج  ًرا  ق  تِلهم  ف  ف  إنَ 

ينِ   . (597)( " .  الَرِمَيةِ   من   الَسهم   َير ق   كما الدِ 

اوز    ل  الق  رآنَ   يق  رأونَ   األح  َلمِ   س  فهاء    األس  نانِ   أحداث    قوم   الزمانِ  آخرِ  ف خيرج  ) - َراِقيَ ه مْ   جي      م  ن   يقول  ونَ   ت   َ

ينِ  من   َيرقونَ  ،  الِبيَةِ  خيِ  قولِ   .  (598)(  الَرِمَيةِ  من  السهم   ََير ق   كما الدِ 

 للا   رضي  علي   فقال.  اْلوارجِ   إىل  ساروا  الذين .   عنه  للا    رضي  علي     مع  كانوا الذين  اْليشِ   ف   كان   أنه)  -

 .  القرآنَ   يقرأون  أ َميت  من  قوم    خيرج"    يقول  وسَلمَ   عليه   للا    صَلى   للاِ   رسولَ   ْسعت    إن!    الناس    أيها:    عنه 

.   بشيء    صياِمهم   إىل  صيام كم   ول .    بشيء    صَلِِتم   إىل   صَلت كم   ول .    بشيء    قراءِِتم   إىل   قراءت كم  ليس
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م  َتاوز    ل .    عليهم   وهو  هلم  أنه   ُيسبون  .  القرآنَ   يقرأون  َير ق    كما  اإلسَلمِ   من  َير قون.    تراقيهم  صَلِت 

 وسَلمَ  عليه   للا   صَلى   نبيِ هم  لسانِ  على   هلم  ق ِضيَ   ما  ،  يصيبوهنم  الذي  اْليش   يعلم   لو" .  الَرمَيةِ  من الَسهم  

 حَلَمةِ   مثل    عضد ه   رأسِ   على.    ذراع    له   وليس  ،  َعض د    له   رجًَل   فيهم  أنَ   ذلك  وآية  .    العملِ   عن   لَتكلوا  ،

 ذراريكم   ف   خيلفوَنكم   هؤلء  وترتكون   الشامِ   وأهلِ   معاويةَ   إىل  فتذهبون .    بِيض    شعرات    عليه.    الَثديِ 

 َسرحِ   ف   وأغاروا.    اْلرامَ   الَدمَ   سَفكوا  قد   فإهنم.    القومِ   هؤلءِ   يكونوا   أن  أَلرجو  إن !    وللاِ !    وأمواِلكم

 على   مَرْرن:    قال  حّت.    منزًل   وهب    بن    زيد    فنَزلن:    كهيل    بن    سلمة    قال.    للاِ   اسمِ   على   فسيوا.    الناسِ 

 وس ل وا.    الرِ ماحَ   ألق وا:    هلم   فقال .    الراسيب    وهب    بن    للاِ   عبد    يومئذ    اْلوارجِ   وعلى   التَ َقْينا  فلما .    قنطرة  

.   برماِحهم   فوَحشوا  فرجعوا .    َحروراءَ   يومَ   نشدوكم  كما  ي ناشدوكم  أن  أخاف  فإن  جفوهِنا  من   سيوَفكم 

 الناسِ   من  أ صيب  وما .    بعض    على   بعض هم  وق ِتل:    قال.    برماِحهم  الناس    وشجرهم .    السيوفَ   وسل وا

 علي    فقام.    جِيدوه  فلم   فالتَمسوه.    امل خَدجَ   فيهم  التِمسوا:    عنه  للا    رضي  علي    فقال.  رجَلنِ   إل  يومئذ  

 األرضَ   يلي   ُما  فوجدوه.    أخِ روهم :    قال.    بعض    على   بعض هم   ق ِتل   قد   نًسا  أتى  حّت   بنفسه  عنه  للا    رضي

!   املؤمني  أميَ   َّي :    فقال .    الَسلمان    ع بيدة    إليه   فقام:    قال .    رسول ه   وبَلغ .    للا    صدق :    قال  ث .    فكَِب .  

 وللاِ .    إي :    فقال   ؟   وسَلمَ   عليه   للا    صَلى   للا  رسولِ   من  اْلديثَ   هذا  لسمعتَ !    هو   إل   إله  ل   الذي   أهللِ 

 .  (599) (  . له   ُيِلف    وهو.    ثَلاثً   استحلَفه   حّت !   هو  إل  إله   ل  الذي

م    وس  لم  علي  ه  للا  ص  لى  الن  يب    بين  ا)  - ًما،  ي  وم    ذات  يَ ْقس  ِ َرةِ   ذو  فق  ال  ِقس  ْ   َّي:  مت  يم  ب  ن  م  ن   رج  ل    ،  اْل َوْيص  َ

ه،  فألض  ربْ   يل  ائ  ذن:  عم  ر    فق  ال.  أع  دلْ   مل  إذا  يع  دل   م  ن  ويل  ك،: قال اعدْل، للاِ  رسولَ    إن  ل،:  ق  ال  عن  ق  َ
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ر   أصحاًِب، له   م  ن   الس  هم  كم  روقِ   ال  دينِ   م  ن   َيرق  ون  ص  ياِمهم،  م  ع  وص  ياَمه  ص  َلِِتم،  م  ع  ص  َلتَه  أح  د كم  َُيْق  ِ

يِ ه  إىل  ينظ  ر    ث  ش  يء ،  في  ه  يوج  د    ف  َل  رص  اِفه  إىل  ينظ  ر    ث  شيء ،  فيه  يوجد    فَل  نصِله  إىل  ينظر   ،الَرميةِ    ف  َل  نض  ِ

  م  ن   فرق  ة    ح  يِ   عل  ى  خيرج  ون  وال  دَم،  الف  ْرثَ   س  بق   ش  يء ،  في  ه  يوج  د    ف  َل  ق  ذِذه  إىل  ينظ  ر    ث  ش  يء ،  في  ه  يوج  د  

  م  ن   لس  معت ه  أش  هد  :  س  عيد    أب  و  ق  ال.  تَدْرَدر    البْضِعةِ   مثل    أو  املرأِة،  ثديِ   مثل    يديه إحدى رجل   آيت هم الناِس،

  النع  تِ   عل  ى  ب  ه  ف  أت  القتل  ى  ف  ف  الت ِمسَ   ق  اتَلهم،  حي  علي     مع  كنت    أن  وأشهد   وسلم، عليه للا صلى النيب ِ 

 . (600)(  .وسلم  عليه للا صلى النيب    نعتَ  الذي

نْ   وْيل   كَ )  - ِدل    فم   َ ِدلْ   ملْ   إذا  يَ ع   ْ   جي   اوز    ل  الق   رآنَ   يق   رؤونَ   ل   ه    أص   حاب    ف  أوْ   ل   ه    أص   حاب    م   ع  ه   ذا  إنَ   َأع   ْ

ينِ   ِمنَ   ََيْر ق ونَ   ،  تراِقيَ ه مْ   . (601)( الَرِمَيةِ   ِمنَ   السهم    َيرق   كما  الدِ 

ا  إنَ )  - َللةِ   عل  يهم  ويش  هدونَ   أم  رائِهم  عل  ى  يطعن  ونَ   نس  ً   والن  َاسِ   واملَلِئك  ةِ   اّللَِ   لعن  ة    أولئ  ِكَ   عل  ى  ق  ال  ِبلض  َ

ة    أو  َذه  ب    م  ن   بس  قاية    -  وس  َلمَ  آل ِ هِ  وعلى عليهِ  اّلَل   صَلى - اّللَِ  رسول   أ تَ  أمجعي م ها  فجع  لَ   فض  َ   ب  يَ   يقس  ِ 

د    َّي  فق  ال  البادي  ةِ   َأه  لِ   م  ن   رج  ل    فق  امَ   أص  حابِه   فم  ن   ويل  َكَ   ق  ال  تع  ِدلْ   فل  م  ِبلع  دلِ   أم  َركَ   اّلَل    ك  انَ   ل  ئنْ   ُمم  َ

  ه  ذا  أش  باهَ   أم  َيت  ف  إنَ   -  وس  َلمَ   آل ِ هِ   وعل  ى  علي  هِ   اّلَل    ص  َلى  -  اّللَِ   رس  ول    ق  ال  أدب  رَ   فلَما بعدي عليك يعدل  

 . (602)( ثَلاثً  ذِلك  قال  فاقت لوهم  خرجوا  إن ثَ   فاقت لوهم خرجوا  فإن تراقَيهم جياوز   ل  القرآنَ   يقرءونَ 
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  أدري  ل:    ق  ال  ؟  وس  َلمَ   علي  هِ   للا    ص  َلى  الن  يبَ   أْسعتَ :    اْلروريةِ   عنِ   فسأله    اْل درَي، سعيد   أِب أتيا أهنما) -

رون  ق  وم    -  منه  ا  يقلْ   ومل  -  األمةِ   هذه  ف  خيرج  : )    يقول وسَلمَ  عليهِ  للا   صَلى النيبَ  ْسعت   ؟ اْلرورية   ما   حتق  ِ

ينِ   م  ن   َير ق  ون  حن  اجَرهم، أو حل   وَقهم، لجي  اوز   الق  رآنَ  يق  رؤون ص  َلِِتم، م  ع صَلَتكم   م  ن   الس  همِ   م   روقَ   ال  دِ 

(  ش  يء    ال  دمِ   م  ن   ِب  ا  عل  ق   ه  ل  الفوق  ِة،  ف  فيتم  ارى  رص  افِه،  إىل  نص  ِلِه،  إىل  س  هِمه،  إىل  الرام  ي  فينظ  ر  الَرمي  ِة،

(603) . 

