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المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
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وحتقيق  هدايتِهام،  وبيان  املطّهرة،  النبوّية  والّسنة  الكريم  القرآن  خدمة  عىل  تقوم  وقفيَّة  مؤّسسة 
غاياِتام، وتفعيل مقاصِدمها.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مرشوع تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1434 هـ، أصبح املرشوع مركزا ضمن مراكز املدينة املنّورة لتنمية املجتمع حتت اسم: 
»مركز تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1436هـ، تم تطوير املركز واستقالله، ليكون مؤّسسة وقفّية باسم: »وقف تعظيم الوحيني«. 

االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية ودراساتام حمليًا وعامليًا.

تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية يف املجتمع واألّمة، بتفعيل مقاصدمها وغاياتام وبيان هدايتهام.

 

1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والّسنّة النّبوّية الرّشيفة، وبياُن حقوِقهام.

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نبّيه ، وتفنيُد الشبهات عنهام.

صة يف الّدراسات القرآنّية واحلديثّية  راسات البحثّية والّدورات الّتدريبّية املتخصِّ 3- االرتقاء بالدِّ
وما يتعلق هبام.
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ورقيًا  هبام  يتعّلق  وما  ة  النبويَّ نة  والسُّ القرآنيَّة  راسات  الدِّ بحوث  بنرش  ُتعنى  حمّكمة،  علمّية  دورّية  جمّلة 
. وإلكرتونيًا، ألساتذة اجلامعات، وأهل االختصاص، والباحثي املهتمي بعلوم الَوْحَيْيِ

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْيِ الرشيفي وتعظيمهام.

ة وما يتعّلق  نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ حتكيم البحوث العلميَّة اجلادَّ
هبام.

 

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نرش البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثي للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنرش بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 5- التمهيد ملشاريع علميَّة موسوعيَّة مبتَكرة يف الدِّ

لة بعمل الوقف وأهدافه. ة ذات الصِّ 6- دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلميَّة اجلادَّ
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ة وما يتعلق هبام؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ

  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

م البحوث من حمكمَي  - عىل األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال تعارض حكمهام ُيّكم  3- حُتكَّ
م ثالث ويكون قراره مرجحًا. البحث من حمكِّ

4- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة.

5- يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النرش.

6- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنرش ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

7- ال ُتعاد البحوث إىل أصحاهبا وال ُتسرتد، سواء أنرشت أم مل تنرش.

8- حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمجلَّة.

9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسختي ورقّيتي من املجلة املنشور فيها بحثه، وعرش مستاّلت خاّصة ببحثه.  10- ُيزوَّ

11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة )pdf( بأّن بحثه مل ُيسَبق نرشه، أو مقدمًا للنرش يف جهة أخرى، أو  12- ُيقدِّ
مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، أوغريمها. وُيرسل 

عىل بريد املجلَّة االلكرتوين.

م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عىل  13- ُيقدِّ
.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفحة؛ مقاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
يتجاوز  وال  البحث،  موضوع  عىل  )املفتاحية(  الة  الدَّ والكلامت  نتائجه،  وأهم  البحث،  ومشكلة 

عددها: )4( كلامت.

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:

    نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث)1(، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد األسطر: مفَردًا.

.)NO BOLD( غري ُمْسَود )مقاس خط متن البحث:  )16  

.)BOLD(  ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  

.)BOLD( ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الفرعّية: )18  

journaltw.com :1( يمكن حتميل اخلط من موقع املجلة(
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للنرّش  ة  النبويَّ املدينة  مصحف  بربنامج  نثمث؛  مزّهرين  قوسي  بي  القرآنيَّة  اآليات  تكتب    
احلاسويب، النسخة القديمة )1( بمقاس خط: )14( غري ُمسَود )NO BOLD(، وتوثق اآليات يف 
السطر نفسه بحجم: )12( غري ُمسَود )NO BOLD( بإضافة كلمة: سورة، كهذه: ]سورة البقرة: 

.]30

ة واآلثار بي قوسي؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه  تكتب األحاديث النبويَّ   
.)BOLD( َدة وُمَسوَّ

أرقام احلوايش بي  )NO BOLD(، وتوضع  ُمسَود  الُسفلّية: )12( غري  مقاس خط احلوايش    
قوسي؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

ًا )BOLD(، اسم املؤلف أو    التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا: )اسم الكتاب مسَودَّ
)NO BOLD(،  ثم رقم اجلزء والصفحة، ومثاله: الوجوه والنظائر،  اسم الشهرة غري ُمسَود 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا )BOLD(، اسم    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
املؤلف غري ُمسَود )NO BOLD(، اسم املحقق إن وجد غري ُمسَود )NO BOLD(، دار النرش 
املنتهى، أليب الفضل حممد جعفر اخلزاعي )ت:408هـ(،  ومثاله:   )NO BOLD( غري ُمسَود 
حتقيق: حممد شفاعت رباين، املدينة املنورة، ط1، 1434هـ -2012م. وترتب املصادر ترتيبًا 

هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختي من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد -  

رة بصيغة )pdf(، وترسل عىل بريد املجلَّة اإللكرتوين: - ونسخة أخرى مصوَّ  

mjallah.wqf@gmail.com

journaltw.com :1( يمكن حتميل الربنامج من موقع املجلة(
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احلمد هلل ويل املؤمني، والصالة السالم عىل املبعوث رمحة للعاملي، وعىل َمن اهتدى هبديه وأخذ 
بحكمته إىل يوم الدين. وبعد:

فإن سنام تعظيم القرآن هو: العلم والعمل هبام وحتقيق مقاصدمها، وهو ضامن أكيد لتحقيق أعظم 
رؤية  حول  تدور  الرؤية  وهذه  2030م،  ورؤية  الوطني،  والتحول  احلياة،  جودة  كربنامج:  األهداف 

طموحه تنشد االقتصاد املعريف )1(، وقد عّرف برنامج األُمم املتحدة اإلنامئي االقتصاد املعريف بأنه:

نرش املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية يف مجيع جماالت النشاط املجتمعي، االقتصادي، واملجتمع 
اإلنسانية  التنمية  إقامة  أي  باطراد؛  اإلنسانية  احلالة  لرتقية  وصوالً  اخلاصة  واحلياة  والسياسة،  املدين، 

باطراد.)2(

من أجل ذلك تتسابق بعض الدول الكربى إىل حتقيق االقتصاد املعريف، وقد قطعت شوطًا يف حتقيق 
ذلك، وال زالت تسعى و تتبارى إىل مزيد من ذلك التحقيق، لكن هذا التحقيق ينزوي يف زاوية واحدة: 
والعرض  والنفس  املال  حفظ  وهو  الرشيعة  ملقاصد  اجلامع  العظيم  اخلاميس  زوايا  إحدى  وهو  »املال« 

والدين والعقل.

وهذه املقاصُد تتفق عليها األدياُن الثالثُة التي تشكل أكثر من نصف سكان العامل، وكذلك البوذية 
واهلندوسية التي تشكل قرابَة النصِف اآلخِر من سكاِن العامل. 

واململكة العربية السعودية متتلك قدرات مثمرة ومعنويات منرية ذاِت سياجاٍت أمنية واقية وتعاليم 
املقدسة  املعارف  بي  جتمع  رضوهبا  شتى  يف  املعرفة  بنرش  اململكة  يف  يتميز  املعرفة  فنرش  راقية،  مقدسة 
واملعارف املعارصة، وهذه املعارف املقدسة هلا القدرة التامة عىل االرتقاء باملعارف املعارصة كلها؛ وذلك 
والبيئية  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  املشكالت  تعالج  التي  الرشيعة  مقاصد  حتقيق  خالل  من 
وغريها، بل تضمن لنا أمن البيت واملسجد واملدرسة واجلامعة والشارع والسوق واملؤسسات الرسمية 

)1( ينظر: مقال اقتصاد واملعرفة وبرنامج التحول الوطني ، نرش املركز الدبلومايس للدراسات االسرتاتيجية:
www.dcss.center.org 

)2( نقله د. ماهر حسن املحروق يف ورقة عمل مقدمة ملنظمة العمل العربية بعنوان: دور اقتصاد املعرفة يف تعزيز القدرات التنافسية للمرأة 
العربية. يف دمشق 8/6-7/ 2009 م.
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واألهلية وغريها، وهلذا نرى احصائية اجلرائم يف اململكة أقل دولة يف العامل وهلل احلمد، قال شيخ اإلسالم 
ابن تيمية: إن الرشيعة مبناها عىل حتصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها.)1(

فهذه القيم العظيمة الربانية جديرة وقديرة أن حتقق مجيع متطلبات جودة احلياة والتحول الوطني 
ورؤية 2030م بالرتكيز عىل نرشها وتعليمها وتعميمها وتفعيلها ومزجها مع املناهج واملقررات الدراسية 
يتحقق  تعاىل - حتى  اهلل  املباركة  - حرسها  تنشدها بالدنا  التي  الطموحات  ملنظومة  بأسلوب معارص 
االقتصاد املعريف بل يتحقق االرتقاء بالعلوم بالتكميل والتجميل)2(، ولنتصور أي علم نسقط عليه هذه 
للعامل  التي رسمت  العلمية  األلفية  التاريخ يف  بذلك  وينطق  فإنه الشك سريتقي،  الضورات اخلمس 
ذلك االرتقاء من القرن األول اهلجري إىل القرن العارش  فقد كانت منظومة الضورات اخلمس تسري 

بضوابط إقامة التنمية اإلنسانية يف مجيع رضوهبا املتنوعة وعىل أصوهلا الثابتة.

التنمية  وإقامة  اإلنسانية  احلالة  لرتقية  الضامنات  بأعظم  السعودية  العربية  اململكة  تنفرد  وبذلك 
نها من حتقيق األهداف املنشودة بأقرب زمن  اإلنسانية التي ينشدها االقتصاد املعريف، وهذا التميُز يمكِّ
االنسانية  التنمية  وحققنا  ارتقينا  هبا  وأخذنا  اخلمس  الضورات  هذه  عىل  حافظنا  فكلام  تكلفة،  وأقل 

املستدامة.

ويرسين يف هذا العدد أن أزف البرشى لألخوة الباحثي والقّراء باعرتاف بعض اجلامعات املحلية 
أنه تمَّ إنشاء موقع خاص للمجلة؛ وسيتم اطالقه قريبًا، وتصدر  والعاملية هبذه املجلة، وأبرشهم أيضًا 

األعداد القادمة إلكرتونيًا. 

عىل  التحرير  هيئة  أعضاء  جلميع  اجلميل  والعرفان  اجلزيل  الشكر  أقدم  أن  يل  يطيب  اخلتام  ويف 
جهودهم املباركة، والشكر موصول إىل الباحثي الذين أثروا هذا العدد املميَّز.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي.

رئيس حترير املجلة

                 أ.د/ حكمت بن بشري ياسني

)1( جمموع الفتاوى 512/10 و 193/30.
)2( ينظر حمارضيت يف افتتاح امللتقى الرتبوي األول لعام 1440هـ وعنوانه: املتطلبات الرتبوية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2030م.
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د. اعدل رشاد غنيم
أستاذ الدراسات اإلسالمية املشارك بجامعة الدمام

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل - اململكة العربية السعودية

adilrg@hotmail.com
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موضوع البحث:   
يتناول هذا البحث أسس املنهج القرآين يف  بيان  آيات األحكام.

هدف البحث:   
ــات األحــكام   لتكــون حــارضة يف وعــي الدعــاة  ــان  آي ــح أســس املنهــج القــرآين يف  بي توضي

واملربــي وقــادة الفكــر والتغيــري وهــم بصــدد قيامهــم بدورهــم يف تنزيــل آيــات األحــكام عــىل  واقــع 

حياة الناس والتلقي للتنفيذ يف سلوكهم اليومي. 

مشكلة البحث:   
ما األسس التي انتهجها القرآن الكريم يف بيان آيات األحكام الفقهية؟

نتائج البحث:    
من أهم األسس ملنهج القرآن يف بيان آيات األحكام: األساس العقدي، و األساس الفكري، 

واألساس الوجداين، واألساس السلوكي يف آيات األحكام.

الة  )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ  
أساس - منهج - أحكام - القرآن الكريم.
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F

إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، 

من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له. وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلوات ريب عليه 

وعىل آله وصحبه وسلم.

يف  املتضمنة  والنواهي  األوامر  خالل  من  السلوك  ترشيد  إىل  هيدف  حياة  كتاب  الكريم  القرآن 

خطابه  وشهد اجليل األول الذي تنزل عليه القرآن والقرون الفاضلة التي تلته مالمح عملية لتأثري القرآن 

يف تقويم السلوك.

ورجاؤنا أن متضـي أجيال املسلمي يف   االستجابة  للقرآن الكريم، أمرًا وهنيًا، ومقاومة لألهواء 

اجلاحمة، والعادات الفاسدة، نابذة  الفتور و اإلعراض ومتصدية  لزحف الفكر العلامين  عىل بلداهنا.

هذه الدراسة تقدم أسس املنهج القرآين يف  بيان  آيات األحكام   لتكون حارضة يف وعي الدعاة 

واملربي وقادة الفكر والتغيري وهم بصدد قيامهم بدورهم يف تنزيل آيات األحكام عىل  واقع حياة الناس 

والتلقي للتنفيذ يف سلوكهم اليومي. 