ه    أل)  - يت  م   ن   س   يخر ج    إن   َ َداء    أش   َداء    أق   وام    أم   َ   ف   إذا  أل  ت   راقَيهم  جي   اِوز    ل  ،  ِبلق   رآنِ   ألس   نت هم  َذليق   ة    أح   ِ

 . (604)( قاتِل هم  فاملأجور    فأنيموهم  رأيت م وهم  إذا  ثَ   فأَنيموهم  رأيت موهم

يماه م  ،  ت  راِقيهم  جي  اوز    ل  الق  رآنَ   يق  رؤن  ق  وم    م  نهم  خي  رج  ،  وف رق  ة    اخ  تَلف    أم  يت  ف  يك  ون)  -   الَتحلي  ق    س  ِ

 .  (605)( القصيِ  الَشعرِ  استئصالَ  يعن:  الَتسبيت  .  فأَنِيموهم  رأيت موهم  فإذا ، والَتسبيت  

ن   س  يخرج  )  - يت  م  ِ   ي  ؤَجر    فإن َ ه    ف  اقت لوهم  لقيت م  وهم  ف  إذا.    ت  راقَيهم  جي  اِوز    ل  ِبلق  رآنِ   ألس  نت هم  َذلِق  ة    نس    أم  َ

 . (606)( قاتل ه م

نْ   س   يخر ج  )  - يِت   م   ِ ة    نس    أم   َ نَ ت هم  َذلِق   َ اِوز    َل   ِبلق   رآنِ   أْلس   ِ َراِقَيهم  جي     ه  ف   اقتلوهم  لِقيت م   وهم  ف   إذا  ت    َ   ي   ْؤَجر    فِإن   َ

 . (607)( قاتِل هم
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يت  ف  س   يكون  )  - ة    اخ   تَلف    أ م   َ نونَ   ق   وم    ،  وف  ْرق   َ يئونَ   ،  الِقي   لَ   ُي ْس   ِ لَ   وي س   ِ رؤونَ   ،  الِفع   ْ اِوز    ل  الق   رآنَ   يق   ْ   جي    

نَ   ََيْر ق  ونَ   ،  ت  راِقَيهم ينِ   م  ِ روقَ   ال  دِ  همِ   م    نَ   الس  َ َرار    ه  م  ،  ف وق  ِهِ   عل  َى  يَ ْرت َ دَ   ح  ّت  يَ ْرِجع  ونَ   َل   ،  الَرِمي َ ةِ   م  ِ قِ   ش  ِ   اْلل  ْ

ةِ  نْ   ط   وَب   ،  واْلِليق  َ نْ   ،  ش  يء    ِف   من  ه  وليس  وا  للاِ   كت  ابِ   إىل  ي   ْدَعْونَ   ،  وقَتل  وه    ق  تَ َلهم  ِلم  َ   َأْوىَل   ك  ان  ق  اتَ َلهم  م  َ

 .  (608)(  التحليق    سيماهم  ،  منهم ِبهللِ 

ا أ َميِت  ِمن  بَعدي إنَ ) - رآنَ   يَق  َرؤون قوم  ً اِوز    ل  ،  الق    م  جي    ينِ   م  ن   ََير ق  ونَ   ،  َحَلِقَمه    هم    َي  ر ق    كم  ا  ال  دِ    م  ن   الس  َ

 .  (609)(  اْلليَقةِ  و  اْللقِ   شر   ، إليه يَعودون  ل ثَ  ، الَرِمَيةِ 

ع  تَ   ه  ل)  - ؤلءِ   ي َ ذكر    للاِ   رس  ولَ   ْسَِ وَ   وَأش  ارَ   ،  َْسعت   ه    ق  ال  ؟  اْل  وارِجَ   ه  َ ر ج    و  املَش  ِرقِ   حن  َ   يَق  رؤ ونَ   ق َ وم    ِمن  ه    خي  َ

ينِ   من  ََير ق ونَ   تراِقيَ ه مْ  يَعد و ل ِِبلسنِتِهمْ   الق رآنَ   .  (610)(  الَرِمَيةِ   من   الَسهم   ََيرق   َكما الدِ 

 . (611)(  الَرِمَيةِ  من  الَسهم   َيرق   كما اإلسَلمِ   من  َير قونَ  ، تراقيهم جياِوز   ل  ،  القرآنَ   يقرؤون قوًما  إنَ ) -

  الَتحلي  ق    س  يماهم    حل  وَقهم  أو  تراقَيهم  جياوز    ل  القرآنَ   يقرءونَ   األَمةِ  هِذه ف أو الَزمانِ  آخرِ  ف قوم   خيرج  ) -

 . (612)(  فاقتلوهم  لقيت موهم  إذا  أو  رأيت موهم  إذا
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يماهم    ،  حل  وَقهم  أو  ت  راقَيهم  جي  اِوز    ل  الق  رآنَ   يق  َرءونَ   -  األَمةِ   هِذه  ف أو - الَزمانِ  آخرِ  ف قوم   خير ج  ) -   س  ِ

 . (613)(  فاقت لوهم  لقيت موهم  إذا  أو  رأيت موهم  إذا ،  الَتحليق  

دث ن  يل  ص  احب    ك  ان)  - ِنهم  اْل  وارجِ   ش  أنِ   ع  ن   ُي    رائِِهم  عل  ى  وطَع  ْ ت    أ م  َ   عم  ر و  ب  نَ   للاِ   عب  دَ   فَلِقي  ت    فَحَجج  ْ

ا  عن  َدك  للا    جع  ل  وق  د  للاِ   رس  ولِ   أص  حابِ   بقي  ةِ   م  ن   أن  ت  ل  ه  فقل  ت   راقِ   ِب  ذا  وأنس    علم  ً   عل  ى  َيْطَعن  ون  الع  ِ

  للاِ   رس  ول    أ ت ِ ىَ   أمجعيَ   والناسِ   واملَلئكةِ   للاِ   لعنة    عليهم  أولئك:    يل  فقال  ِبلضَللةِ   عليهم  وَيشهدون أ مرائِهم

م ها  فجع  ل  وفض  ة    ذه  ب    م  ن   بَقِلي  د   د  :    فق  ال  البادي  ةِ   أه  لِ   م  ن   رج  ل    فق  ام  أص  حابِه  ب  ي  يَ ْقس  ِ   ل َ ِئنْ   وللا  َّيُم َم  َ

  فق  ال  ر َوي ْ ًدا  ر د وه    ق  ال  َوىَل   فلم  ا  بع  دي  علي  ه  يَ ْعِدل    من   وُْيَكَ :    فقال تَ ْعِدلَ  أن أراك فما تَ ْعِدلَ  أن للا   أمرك

اوز    ل  القرآنَ  يقرؤون هلذا  أًخا  أميت ف إن  النيب    .  (614)( ثَلاثً   فاقتلوهم  خرجوا كلما  تراقَيهم جي 

ث ن  يل  ص   احب    ق   الَ )  - دِ  ن   ُي     ى  وطَع   ِنِهم  اْل   وارِج،  ش   أنِ   ع   َ ،  أم   رائِِهم،  عل   َ   ب   نَ   اّللَِ   عب   دَ   فَلقي   ت    فَحَجج   ت 

ه    فق ل  ت    َعم  ر و، ن   أن  تَ :  ل  َ هِ   وعل  ى  علي  هِ   اّللَ   ص  َلى  اّللَِ   رس  ولِ   أص  حابِ   م  ِ   عن  َدكَ   اّلَل    جع  لَ   وق  د  وس  َلَم،  آل  ِ

َللةِ   عل  يهم  ويش  َهدونَ   أم  رائِِهم،  عل  ى  يطَعن  ونَ  الع  راقِ  ِب  َِذا وأ نس   علًما،   لَعن  ة    عل  يِهم  أولئ ِ كَ :  يل  فق  الَ .  ِبلض  َ

ب    م  ن   بَقلي  د    وس  َلمَ   آل ِ هِ   وعلى  عليهِ   اّللَ  صَلى اّللَِ  رسول   أ ِتَ  أمجعيَ  والَناسِ  واملَلِئَكةِ  اّللَِ  ة ،  َذه  َ   فجع  لَ   وفض  َ

د ،  َّي:  فق  الَ  البادي  ةِ  َأْهلِ  من  رجل   فقامَ  أصحابِِه، بيَ  يقِسم ها   أن  أراكَ   فم  ا  تع  ِدلَ   أن  اّلَل    أم  َركَ   ل  ئن   واّللَِ   ُمم  َ
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ا  ؟  بع  دي  علي  هِ   يعدل    َمن  وَُيكَ : فقالَ  تعِدَل،   وعل  ى  علي  هِ   اّللَ   ص  َلى  الن َ يب    فق  الَ .  رَوي ْ ًدا  رد وه  :  ق  الَ   وىَل   فلم  َ

 . (615)(    َثَلاثً   فاقت لوهم،  خَرجوا  كَلما  تراقيَ ه م، جياِوز    ل  القرآنَ  يقَرأون  هِلَذا  أًخا أَميت ف  إنَ :  وسَلمَ  آلِهِ 

  ب  ن   األق  رع  ب  ي  فقس  مها  ،  تربته  ا  ف  بذهيب  ة  -  ِبل  يمن   وه  و  -  وس  لم  علي  ه  للا  صلى  النيب  إىل  علي  بعث) -

  ث  ،  الع  امري  عَلث  ة  ب  ن   علقم  ة  وب  ي  ،  الف  زاري  ب  در  ب  ن   عيين  ة  وب  ي  ،  جماش  ع  ب  ن  أح  د  ث  ،  اْلنظل  ي  ح  ابس

:    وق  الوا  ،  واألنص  ار  ق  ريش  فغض  بت:    ق  ال  ،  نبه  ان  ب  ن  أحد  ث  ،  الطائي  اْليل  زيد  وبي  ، كَلب بن أحد

  ك  ث  ،  ال  وجنتي  نت  ئ  العين  ي،  غ  ائر  رج  ل  فأقب  ل  ،  أَتلفه  م  إَن  ا:    فق  ال!    وي  دعنا  جن  د  أه  ل  ص  ناديد  يعط  ي

  أه  ل  عل  ى  أأيمن  ن  ،  عص  يته  إذا  للا  يط  ع  م  ن :    ق  ال!    للا  ات  ق !    ُمم  د  َّي:    فق  ال  ،  ال  رأس  ُمل  وق  ،  اللحي  ة

  خيرج  ون  قوم  ا  ه  ذا  ضئض  ئ  من   إن:  قال  وىل  فلما  ،  فمنعه  ،  قتله  القوم  من  رجل فسأل ، َتمنون ول األرض

  وي  دعون  ،  اإلس  َلم  أه  ل  يقتل  ون  الرمي  ة  م  ن  الس  هم مروق الدين  من  َيرقون حناجرهم لجياوز القرآن يقرؤون

 .(616)( عاد قتل  ألقتلنهم أدركتهم  أن  لئن   األواثن أهل

  ص  َلى  اّللَِ   رس  ولَ   ْسع  ت    عم  رَ   اب  ن    ق  الَ   ق ِطعَ   قرن   خرجَ  كَلما تراقَيهم جياوز   ل القرآنَ  يقرءونَ  نشء   ينشأ  ) -

 .  (617)(  الَدَجال    ِعَراِضِهم   ف خيرجَ  حَّت  مَرةً   عشرينَ  من  أكثرَ  ق ِطعَ  قرن    خرجَ   كَلما يقول    وسَلمَ   عليهِ  للا  
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ن   يقول  ونَ  األح  َلمِ  س  َفهاء   األسنانِ  أحداث   قوم   الَزمانِ  آخرِ  ف خيرج  ) -   الق  رآنَ   يق  رءونَ   الن َ اسِ   ق  ولِ   خ  يِ   م  ِ

  عن  دَ   أج  ر    ق  تَلهم  ف  إنَ   فليق  ت لهم  لق  َيهم  فم  ن   الَرمي َ ةِ   م  نَ   الَسهم    َيرق    كما اإلسَلمِ  منَ  َيرقونَ  تراِقَيهم جياوز   ل

 .  (618)(  قتَلهم  ملن   اّللَِ 

و)  - و    يَ ْنش    اِوز    ل  ،  الق  رانَ   يق  رؤونَ   نش  ْ عَ   ق  ْرن    خ  رج  كَلم  ا  ،  ت  راِقَيهم  جي    عَ   ق  ْرن    خ  رج  كَلم  ا  ،  ق ط  ِ   ح  ّت  ،  ق ط  ِ

 .  (619)(  الَدجال    أعراِضهم ف خيرجَ 

نَ   َير ق  ونَ   ،  ت  راِقَيهم  جي  اِوز    ل  القرآنَ   يقرؤونَ   ،  املشِرقِ   قَبلِ   من  نس   خيرج  ) -   م  ن   الس  ْهم    َي  َْر ق    كم  ا  ال  دينِ   م  ِ

 .  (620)(  التحليق    ِسيماهم    ،  ف وِقهِ  إىل  السهم   يعودَ   حّت ،  فيه يعودونَ   ل ث َ  ، الرِمَيةِ 

س  نون ق  وم   وفرق  ة ، اختَلف   أ ميت ف سيكون  ) -   ت  راِقيهم،  جي  اوز    ل  الق  رآنَ   يق  رأونَ   الفع  َل،  وي س  يئونَ  القي  لَ  ُي 

ِه،  عل  ى  يرت  دَ   ح  ّت  يرجع  ونَ   ل  الَرمي َ ِة،  منَ   السهمِ   مروقَ   الدينِ   من  َير قون   ط  وب  واْلليق  ِة،  اْلل  قِ   ش  ر    ه  م  ف وق  ِ

ن   ش  يء ،  ف  من  ه  وليس  وا  للاِ   كت  ابِ   إىل  ي  دعونَ   وقتل  وه ،  ق  تلهمْ   مل  نْ  :    ق  الوا.    م  نهمْ   ِبهللِ   أوىل  ك  ان  ق  اتلهمْ   م  َ

 . (621)(  التحليق  :   قال ؟ سيماه م ما للِا، َّيرسولَ 
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َفهاء   األسنانِ  أحداث   قوم   الَزمانِ  آخرِ  ف خير ج  ) - ن   يقول  ونَ  األح  َلمِ  س      الق  رآنَ   يق  رءونَ   الن َ اسِ   ق َ ولِ   خ  يِ   م  ِ

ن   الَرمَيةِ   منَ   الَسهم   ََير ق   كما اإلسَلمِ  منَ  َير قونَ  تراقيَ ه م جياوز   ل   عن  دَ   أج  ر    ق  تَله م  ف  إنَ   فليق  ت لهم  لق  يَ ه م  فم  َ

 .  (622)(  قتَله م  ملن   اّللَِ 

ن  بَع  دي س  َيكون   أو أم  َيت ِمن  بَعدي إنَ ) - ينِ   م  نَ   َيرق  ونَ   ح ل  وقَ ه م  جي  اِوز    ل  الق  رآنَ   يق  َرؤونَ   ق  وم    أم  َيت م  ِ   ال  دِ 

 .  (623)(  واْلليَقةِ   اْللقِ  ِشرار   هم  فيهِ  يَعودونَ   ل ثَ  الَرمَيةِ   منَ   الَسهم    َيرق   كما

  يقول  ونَ   ،  ت َ راقيَ ه م  جياِوز    ل  ،  القرآنَ   يَقرأونَ   ،  األحَلمِ  س َفهاء   األسنانِ  َأحداث   قوم   الَزمانِ  آخرِ  ف خَير ج  ) -

ينِ   منَ  َير قونَ  ، الِبيَةِ   َخيِ  قولِ   ِمن   . (624)( الَرمَيةِ   منَ   الَسهم    َير ق   كما  الدِ 

وهم  إذا  أل  ت  راقَيهم  يتج  اوز    ل  ِبلق  رآنِ   ألس  نت هم  ذلق  ة    أح  َداء    أش  َداء    أقوام    أ َميِت   من   سيخرج    إنَه   أل) -   رأيتم   

 .  (625)( للا    قاتَ ل هم  فاملأجورِ   فأثِخن وهم رأيتم وهم  إذا  فأثِخن وهم

رِ  ف سيخر ج  ) - نانِ  أح  داث   ق  وم   الزم  انِ  آخ  ِ فهاء   األس  ْ   يَق  رؤ ونَ   ،  الِبِي َ ةِ   ق  ولِ   خ  يِ   م  ن   يقول  ونَ   ،  األح  َلمِ  س   

اِوز    ل  ،  الق  رآنَ  ر ق    كم  ا  ال  دينِ   م  ن   ََير ق  ونَ   ،  حن  اِجَرهمْ   جي    ْهم    َي  َ وهمْ   ف  إذا  ،  الَرِمي َ ةِ   م  ن   الس  َ   ،  ف  اْقتل وهمْ   لَقيتم   

 . (626)(  القيامةِ   يومَ  للاِ   عندَ  قتَلهمْ   ِلَمنْ   أْجًرا  قْتِلهمْ  ف فإنَ 
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  رج  ل    فق  الَ   ب  َلل    ِحج  رِ   ف  َوه  وَ   والغَن  ائمَ   التِ ِبَ   يقِسم    َوهوَ   ِبْلِعرانةِ   وسَلمَ  عليهِ  اّلَل   صَلى اّللَِ  رسول   كانَ ) -

  ح  َّت   اّللَِ   رس  ولَ   َّي  دع  ن  عم  ر    فقالَ   أعِدلْ   مل  إذا  بعدي  يعدل    وَمن   ويَلكَ   فقالَ  تعِدلْ  مل فإَنكَ  ُمَمد   َّي اعِدل

يحاب    أو  أصحاب    ف  هذا  إنَ   وسَلمَ  عليهِ  اّلَل   صَلى اّللَِ  رسول   فقالَ  امل نافقِ  هذا عن قَ  أضربَ    يق  رءونَ   ل َ ه  أ ص  َ

ينِ  منَ   َير قونَ   تراقيَ ه م جياوز    ل  القرآنَ   .(627)(  الَرمَيةِ  منَ  الَسهم   َير ق   كما الدِ 

اِوز    ل  ،  القرآنَ   يقرؤونَ   وأصحابَه    هذا  ِإنَ   ،  أصحاِب   أق ْت ل   أن ِ  الناس   يتحَدثَ  أنْ  للاِ  معاذَ ) -   ،  حن  اِجَره م  جي   

ينِ  ِمنَ   ََيْر ق ونَ   .  (628)(  الَرِمَيةِ   ِمنَ   السهمِ   مروقَ  الدِ 

 . (629)( الَرميةِ   من   السهم    َير ق   كما  اإلسَلمِ   من   َير قونَ   أ َميِت   من  نس    القرآنَ  ليقرأنَ ) -

  ف  إذا  وك  ذا  ك  ذا  ب  وادي  م  ررت    إن  للاِ   رسولَ   َّي  فقال  وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسولِ   إىل  جاء  بكر    أِب  أنَ ) -

  أب  و  إلي  ه  فذهب  قال  فاقت  ْله  إليه  اذهبْ   وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  النيب    له فقال ي صِلي اهليئةِ  حسن   م تخشِ ع   رجل  

ه  أن  ك  ره  اْل  الِ   تل  كَ   عل  ى  رآه    فلم  ا  بك  ر     الن  يب    فق  ال  ق  ال  وس  َلمَ   علي  هِ   للا    ص  َلى  للاِ   رس  ولِ   إىل  فرج  ع  يقتل  َ

  أن  فك  رِه  ق  ال  بك  ر    أب  و  رآه  اليت  اْلالِ   تلك  على  فرآه  عمر    فذهب  فاقت  ْله  اذهبْ   لعمرَ   وسَلمَ   عليهِ   للا   صَلى