الدراسات السابقة:  
كان للمفرسين وعلامء األصول عناية كبرية بآيات األحكام  و انرصفت جهود املفرسين إىل تفسري 

آيات األحكام،  واقترصت كتابات األصوليي  يف بيان األحكام الرشعية وطرق االستنباط هلا  من أدلتها  

التفصيلية،  لكن الغاية من هذا البحث تناول أسس منهج القرآن يف بيان آيات األحكام التي توفر الظروف 

هن  من  خن  حن   جن  مم  خم  حم  جم  تعاىل:   ّٰهل  قال  ملقتضياتا  العملية  لالستجابة  املواتية 

جه مه ٰه جي     ِّ ]سورة النحل: 64[.
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وال توجد دراسات عنيت هبذا املضمون بشكل مستقل، لكن هناك إشارات إىل منهج القرآن يف 

آيات األحكام  يف مصنفات التفسري ال سيام العاّلمة الرازي واإلمام القرطبي كام كان لإلمام  الشاطبي  

بعض تلميحات حول منهج القرآن يف بيان آيات  األحكام.

آيات  عرض  يف  القرآن  )منهج  بعنوان  دراسة  عىل  إال  أعثر  فلم  احلديثة  القرآنية  الدراسات  أما 

 – األحكام(  للدكتور  عامد عبد الكريم خصاونة، الذي نرشه يف املجلة األردنية يف الدراسات القرآنية 

املجلد اخلامس العدد )2/أ( 1430هـ -2009م.

أهم  ومعرفة  والتكليف،  الوضع  حيث:  من  وأنواعه  الرشعي  احلكم  معنى  إىل  الكاتب  تعرض 

وكشف  هلا،  القرآن  سياق  وكيفيه  األحكام،  هذه  تناولته  وما  الكريم،  القرآن  يف  وردت  التي  األحكام 

داللتها، ولكنه مل يستوعب األسس املنهجية لعرض آيات األحكام التكليفية، وهذا ما عني به  البحث يف 

دراسته.

وقد استخدمت يف دراستي املنهج االستقرائي التحلييل وفق النقاط التالية: 

االستدالل من الكتاب والسنة الصحيحة عىل ما يساق من قضايا.- 

االعتامد عىل املصادر األصيلة واملراجع املعارصة حسبام تقتضيه طبيعة البحث. - 

ترقيم اآليات، وعزوها إىل سورها داخل متن البحث. - 

ختريج األحاديث من مصادر السنة املعتمدة.- 

توثيق املصادر يف هامش الصفحة بذكر اسم الكتاب ورقم اجلزء والصفحة، ثم بيان معلومات - 

النرش يف ثبت املصادر واملراجع.

خطة البحث:   
تم تقسيم البحث إىل مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة عىل النحو التايل: 

مقدمة: وقد بينت فيها أمهية املوضوع وخطة البحث.
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التمهيد: عرضت فيه مفهوم آيات األحكام  يف القرآن.

وتناولت مقومات أسس املنهج القرآين يف بيان آيات األحكام  يف أربعة مباحث:

املبحث األول: األساس العقدي، التوحيد.

املبحث الثاين: األساس الفكري، التعليل أي ربط األحكام بعللها.

املبحث الثالث: األساس الوجداين: التحفيز بآيات الرتغيب والرتهيب. 

املبحث الرابع: األساس السلوكي: ربط األحكام بالوسع والطاقة.

ثم أعقبت الدراسة بخامتة للبحث، تناولت فيها خالصة ما توصلت إليه من نتائج البحث. 

واهلل ويل التوفيق.
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a

مفهوم آيات األحكام:   
كانت  سواء   - عليها  والداللة  الرشعية  األحكام  ببيان  ُتعنى  التي  اآليات  هي  األحكام:  آيات 

األحكام اعتقادية، أو عملية فرعية، أو سلوكية وأخالقية إالّ أن العلامء تعارفوا عىل إطالق أحكام الُقْرآن؛ 

عىل أحكام القرآن العملية، الفرعية، املعروفة بالفقهية.

الفقهية وتدل عليها  ُتبّي األحكام  التي  بآيات األحكام - عند اإلطالق - »هي اآليات  واملراد 

نصًا، أو استنباطًا« )1(.

الفقهية،  األحكام  ببيان  ُيعنى  الذي  الَتْفِسرْي  »هو  الفقهي:  الَتْفِسرْي  أو  األحكام،  آيات  وتفاسري 

والتنبيه عليها، سواء باالقتصار عليها، أو العناية اخلاصة هبا« )2(.

وحقيقة آيات األحكام   املطالبة بالفعل أو االجتناب له ألنه يف وضع اللسان حتميل ملا فيه كلفة 

ومشقة إما يف فعله أو تركه وهو من قوهلم كلفتك عظياًم أي أمًرا شاًقا.)3( والتكليف يف اصطالح علامء 

األصول »خطاب الرشع املتعلق بفعل املكلف باالقتضاء أو التخيري«)4(.

واملراد بالفعل: ما يعده العرف فعال، سواء أكان من أفعال القلوب كاالعتقادات والنيات، أم من 

الكف  فيه  ويدخل  القولية  الترصفات  اإلحرام، ومجيع  وتكبرية  الزكاة،  كأداء  واللسان،  اجلوارح  أفعال 

كرتك الزنا)5(، ومتعلقة األحكام اخلمسة: الوجوب، والتحريم والندب، والكراهة واإلباحة.

)1(     انظر: البحر املحيط، للزركيش )199/6(؛ اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي )35/4(؛ إرشاد الفحول  )2 / 206(؛ إجابة السائل 
)ص384(؛ تفاسري آيات األحكام ومناهجها )45/1(

)2(  الثبات والشمول)ص/61(، التفريق بني األصول والفروع، للشثري)196/1( فام بعدها، منهج الُقْرآن يف تقرير األحكام،  )ص/74 
-132(.- ينظر تفاسري آيات األحكام ومناهجها، للدكتور/ عيل بن سليامن العبيد )25/1( -رسالة جامعية-، وآيات األحكام يف 

املغني، للدكتور/ فهد العندس )2/1 ( رسالة جامعية.
)3(   اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي )3/ 429(

)4( اإلحكام يف أصول األحكام: اآلمدي  )84/1(- )30/1(، املحصول، الرازي )185/1(.
)5( هناية السول رشح منهاج الوصول، لإلسنوي، )55/1(.
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فخطاب اهلل تعاىل إذا تعّلق بيشء: فإّما أْن يكون طلبًا جازمًا، أو ال يكون. فإْن كان جازمًا، فإّما أن 

يكون طلب الفعل وهو »اإلجياب« أو طلب الرّتك وهو »الّتحريم«. وإْن كان غري جازم فالّطرفان، فإّما أن 

يكونا عىل السوّية وهو »اإلباحة« وإّما أن يرتّجح جانب الوجود، وهو »النّدب«، أو جانب العدم وهو 
»الكراهة«. فأقسام األحكام الرشعّية هي هذه اخلمسة.)1(

برّبه، وأحكام  بتنظيم عالقة اإلنسان  تتعّلق  (: وهي  العبادات  )أحكام  آيات األحكام   وتشمل 
املعامالت، وهي تعتني بتنظيم عالقة املكّلفي بعضهم ببعض.)2(

   إحصاء آيات األحكام التكليفية يف القرآن:
آيات  لعدد  بالنسبة  العدد  قليلة  أهنا   سنلحظ  القرآن   يف  التكليفية  األحكام  آيات  نتتبع   عندما 

البالغ عددها اآليات )6236( آية، وجرت  حماوالت للعلامء إلحصاء  آيات األحكام،  القرآن الكريم 

وتوصلوا إىل نتائج متباينة،  فمنهم من ذهب إىل أهنا مخسامئة آية )3(، ومنهم من ذهب إىل أهنا مائة ومخسون 

آية)4(، ومنهم من ذهب إىل أهنا مائتا آية أو قريب من ذلك )5(، ومنهم من مل يددها بعدد معي،  ولعل سبب 

الدالة عليها   أم  الدالة عىل األحكام داللة رصية  االختالف هو  يف منهج اإلحصاء هل يشمل اآليات 

واألمثال  القصص،  آيات  فإن  به؛  املصرح  مرادهم  »ولعل  الزركيش:  قال  وااللتزام،  التضمن  بطريق 

وغريها ُيستنبط منها كثري من األحكام«  ولذلك رأى  أحكام القرآن تنقسم إىل قسمي: 

»أحدمها: ما رّصح باألحكام، وهو كثري يف كّل من سورة البقرة والنساء واملائدة.

 والثاين: ما يؤخذ بطريق االستنباط، وهو عىل ِقسمي:

األّول: ما ُيستنبط من غري ضميمة آلية أخرى، كاستنباط الشافعي صّحة أنكحة الُكّفار من قوله 

)1( املحصول يف أصول الفقه، الرازي، )1/ 413 (.
)2( علم أصول الفقه، خاّلف، عبد الوّهاب، ) 32(

)3( انظر:  املحصول، للرازي )33/6(
)4( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي )340/2(.

)5( انظر: إرشاد النقاد  إىل تيسري االجتهاد، ملحمد بن إسامعيل الصنعاين ص )134، 135(.
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من   ِّ  ]سورة املسد:4[،  زن  رن   ٱ    ]سورة التحريم:11[، وقوله تعاىل:     ّٰٱ   حت       ِّٱ جت  ٱ  ٱ ٱ تعاىل:     ّٰٱ

واستنباطه ُحّجّية اإلمجاع من قوله تعاىل:     ّٰٱ  نئ ىئ  يئ رب     ِّ  ]سورة النساء:115[.

، أّن أقّل احلمل  والثاين: ما ُيستنبط مع ضميمة آية أخرى، كاستنباط عيلٌّ وابن عّباس 

سّتة أشهر، مـــن قوله تعــاىل:     ّٰٱ حن خن من ىن     ِّٱ  ]سورة األحقاف:15[، مع قوله:     ّٰٱ ىب يب 
رت    ِّ  ]سورة لقامن:14[.)1(

والذين توقفوا عن حتديد عدد آيات األحكام  يرون  أن كل آية يف الُقْرآن قد ُيستنبط منها حكٌم 

معٌي )2(، َوَمَردُّ ذلك إىل ما يفتحه اهلل عىل الَعامِلِ من معاين الُقْرآن ودالالته، وما يتميز به العامل من صفاء 

حكم  وفيها  إالّ  آية  جتد  تكاد  »فال  القرايف:  قال   ،)3( وسيالنه  الذهن  وجودة  االستنباط،  وقوة  الروح، 
وحرصها يف مخسامئة آية بعيد«.)4(

وعىل سبيل املثال اختلف يف تصنيف قوله تعـاىل:     ّٰٱ ىي  ييجئ حئ خئ مئ هئ    ِّ  ]سورة آل 

يأمر  بعٍد ترشيعيٍّ   ذا  ابن حزم  اعتربه  آية خربّية، يف حي  أّنه  العريب عىل  ابن  إليه  نظر  عمران:97[، حيث 

بتأمي الداخلي إىل احلرم املكي.)5(

وعىل  أية حال  فإن االختالف يف عدد آيات األحكام  ال يعني  أن  كل آيات القرآن  تندرج يف 

آيات األحكام  فبوسع القارئ أن يلحظ تنويعا  يف اخلطاب القرآين،  وقد صنفه  السيوطي إىل ثالثة حيث 

قال: »وأمُّ علوم القرآن ثالثة: توحيد، وتذكري، وأحكام. فالتوحيد يدخل فيه معرفة املخلوقات ومعرفة 

والباطن،  الظاهر  وتصفية  والنار  واجلنة  والوعيد  الوعد  منه  والتذكري  وأفعاله.  وصفاته  بأسامئه  اخلالق 

)1(   انظر: الربهان يف علوم القرآن، للّزركيش، )5-4/2(.
النجار،  ُجَزي، والسيوطي، وابن  السالم، والَقَرايف، والُطْويِف، والَزْرَكيِش، وابن  الِعّز بن عبد  َحُه  َرجَّ العلامء، وممن  أكثر  )2(   وهو قول 
والشوكاين، والشنقيطي. انظر: الربهان يف علوم الُقْرآن، للزركيش) 2 / 4 - 6 (، انظر: اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي )2/ 185(.

)3(   انظر:  التقرير والتحرير يف علم األصول، البن أمري احلاج )390/3(.
)4(   انظر: رشح تنقيح الفصول، للقرايف )ص/476 (.

)5(  انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم:، )1/ 304(، أحكام القرآن، البن العريب، ) 284(.
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واألحكام منها التكاليف كلها وتبيي املنافع واملضار واألمر والنهي والندب«.)1(

املتلقي  تيئة  بقصد  والكونيات  والقصص  العقيدة  يف  اآليات  آالف  الكريم  القرآن  أورد  لقد 

مع  تعامل  التكليفي  القرآن  فخطاب  وسلوكيا،  وشعوريا  وعقليا  روحيا  للتكليف  العملية  لالستجابة 

الكينونة اإلنسانية بمختلف عنارصها من خالل منهجه الفريد.

)1( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي )383/1(.
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املبحث األول:

األساس  العقدي ) التوحيد (.

آيات األحكام، وهذا األساس يوائم  املكون  بيان   القرآين يف  املنهج  العقيدة أوىل مقومات  تعد 

الروحي  لإلنسان، وما لديه من رصيد الفطرة كام قال تعــاىل:     ّٰٱ خت مت هت  مثحج مج جح مح 

جخ مخ جسحس خس مس حص  خصمص جض حض خض مض حط مظ  جع مع      ِّ  ]سورة الروم: 30[.

ويعد  التوحيد هو األساس الذي تبتني عليه سائر األصول العقائدية، ومن ثم تشييد بناء احلياة 

الفردية واالجتامعية ببعدهيا املادي واملعنوي عىل قواعده.

مفهوم التوحيد:   
التوحيـد يف اللغـة: تـدور مادتـه حـول االختصـاص واالنفـراد،  فالتوحيد مصدر وحـد يوحد 

توحيدا.)1( 

خم  حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  قوله تعــاىل:    ّٰٱ  )2(،  كام  يف  أما معناه رشعا: فهو إفراد اهلل بالعبادة 

مم جن     ِّ  ]سورة البقرة: 163[، وقولــه:     ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن  خن 

ابن  يقول  والصفات،  واألسامء  الربوبية  لتوحيد  متضمن  النوع  وهذا  األنبياء:25[،  ]سورة  ىن     ِّ   من 

تيمية: »والتوحيد الذي بعث اهلل به رسوله، وأنزل به كتابه، هو عبادة اهلل وحده ال رشيك له، وهو توحيد 
ألوهيته املتضمن توحيد ربوبيته«.)3(

قال ابن القيم: »واعلم أن التوحيد الذي دعت إليه رسل اهلل، ونزلت به كتبه، نوعان:

1- توحيد يف املعرفة واإلثبات.

2- توحيد يف الطلب والقصد.

)1(  انظر: معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس) 6/ 90(.
)2(  انظر: إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد، لصالح الفوزان )1/ 25(.

)3(   انظر: رشح العقيدة االصفهانية، البن تيمية )ص 102(.
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عىل  سامواته  فوق  وعلوه  وأفعاله  وصفاته  وأسامئه  تعاىل  الرب  ذات  حقيقة  هو  األول:  فالنوع 

عرشه، وتكلمه بكتبه وتكليمه ملن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القرآن 

وأول سورة  احلرش،  وآخر سورة  احلديد، وسورة طه،  أول سورة  كام يف  اإلفصاح،  جد  النوع  هذا  عن 

تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران، وسورة اإلخالص بكاملها وغري ذلك.

النوع الثاين: مثل ما تضمنته سورة نث  ٱ ٻ ٻمث،  وقوله نثڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄمث ..اآلية، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس ووسطها 
يف  سورة  كل  بل  القرآن  سور  وغالب  األنعام،  سورة  ومجلة  وآخرها،  األعراف  سورة  وأول  وآخرها، 

القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد )1(.

أمهية التوحيد:  
 يشكل التوحيد جوهر العقيدة وروحها، فهو املعنى الذي يرسي يف القرآن كله، فكل سورة يف 1- 

القرآن هي متضمنة للتوحيد، كام قال  ابن القيم: »إن القرآن إما خرب عن هللا وأسامئه وصفاته وأفعاله 

فهو التوحيد العلمي اخلربي، وإما دعوة إىل عبادته وحده ال رشيك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، 

التوحيد  فهي حقوق  وأمره،  بطاعته يف هنيه  وإلزام  أمر وهني،  وإما  الطلبي،   اإلرادي  التوحيد  فهو 

ومكمالته، وإما خرب عن كرامة اهلل ألهل توحيده وطاعته، وما فعل هبم يف الدنيا، وما يكرمهم به يف 

اآلخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خرب عن أهل الرشك، وما فعل هبم يف الدنيا من النكال، وما يل هبم 

وحقوقه  التوحيد  يف  كله  فالقرآن  توحيده،  حكم  عن  خرج  عمن  خرب  فهو  العذاب،  من  العقبى  يف 

وجزائه، ويف شأن الرشك وأهله وجزائهم« )2(.

)1(   انظر: مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، البن قيم اجلوزية )3/ 449(.

)2(   انظر: مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، البن قيم اجلوزية )3/ 944(.
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أسلوب  أن  بيد  األحكام،  آيات  يف  أمهيته   عن  يكشف  التوحيد   يف  القرآن  ملقاصد  الدمج  هذا 

القرآن يف التنويع يكشف لك عن ثالثية أشار إليها  الرازي  يف قوله: »اعلم أن من عادته سبحانه وتعاىل 

يف هذا الكتاب الكريم أنه خيلط هذه األنواع الثالثة بعضها بالبعض، أعني علم التوحيد، وعلم األحكام، 

األحكام  إلزام  يف  املبالغة  وإما  التوحيد،  دالئل  تقرير  إما  القصص  ذكر  من  واملقصود  القصص،  وعلم 

والتكاليف، وهذا الطريق هو الطريق األحسن ال إبقاء اإلنسان يف النوع الواحد ألنه يوجب املالل، فأما 

إذا انتقل من نوع من العلوم إىل نوع آخر فكأنه يرشح به الصدر ويفرح به القلب، فكأنه سافر من بلد إىل 

بلد آخر وانتقل من بستان إىل بستان آخر، وانتقل من تناول طعام لذيذ إىل تناول نوع آخر، وال شك أنه 

يكون ألذ وأشهى« )1(.

النبي  ذكر  حيث  للتوحيد،  العالية  املكانة  تلك  عىل  لتؤكد  الصحيحة  النبوية  السنة  جاءت  وقد 

 يف حديث شعب اإليامن املعروف أن »اإِليَمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة َفَأْفَضُلَها 

التوحيد  أفضلها هو  أن  تنبيه عىل  الطَِّريِق«)2( فكان يف ذلك  َعِن  األََذى  إَِماَطُة  َوَأْدَناَها  اللَُّ  إاِلَّ  إَِلَه  َقْوُل الَ 
املتعي عىل كل أحد، والذي ال يصح يشء من الشعب إال بعد صحته... )3(

 وُيَعدُّ التوحيد  األساس لغريه  يف الفكر والشعور ومها بدورمها يؤثران يف السلوك، فمثال الربط - 2

ىل  مل  خل  ٱ  حن   جن  مم  خم  حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  بي العقيدة والتفكر يف قوله تـــعاىل:    ّٰٱ 

جي  يه  ىه   مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم   خم  حم  جم  يل 

حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى                 ٌّ             ٍّ             َّ                     ُّ                   ِّ                           ّٰ رئ زئ  مئ نئ 

ىئ يئ رب زب مب     ِّ ]سورة البقرة: 163- 164[، ثم تبع  ذلك  ربط التوحيد باملشاعر  يف قوله 

اك  يق  يفىق  ىف  يث  ىث  نث  زثمث   رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب   تعـــاىل:  ّٰٱ  

تتابع  ثم   البقرة:165[،  ]سورة  نن     ِّ  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك   ىك  مك  لك 

)1(   انظر: التفسري الكبري،  للرازي )1/ 985(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، ) 51/1 (، انظر: وصحيح مسلم، )63/1(. 

)3(  انظر: النووي: رشح أخرجه مسلم ) 2/ 364(.
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آيات األحكام  كام يف  قوله تــعاىل:      ّٰٱ نب ىب يب رت زت مت نت ىت  يت رث زث 

ٱ   ]سورة البقرة: 172[. مث نث ىث      ِّٱ

إن نداء القرآن الكريم أهل اإليامن يف أوائل اآليات بوصف اإليامن تفوق التسعي نداء، ألن هذا - 3

الوصف له تأثري كبري يف القبول والرد، وأن القبول من مقتضيات كامل هذا الوصف الواجب، وأن 

الرد من مقتضيات نقص اإليامن.

روى ابن أيب حاتم أن رجال أتى عبد اهلل بن مسعود  فقال: اعهد إىل فقال: »إذا سمعت 
اهلل يقول:     ّٰٱ جف حف  خف     ِّ فارعها سمعك فانه خري يأمره أو رش ينهي عنه«. )1(

لك  خك  حك  مقجك  حق  مف  خف  حف   جف  تــعاىل:   ّٰٱ  قوله  ذلك:  عىل  األمثلة  ومن 

مك      ِّ ]سورة البقرة.:153[.

هنج  األنبياء يف دعوتم،أن يكون  التوحيد أول ما يدعون إليه، فعبارة  »اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه - 4

ُه«، جرت عىل ألسنة مجيع الرسل، فام بعث اهلل رسوالً إال هبا وألجلها، وعالج األنبياء  انحرافات  َغرْيُ

ُه«. قال تعــاىل:     ّٰ          ِّ              ّٰرئ    املجتمع، انطالقًا من هذه القاعدة »اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

مث  زث  رث  يت ىت   نت  مت  زت  رت  يب ىب  نب  مب  زب  رب   يئ ىئ  نئ   مئ  زئ

ىل  مل  يك  ىك مك   لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث 

ىي  ني  مي  زي  ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن   مم  ام  يل 

مت  خت  حت  جت   هب  مب خب  حب  جب  هئ  مئ   خئ حئ  جئ  يي 

مث      ِّ  ]سورة األعراف: 85 – 86[. هت

ويف سورة أخرى نجد نفس القاعدة عىل لسان شعيب، قال تعاىل:    ّٰٱ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ 

)1(  انظر: تفسري ابن أبى حاتم )1/ 196(.
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ڍ ڍ ڌ    ڌ      ِّ  ]سورة هود:84[.

جع      ِّ  ]سـورة  مظ  مضحط  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  جسحس  مخ   جخ  مح  وقـال تعـاىل:    ّٰٱ  

األعراف: 65[.

جل حل خل مل هل   حف خف  مف حق مق جك حك خك لك مك وقـال تعـاىل:     ّٰٱ مع جغ مغ جف

خن من هن جه مه      ِّ  ]سورة هود: 61[.  جم حم خم مم جن حن

يف  الفساد  أشكال  مجيع  إلصالح  األنبياء  منه  انطلق  الذي  األساس  هي  التوحيد  إىل  فالدعوة 

جمتمعاتم، وذلك ملا أوحى اهلل هلم من البدء بالتوحيد، ألن كل أشكال الفساد سوف تكون ما هي إال 

أعراض لفساد املعتقد.

وهذا ما  أوىص به النبي   دعاته كام يف حديث معاذ بن جبل   ملا بعثه إىل 

ُدوا اللََّ َتَعاىَل َفإَِذا  َل َما َتْدُعوُهْم إىَِل َأْن ُيَوحِّ اليمن قال له:  »إِنََّك َتْقَدُم َعىَل َقْوٍم ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َفْلَيُكْن َأوَّ

ُهْم َأنَّ اللََّ  ْوا َفَأْخرِبْ ُهْم َأنَّ اللََّ َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َخَْس َصَلَواٍت يِف َيْوِمِهْم َوَلْيَلتِِهْم َفإَِذا َصلَّ َعَرُفوا َذلَِك َفَأْخرِبْ

وا بَِذلَِك َفُخْذ ِمنُْهْم َوَتَوقَّ َكَرائَِم  دُّ َعىَل َفِقرِيِهْم َفإَِذا َأَقرُّ ْم ُتْؤَخُذ ِمْن َغنِيِِّهْم َفرُتَ َض َعَلْيِهْم َزَكاًة يِف َأْمَواهِلِ اْفرَتَ

َأْمَواِل النَّاِس « )1(.

5- ومن أمهية التوحيد  أنه األساس األول لقبول العمل كام قال تعاىل:       ّٰٱ مب هب جت 

حت خت مت هت مث  حج  مج جح مح جخ مخ    ِّ  ]سورة الزمر: 65[ .

التوحيد يف سياق القرآن الكريم:  
أكرب - 1 العناية  كانت  وآياته مجيعا،  لكن   التوحيد يف سوره  بإبراز معتقد  الكريم  القرآن  عني 

بحقائق التوحيد ومقتضياته يف  سوره املكية؛ حيث مكث النبي -صىل اهلل عليه وسلم- يف 

مكة ثالث عرشة سنة يدعو إىل التوحيد وينهى عن الرشك. وما نزلت عليه أغلب األحكام  

)1(   انظر: صحيح البخاري )9/ 114(.
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من زكاة وصيام وحج وغري ذلك من أمور احلالل واحلرام، وأمور املعامالت، إال بعد اهلجرة 

يف املدينة.

قرب  األنعام  فلدينا يف سورة  والنهي،  األمر  أو  األحكام  من  املكية  السورة  خلو  يعني  وهذا ال 

جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت   تعاىل:   ّٰٱ  قال  بالتوحيد،  بدأت  الوصايا  من  جمموعة  ختامها 

مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض  جض   مص  خص  حص  خسمس  حس  مخجس  جخ   مح 

حم  جم  هل  مل  حلخل  جل  مك  لك   خك  حك  جك  مق  مفحق  خف  حف  جف  مغ   جغ 

خم    ِّ  ]سورة األنعام: 151[. 