ًعا  ي ص  ِلي  رأيت   ه  إن  للاِ   رس  ولَ   َّي  فق  ال  فرج  ع  ق  ال  يقتل َ ه ه  اذه  بْ   عل  ي    َّي  ق  ال  أقتل  َه  أن  فكره  ت    م تَخش  ِ    فاقت  ل  ْ

  ه  ذا  إنَ   وس  َلمَ   علي  هِ   للا    ص  َلى  فق  ال  ي  َره    مل  إن  ه  للاِ   رس  ولَ   َّي  فق  ال  عل  ي    فرج  ع  ي  َره    فل  م  عل  ي    ف  ذهب  ق  ال
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اوز   ل الق  رآنَ  يقرؤونَ  وأصحابَه ينِ   م  ن   َير ق  ونَ  ت  راِقيهم جي    هم    َي  رق    كم  ا  ال  دِ    في  ه  يع  ودون  ل  ث  الَرمي َ ةِ   م  ن   الس  َ

 . (630)(  الِبِيَةِ  شر   هم  فاقتل وهم  ف وِقه ف  الَسهم   يعودَ  حّت

 .  (631)( اإلسَلمِ   من   َير قونَ   أ َميت  من   أقوام  القرآنَ  لَيقرأنَ ) -

  خ  رج  ف  إذا  الغ  داةِ   ص  َلةِ   قَب  ل  مس  عود    ب  نِ   للاِ   عب  دِ   ِببِ   عل  ى جنل  س   كن  ا قال اهلْمدان ِ  سَلمةَ  بنِ  عمرو عن )  

َرجَ   فق  ال  األشعري    موسى  أبو فجاءن املسجدِ  إىل معه َمشينا   فجل  س  ل  قلن  ا  بع  د    ال  رْحنِ   عب  د  أب  و  إل  يكم  أخ  َ

ا  إلي  ه  ق ْمنا  خرج فلما خرج حّت معنا ا  املس  جدِ   ف  رأي  ت    إن  ال  َرْحنِ   عب  د  أِب  َّي  موس  ى  أب  و  ل  ه  فق  ال  مجيع  ً   آنف  ً

ا  املس  جدِ   ف  رأي  ت    قال  فسرتاه  عشتَ   إن  فقال  هو  فما  قال  خيًا  إل  هللِ  واْلمد   أرَ  ومل أنكرت ه أمًرا ا  قوم  ً   ِحَلق  ً

ى  أي  ديهم  وف  رج  ل    حْلقة    كل ِ  ف الصَلةَ  ينتظرون جلوًسا ِبِ  وا  فيق  ول  حص  ً ونَ   مئ  ةً   ك  َ   هلِ ل   وا  فيق  ول  مئ  ةً   في ك  ِبِ 

  رأي ِ ك  انتظ  ارَ   ش  يًئا  هل  م  قل  ت    م  ا  ق  ال  هل  م  قل  تَ   فم  اذا  قال  مئةً   في سبِ حون  مئةً   سبِ حوا ويقول مئةً  في هلِ لون مئةً 

ينا  مض  ى  ث  ش  يء    حس  ناِتم  م  ن   يض  يعَ   ل  أن  هل  م  وض  منتَ   سيئاِِتم  يع د وا  أن أمرَِتم أفَل قال   ح  ّت  مع  ه  ومض  َ

ى  ال  َرْحنِ   عب  دَ   أِب  َّي  ق  الوا  تص  نعون  أراك  م  ال  ذي  ه  ذا  م  ا  فق  ال  عل  يهم  فوق  ف  اْلل  قِ  تل  ك من  حلقةً  أتى   حص  ً

  وُيك  م  ش  يء    حس  ناتكم  م  ن   يض  يعَ   ل  أن  ض  امن    ف  أن  س  يئاِتكم  فع د وا  قال  والَتسبيحَ   والتهليلَ   التكبيَ   به نع د  

  وآنيت   ه  تَب  لَ   مل  ثياب   ه  وه  ذه  م توافرون  وسَلمَ   عليهِ   للا   صَلى نبيِ كم صحابة   هؤلءِ  هَلَكِتكم أسرعَ  ما ُممد   أَمةَ  َّي

  َّي  وللا  ق  الوا  ض  َللة    ِببَ   م فتِتح  و  أو  ُمم  د    مل  ةِ   م  ن   أه  دى  ه  ي  ِمل َ ة    لعل  ى  إنك  م  بيده  نفسي والذي ت كَسرْ  مل

  وس  َلمَ   علي  هِ   للا    ص  َلى  للاِ   رس  ولَ   إنَ   ي ص  يَبه  ل  ن   للخ  يِ   م ري  د    م  ن   وك  م  ق  ال  اْل  يَ   إل  أرْدن  م  ا  ال  َرْحنِ   عب  دَ   أِب
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هم    َي  ر ق    كم  ا  اإلس  َلمِ   م  ن   َير ق  ونَ   ت  راقيهم  جياوز    ل القرآنَ  يقرؤون قوًما أنَ  حَدثنا   م  ا  للاِ   وأمي    الَرمي   ةِ   م  نَ   الس  َ

  الَنه  روانِ   ي  ومَ   ي ط  اِعنون  اْلَِلقِ   أولئك  عاَمةَ   فرأينا  سَلمةَ   بن    عمرو  فقال  عنهم  توىل  ث  منكم  أكثَرهم لعلَ  أدري

 .  (632)(  اْلوارجِ  مع

  عل  ى  الس  ورة    تن  زل    ،  الق  رآنِ   قب  ل  اإلَي  انَ   لي  ؤَتى  وأح  د ن  ده  ر    م  ن   ب ره  ةً   لِبثن  ا لقد:  يقول   عمرَ  ابنَ  ْسعت  ) -

ا  فن  تعلمَ   وس  لم  علي  ه  للا    ص  َلى  ُمم  د     كم  ا  منه  ا  عن  ده  يوق  فَ   أنْ   ينبغ  ي  وم  ا  وزاِجَره  ا  وأمَره  ا  وحراَمه  ا  حَلهل  َ

  م  ا  خامتت  هِ   إىل  فاحتت  هِ   ب  ي  م  ا  يق  رأ    اإلَي  انِ   قب  ل  الق  رآنَ   أح  د هم ي  ؤَتى رج  اًل  رأيت   ولقد ، السورةَ  أحد كم يتعلم  

 .  (633)( الَدْقلِ   نثرَ  وينثره    منه  عنده يوقفَ  أنْ  ينبغي ما ول  زاِجَره ول أمَره ول  حراَمه ول حَللَه يعرف  

 . (634)(  الناسَ   به  فيسأل ون القرآنَ   يقرؤون قوم    أيتَ  أن قبلَ  ،  به للاَ  سلوا و ، القرآنَ  )اقرؤوا -

 أم    تِبئة  ف  القرآن  صريح   يكذ ب  ومن   ،  القرآن  وبتحريف  ِبلر دة  الصحابة  يتهم  من   تقي ة  القرآن  ويقرأ

 . اإلفك  حادثة   من   املؤمني 

 َقِليًَل   ََثًَنا   آِبََّيِت  َتْشرَت وا  َوَل   بِهِ   َكاِفر    َأَولَ   َتك ون وا  َوَل   : التنزيل السابع عشر  

 اّلل    خلقه  بشر  !    مستكِبين   عنه  فيصد ون   بعض  على  الدين   وهذا  للا  كتاب    يعرضَ   أن  التنز ل  هذا  ومعن

 وف !.  كفر ورأس جهالة عنوان يكون أن إل   فيأب اّلل   كَلم عليه  ي عرض   ، عليه  وأنعم فكر مه مهي ماء  من 

 -:  ومنها  ، كثية وأحاديث  آَّيت الباب  هذا
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قًا  أَنْ َزْلت   ِبَا  َوآِمن وا) - (  فَاتَ ق ونِ  َوِإََّييَ  َقِليًَل   ََثًَنا آِبََّيِت  َتْشرَت وا َوَل   بِهِ  َكاِفر   َأَولَ  َتك ون وا  َوَل   َمَعك مْ  ِلَما  م َصدِ 

 (.41  البقرة)

قًا  أَنْ َزْلت  ِبَا  َوآِمن وا"    قَالَ   َوهِلََذا)  َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  ُم ََمد   َعَلى   أ ْنِزلَ   اَلِذي  اْلق ْرآن  بِهِ   يَ ْعِن "    َمَعك مْ   ِلَما  م َصدِ 

قًا   تَ َعاىَل   اّللَ   ِمنْ   اْْلَق    َعَلى   م ْشَتِمًَل   م ِنيًا  َوِسَراًجا  َونَِذيًرا   َبِشيًا  اْلَعَرِب    اأْل مِ ي    الَنيب    َوَسَلمَ   يََدْيهِ   َبْي   ِلَما   م َصدِ 

جْنِي  التَ ْورَاة  ِمنْ  ًقا  أَنْ َزْلت   ِبَا  َوآِمن وا "    تَ َعاىَل   قَ ْوله   ِف   اّللَ   َرِْحَه    اْلَعالَِية  أَب و  قَالَ .    ل َواإْلِ  يَ ق ول "    َمَعك مْ   ِلَما  م َصدِ 

قًا  أَنْ َزْلت  ِبَا  آِمن وا   اْلِكَتاب  َأْهل  َمْعَشر  َّيَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  ُم ََمًدا  جيَِد ونَ   أِلَهَن مْ   يَ ق ول  َمَعك مْ   ِلَما  م َصدِ 

جْنِيل  التَ ْورَاة  ِف   ِعْندهمْ   َمْكت وِبً   َتك ون وا   َوَل "  َوقَ ْوله  َذِلكَ   حَنْو  َوقَ َتاَدة  أََنس  ْبن   َوالَربِيع  جم َاِهد   َعنْ   َور ِويَ   َواإْلِ

 َكاِفر َأَول َتك ون وا  َوَل :   َعَباس ِاْبن قَالَ . َذِلكَ  حَنْو  َأوْ  بِهِ  َكاِفر َفرِيق َأَول اْلم ْعرِِبيَ  بَ ْعض  قَالَ "   بِهِ  َكاِفر َأَول