لِْلَعْقِل  إِْفَساًدا  َها  َوَأَشدِّ َوَأْفَظِعَها  َماِت  امْلَُحرَّ بَِأْكرَبِ  اْلَوَصاَيا  َهِذِه  َتَعاىَل  َبَدَأ   « املنار:  صاحب  يقول 

فَِي هَلَا يِف  ِريَن يِف إَِراَدتِِه امْلُرَصِّ َفَعاِء امْلَُؤثِّ َاِذ اأْلَْنَداِد َلُه، َأِو الشُّ ُك بِاهللِ َتَعاىَل، َسَواٌء َكاَن بِاختِّ ْ َواْلِفْطَرِة َوُهَو الرشِّ

ُعوَن  ُيرَشِّ ِذيَن  الَّ اأْلَْرَباِب  َاِذ  بِاختِّ َكاَن  َأْو   - ُقُبوٍر  َأْو  َوَأْصنَاٍم  َومَتَاثِيَل  ُصَوٍر  ِمْن  هِبِْم  ُر  ُيَذكِّ َوَما  اأْلَْعاَمِل، 

اأْلَْسَباِب -  َوَراَء  فِياَم  اخْلَِفيُّ  ُف  التَّرَصُّ إَِلْيِهُم  ُيْسنَُد  َمْن  َوَكَذا  َواحْلََراِم -  احْلَاَلِل  ُموَن يِف  َوَيَتَحكَّ اأْلَْحَكاَم، 

َهِذِه  َبَياِن  يِف  َعَلْيُكْم  َأْتُلوُه  َما  ُل  َأوَّ اْلَكاَلِم:  َوَتْقِديُر  َوَتْفِسرِيَها.  ابَِقِة  السَّ اآْلَياِت  ِمَن  َواِضٌح  َذلَِك  َوُكلُّ 

اُكْم بِِه َتَعاىَل ِمْن َذلَِك َكاَم َيُدلُّ َعَلْيِه اَلِحُق اْلَكاَلِم،  ُل َما َوصَّ َماِت َوَما ُيَقابُِلَها ِمَن اْلَواِجَباِت - َأْو - َأوَّ امْلَُحرَّ

ْمِس َواْلَقَمِر َواْلَكَواِكِب، َأْو َعظِيَمًة  ُكوا بِاهللِ َشْيًئا ِمَن اأْلَْشَياِء َوإِْن َكاَنْت َعظِيَمًة يِف اخْلَْلِق َكالشَّ ُهَو َأالَّ ُترْشِ

اَم ِعَظُم اأْلَْشَياِء اْلَعاِقَلِة َوَغرْيِ اْلَعاِقَلِة بِنِْسَبِة َبْعِضَها إىَِل َبْعٍض،  َي، َفإِنَّ احِلِ يِف اْلَقْدِر َكامْلَاَلِئَكِة َواأْلَْنبَِياِء َوالصَّ

َرًة بُِقْدَرتِِه َوإَِراَدتِِه، َوَعْن َكْوِن اْلَعاِقِل ِمنَْها ِمْن َعبِيِدِه«)1(. َوَذلَِك اَل خُيِْرُجَها َعْن َكْوهِنَا ِمْن َخْلِق اهللِ َوُمَسخَّ

يف ىق  وكذلك يف سورة اإلرساء رسدت بيانا ألحكام استهلتها بالنهي الرشك، قال تعاىل:     ّٰٱ ىف 

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  تعاىل:    ّٰٱ  قال  به،  ]سورة اإلرساء:  22[، وختمتها  يك      ِّ   ىك  مك  لك  اك  يق 

خممم ىم يم جن حن خن  من ىن ين جه مه ىه    ِّ  ]سورة اإلرساء:  39[.

)1(   تفسري املنار )8/ 162(
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وبينهام عرضت أحكامًا عن بر الوالدين و اإلنفاق، والقصد والنهي عن قتل األوالد وحتريم الزنا 

والقتل وحتريم أكل مال اليتيم والوفاء بالكيل وامليزان والنهي عن االتباع اجلهول، وحتريم الكرب.

وثمة ربط وثيق بي  توحيد اهلل تعاىل واحلض عىل الرمحة باإلنسان،  تتجىل يف قوله تعاىل:      ّٰٱ  جي  

دخول  أسباب  بيان  يف  وذلك   ،]34-33 احلاقة،  ]سورة  مث   ِّ   هت  مت  هب  مب  هئ    مئ  هي  مي  خي  حي 

أحدهم إىل النار.

ونالحظ يف ترتيب املصحف  أنه مل يرتب برتتيبه النزويل؛ ولكن  نجد يف ترتيب  املصحف  سورًا 

عمران،  وآل  البقرة،  الطوال(  املثال:)السبع  سبيل  وعىل  وهكذا،  أكثر  أو  مكية  سورة  يتبعها  ثم  مدنية 

والنساء، واملائدة، واألنعام، واألعراف، واألنفال والتوبة؛  فبعد أربع سور مدنية  )البقرة، وآل عمران، 

والنساء، واملائدة( تأيت سورتان مكيتان )األنعام، واألعراف( ثم يليها سورة مدنية وهكذا. ومن حكم 

الروحية  القوة  يمثل  ما  وقصصه   التوحيد  حقائق  من  أكرب  قدرا  حتمل  املكية  السورة  أن  الرتتيب  ذلك 

الباعثة عىل االلتزام باألحكام التي تزخر هبا السور املدنية.

ويف السور املدنية مل يتوقف تناول القرآن للتوحيد بل  عمد إىل ربط األحكام بعقيدة التوحيد  يف 

سياق السورة، وهذا الربط  منح خطاب  التكليف قوة دافعة لالستجابة ملا يتضمنه من استشعار األنس 

باهلل والرقابة واخلشية واإلخالص والنظرة إىل سور القرآن الطوال التي اهتمت بمسائل األحكام وأفردت 

لقضايا الترشيع والعبادات النصيب األوفر من مساحاتا، جيد أهنا مل ختل من حديث يربط قلب املؤمن 

نحو  دفعًا  معتنقها  تدفع  التي  تلك  والتوحيد،  اإليامن  بأصول  واألحكام  الترشيعات  بتلك  املخاطب 

وسورة  البقرة،  كسورة  كثرية  مدنية  سور  يف  نراه  ما  وهو  اهلل،  ألمر  االنقياد  ووجوب  التسليم  رضورة 

إملامًا  وأكثرها  اإلطالق،  عىل  القرآن  يف  سورة  أكرب  وهي   - مثال  البقرة  فسورة  املائدة،  وسورة  النساء، 

باألحكام والترشيعات - تستهل آياتا بحديث عن مسائل االعتقاد وصفات املؤمني، وأحوال املنافقي، 

وأهل الكتاب من اليهود، قبل أن ختوض يف حديث طويل حول أحكام القبلة والصالة واحلج والعمرة 

زواج  من  األرسة  وأحكام  والقتال  والصيام  والوصية  القصاص  وأحكام  املطعومات  من  واملحرمات 
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وطالق ورضاع ومرياث ثم حديث مفصل حول اإلنفاق يف سبيل اهلل وفضله وجزائه وبعض أحكامه، 

املالية كالربا والدين، يتخلل ذلك كله مقاطع تثوب بقلب املكلف وعقله  املعامالت  يتعلق ببعض  وما 

خم  حم  جم  هل  خلمل  حل  جل  التكليف ومبدئه وهو اإليامن واالعتقاد  كام يف قوله تعاىل:    ّٰٱ  نحو أساس 

حب خب مبهب جت حت  ىي يي جئ  حئ خئمئ هئ جب  ني  مم جن     ِّ  ]سورة البقرة: 163[، وقوله:     ّٰٱ مي 

مع  جع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص   خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت   مت  خت 

جغ مغ جف  حفخف مف حق مق جكحك خك لك مكجل  حل خل مل   ِّٱ   ]سورة البقرة: 255[، إىل أن ختتم 

يب  نبىب  مب  زب  رب   يئ  ىئ  نئ  واإليــقان:    ّٰٱ  االعتقاد  وعظمة  اإليامن  جالل  يكسوه  بختام  السورة 

يك  ىك  مك  لك  يقاك   ىق  يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت  رت 

يي  ىي  ني   مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن   مم  ام  يل  ىل  مل 

جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب  مبهب جت حت خت مت هت    ِّ  ]سورة البقرة: 284- 285[.

ــل  ــكام، فقب ــرض األح ــدي ع ــي ي ــد ب ــدة التوحي ــن عقي ــث ع ــان  احلدي ــد  رسي ــك نج كذل

النهــي عــن الكســب غــري املــرشوع يــأيت قولــه تعــاىل:    ّٰٱ جض حض خض مض حط مظ جع  

مم   خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مق   حق  مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع 

ٰر  ٰذ  يي   ىي  مي  خي  حي  جي  ىهيه  مه   جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم 

ىب  زبمب  نب  رب  يئ  زئ مئ نئىئ  ٰى                        ٌّ                ٍّ               َّ                      ُّ     ِّ                                     ّٰ   رئ 

يب رت زت مت    ِّ   ]سورة النساء 29-26[.

وقبل األمر بالعدل نجد القرآن الكريم يفه بآيات التوحيد كام يف قوله تعاىل:     ّٰٱ مخ جس حس خس 

خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف   جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض   خض  حض  جض  خصمص  حص  مس 

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  من   خن  حن  جن  مم  حمخم  جم  هل  مل  خل   حل  جل  مك  لك 

ٰر  ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  يه  ىه   مه  جه  ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم 

ٰى                 ٌّ  ٍّ         َّ         ُّ          ِّ              ّٰ   رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب    ِّ   ]سورة النساء135-132[.
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فاهلل ينادي أهل اإليامن: )يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامي باحلق هللّ عز وجل(، ال ألجل الناس 

والسمعة، أي باإلخالص هللّ يف كل ما تعملون من أمر دينكم ودنياكم، شهداء باحلق والعدل بال حماباة 

وال جور، سواء للمشهود له أو عليه، أي أدوا الشهادة بالعدل ألن العدل هو ميزان احلقوق، إذ متى وقع 

اجلور يف أمة انترشت املفاسد فيام بينها، كام جاء يف اآلية:    ّٰجم حم خم مم ىم  يم جن حن   ِّ 

والشهادة: اإلخبار بالواقعة وإظهار احلق أمام احلاكم ليحكم به وال يملنكم بغض قوم وعداوتم عىل 
ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل يف معاملتكم مع كل أحد، صديقا كان أو عدوا.)1(

العقيدة يف  الكريم من حديث عن  القرآن  إنه ال تكاد ختلو سورة من سور  نقول  أن  بل يوسعنا 

جانب من جوانبها، وينطبق ذلك عىل السور املكية واملدنية، والسور القصار والطوال، وهي تتناول أمور 

العقيدة يف صورة متنوعة: تعريفًا هبا، أو عرضًا للرباهي الدالة عىل صدقها، أو مناقشة للمخالفي هلا، أو 

بيانًا ملا يرتتب عىل التصديق هبا أو التكذيب هلا من جزاء.

وهكذا حتفز آيات العقيدة  املتلقي   إىل سلوك عميل ينبض بروح  اإليامن يف واقع احلياة، فيصري 

سلوك املسلم نحو التطبيق العميل لرشيعة اإلسالم؛ منطلقًا فيه من عقيدته وتوحيده.

)1(  انظر:  التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج،  للزحييل )6/ 118(.
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املبحث الثاين:

األساس الفكري. 

األساس الفكري  يتعامل مع  العقل  لبناء القناعة لدى  املكلف،  جتاه األوامر والنواهي،  فالقرآن 

كثريًا ما يتجه إىل العقل فيخاطبه بالرباهي واألدلة  التي تتفق عليها العقول البرشية، واملسلامت التي ال 

خيتلف عليها أحد، ويسري به من مقدمات إىل نتائج سريا علميًا دقيقًا قائاًم عىل النظر والتفكري والتحليل. 

فإذا رأى اإلنسان فيها ما يقنعه وصل إىل درجة االقتناع العقيل وبالتايل يستجيب ملا دعا إليه القرآن من 

خري، ومن أهم آليات  اإلقناع  التعليل لألحكام الرشعية. 

مفهوم التعليل:   
والتعليل لغة: إظهار عليِّة اليشء، يقال علَّل األمر تعلياًل: إذا بيَّ علته، وأثبته بالدليل فهو تقرير 

والقضايا  واالجتامعية،   الطبيعية،  الظواهر  تعليل  يشمل  املعنى  هبذا  وهو  األثر،  إلثبات  املؤثِّر  ثبوت 
الرشعية عىل حٍد سواء.)1(

ا مشتملٌة عىل حكمٍة  أهنَّ الباعث عىل احلكم(: أي  )الوصف  والعلة  لدى  علمء األصول  هي: 

صاحلٍة تكون مقصودًة للشارع يف رشع احلكم تبعث املكلف عىل امتثال احلكم بنفٍس راضيٍة مطمئنٍة)2(.

أمهية التعليل:  
إن إثبات التعليل يف األحكام، وكوهنا معقولة املعنى أدعى لقبول النفوس هلا وأكثر إيامنًا وتصديقًا 

واطمئنانًا حال العمل هبا، ولذا يقول الغزايل: »إنَّ النُّفوس إىل قبول األحكام املعقولة اجلارية عىل 

ذوق املصالح أميل منها إىل قهر التحكم ومرارة التعبد، وملثل هذا الغرض استحب الوعظ وذكر حماسن 

)1(  انظر: التعريفات،  للجرجاين )ص86  (. 
)2(  انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي ) 3 / 224 (. 
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الرشيعة، ولطائف معانيها، وكون املصلحة مطابقة للنَّص، وعىل قدر حذقه يزيدها حسنًا وتأكيدًا«)1(.