 َصَلى   ِب َحَمد    َكَفرَ   َمنْ   َأَول   َتك ون وا  َوَل   يَ ق ول :    اْلَعالَِية   أَب و  قَالَ   َغْيك مْ   ِعْند   لَْيسَ   َما   اْلِعْلم   ِمنْ   ِفيهِ   َوِعْندك مْ   بِهِ 

َعِثهِ   َْسَاعك مْ   بَ ْعد  اْلِكَتاب  َأْهل  ِجْنسك مْ   ِمنْ   يَ ْعِن   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   ْبن   َوالَربِيع  َوالس دِ ي    اْلََْسن   قَالَ   وََكَذا  ِبَب ْ

"   أَنْ َزْلت  ِبَا"    قَ ْوله  ِف   ِذْكره   تَ َقَدمَ   اَلِذي   اْلق ْرآن  َعَلى   َعائِد   بِهِ   قَ ْوله   ِف   الَضِمي   َأنَ   َجرِير   ِاْبن   َواْخَتارَ   أََنس

 َوَمنْ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  ِب َحَمد    َكَفرَ   فَ َقدْ   ِِبْلق ْرآنِ   َكَفرَ   َمنْ   أِلَنَ   م َتََلزَِمانِ   أِلَهَن َما  َصِحيح    اْلَقْوَلْيِ   وَِكََل 

 بِهِ   َكَفرَ   َمنْ   َأَول  بِهِ   فَ يَ ْعِن "    بِهِ   َكاِفر  َأَول"    قَ ْوله  َوَأَما  ِِبْلق ْرآنِ   َكَفرَ   فَ َقدْ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   اّللَ   َصَلى  ِب َحَمد    َكَفرَ 

 ِبهِ   َكَفرَ   َمنْ  َأَول  اْلم َراد   َوِإََنَا   َكِثي  َبَشر  اْلَعَرب   ِمنْ  َوَغْيهمْ   ق  َرْيش   ك َفار   ِمنْ  تَ َقَدَمه مْ   َقدْ   أِلَنَه    ِإْسَرائِيل  َبِن   ِمنْ 

 َأَول   َأهَن مْ   َيْستَ ْلزِم  بِهِ   َفك ْفرهمْ   ِِبْلق ْرآنِ   خ وِطب وا  ِإْسَرائِيل  َبِن   َأَول   اْلَمِديَنة  يَ ه ود  فَِإنَ   م َباَشَرة  ِإْسَرائِيل   َبِن   ِمنْ 

 (. كثي  ابن( )ِجْنسهمْ   ِمنْ   بِهِ   َكَفرَ   َمنْ 

 (9 التوبة( )  يَ ْعَمل ونَ   َكان وا َما  َساءَ  ِإهَن مْ   َسِبيِلهِ   َعنْ   َفَصد وا  َقِليًَل  ََثًَنا  اّللَِ  آِبََّيتِ   اْشرَتَْوا) -
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وا  َأهَن مْ   يَ ْعِن "    َقِليًَل   ََثًَنا  اّللَ   آِبََّيتِ   ِاْشرَتَْوا"   ِقَتاهلمْ  َعَلى لِْلم ْؤِمِنيَ  َوَحثًّا لِْلم ْشرِِكيَ  َذمًّا تَ َعاىَل  يَ ق ول نْ   اْعَتاض      ع  َ

ْوا ِبَا اّللَ  آََّيت ِات َِباع نْ  ب ِ هِ  ِاْلتَ ه  َ ور م  ِ نْ َيا  أ م    ة  ال  د  د وا"    اْْلَِسيس  َ نْ   َفص  َ ِبيله  ع  َ ْؤِمِنيَ   َمنَ ع   وا  َأيْ "    س  َ نْ   اْلم      ِات ِب َ اع  م  ِ

 .(كثي  ابن ) اْْلَق  

َزلَ   مع   ن  وف   واقع   ا،  وعاش   وه  قل   وِبم  وس   كن   ِبلق   رآن  الص   حابة  آم   ن   ومل    ا:  قلن   ا  املن   ازلَ   َأحَله   م:    الق   ومَ   ن    َ

ْدن    َجن  َاتِ   اّلل     أدخله  م ةِ   َدارَ   اّلل     وَأَحَله  م  ،  ع  َ نْ   اْلم َقام  َ ِلهِ   م  ِ   ي ع  رض    ال   ذي  الك  افر  ص  ورة  املقاب  ل  وف.     َفض  ْ

 -: !كفر ورأس  جهالة  عنوان  يكون أن  إل   فيأب  اإلَيان إىل وي دعى املنز ل    اّلل   كَلم    عليه

ر وا  َوال َ ِذينَ )  - َنمَ   َنر    هل  َ مْ   َكف  َ ى  َل   َجه  َ ْيِهمْ   ي  ْقض  َ ف    َوَل   فَ َيم وت   وا  َعل  َ َف  َ ه مْ   خي  ن ْ نْ   ع  َ َذاِِبَا  م  ِ َذِلكَ   ع  َ ِزي  ك  َ لَ   جن  َْ   ك   

ور   َوار  َدار  هل  م  ه  ؤلء(.   36  ف  اطر( )َكف    َنم  اْلب   َ رَ   َأملَْ :  )َجه  َ ةَ   ب َ َدل وا  ال َ ِذينَ   ِإىَل   ت   َ ًرا  اّللَِ   نِْعم  َ ْوَمه مْ   َوَأَحل   وا  ك ف  ْ   ق   َ

ل وا  أَن ْ َداًدا  ّلِلَِ   َوَجَعل وا*    اْلَقَرار    َوبِْئسَ   َيْصَلْوهَنَا  َجَهَنمَ *   اْلبَ َوارِ  َدارَ  نْ   لِي ض  ِ ِبيِلهِ   ع  َ يَك مْ   ف َ ِإنَ   مَتَتَ ع   وا  ق   لْ   س  َ   ِإىَل   َمص  ِ

 .م ْستَ َقر هم هي  الن ار( .  30-28 إبراهيم( )الَنارِ 

ا  ِإنَ ) ْورَاةَ   أَنْ َزْلن  َ ا  الت   َ ًدى  ِفيه  َ م    َون   ور    ه    ونَ   ِب  َِا  َُيْك    ِذينَ   النَِبي    َلم وا  ال  َ ِذينَ   َأس  ْ اد وا  لِل  َ ونَ   ه  َ ار    َوالَرَِبنِي      ِب  َِا  َواأْلَْحب  َ

و ا  َفََل   ش َهَداءَ   َعَلْيهِ  وََكان وا اّللَِ  ِكَتابِ  ِمنْ  اْست ْحِفظ وا ْونِ   الن َ اسَ   خَتْش  َ رَت وا  َوَل   َواْخش  َ يًَل   ََثَن ً ا  آِبََّيِت   َتش  ْ نْ   َقل  ِ   ملَْ   َوم  َ

 .(44  املائدة( )اْلَكاِفر ونَ  ه م   فَأ ولَِئكَ  اّلَل    أَنْ َزلَ  ِبَا َُيْك مْ 

ا  ِإلَي  ْكَ   أ ْنِزلَ   ِبَا  آَمن وا  َأهَن مْ   يَ ْزع م ونَ   اَلِذينَ  ِإىَل  تَ رَ  َأملَْ ) نْ   أ ن ْ ِزلَ   َوم  َ اَكم وا  َأنْ   ي رِي  د ونَ   قَ ْبل  ِكَ   م  ِ   الط َ اغ وتِ   ِإىَل   يَ َتح  َ

اَلْوا  هل  َ مْ   ِقي  لَ   َوِإَذا*    بَِعيًدا  َضََلًل   ي ِضَله مْ   َأنْ   الَشْيطَان    َوي رِيد    بِهِ   َيْكف ر وا  َأنْ   أ ِمر وا َوَقدْ  ا  ِإىَل   تَ ع  َ َزلَ   م  َ   َوِإىَل   اّلَل    أَن   ْ

 (60-61  النساء)( ص د وًدا  َعْنكَ  َيص د ونَ  اْلم َناِفِقيَ   رَأَْيتَ  الَرس ولِ 
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ول   ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما) وا  ِإذْ   َأهن  َ مْ   َول َ وْ   اّللَِ   ِبِِْذنِ   لِي ط َ اعَ   ِإَل  َرس    ه مْ   ظََلم    اء وكَ   أَنْ ف س  َ تَ ْغَفر وا  ج  َ تَ ْغَفرَ   اّللََ   فَاس  ْ   هل  َ م    َواس  ْ

ول   د وا  الَرس    َواِبً   اّللََ   َلَوج  َ ا  ت   َ ََل *    رَِحيم  ً ونَ   َل   َورَب  ِ كَ   ف  َ َّت   ي  ْؤِمن    وكَ   ح  َ ا  ُي َكِ م    َجرَ   ِفيم  َ نَ ه مْ   ش  َ د وا  َل   ث َ   بَ ي   ْ   ِف   جي  َِ

 (64-65  النساء)(  َتْسِليًما  َوي َسلِ م وا  َقَضْيتَ   ُمَا  َحَرًجا أَنْ ف ِسِهمْ 

 :  األحاديث  ومن 

ا  بيه  ودي     وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  النيب ِ   على م رَ )   هك  ذا: )  فق  ال  وس  َلمَ   علي  هِ   للا    ص  َلى  ف  دعاهم.    جمل  وًدا  ُمَمم  ً

  أن  زلَ   ال  ذي  ِبهللِ   أنش  دك)    فق  ال.    علم  ائهم  م  ن   رج  ًَل   ف  دعا.    نع  م:    ق  الوا(    ؟  كت  ابكم  ف ال  زان حدَ  َتدون

ِِبْكَ   مل  ِب  ذا  نش  ْدَتِن   أن  ك  ول  ول.    ل:    ق  ال(    ؟  كت  اِبك م  ف ال  زان حدَ  َتدون أهكذا موسى على التوراةَ  .    أ خ  ْ

  علي  هِ   أقمن  ا  الض  عيفَ   أخ  ذن  وإذا.    تركن  اه    الش  ريفِ   أخ  ذن  إذا ، فكن  ا.  أشراِفنا ف كث  رَ  ولكَنه  .  الرجمَ  جند ه

ء  عل  ى  فلنجتم  عْ   تع  الوا:    قلن  ا.    اْل  دَ  ه  ش  ي  دَ   التحم  يمَ   فجعلن  ا.    والوض  يعِ   الش  ريفِ   عل  ى  ن قيم      مك  انَ   واْلل  ْ

  ف  ر ِجمَ   ب  هِ   ف  أمرَ ( .  أم  اتوه    إذا  أم  ركَ   أحيا  من   أول    إن!    اللهم)    وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى  للاِ   رسول   فقال.  الرجمِ 

ا  َّيَ :    وج  لَ   ع  زَ   للا    ف  أنزل.   ول    أَي  ه  َ كَ   َل   الَرس    ِذينَ   َُيْز ن  ْ ارِع ونَ   ال  َ رِ   ِف   ي س  َ ه  إىل.    اْلك ف  ْ َذا  أ وتِي  ت مْ   ِإنْ :    قول  ِ   ه  َ

ذ وه     واْلل   دِ   ِبلتحم   يمِ   أم   ركم  ف   إن.    وس   َلمَ   علي   هِ   للا    ص   َلى  ُمم   ًدا  ائت   وا:    يق   ول[    41/    املائ   دة/    5]    َفخ   

م    فَأ ولَئ ِ كَ   للا    أَنْ َزلَ   ِبَا  َُيْك مْ   ملَْ   َوَمنْ :    تعاىل  للا    فأنزل.    فاحذروا ِبلرجمِ  أفتاكم وإن.  فخذوه   اِفر ونَ   ه    ]    اْلك  َ

نْ [ .    44/    املائ  دة/    5 مْ   ملَْ   َوم   َ ا  َُيْك     َزلَ   ِب   َِ كَ   للا    أَن    ْ م    فَأ ولَئ   ِ اِلم ونَ   ه     نْ [ .    45/    املائ   دة/    5]    الظ   َ   ملَْ   َوم   َ

ق ونَ  ه م   فَأ ولَِئكَ  للا   أَنْ َزلَ  ِبَا َُيْك مْ    إىل.    حن  َوه:    رواي  ة    وف.    كَله  ا  الكف  ارِ   ف[ .    47/    املائ  دة/    5]    اْلَفاس  ِ

 . (635)(  . اآليةِ   نزولِ   من  بعَده ما:   يذكر  ومل.   فر ِجمَ   وسَلمَ   عليهِ  للا   صَلى  النيب   بهِ  فأمر:  قولِه
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نْ }    أن  زل  وج  لَ   ع  زَ   للاَ   إنَ )  - مْ   ملَْ   َوم  َ َزلَ   ِب  َِا  َُيْك    مِ   فَأ ولَئ  ِكَ   للا    أَن   ْ اِفر ونَ   ه    مِ   أ ولَئ  ِكَ }و{    اْلك  َ {    الظ َ اِلم ونَ   ه   

مِ   أ ولَئ  ِكَ }  و ق ونَ   ه      ق  د  إح  دامها  وكان  ت  اليه  ودِ   م  ن   الط  ائفتيِ   ف  للا    أنزهل  ا:    عب  اس    اب  ن    ق  ال:    ق  ال{  اْلَفاس  ِ

َرتِ  ه    قتي  ل    ك  لَ   أنَ   عل  ى  اص  طلحوا  أو  ارتض  ْوا  ح  ّت  اْلاهلي  ةِ   ف  األخ  رى  قَ ه  َ ه    ل  ةِ الذلي  م  ن   العزي  زة    قتل  َ   فِديَ ت   

ق    مائ  ة    فِديَ ت   ه    العزي  زةِ   م  ن   الذليل  ة   قتَله   قتيل   وكل   وسًقا مخسون   ص  َلى  الن  يب    ق  دم  ح  ّت  ذل  ك  عل  ى  فك  انوا  َوس  َ

ِدمِ   كلتامه  ا  الطائفت  انِ   ف  َذَلتْ   املدين  ةَ   وس  َلمَ   علي  هِ   للا     ومل  يظه  رْ   مل  ويومئ  ذ    وس  َلمَ   علي  هِ   للا    ص  َلى  للاِ   رس  ولِ   ملَق  ْ

  إلين  ا  ابعث  وا  أن  الذليل  ةِ   إىل  العزي  زة    فأرس  لتِ   قت  يًَل   العزي  زةِ   م  ن   الذليل  ة    فقتل  تِ   الص  لحِ   ف  وه  و  علي  هِ   ي وطئهم  ا

ق   ِبائةِ    ِدي َ ة    واح  د    وبل  دمها  واح  د    ونس  بهما  واح  د    دينهم  ا  ق  ط    حي  يِ   ف  ه  ذا  ك  ان  وه  ل:    الذليل  ة    فقال  ت  َوس  َ

ا  م  نكم  وفَ َرق ً ا  لن  ا  منكم َضْيًما هذا أعطيناكم إَنا إنَ  بعض   ِديَةِ  نصف   بعضهم   ن عط  يكم  ف  َل  ُمم  د    ق  دم  إذ  فأم  َ

  ذك  رتِ   ث  بي  نهم  وس  َلمَ   علي  هِ   للا    ص  َلى  للاِ   رسولَ   جيعلوا  أن  على  ارتضْوا  ث  بينهما  ِتيج    اْلرب    فكادتِ  ذلك

ْعفَ   م  نهم  ِب عط  يكم  ُمم  د    م  ا  وللاِ :    فقال  ت  العزي  زة     إل  ه  ذا  أعط  ون  م  ا  ص  دقوا  ولق  د  م  نكم  ي عط  يهم  م  ا  ض  ِ

ْيًما وا  هل  م  وقه  ًرا  من  ا  ض  َ ِب    م  ن   ُمم  د    إىل  فدس      ي عطك  م  مل  وإن  حَكمتم  وه    تري  دون  م  ا  أعط  اكم  إن  رأي َ ه    لك  م  خي   

كِ موه   فلم حذرت   للاِ   رس  ولِ   رأيَ   هلم  لي خِبوا  املنافقي  من   أ نًسا  وسَلمَ  عليهِ  للا   صَلى للاِ  رسولِ  إىل فدس وا حت 

ا  وس  َلمَ   علي  هِ   للا    ص  َلى ه    ِبم  رهم  رس  ولَه    للا    أخ  ِبَ   وس  َلمَ   علي  هِ   للا    ص  َلى  للاِ   رس  ول    ج  اء  فلم  َ   أرادوا  وم  ا  كل  َ

ارِع ونَ   ال َ ِذينَ   َُيْز ْنكَ   َل   الَرس ول    أَي  َها  َّيَ : }    وجلَ   عزَ   للا   فأنزل رِ   ِف   ي س  َ نَ   اْلك ف  ْ   قول ِ هِ   إىل{  آَمن َ ا  ق َ ال وا  ال  ِذينَ   م  ِ

نْ } مْ   ملَْ   َوم  َ َزلَ   ِب  َِا  َُيْك    مِ   فَأ ولَئ  ِكَ   للا    أَن   ْ ق ونَ   ه    (  وج  لَ   ع  زَ   للا    ع  ن  وإََّيمه  ا  نزل  ت  وللاِ :    فيهم  ا  ق  ال  ث{  اْلَفاس  ِ

(636) . 
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 ِبَا  َواأْلَْحَبار    َوالَرَِبنِي ونَ   َهاد وا  لَِلِذينَ   َأْسَلم وا   اَلِذينَ   النَِبي ونَ   ِِبَا   َُيْك م    َون ور    ه ًدى  ِفيَها  التَ ْورَاةَ   أَنْ َزْلَنا  ِإنَ )  -

 ملَْ   َوَمنْ   َقِليًَل   ََثًَنا  آِبََّيِت   َتْشرَت وا  َوَل   َواْخَشْونِ   الَناسَ   خَتَْشو ا  َفََل   ش َهَداءَ   َعَلْيهِ   وََكان وا  اّللَِ   ِكَتابِ   ِمنْ   اْست ْحِفظ وا

 (44  املائدة( )  اْلَكاِفر ونَ   ه م    فَأ ولَِئكَ   اّلَل    أَنْ َزلَ   ِبَا   َُيْك مْ 

 َواْبن  اْلَيَمان  ْبن  َوح َذيْ َفة  َعاِزب  ْبن   اْلَِبَاء  قَالَ   اْلَكاِفر ونَ   ه مْ   فَأ ولَِئكَ   اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا  َُيْك م  ملَْ   َوَمنْ   تَ َعاىَل   َوقَ ْوله )

 ِف   نَ َزَلتْ :    َوَغْيهمْ   اْلَبْصِري    َواْلََْسن   اّللَ   َعْبد   ْبن   اّللَ   َوع بَ ْيد   َوِعْكرَِمة  اْلع طَارِِدي    رََجاء  َوأَب و  جِمَْلز   َوأَب و  َعَباس

َنا   َوِهيَ   اْلَبْصِري    اْلََْسن  زَادَ   اْلِكَتاب   َأْهل  َعنْ   َمْنص ور   َعنْ   الثَ ْوِري    س ْفَيان   َعنْ   الَرزَاق   َعْبد   َوقَالَ   َواِجَبة   َعَلي ْ

 َجرِير  ِاْبن   َوقَالَ   َجرِير  ِاْبن   َرَواه    ِِبَا  اأْل َمة  هِلَِذهِ   اّللَ   َوَرِضيَ   ِإْسَرائِيل  َبِن   ِف   اآْلََّيت  َهِذهِ   نَ َزَلتْ   قَالَ   ِإبْ َراِهيم