 »ليس يف الرشيعة حكم واحد إال وله معنى وحكمة يعقله من عقله،   ويقول ابن القيم 

ا معللة. وخيفى عىل من خفي عليه« )2(، وهذا هو األصل يف األحكام الرشعية أهنَّ

حتى  العبادات هلا علل وأحكام وأرسار، ويدلُّ عىل هذا أنا نجد كثريًا من النصوص تذكر احلكم 

والعلل للعبادات فاهلل عز وجل يقول يف الصالة:    ّٰٱ ىن ين جه    ِّ ]سورة طـه:14[، ويقول تعاىل:  

جع  مظ  مضحط  خض   حض  جض  مص  خص  مسحص  خس  حس   جس  مخ  جخ  مح  جح   ّٰ

معجغ مغ جف حف خف    ِّ ]سورة العنكبوت: 45[، ويقول سبحانه عن الزكاة:    ّٰٱ مم رن زن من نن 

الصوم:    يف  سبحانه  ويقول   ،]103 التوبة:  ]سورة  مئ    ِّ  خئ  حئ  ييجئ  ىي  ني  مي  ريزي   ٰى  ين  ىن 

ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ ٰر  ٰى                        ٌّ                    ٍّ                َّ    ِّ ]سورة البقرة:  ّٰٱ

ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف   ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  احلج:   ّٰٱ  يف  سبحانه  ويقول   ،]183

نيىي  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل   مل  يك 

يي جئ حئ  خئ مئ    ِّ    ]سورة احلج 27 - 28[.

خن  حن  جن   وتعليل األحكام فيه  شحذ لعزيمة املرء  من خالل اإلقناع،  قال تعاىل:    ّٰٱ

من ىن    ِّ ]سورة الكهف: 54[، يقول الشاطبي: »ملا كان املكلف ضعيفا يف نفسه ضعيفا يف عزمه ضعيفا يف 

صربه عذره ربه الذي علمه كذلك، وخلقه عليه فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه يف الدخول يف 

الزعازع املشوشة  الطاعة، وقواه عليها، وكان معه عند صربه عىل بعض  األعامل، وأدخل يف قلبه حب 

واخلواطر املشغبة، وكان من مجلة الرفق به أن جعل له جماال يف رفع احلرج عند صدماته، وتيئة له يف أول 

فإذا  عليه،  واالستمرار  فيه  البقاء  عليه  يصعب  ال  حتى  املداومة  ثقل  بذلك  استقباال  بالتخفيف  العمل 

داخل العبد حب اخلري وانفتح له يرس املشقة صار الثقيل عليه خفيفا فتوخى مطلق األمر بالعبادة بقوله 

)1(  انظر: املستصفى، للغزايل ) 2 /  345 (. 
)2(  انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم ) 2 / 76 (.
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ٱ     ّٰ         رئ زئ مئ نئ ىئ   ِّٱ  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ تعاىل:    ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت     ِّ ]سورة املزمل: 8[، وقوله تعاىل:     ّٰٱ

]سورة الذاريات: 56[)1(.

مسالك التعليل:  
تذكر  بل  تذكر رسدًا،  فيه  األحكام  تكن  ومل  الرشعية  األحكام  ذكر  القرآن يف  عت مسالك  وتنوَّ

عللها وتبيَّ أسباهبا، ومن هذه املسالك )2(:

املسلك األول: النص 

وهو أن يدل دليل من الكتاب أو السنة عىل العلة التي من أجلها وضع احلكم. والنص عىل العلة 

نص عىل فروعها )3(. وهي التي وضعت إلفادة التعليل؛ بحيث ال حتتمل غري العلة. 

تعليل  من  مملوءان    اهلل  رسول  وسنة  »والقرآن   : القيم   ابن  العالمة  قال 

تلك  رشع  ألجلها  التي  احلكم  وجوه  عىل  والتنبيه  هبام،  اخللق  وتعليل  واملصالح،  باحلكم  األحكام 

مائتي  أو  موضع  مائة  نحو  يف  والسنة  القرآن  يف  هذا  كان  ولو  األعيان،  تلك  خلق  وألجلها  األحكام، 

لسقناها، ولكنه يزيد عىل ألف موضع بطرق متنوعة: فتارة يذكر: )الم التعليل( الرصية، وتارة يذكر: 

التعليل، وتارة يذكر:  بالفعل، وتارة يذكر: )من أجل( الرصية يف  املقصود  الذي هو  )املفعول ألجله( 

أداة )كي(، وتارة يذكر: )الفاء( و)أن( وتارة يذكر: )أداة لعل( املتضمنة للتعليل املجردة عن معنى الرجاء 

املضاف إىل املخلوق، وتارة ينبه عىل السبب يذكره رصيًا، وتارة يذكر األوصاف املشتقة املناسبة لتلك 

األحكام ثم يرتبها عليها ترتيب املسببات عىل أسباهبا، وتارة ينكر عىل من زعم أنه خلق خلقه ورشع دينه 

عبثًا وسدى«)4(.

)1(  انظر: املوافقات  يف أصول الرشيعة، للشاطبي: )ص422 (.
)2(  انظر: شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، البن القيم اجلوزية ) ص 380 – 413 (، تعليل األحكام، ملحمد 

مصطفى شلبي )ص 14 (. 
)3( انظر: شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، البن القيم اجلوزية )ص23(؛ املحصول، للرازي )139/5 (؛  أصول 

الفقه أليب زهرة )244(
)4(  انظر:  مفتاح دار السعادة، البن قيم اجلوزية  ) 2/ 23-22(.



ُأُسُس املنَْهِج الُقْرآِنّ ِف بَياِن آياِت األَحَكاْم

43

ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت   زت  رت  يب  ىب  تعاىل:     ّٰٱ  كقوله 

يف      ِّ ]سورة النساء: 165[، ويف قوله تعاىل:    ّٰٱ مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك  مك ىك يك 

جئحئ  يي  ىي  ني   مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن   مم  ام  يل  ىل  مل 

خئ مئهئ جب حب خب مب     ِّ ]سورة احلرش: 7[.

العلة يف  ىن    ِّ  ]سورة احلرش: 7[، نص رصيح عىل  نن  من  زن  رن   مم  ام  فقوله سبحانه:    ّٰٱ

بي األغنياء دون  املال متداوالً  الكريمة، والعلة هي مـنع جعل  الفيء كام جاء يف اآلية  قسمة مصارف 
غريه.)1(

و الُدولة بالضم اسم اليشء الذي يتداول من األموال. وكذا قال أبو عبيدة: الدولة اسم اليشء 

الذي يتداول. ومعنى اآلية: فعلنا ذلك يف هذا الفيء، كي ال تقسمه الرؤساء واألغنياء واألقوياء بينهم 
دون الفقراء والضعفاء.)2(

نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٱ  وكقولـه تعـاىل:ٱ

ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ                ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃمث  ]سورة املائدة: 32[.

وجاء هذا التعليل بعد أن  عرض القرآن حدثا قصصيا يف قوله تعـاىل:     ّٰٱ ىت يت رث زث مث 

من  ِّ   زن  رن  مم  ام  يل  ىل   مل يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث 

]سورة املائدة: 27[.

املسلك الثاين: اإليمء والتنبيه:

 هو اقرتان الوصف أو نظريه باحلكم،  لو مل يكن الوصف أو نظريه للتعليل، وداللته عىل العلة 

أبو الربكات:  العلة. قال  بأن توجد قرينة تدل عىل  العلة وينبه عليها وذلك  غري رصيح ولكنه يشري إىل 

)1(  انظر: الوجيز يف أصول الفقه، لعبد الكريم زيد ) 212(.
)2(  انظر:  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي  )18/ 16(.
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»التنبيه ليس بقياس، بل هو من قبيل النصوص«.)1(

واإليامء والتنبيه عىل أنواع، منها:

1- تعليق احلكم عىل العلة بالفاء، كقوله تعاىل:     ّٰٱ ىن ين جه  مه ىه 

يه جي حي خي ميىي يي ٰذ ٰر    ِّ ]سورة املائدة: 38[ فدل هذا أن القطع معلل بالرسقة، وأهنا 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  مهىه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  سببه، وقوله تعاىل:     ّٰٱ 

ٰى       ٌّ         ٍّ         َُّّ            ِّ             ّٰ رئ زئ مئ    ِّ ]سورة النور:2[، فسبب اجللد الزنى، فهذا االقرتان 

مق  حق  مف  خف  حف  جف  يدل عىل أن الوصف الذي اقرتن باحلكم هو علته.وقوله تعاىل:    ّٰٱ

جك حك خك لك مك جل حل خل مل    ِّ ]سورة املائدة:90[.

رن زن من نن ىن ين   ِّ  ]سورة  2- ترتيب احلكم عىل وصف بصيغة اجلزاء، وقوله تعاىل:     ّٰٱ

الطالق: 2[، أي ألجل تقواه؛ ألن اجلزاء يتعقب الرشط ويالزمه.

3- أن يذكر الشارع مع احلكم وصفًا ومل يرصح بالتعليل فيه،  فلو قدر أن هذا الوصف غري مؤثر 

يف احلكم ملا كان لذكره فائدة، ولكان لغوًا غري مفيد، فيجب تعليل احلكم بذلك اليشء املذكور معه صيانة 

لكالم النبي  عن اللغو إذ الدليل القاطع دل عىل عصمته من ذلك، فيكون ذكر الوصف 

تنبيها عىل أنه علة احلكم. وهو ينقسم إىل أقسام:

جب  هئ   مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  زيمي  ري  ٰى   كقوله تعـاىل:    ّٰٱ

حب خبمب هب جت حت خت مت هت  مثحج مج جح مح جخ مخ جس    ِّ ]سورة البقرة:222[، 

ًة، أي اجتنبوا معارشة النساء، ونكاحهن يف حالة احليض،  فهو َتنْبِيٌه َعىَل َأنَّ َما َجَعَلُه َغاَيًة لِْلُحْكِم َيُكوُن ِعلَّ

وبي  احليض،  يف  قرباهنن  من  املنع  بي  ففرق  وَيْطُهرن،)2(  احليض  دم  عنهن  ينقطع  حتى  تقربوهن  وال 

جوازه يف الطهر، مشعر بكون الطهر علة اجلواز، واحليض هو علة املنع، فكالم اهلل عّلق احلّل عىل شيئي: 

)1(  انظر: املسودة يف أصول الفقه، البن تيمية )ص 389(.
)2(  انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه، للزركيش )7/ 255(.
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انقطاع الدم. والتطهر باملاء. )1( 

ري  ٰى  ين  ىن  نن   من  زن  تعاىل:    ّٰٱ  كقوله  باستدراك  احلكمي  بي  يفرق  أو 

يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  مب هب جت حت  زي مي ني ىي

خض  حض  جض مص   خص  حص مس  خس  حس  جس  مخ  جخ مح  جح   مج  حج  مث  هت  مت خت 

مض حط مظ جع مع جغ    ِّ ]سورة املائدة:89[، فتفريقه بي عدم املؤاخذة باأليامن، وبي املؤاخذة 

باإليامن املنعقدة، مشعر بأن علية املؤاخذة هو التعقيد لليمي.

4- أن يذكر يف سياق الكالم شيئًا، لو مل يعلل به صار الكالم غري منتظم، كقوله تعاىل:    ّٰٱ خل 

مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم جن حن خن من ىنين جه مه ىه يه جي  حي    ِّ 

]سورة اجلمعة:9[،  واآلية سيقت لبيان أحكام اجلمعة وليس لبيان أحكام البيع، فذكر النهي عن البيع يف هذا 

املقام مشعر بأن له ارتباط بأحكام اجلمعة.

5- اقرتان احلكم بوصف مناسب، كقوله تعاىل:     ّٰٱىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك ىك    ِّ  

]سورة االنفطار:14،13[، أي لربهم وفجورهم.

6- بيان مصالح املأمور به  مصاحله، ومفاسد املنهي عنه، ومن ذلك:

قوله تعاىل بعد أمر املؤمني بكتابة الدين:      ّٰٱ هب جت  حت خت مت هت مث حج 

مج جح مح جخ مخ  جس حس خس مس حص خص مص  جض     ِّ  ]سورة البقرة: 

.]282

ويف األمر بالشهادة عىل الوصية قال تعاىل:    ّٰٱ  مف  حق مق جك حك خك لك مك جل حل 

خل مل هل  جمحم خم مم جنحن خن من هن جه مه      ِّ  ]سورة املائدة: 108[.

)1(  انظر: تفسري آيات األحكام،  ملحمد عيل السايس  )142/1(.
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املبحث الثالث:

األساس الوجداين 

األساس  الوجداين  يف آيات األحكام  يرتبط بالعاطفة  وهي حسب االصطالح: »استعداد نفيس 

ينزع بصاحبه إىل الشعور بانفعاالت معينة والقيام بسلوك خاص حيال فكرة و يشء«. )1(   

فالقرآن ال يعتمد عىل بسط الرباهي  العقلية  لإلقناع   فحسب، بل يعمد إىل التحفيز لدفع اإلنسان 

ويركه  الوجدان  إىل  فيتجه  والوعيد،  والوعد  والرتهيب  الرتغيب  خالل   من  أفضل  سلوك  حتقيق  إىل 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  تعــاىل:    ّٰٱ  يقول  اجلحود،  عاقبة  من  وحتذره  املنعم،  بنعم  تذكره  هادئة  حركة 

ٰى           ٌّ                         ٍّ                                َّ                         ُّ         ِّ              ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ  يئ رب زبمب نب ىب يب 

رت زت مت نتىت يت  رث زث مث نث ىث يث    ِّ  ]سورة الزمر:23[.