 َعْلَقَمة   َعنْ   ك َهْيل   ْبن  َسَلَمة   َعنْ   س َلْيَمان   َأِب   ْبن  اْلَمِلك   َعْبد   َأْخَِبَنَ   ه َشْيم   َحَدثَ َنا   يَ ْعق وب   َحَدثَ َنا  أَْيًضا

 ث َ   اْلك ْفر  َذاكَ   قَالَ   اْْل ْكم   َوِف   فَ َقاَل :    قَالَ   الس ْحت  ِمنْ   فَ َقالَ   الرِ ْشَوة   َعنْ   َمْسع ود  ِاْبن   َسَأَل   َأهَن َما  َوَمْسر وق

 ه مْ   فَأ ولَِئكَ   اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا   َُيْك م   ملَْ   َوَمنْ   الس دِ ي    َوقَالَ   اْلَكاِفر ونَ   ه مْ   فَأ ولَِئكَ   اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا  َُيْك م  ملَْ   َوَمنْ   َتََل 

 َأِب   ْبن  َعِلي    َوقَالَ   اْلَكاِفرِينَ   ِمنْ   فَ ه وَ   يَ ْعَلم   َوه وَ   َجارَ   َأوْ   َعْمًدا   َفرَتََكه    أَنْ َزْلت   ِبَا   َُيْك م   ملَْ   َوَمنْ   يَ ق ول   اْلَكاِفر ونَ 

 فَ َقدْ   اّللَ   أَنْ َزلَ   َما  َجَحدَ   َمنْ   قَالَ   اْلَكاِفر ونَ   ه مْ   فَأ ولَِئكَ   اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا  َُيْك م  ملَْ   َوَمنْ   قَ ْوله   َعَباس   ِاْبن  َعنْ   طَْلَحة 

 َجَحدَ   َمنْ   َأوْ   اْلِكَتاب  َأْهل  ِِبَا  اْلم َراد  اآْليَة  َأنَ   ِاْخَتارَ   ث َ   َجرِير  ِاْبن   َرَواه    فَاِسق   ظَاملِ   فَ ه وَ   بِهِ   َأقَ رَ   َوَمنْ   َكَفرَ 

 اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا   َُيْك م   ملَْ   َوَمنْ   الَشْعيب    َعنْ   زََكرَّيَ   َعنْ   الثَ ْوِري    َعنْ   الَرزَاق   َعْبد   َوقَالَ   اْلِكَتاب   ِف   اْلم نَ َزل  اّللَ   ح ْكم

 َعنْ   الَسَفر  َأِب   ْبن  ش ْعَبة   َحَدثَ َنا  الَصَمد   َعْبد  َحَدثَ َنا  اْلم َثَن   ِاْبن  َحَدثَ َنا  َجرِير  ِاْبن   َوقَالَ   لِْلم ْسِلِميَ   قَالَ 

 اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا  َُيْك م  ملَْ   َوَمنْ   اْلم ْسِلِميَ   ِف   َهَذا  قَالَ   اْلَكاِفر ونَ   ه مْ   فَأ ولَِئكَ   اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا   َُيْك م   ملَْ   َوَمنْ   الَشْعيب  

 ِف   َهَذا  قَالَ   اْلَفاِسق ونَ   ه مْ   أ ولَِئكَ   اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا   َُيْك م   ملَْ   َوَمنْ   اْليَ ه ود   ِف   َهَذا  قَالَ   الظَاِلم ونَ   ه مْ   فَأ ولَِئكَ 
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 َمْعَمر  َأْخَِبَنَ   أَْيًضا  الَرزَاق  َعْبد  َوقَالَ   الَشْعيب    َعنْ   زَائَِدة   َأِب   ْبن   زََكرَّيَ   َعنْ   َوالثَ ْوِري    ه َشْيم  َرَواه    وََكَذا  الَنَصاَرى

 ِاْبن  قَالَ   ك ْفر   بِهِ   ِهيَ   قَالَ   اآْليَة "    َُيْك م   ملَْ   َوَمنْ "    قَ ْوله  َعنْ   َعَباس   ِاْبن  س ِئلَ   قَالَ   أَبِيهِ   َعنْ   طَاو س    ِاْبن  َعنْ 

 ك ْفر  قَالَ   أَنَه    َعطَاء  َعنْ   ج َرْيج   ِاْبن  َعنْ   الثَ ْوِري    َوقَالَ   َور س له   وَك ت به   َوَمََلِئَكته   ِبَِّللَِ   َيْكف ر   َكَمنْ   َولَْيسَ   طَاو س  

 َوَمنْ "    طَاو س    َعنْ  اْلَمكِ ي    َسِعيد   َعنْ   وَِكيع   َوقَالَ   َجرِير  ِاْبن  َرَواه    ِفْسق  د ون   َوِفْسق  ظ ْلم   د ون   َوظ ْلم   ك ْفر  د ون

ق ل  ِبك ْفر    لَْيسَ   قَالَ "    اْلَكاِفر ونَ   ه مْ   فَأ ولَِئكَ   اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا  َُيْك م  ملَْ   َحَدثَ َنا   َحاتِ   َأِب   ِاْبن   َوقَالَ   اْلِمَلة  َعنْ   يَ ن ْ

َنةَ   ْبن  س ْفَيان   َحَدثَ َنا   اْلم ْقِري   يَزِيد   ْبن  اّللَ   َعْبد   ْبن  ُم ََمد   َعَباس  ِاْبن  َعنْ   طَاو س    َعنْ   ح َجْي   ْبن  ِهَشام   َعنْ   ع يَ ي ْ

 يَذهبون  الذي  ِبلكفرِ   ليس   إنه  عباس    ابنِ   عنِ " : )اْلَكاِفر ونَ   ه مْ   فَأ ولَِئكَ   اّللَ   أَنْ َزلَ   ِبَا  َُيْك م   ملَْ   َوَمنْ "  قَ ْوله  ِف 

 (. كثي  ابن ( )637( ) كفر    دونَ   كفر    ،   املَلةِ   عن يَنقل    كفًرا  ليس  إنه   ،  إليه

 : ومنها  لذكرها،  جمال ل   كثية  آَّيت   نزلت  وتكذيبهم  اليهود  إعراض   بيان  وف

 َولََيزِيَدنَ   َيَشاء    َكْيفَ   ي  ْنِفق    َمْبس وطََتانِ   يََداه    َبلْ   قَال وا  ِبَا  َول ِعن وا  أَْيِديِهمْ   غ َلتْ   َمْغل ولَة    اّللَِ   يَد    اْليَ ه ود    َوقَاَلتِ )

ه مْ   َكِثيًا  َنا   وَك ْفًرا  ط ْغَيانً   رَبِ كَ   ِمنْ   ِإلَْيكَ   أ ْنِزلَ   َما  ِمن ْ نَ ه م    َوأَْلَقي ْ َلَما   اْلِقَياَمةِ   يَ ْومِ   ِإىَل   َواْلبَ ْغَضاءَ   اْلَعَداَوةَ   بَ ي ْ  ك 

ب    َل   َواّلَل    َفَساًدا  اأْلَْرضِ   ِف  َوَيْسَعْونَ   اّلَل    َأْطَفَأَها  لِْلَحْربِ   َنرًا  َأْوَقد وا  (.64  املائدة)(  اْلم ْفِسِدينَ   ُيِ 

َرَِب مْ   َولََتِجَدنَ   َأْشرَك وا  َواَلِذينَ   اْليَ ه ودَ   آَمن وا  لَِلِذينَ   َعَداَوةً   الَناسِ   َأَشدَ   )لََتِجَدنَ   اَلِذينَ   آَمن وا  لَِلِذينَ   َمَوَدةً   َأق ْ

ه مْ  ِبَِنَ   َذِلكَ   َنَصاَرى   ِإنَ   قَال وا  ( . 82  املائدة( )َيْسَتْكِِب ونَ  َل   َوَأهَن مْ   َور ْهَبانً  ِقسِ يِسيَ   ِمن ْ

 : اْلديث  ف   جاء ؛  املغية   بن   الوليد   وهو  واستكباره،   الكفر  رؤوس  أحد   إلعراض  بيانً   و
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 أِب   ذلك  فبلغ  ،  له   رقَ   فكأنَه   القرآنَ   عليه   فقرأ  وسَلم  عليه   للا    صَلى   الَنيب ِ   إىل  جاء  املغيةِ   بنَ   الوليدَ   أنَ )  -

 َلما   لتعِرضَ   ُمَمًدا  أتيتَ   فإن  ،  لي عطوكه  ماًل   لك  جيمعوا  أن  يريدون  قوَمك  إنَ   عم ِ   َّي:    فقال  فأاته  جهل  

 وأَنك   له   منِكر    أَنك   قوَمك  يبلغ    قوًل   فيه  فق لْ :    قال  ،   ماًل   أكثرِها  من  أن ِ   قريش    عِلمتْ   لقد :    قال   قِبله،

 ول   ،  منِ    بقصيِده   ول  برجزِه  ول   ،  منِ    ِبلشِ عرِ   أعلمَ   رجل    فيكم  ما  فوللاِ   أقول    وماذا:    فقال.    له  كاره  

 وإنَه   ،  لطَلوةً   عليه   وإنَ   ،   ْلَلوةً   لقولِه   إنَ   وللاِ   ،   هذا   من  شيًئا  يقول    اَلذي   ي شبه    ما  وللاِ   ،   اْلن ِ   ِبشعارِ 

 قوم ك   عنك  يرَضى  ل:    قال  حتته  ما  لي حطِ م    وإنَه  ،  عليه  ي عَلى   وما  ليعلو  وإنَه  ،   أسفل ه  مشرق    أعَله  ملني  

 َذْرِن :    فنزلت   ،   غيِه  عن أَيثر ه   ي ؤثر    سحر    هذا:    قال  فَكر   فلَما   ،   أفكِ رَ   حَّت   فَدْعن:    قال   ،   فيه   تقولَ   حَّت 

 َكْيفَ  ق ِتلَ  ث َ *  َقَدرَ  َكْيفَ  فَ ق ِتلَ *  َوَقَدرَ  َفَكرَ  ِإنَه  : )اآلَّيت هذه بعض  ومن.  ( 638)  (  َوِحيًدا َخَلْقت   َوَمنْ 

 قَ ْول    ِإَل   َهَذا   ِإنْ *    ي  ْؤثَ ر    ِسْحر    ِإَل   َهَذا   ِإنْ   فَ َقالَ *    َواْسَتْكَِبَ   َأْدبَ رَ   ث َ *    َوَبَسرَ   َعَبسَ   ث َ *    َنَظرَ   ث َ *    َقَدرَ 

 القرآنَ   وأنزلَ   كفره   على   أصر    أن ه   إل  .     القرآن   هذا  حقيقة   َعِلم   تفك ر   بعد   إن ه(.   25-18  املدث ر( )اْلَبَشرِ 

*   َتَذر    َوَل   ت  ْبِقي   َل *    َسَقر    َما   َأْدرَاكَ   َوَما*    َسَقرَ   َسأ ْصِليهِ : )َسَقرَ   اّلل    أنزله  أن  فكان  ،  فيه   وطعنَ   منزلِته  غيَ 

 ( .29-26  املدث ر( )  لِْلَبَشرِ   َلَواَحة  

 وف .   إتباعه  عن  مستكِبون  وهم  ويصد ون   فيعرضون  النفاق   رؤوس   إليه   يدعى  أن   القرآن   تنز لت   ومن

 وأرَدف  فدَكية ،  قطيفة    حتَته  إكاف    عليه  ِْحارًا،  رِكب  وسَلم  عليه  للا    صَلى  النيبَ   أن)  :  الشريف  اْلديث

 مرَ   حّت   بدر ،   وقعةِ   قبلَ   وذلك   اْلزرَِج،   بنِ   اْلارثِ   بن  ف   ع باَدةَ   بنَ   سعدَ   يعود    وهو   زيد ،  بنَ   أسامةَ   وراَءه

،  ابنِ   أ َب ِ   بن    للاِ   عبد    وفيهم  واليهوِد،  األواثنِ   عبَدةِ   واملشرِكيَ   املسلميَ   من   أخَلط    فيه   جملس    ف  وف   َسلول 
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:   قال  ث  برِدائِه،  أنَفه  أَب     بن    للاِ   عبد    مَخر  الدابِة،  َعجاَجة    اجملِلسَ   غِشَيتِ   فلما  َرواحَة،  بن    للاِ   عبد    اجمللسِ 

وا  ل  عليهم    وقَرأ  للِا،  إىل  فدعاهم   فنَزل  وَقف،  ث  وسَلم  عليه  للا    صَلى   النيب    عليهم    فسَلم  علينا،  ت  َغِبِ 

 ف  ت ؤِذن   فَل  حقًّا،  تقول    ما كان  إن   هذا   من  أحسنَ   ل   املَرء ،  أي ها:    َسلول    ابنِ   أَب ِ   بن    للاِ  عبد   فقال  القرآَن، 

 حِنب    فإن   جمالِسنا  ف  اغِشنا :    َرواَحةَ   ابن    قال  عليه،  فاقص صْ   منا  جاَءك   فَمن  رَحِلك،   إىل   وارِجعْ   جمالِسنا،

 وسَلم   عليه   للا    صَلى  النيب    يَزلِ   فلم  يَتواثَبوا،   أن  مه وا   حّت   والَيهود ،  واملشرِكونَ   املسلمونَ   فاسَتبَ   ذلك،

َفِ ض هم،  ح باب    أبو  قال  ما  تسَمعْ   أمل:    سعد    أي: )    فقال  ع باَدَة،  بنِ   سعدِ   على  دَخل  حّت   دابَته  رِكبَ   ث  خي 

 للا    أعطاك  لقد  فوللاِ   واصَفْح،  للاِ   رسولَ   َّي  عنه  اعف  :    قال( .    وكذا  كذا  قال  -  أ َب     بنَ   للاِ   عبدَ   يريد    -

 ذلك   للا    ردَ   فلما   ِبلِعصابَِة،   في  َعصِ بوه   ي  تَ وِ جوه،   أن   على   الَبحرةِ   هذه   أهل    اصطَلح   ولقد   أعطاك،   الذي

 .  (639) (  .  وسَلم   عليه  للا    صَلى  النيب    عنه  فعفا رأيَت،  ما   به   فَعل  فذلك  بذلك،  شِرق  أعطاك  الذي   ِبْلق ِ 

 القرآن   على  خوفاً   املكانية   التنزلت  بعض  عن  النهي  :التنزيل الثامن عشر

  ق  الَ   الع  دو ِ   أرضِ   إىل  ِبلق  رآنِ   يس  افَ رَ   أن  وسَلمَ   عَليهِ   اّلَل    صَلى  اّللَِ  رسول   هَنَى:  قالَ  عمرَ  بنَ  عبداّللَ  عن ) -

 .  (640)(  العدو    يَنالَه    أن  َُمافةَ   أراه  : ماِلك  

 .  (641)( العدو   يَنالَه    أن  َُمافةَ   ، الَعدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ   ي سافرَ   أن هَنَى) -

 .  (642)( العدو   يَنالَه    أن  ُمافةَ   ، العدو ِ  أرضِ  إىل  ِبلقرآنِ   ي سافرَ   أن ينَهى  كانَ ) -
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 . (643)( الَعد و ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ  ي سافَ رَ   أنْ  هَنَى) -

 . (644)( العدو    ينالَه أن ُمافةَ  العدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ   ي سافَ رَ  أن وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى للاِ   رسول   هنَى) -

 . (645)( العدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ   ي سافَ رَ  أن وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى للاِ   رسول   هنى) -

  (646)(  الع  دو    ينال َ ه  أن  ُماف  ةَ   الع  دو ِ   أرضِ   إىل  ِبلق  رآنِ   يس  افرَ   أن  هنَى وسَلمَ  عليهِ  للا   صَلى للاِ  رسولَ  أنَ ) -

. 

 . (647)( العدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ   يسافرَ   أن هنى) -

 .  (648)( العدو   ينالَه  أن  ُمافةَ  العدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ   يسافرَ  أن وسلمَ   عليهِ   للا    صَلى للاِ   رسول   هَنى) -

  أنْ   وهن  ى  واملش  رتيَ   البائعَ   هَنى  صَلح ها  يبد وَ   حّت  الثمرةِ   بيعِ   عن   هَنى  وسَلمَ   عليهِ   للا   صَلى للاِ  رسولَ  أنَ ) -

 .  (649)(  العدو    ينالَه    أنْ   َُمافةَ  الَعد و ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ  ي َسافَ رَ 
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  (650)(  الع  دو    ينال َ ه    أن  ُماف  ةَ   الع  دو ِ   أرضِ   إىل  ِبلق  رآنِ   ي سافَ رَ   أن هنى وسَلمَ  عليهِ  للا   صَلى للاِ  رسولَ  أنَ ) -

. 

 .  (651)( العدو   ينالَه    أن  ُمافةَ  العدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ   يسافرَ  أن وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى للاِ   رسول   هنى) -

  (652)(  الع  دو    ينال َ ه  أن  ُماف  ةَ   الع  دو ِ   أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ   يسافرَ  أن هَنى وسَلمَ  عليهِ  اّلَل   صَلى اّللَِ  رسولَ  أنَ ) -

. 

 .  (653)( العدو   ينالَه  أن  أخاف   فإن ِ  العدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ  تساِفروا  ل) -

  (654)(  .الع  دو    ينال َ ه  أن  خي  اف    الع  دو ِ   أرضِ   إىل  ِبلق  رآنِ   ي س  افرَ   أن  وس  لم  عليه  للا صلى النيب   ينهى كان) -

. 

هِ   للا    ص  َلى  للاِ   رس  ول    هن  ى:    ق  ال  عم  رَ   اب  نِ   ع  نِ )  -   أن  ُماف  ةَ   الع  دو ِ   أرضِ   إىل  ِبلق  رآنِ يس  افر    أن  وس  َلمَ   علي  ْ

 .  (655)(  العدو    ينالَه  
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 . (656)( العدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ  ي سافَ رَ   أن  وسَلمَ   عَليهِ  اّلَل   صَلى اّللَِ   رسول   هَنَى) -

 . (657)( الَعد و ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ   ي سافَ رَ  أنْ  وسَلمَ   عليهِ   للا    صَلى للاِ   رسول   هَنى) -

 . (658)( العدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ  السفرِ   عن  هنَى وسَلم  عليه  للا    صَلى  النيبَ   أن) -

 .  (659)( .العدو ِ  أرضِ  إىل  ِبلقرآنِ   السفرِ   عن  هنى) -

 .(660)(  ينالَه  أن  ُمافةَ  العدو ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ  ي سافَ رَ   أن هنَى  وسَلم  عليه للا   صَلى للاِ  رسولَ   أنَ ) -

  ينال َ ه  أن  ُماف  ةَ .    الع  د و ِ   أرضِ   إىل  ِبلق  رآنِ   يسافَ رَ   أن  ينهى  كان  أنه  ؛  وسَلمَ   عليه للا   صَلى للاِ  رسولِ  عن ) -

 .  (661)( . العدو  

 .  (662)( . العد و ِ  أرضِ   إىل  ِبلقرآنِ   يسافَ رَ  أن وسَلمَ   عليه  للا    صَلى للاِ   رسول   هنى) -

 . األرض  أصقاع  شّت   ف يومي ا  المتهان  إىل  واليهود  الكفرة  قبل   من  القرآن    يتعرض  
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