إذ ال يمكن حتقيق االنضباط الرشعي يف السلوك واألخالق، إال باستحضار األثر املرتتب عليه يف 

اآلخرة ثوابًا أو عقابًا، وهذا هو منهج القرآن الكريم يف األمر والنهي؛ لذلك وجدنا القرآن الكريم يربط 

بي األصول العقدية واملامرسات الرشعية.

التأثري؛ العتامده عىل  أنجع األساليب يف  والرتهيب، من  الرتغيب  أسلوب  والتحفيز من خالل 

عىل  لإلقبال  ا؛  قويًّ حافزًا  يشكالن  أهنام  البرش  طبيعة  من  اهلل  جعل  اللذين  والعقاب،  الثواب  عنرصي 

السلوك السوي، واالنكفاف عن كل السلوك غري السوي.

الرتغيب والرتهيب إذا ضعفت  العبد إىل العظة وهي  افتقار  : »إنام يشتد  القيم   قال ابن 

ولكن  والرتهيب  والرتغيب  التذكري  إىل  حاجته  تشتد  مل  وتذكره   إنابته  قويت  فمتى  وإال  وتذكره  إنابته 

تكون احلاجة منه شديدة إىل معرفة األمر النهي و العظة يراد هبا أمران  األمر والنهي املقرونان بالرغبة 

الغافل شديد  إىل األمر والنهي واملعرض  املتذكر  شديد احلاجة  فاملنيب  الرغبة والرهبة  والرهبة ونفس 

)1(   انظر: املعجم الوسيط يف اإلعراب، لنايف معروف   ) 2 / 608 (.
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احلاجة إىل الرتغيب  والرتهيب«)1(.

يذكر ابن كثري أنه »كثريًا ما يقرن اهلل تعاىل بي الرتغيب والرتهيب يف القرآن...فتارة يدعو عباده 

إليه بالرغبة، وصفة اجلنة والرتغيب فيام لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة، وذكر النار وأنكاهلا وعذاهبا 
والقيامة وأهواهلا، وتارة هبذا وهبذا؛ لينجع يف كل بحسبه«. )2(

ويقصد بالرتغيب بأنه: »كل ما يشوق املدعو إىل االستجابة وقبول احلق والثبات عليه«.)3( ويمكن 

أن يكون ذلك بالوعد بالثواب والتحبيب يف الفعل أو يف ذكر الثواب والتنبيه عىل املنافع.

أما الرتهيب فإنه: »كل ما خييف ويذر املدعو من عدم االستجابة أو رفض احلق أو عدم الثبات 

عليه بعد قبوله«)4( ويمكن أن يكون ذلك بالوعيد بالعقاب والتنفري من الفعل أو  يف ذكر العقاب والتنبيه 

عىل املساوئ.

واملالحظ أن القرآن الكريم مملوء بام يرغب الناس يف قبول دعوة اإلسالم والتحذير من رفضها، 

مما يدل داللة قاطعة عىل أمهية هذا االسلوب: أسلوب الرتغيب والرتهيب يف الدعوة اىل اهلل تعاىل، وعدم 

امهاله من قبل الداعي املسلم.

ومن أنواع التحفيز:

1-الوعد والوعيد:

حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  تعاىل:   ّٰٱ  قوله  مثل  يف  

خض مض حط مظ جع  مع جغ مغ جف حف خف     ِّ  ]سورة النازعات: 37 – 41[.

وقوله تعاىل:    ّٰٱ حت خت مت هت مث حج مج جح  مح جخ مخ جس حس خس مس حص خص 

)1(   انظر: مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، البن قيم اجلوزية ) 1 / 445(.
)2(   انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )3/ 385(.

)3(   انظر: أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان )ص 437 (.
)4(   انظر: املرجع السابق، ) 437 (.
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مص  جض خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم      ِّ  ]سورة الليل: 5 – 11[.

وقوله تعاىل:    ّٰٱ ين ٰى ري زي مي  ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  مب هب 

جت حت ختمت هت مث حج مج جح مح جخ  مخ جس حس خس مس حص خص مص جض حض  خض مض 

حط مظجع مع جغ مغ جف حف خفمف حق  مق جك حك خكلك مك جل حل     ِّ   ]سورة الصف، اآليات: 13-10[.

وبالتأمل يف هذا النموذج نالحظ البدء باألساس العقدي ثم حشد احلوافز املعنوية واملادية 

لتكليف اجلهاد.

ىل  مل  يك  ىك  مك   لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  تعـاىل:  ّٰٱ  قولـه  و 

خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  اممم  يل 

مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت  جتحت  هب  مب  خب  جبحب   هئ  مئ 

حص خص  مص جض حض خضمض حط مظ جع مع جغمغ جف حف خف مف  حق مق     ِّ  ]سورة النساء:58-56[.

يقول الرازي: »أمر يف هذه اآليات باحلكم عىل سبيل العدل وبأداء األمانة قال:    ّٰٱ جف حف خف مف  
حق      ِّ.. وال شك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطيع، وأعظم أسباب الوعيد«.)1(

وانظر إىل حتريم الربا يف اآلية، والحظ النداء اإليامين واألمر بتقوى اهلل وتوقي عذابه، قال تعاىل:   

لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف   خف  جفحف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  ّٰٱ 

مك جل  حل     ِّ  ]سورة آل عمران 131-130[.

  2- رضب األمثال: 

قدرة املثل عىل اإلقناع  عىل التأثري  تظهر يف كونه  »يزيد املنطق تفخياًم ويكسبه قبوالً، وجيعل له 

قدرًا يف النفوس وحالوة يف الصدور، ويدعو القلوب إىل وعيه ويبعثها عىل حفظه«.)2( فللمثل قدرة كبرية 

)1(  انظر: التفسري الكبري، للرازى  ) 107/7(.
)2(  انظر: مجهرة األمثال، للعسكري )4/1(
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يف  اخلري  نوازع  حتريك  ويف  واملشاعر،  العواطف  يف  إجيايب  تأثري  من  له  ملا  اإلنساين؛  السلوك  توجيه  عىل 

النفس البرشية.

ومن ذلك قوله تعاىل:    ّٰٱ خس مس حص خص مص  جض حض خض مض حط مظ جع 

حم  جم   هل  مل  حلخل  جل  مك  لك  خك  حك   جك  مق  حق  خفمف  حف  جف  مغ  جغ  مع  

ىم  مم  خم   حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مه   جه  هن  من  خن  حن  ممجن  خم 

يم جن حن خن من ىن  ين جه مه ىه يه جي حي خيمي  ىي يي ٰذ 

ٰر ٰى     ِّ  ]سورة البقرة: 265-264[.

وقد يضب املثل للتنفري حيث يكون املمثل به مما تكرهه النفس كقوله تعاىل يف النهي عن الغيبة: 

ٰى       ٌٍّّ         َّ       ُّ              ِّ           ّٰ    ِّ  ]سورة  ٰر  ٰذ يي  ىي  مي  خي  حي   جي  يه  ىه  مه جه  ين  ّٰىن 

خل  تعاىل:   ّٰٱ  كقوله  احلارض  صورة  يف  الغائب  وتعرض  احلقائق  عن  األمثال  12[، وتكشف  احلجرات: 

مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم جن حن خن     ِّ  ]سورة البقرة: 275[.

3-قصص السابقني:

 ومن أنفع وسائل الرتغيب تنبيه الفرد واألمة إىل قصص الصاحلي  وحسن عاقبتهم، و القصة 

فتدفع  النفس؛  وحيوية  العاطفة  حرارة  من  تثريه  ملا  اإلسالمية؛  الرتبية  يف  املؤثرة  األساليب  من  القرآنية 

لألحكام  واالستجابة  وتوجيهها،  القصة  مقتىض  بحسب  عزيمته،  وجتديد  سلوكه  تغيري  إىل  اإلنسان 

التكليفية التي أمر اهلل هبا.

والقصة القرآنية نالت قدرا  كبريا  من كتاب اهلل، ما نظن أن موضوعًا آخر كان له ما كان للقصة 

أغراض  إىل  ذلك  تتجاوز  بل  واألخبار،  للحوادث  رسد  جمرد  ليست  القرآين  فالقصص  نصيب،  من 

وغايات كثرية، وما ذلك إال ألمهية القصة يف التأثري الوجداين الذي تتضح فيه عاقبة املحسني واملسيئي  

ابني  الرش واإلفساد، كقصة  الطيبة والصالح، وعاقبة  ببيان عاقبة  العظة واالعتبار  الواقع، أخذ  يف عامل 

آدم، وقصة صاحب اجلنتي، وقصص بني إرسائيل بعد عصياهنم، وقصة أصحاب األخدود، فيأخذوا 
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العناد  نتيجة  بمشاعرهم  ويتحّسسوا  بعقوهلم  ويروا  أمرهم،  عاقبة  من  ويّتعظوا  واقعهم،  من  العربة 

وكقوله   ،]43 القمر:  ]سورة  مض     ِّ   خض  حض   جض  مص  خص  حص  مس  خس  تعاىل:    ّٰٱ  قال  احلّق  عن  واالستكبار 

خل  حل   جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق   حق  خفمف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  تعاىل:    ّٰٱ 

مل هل جم حم خم مم      ِّ   ]سورة يوسف:111[.

4-املدح والذم   

آيات األحكام ال تأيت يف صور أمر أو هني رصيي فحسب بل تأيت بصور  غري رصية  ويمثل 

الشاطبي هلا  بام  جاء جميء مدحه، أو مدح فاعله يف األوامر، أو ذمه، أو ذم فاعله يف النواهي، وترتيب 

النواهي، أو اإلخبار بمحبة اهلل يف األوامر والبغض  العقاب يف  الفعل يف األوامر، وترتيب  الثواب عىل 

 .]134 عمران:  آل  ]سورة  ٰذ    ِّ   يي  ىي  تعاىل:   ّٰٱ  قوله  مثل  النواهي،  يف  احلب  عدم  أو  والكراهية، 

وقوله تعاىل:    ّٰٱ من ىن ين جه     ِّ   ]سورة األعراف: 31[،     ّٰٱ زت مت نت ىت   ِّ  ]سورة الزمر: 7[،     ّٰٱ رث 

يم   ِّ   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  تعاىل:   ّٰٱ  وقوله   .]7 الزمر:  ]سورة  نث   ِّ  مث   زث 

]سورة املؤمنون: 1-2[،  إىل قوله تعاىل:    ّٰٱ ىت يت رث زث  مث     ِّ  ]سورة املؤمنون:  9[،  وما أشبه ذلك، 

فإن هذه األشياء دالة عىل طلب الفعل يف املحمود وطلب الرتك يف املذموم من غري إشكال.)1(

فلو قال اهلل تعاىل يف كل واجب:»افعل كذا«، ويف كل حمرم »ال تفعل كذا« مللت منه األسامع ومل 

يتحقق املقصود من التكليف لفقدان الباعث عىل اخلوف والرجاء، وال يمكن أن يقاس ذلك عىل أساليب 

باألخالق  فيه  األحكام  وامتزاج  وبيانه  أدائه  وقوة  بالغته  بروعة  يمتاز  القرآن  ألن  الوضعية؛  القواني 
والعقائد والقصص واألخبار ونحوها.)2(

)1( انظر:  املوافقات يف أصول الرشيعة، للشاطبي )ص 423(.
)2( انظر: معرتك األقران يف إعجاز القرآن، للسيوطي)20/1(.
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املبحث الرابع: 

األساس السلوكي 

يأيت األساس السلوكي   يف آيات األحكام، لريبطه بالوسع والطاقة، كام  قال- سبحانه- يف سورة 

ٱ ]سورة البقرة: من اآلية286[، والوسع ما يسع اإلنسان فال يعجز عنه وال  ٱ ٱ البقرة:    ّٰٱ مث حج  مج جح مح جخ     ِّٱ

يضيق عليه وال يرج فيه،  واملراد ال يملها إال ما تسعه وتطيقه وال تعجز عنه أو يرجها دون مدى غاية 

هذه  يف  تقع  اإلسالم  أحكام  عامة  فإنَّ  القدرة،  رصف  متام  عىل  حصوله  يتوقَّف  بام  يكّلفها  فال  الّطاقة، 

اهلل  ولكنَّ  شهر،  من  أكثر  وصيام  صلوات  مخس  من  بأكثر  اإلتيان  وقدرته  اإلنسان  طاقة  ففي  احلدود، 

ة اليرس ومل يرد هبا العرس. جّلت قدرته ووسعت رمحته أراد هبذه األمَّ

مفهوم التيسري:   
والتيسري من اليرس وهو  ضد العرس، قال اهلل تعاىل:     ّٰٱ  هت مث حج مج جح مح جخ  مخ   ِّ  

َوَلْن  ُيرْسٌ  يَن  الدِّ َقاَل: »إِنَّ    النَّبِيِّ  َعْن  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  البقرة: من اآلية185[، ويف احلديث   ]سورة 

ِة«)1(  جْلَ الدُّ ِمْن  ٍء  َوَشْ ْوَحِة  َوالرَّ بِاْلَغْدَوِة  َواْسَتِعينُوا  وا  َوَأْبرِشُ َوَقاِرُبوا  ُدوا  َفَسدِّ َغَلَبُه  إاِلَّ  َأَحٌد  يَن  الدِّ ُيَشادَّ 

ومعنى يسـر: أي سهل سمح قليل التشديد )2(.

و يف االصطالح: فهو تطبيق األحكام الرشعية بصورة معتدلة كام جاءت يف كتاب اهلل وسنة نبيه 

، من غري تشدد يرم احلالل، وال متيع يلل احلرام، فالتيسري يتحقق  بكون الفعل املكلف 

به ممكنًا، بحيث يستطيع املكلف أن يفعله أو يرتكه)3(، وذلك أن جمال التكليف الشـرعي األفعال التي ال 

األعامل  يف  املعهود  عن  خيرج  ما  والعناء  املشقة  من  فيه  ليس  وما  ووسعهم،  املكلفي  طاقة  عن  خترج 

العادية، وإن ثقل الفعل عىل النفس باعتباره تكليفًا، فإن أيرس األعامل إذا وقع التكليف به أحس املكلف 

)1(   انظر: صحيح البخاري )1/ 16(.
)2(   انظر: املعجم الوسيط، مادة: يرس  ) 2 / 1078 (.

)3(   انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، )1/ 115(، املستصفى، للغزايل، )86/1(.
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بعبء مل يكن يس به قبل التكليف، وهذا شعور فطري ال يمكن رفعه)1(.

خت   حت  جت  التكليف بحدود الوسع والّطاقة  كثرية منها قوله تعاىل:    ّٰٱ  و األدّلة عىل أنَّ 

]سورة األعراف:42[.  مس   ِّ  خس  حس  جس  مخ جخ   مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت 

ويقول سبحانه يف سورة املؤمنون:    ّٰٱ يه جي  حي خي مي     ِّ ]سورة املؤمنون: 62[. قال القاسمّي: »فسنة اهلل 

جارية عىل أنَّه ال يكلف النّفوس إال وسعها« )2(، وقال سبحانه:     ّٰٱ ىن ين جه مه  ىهيه جي حي 

خي   ِّ ]سورة النساء:28[. 

جت     ِّ ]سورة  هب  مب  خب  حب  جب   هئ  ويدخل يف التيسري  رفع احلرج كام يف  قوله تعاىل:    ّٰٱ 

احلج: من اآلية 78[. قال الطربي يف تفسري هذه اآلية: »جعل الّدين واسًعا ومل جيعله ضّيًقا«)3(. وقال ابن كثري: 

»أي: ما كّلفكم ما ال تطيقون وما ألزمكم بيشء يشّق عليكم إال جعل اهلل لكم فرًجا وخمرًجا«)4(. وقال 

يق  ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت  مت  سبحانه: ّٰٱ 

اك      ِّ ]سورة املائدة: من اآلية 6[. 

واآليات كثرية يف مراعاة تيسري  العمل باألحكام  ليكون يف حدود  االستطاعة، وجاء تقرير هذه 

جس  جخمخ  مح  جح   مج  حج  مث  سبحانه:    ّٰٱ  فقال  اجلزئيَّة  األحكام  بعض  ذكر  عند  القاعدة 

حس خس مس حص     ِّ ]سورة البقرة: من اآلية 233[. 

رت زت متنت ىت  ىب يب  نب  مب  نئ ىئ يئرب  زب  مئ  وكذلك يف سورة الطالق قال تعاىل:    ّٰٱ زئ 

يت رث زث  مث نث ىثيث ىف يف ىق يق اك     ِّ  ]سورة الطالق: من اآلية 7[. 

و يف سورة األنعام قال تعاىل:    ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جنحن  خن من 

ىن ينجه مه ىه يه جي  حي    ِّ  ]سورة األنعام: من اآلية 152[. 

)1(  انظر: أصول الفقه اإلسالمي، لبدران أبو العيني، )ص: 301(.
)2(  انظر: تفسري القاسمي )4405/12(. 

)3(  انظر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن، للطربي، )207/17(. 
)4(  انظر: تفسري القرآن العظيم،  البن كثري )236/3(. 
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مرتكزات منهج التيسري يف اإلسالم:  

أوال: األصل يف األشياء حلها:
األصل يف األشياء حلها  وإباحتها، وليس منعها وحرمتها، فكل ما خلق يف هذا الكون مسخر 

لإلنسان ومهيأ لالستمتاع به، ما مل يكن فيه هني رصيح.

واستدل صاحب البحر املحيط عىل ذلك  بقوله تعاىل:    ّٰٱ جك حك خك لك مك     ِّ  ]سورة اجلاثية: 12[ 

ِحيَحْيِ ِمْن َحِديِث  إىَل َقْولِِه تعاىل:   ّٰٱ حن خن من هن جه مه ٰه  جي حي خي     ِّ  ]سورة اجلاثية: 13[، َوبام يِف الصَّ

ُه َقاَل: »إنَّ َأْعَظَم امْلُْسلِِمنَي يِف امْلُْسلِِمنَي ُجْرًما َمْن َسَأَل َعْن  َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص َعْن النَّبِيِّ  َأنَّ

َوَأنَّ  َباَحُة،  اإْلِ اأْلَْشَياِء  يِف  اأْلَْصَل  َأنَّ  يِف  َظاِهٌر  َوَهَذا  َمْسَأَلتِه«  َأْجِل  ِمْن  َم  َفُحرِّ ائِِل  السَّ َعىَل  ُرْم  َيْ ]َلْ[  ٍء  َشْ

التَّْحِريَم َعاِرٌض.)1( 

و املباح: هو »ما خري الشارع املكلف بي فعله وتركه« )2(، فاإلباحة هي:»خطاب الرشع املتعلق 

بأفعال املكلفي عىل وجه التخيري بي الفعل والرتك«)3(. 

 وذلك من خالل عدة صيغ قرآنية: 

فيباح  البقرة: 187[،  ]سورة  جم     ِّ   يل  ىل  مل  خل  تعاىل:   ّٰٱ  الفعل كقوله  إباحة   أ- صيغة 

للمكلف مبارشة زوجته ليلة الصيام، كام يباح له تركها.)4( 

 ب- صيغة األمر املصحوبة بقرينة صارفة هلا عن الوجوب إىل اإلباحة كقوله تعاىل:    ّٰٱ مي ىي 

يي ٰذ ٰر ٰى            ٌّ     ٍّ         َّ      ُّ            ِّ      ّٰ    رئ زئ مئ    ِّ  ]سورة اجلمعة:10[.

صحيح مسلم برقم  البخاري )7289 (، ويف  صحيح  10( واحلديث روي يف  للزركيش )8/  الفقه،  البحر املحيط يف أصول  انظر:    )1(
.)2358(

)2(   الواضح يف أصول الفقه، ألبو الوفاء عيل الظفري )28/1(.
)3( اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، )85/1(، املحصول، الرازي، )113/1، 114(، )24/1(، أصول األحكام الرشعية، ليوسف 

قاسم، )ص322(.
)4(   انظر: أحكام القرآن، للجصاص )2 /335(.
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 ج- استصحاب اإلباحة األصلية لألشياء، بناًء عىل أن األصل يف األشياء اإلباحة، كقوله تعاىل:    

يصح  وال  به،  لالنتفاع  األرض  يف  ما  فخلق  البقرة:29[،   ]سورة  مف    ِّ  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع   ّٰٱ  

فيها  إذا كان مباحًا، فاألفعال من عقود وترصفات واألشياء من مجادات وحيوان »األصل  االنتفاع إال 

اإلباحة.

]سورة  ٰى    ِّ   ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي   حي  جي  يه  ىه  تعاىل:   ّٰٱ  كقوله  التحريم،  نفي   د- 

األعراف: 32[، و يف هذه اآلية يأمر اهلل تعاىل نبيه  أن يسأل سؤال إنكار من يرم الزينة من 

اللباس، واحلالل رزق من رزق اهلل يف الطعام والرشاب.)1(

ثانيا: االستثناء من التحريم:
نن  من  رن زن    فقد حرم اهلل تعاىل عىل املسلمي أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير يف قوله تعـاىل:    ّٰٱ مم 

جت  هب   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن 

االستثناء  فجاء  األنعام:145[،  ]سورة  مس     ِّ   خس  حس  جس   مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  هتمث  مت  خت  حت 

من ذلك حالة االضطرار بإباحة ما حرم عليهم دفعًا للهالك عنهم. 

ثالثا: قلة التكاليف:
إذا ما قيست بالرشائع  الناس قليلة يف كمها ويسرية يف كيفها  التي رشعت يف حق  العبادات  إن 

السابقة، حتى ال يثقل عىل العباد كثرة تلك التكاليف فال يطيقون القيام هبا، ففي العبادات نجد أن اهلل عز 

وجل ختفيفًا عنا رشع لنا مخس صلوات يف اليوم والليلة، وأباح لنا الصالة يف أي مكان أدركتنا فيه الصالة، 

وفرض علينا صيام شهر واحد من أشهر السنة، وفرض احلج ملن استطاع إليه سبياًل مرة واحدة يف العمر، 

وهكذا.

)1(   انظر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن، للطربي، )5 /209(.
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رابعا: الرخص: 
الرخصة يف اللغة هي اليرس والسهولة، ويف االصطالح اسم ملا أباحه الشارع عند الضورة ختفيفًا 

عن املكفلي ورفعًا للحرج عنهم.)1(  

احلكم  لبقي  لوالها  التخفيف،  تستدعي  وأعذار  طارئة،  ظروف  املكلف  عىل  متر  أن  يدث  قد 

األصيل ولكن ختفيفا عن املكلفي ورفعًا للحرج عنهم، ودفعًا للمشقة عنهم رشعت الرخصة والتي هي 

استثناء جزئي من كيل، وسبب االستثناء مالحظة الشارع الضورات واألعذار.

ومن  أمثلة الرخصة يف القرآن الكريم أكل امليتة للمضطر بالقدر الذي يدفع به عن نفسه اهلالك، 

ودل عليه قوله تعاىل:    ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك يك مل  ىل يلام مم رن زن من 

يي     ِّ  ]سورة البقرة: 173[، ورخصة الفطر للمريض واملسافر  يف قوله  ىي  ني   مي  ريزي  ٰى  ين  ىن  نن 

يب    ِّ    ]سورة البقرة: 184[، ومن ُأكره عىل التلفظ  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ   مئ  تعاىل:   ّٰ 

لكلمة الكفر وقلبه مطمئن باإليامن أبيح له ذلك لقوله تعاىل:    ّٰٱ نت ىت يت  رث زث مث    ِّ  

]سورة النحل آية 106[.

خامسا: التخفيف بتنويع درجات األحكام
 التكاليف الرشعية املطلوبة ليست عىل درجة واحدة يف احلكم،بمعني أهنا ليست كلها واجبات 

أو حمرمات بل  هناك  مع الواجبات مستحبات، ومع  املحرمات  هناك املكروهات.

زن  والواجب  »خطاب الرشع املقتيض للفعل اقتضاًء جازمًا«)2(  ومثاله: قول اهلل تعـاىل:    ّٰٱ 

من نن  ىن     ِّ  ]سورة البقرة:43[.

لكن هناك أفعال حكمها  الندب وهو: »هو خطاب الرشع املقتىض للفعل اقتضاء غري جازم«)3(،

)1(   انظر: الوجيز يف أصول الفقه، لعبدالكريم زيدان، )ص50(.
)2(  انظر: تقريب الوصول إىل علم األصول: ابن جزي، )93(، هناية السول رشح منهاج الوصول،لإلسنوي، )17/1(.

)3(  انظر: املحصول، للرازي، )113/1، 240/1141(، هناية السول رشح منهاج الوصول، لإلسنوي، )71/1(، اإلحكام يف أصول 
األحكام، لآلمدي )85/1(.



56

ومثاله: قوله اهلل تعاىل:    ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم   ِّ  ]سورة البقرة:282[..

خن  حن  فاألمر يدل عىل الندب يف )فاكتبوه( ورصف األمر هنا إىل الندب والصارف هو قوله تعاىل:    ُّٱ 

أجاز  ملا  واجبة  كانت  ولو  األمانة  عند  الكتابة  ترك  يف  رخص  283[، حيث  البقرة:  ]سورة  ىن   َّ  من 

تركها.

اقتضاًء  الفعل  ترك  املقتضـي  الشـرع  خطاب  »هو  هو:  واملحرم  املحرمات،  هناك  املقابل  ويف 

والنهي  اإلرساء:33[،  ]سورة  زن     ِّ    رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  تعاىل:  ّٰٱ  قوله  جازمًا«)1(.ومثاله: 

للتحريم. 

الفعل  الكراهة وتعني: »خطاب الرشع املقتىض ترك  التحريم  وهي  وهناك أفعال حكمها دون 

اقتضاء غري جازم«)2( وتأيت بصيغة النهى املقرتن بقرينة تدل عىل أنه للكراهة. كام ىف قوله تعاىل:     ّٰٱ جت حت  

مج    ِّ ]سورة املائدة: 101[. فإنه اقرتن بام يرصفه اىل الكراهة، وهو قوله تعاىل بعدها:     حج  هت مث  مت  خت 

ّٰجح مح جخ مخ جس  حس خس مس حص خص مصجض حض خض مض    ِّ ]سورة املائدة:101[.

إن آيات األحكام  وضعت ملصلحة العباد، فلو َقرَصَ تلك التكاليف عىل الوجوب والتحريم فقط 

للزم من ذلك احلرج والتضييق عليهم، ففتح اهلل تعاىل  باب املباحات واملندوبات واملكروهات ختفيفا عىل 
عباده؛ وذلك لعلمه سبحانه أن العبد فيه ضعف من فعل الواجبات وترك املحرمات. )3(

                                                             

)1(  انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، )285/1( 
)2(  انظر: املحصول، للرازي، )113/1، 114(.

)3(  انظر: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، لعبد الكريم النملة )141/1(.
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A

اتضح من خالل هذه الدراسة أن بيان آيات األحكام يف القرآن الكريم استند إىل أسس عدة توفر 

االستجابة ملقتضياتا، وهذا يفرس سوق القرآن آلالف اآليات التي ال تتضمن أحكامًا أو تكليفات وإنام 

تشتمل عىل دالئل العقيدة الغيبية والكونية والقصص وحمفزات الرتغيب والرتهيب وبيان يرس التكليف 

ورشع الرخص ألهل األعذار وقد عرض البحث مقومات أربعة هي: 

األساس العقدي: هو أساس آيات األحكام   فربط األمور العملية باألمور العقدية سبب المتثاهلا - 1

وتعظيمها.

 ويعد التوحيد جوهر العقيدة يف القرآن الكريم  الذي  يوائم  املكون الروحي  لإلنسان، وما لديه 

من رصيد الفطرة، وعناية القرآن بالتوحيد  يمنح خطاب  التكليف قوة دافعة لالستجابة ملا يتضمنه من 

استشعار األنس باهلل والرقابة واخلشية واإلخالص.

األساس الفكري: يتعامل مع  العقل  بقصد بناء القناعة لدى  املكلف جتاه األوامر والنواهي،باألدلة - 2

والرباهي والعلل،  ومن أهم آليات  اإلقناع  التعليل لألحكام الرشعية. والقرآن الكريم حرص 

عىل تعليل كل أمر وهني، فنّبه إىل النتيجة يف كل منهام، ووّضح العاقبة يف الفعل والرتك.

الرباهي  - 3 بسط  عىل  يعتمد  ال  فالقرآن  بالعاطفة،  يرتبط  األحكام   آيات  يف  الوجداين:  األساس 

العقلية  لإلقناع   فحسب، بل يعمد إىل التحفيز لدفع اإلنسان إىل حتقيق سلوك أفضل من خالل  

الرتغيب والرتهيب والوعد والوعيد، فيتجه إىل الوجدان ويركه حركة هادئة تذكره بنعم املنعم، 

وحتذره من عاقبة اجلحود.

األساس السلوكي:  يف آيات األحكام يرتبط بالوسع والطاقة، ومراعاة تيسري  العمل  ليكون يف - 4

]سورة البقرة:  جخ   ِّ   مح  جح  مج  حج   مث  حدود  االستطاعة كام  قال سبحانه يف سورة البقرة:    ّٰٱ 

 .]286



58

الدعوة إىل اهلل تعاىل،  ونشتق  نتعلم منها أسلوب  آيات األحكام   القرآن يف  هذه أسس منهجية 

التغيري اهلادف والنهوض احلضاري لألمة   إقامة مشاريع  الرتبية والتعليم وننطلق منها إىل  منها أساليب 

كام رأينا يف حضارة اإلسالم األوىل.

والشعور  )التفكري  بي  تقع  التي   النفس  طبيعة  مع  يتواءم   األحكام   آيات  يف  القرآن  منهج 

والسلوك(، كل مستوى من هذه املستويات يؤثر عىل املستوى اآلخر.ولكل إنسان مدخل أقرب للتغري؛ 

فالناس ليسوا سواء فاملداخل األقرب عند شخص ليس بالضورة هو األقرب عند اآلخر. وقمة التأثري 

يف اإلنسان يتحقق حينام نستطيع أن نؤثر يف اجلوانب األربع مجيعها. 
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أحكام القرآن، أمحد بن عيل الرازي اجلصاص، حتقيق حممد الصادق قمحاوي، دار إحياء الرتاث - 1

العريب، بريوت، 1405 هـ.

حممد - 2 حتقيق:  370هـ(،  )ت:  احلنفي  اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  القرآن،  أحكام 

صادق القمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1405هـ.

املالكي، تعليق: - 3 املعافري االشبييل  العريب  أبو بكر بن  القايض حممد بن عبد اهلل  القرآن،  أحكام 

حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3، 1424 هـ - 2003م.

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم، حممد بن حممد العامدي ) أبو السعود (، دار إحياء - 4

الرتاث العريب، بريوت  )د.ت (.

إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد، حممد بن إسامعيل الصنعاين، حتقيق صالح الدين مقبول أمحد - 5

الدار السلفية، )1405 هـ (.  

أصول األحكام الرشعية، يوسف حممد حممود قاسم، النارش: دار النهضة العربية،  1985 م. - 6

أصول الدعوة،  عبد الكريم زيدان،  مؤسسة الرسالة، ط 9،  1421هـ-2001م.- 7

أصول الفقه اإلسالمي، د. بدران أبو العيني، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنرش والتوزيع، - 8

اإلسكندرية، 1975م.

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمي بن حممد املختار بن عبد القادر الشنقيطي، - 9

دار الفكر للطباعة و النرش و التوزيع بريوت – لبنان، 1415 هـ - 1995 مـ.

الرسالة، - 10 الفوزان، مؤسسة  اهلل  عبد  بن  فوزان  بن  التوحيد، صالح  كتاب  املستفيد برشح  إعانة 

ط3، 1423هـ - 2002م.



60

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية - 11

)املتوىف: 751هـ( املحقق حممد عبد السالم إبراهيم،دار الكتب العلمية، بريوت ط1، 1411هـ 

- 1991م.

ط2 - 12 بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  السيوطي،  الدين  جالل  للعالمة  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان 

1411هـ-1991م.

دار - 13 اجلمييل،  سيد  د.  حتقيق:  احلسن،  أبو  اآلمدي  حممد  بن  عيل  األحكام،   أصول  يف  اإلحكام 

الكتاب العريب – بريوت،  ط1، 1404هـ.

القرطبي، - 14 األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام 

املحقق: الشيخ أمحد حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت. )د.ت (.

البحر املحيط يف أصول الفقه، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش، دار - 15

الكتب، ط1414،1هـ - 1994م.

الربهان يف علوم القرآن، لإلمام بدر الدين حممد الزركيش، دار الفكر،  ط1، 1408هـ-1988م.- 16

الربهان يف علوم القرآن، الّزركش،   حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، - 17

)د.ت(.

التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، دار الكتب العلمية بريوت )د.ت(.- 18

التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسي الرازي، النارش عبد الرمحن حممد، القاهرة، - 19

ط1، 1357 هـ.

املعارص، - 20 الفكر  دار  الزحييل،  مصطفى  بن  وهبة  د  واملنهج،  والرشيعة  العقيدة  يف  املنري  التفسري 

دمشق، ط 2، 1418 هـ.

التقرير والتحرير يف علم األصول، ابن أمري احلاج، دار الفكر، بريوت، 1417هـ - 1996م.- 21

العليم - 22 عبد  أمحد  حتقيق  القرطبي،  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

الربدوين، دار الشعب، القاهرة، ط2، )د.ت(. 
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مؤسسة - 23 العرقسويس،  نعيم  حممد  املحقق:  بادي   الفريوز  يعقوب  بن  حممد  املحيط،  القاموس 

الرسالة  للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت - لبنان، ط 8،  1426  هـ– 2005م.

املحصول،  أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسي التيمي الرازي امللقب بفخر الدين - 24

 - هـ   1418 الرسالة،  مؤسسة  العلواين،  فياض  جابر  طه  د.  حتقيق  الري،  خطيب  الرازي 

1997م.

منهج القرآن يف عرض آيات األحكام،   الدكتور  عامد عبد الكريم خصاونة، املجلة األردنية يف - 25
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موضوع البحث:   
مياه األمطار كام أشارت إليها بعض آيات القرآن الكريم.

أهداف البحث:   
 إثبات كفاية األمطار حلاجة الناس إذا أحسنوا التدبري وكفوا عن اإلرساف يف استعامل املاء.	 

إبراز أمهية العناية باألسباب الرشعية واملادية لتعظيم االستفادة من مياه األمطار.	 

إبراز عناية القرآن الكريم باملاء عمومًا ومياه األمطار خصوصًا.	 

مشكلة البحث:   
ما اآليات القرآنية التي أشارت إىل استغالل مياه األمطار يف سد حاجة الناس؟	 

ما صحة القول بأن انقطاع األمطار ال عالقة له باملعايص؟	 

نتائج البحث:   
أهم نتيجة بيَّنها البحث أن اهلل قد جعل يف باطن األرض من التجاويف احلاملة للامء ما يساعد 

عىل ختزين مياه األمطار فيها، وعالمتها التي أشار إليها القرآن هي منابع العيون، فيقوم اإلنسان بشحنها 

طبيعيًا أو صناعيًا.

الة ) املفتاحية (:  الكلامت الدَّ  
 ماء - مطر - القرآن الكريم - ختزين - تبذير  
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F

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: 

فـــإن املاء عصب احليـــاة وال تقوم حياة بدونه كـــام قال تعـــاىل:        ّٰٱ ىن  ين ٰى ري زي ميني 

ىي يي    ِّ  ]ســـورة األنبيـــاء:30[، وجاءت نصوص الكتاب والســـنة وفرية يف احلض عـــىل العناية باملاء 

واملحافظة عليه وعدم التبذير يف اســـتعامله وصيانته من النجاســـات املفســـدة له. وملـــا كان القرآن 

قد تضمـــن نصوصًا كثرية تـــدور حول هذا املوضـــوع بدا يل أن أكتب فيه وســـميته: 

مياه األمطار، أمهيتها واستغالهلا يف ضوء اإلشارات القرآنية

أمهية املوضوع:   
أن اهلل تعاىل بي أن أصل األرزاق يعود إىل جهتي ومها ما ينزل من السامء وما خيرج من األرض 

ىي   ني  مي  زي  ري  وتعاىل:    ّٰٱ  سبحانه  قال  فقد  السامء  من  النازل  فأما  لألول،  نتيجة  والثاين 

السامء رزق  أنزل من  ]سورة غافر: 13[ فاهلل سبحانه وتعاىل  مب   ِّ  خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي 

الدنيا ورزق اآلخرة فرزق الدنيا هو املطر، ورزق اآلخرة هو الوحي الذي حتصل به حياة األرواح، قال 

يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل  خل  تعاىل:     ّٰٱ 

ٰى   ِّ  ]سورة الشورى: 52[ فسمى الوحي روحًا ألن به حتيا األرواح،  ٰر  ٰذ  يي  ىي  خيمي   حي  جي 

وسمى املطر رزقًا ألن به حياة األشباح)1(.

السبب الباعث:   
العربية  اجلزيرة  تعيشها  التي  الصحراوية  الظروف  ظل  يف  خاصة  للامء  املاسة  الناس  حاجة   -  1

اهلل  أتأمل يف كتاب  أن  َعنَّ يل  فقد  نزوهلا،  البحار عند  البخر وضياعها يف  بي  األمطار وهدرها  وضياع 

)1( بترصف يسري من تفسري السعدي )ص: 416(. 
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والعناية  واستثامرها،  األمطار)1(  تساعد عىل حصد  التي  واملعاين،  اإلشارات  منه بعض  تعاىل ألستخرج 

هبذا الرزق العظيم، وفق ما سخره اهلل لنا يف األرض، فنأخذ من الكتاب املسطور ما يعي عىل كشف خبايا 

الدنيوية  املنافع  وحتصل  الكونية،  آالئه  يف  والتفكر  اهلل  بتعظيم  الدينية  املنافع  فتحصل  املنظور،  الكتاب 

باستغالل ما خلق اهلل تعاىل يف هذا الكون الباهر. 

األمطار وحصدها  مياه  للمحافظة عىل  الداعي  اهلل  كتاب  املنبثق من  الوعي  املسامهة يف نرش   - 2
وعدم التبذير فيها وحسن التدبري هلا.

3 - تبيي كالم املفرسين لآليات التي حتدثت عن املطر وما يتعلق به.

الدراسات السابقة:   
ضوء  يف  واستغالهلا  األمطار  مياه  تناولت  مشاهبة  دراسة  عىل  القارص  علمي  حدود  يف  أقف  مل 

اإلشارات القرآنية. ولكن هناك بعض األبحاث املشاهبة يف اجلملة، منها:

املاء ومتعلقاته يف القرآن د. حممد السيد باليس. بحث منشور يف جملة احلكمة، بريطانيا العدد23 - 1

عام 1424ه.

املاء يف القرآن الكريم لألستاذ غالب الزعارير طبع مكتبة دار الزمان باملدينة املنورة الطبعة األوىل - 2

عام 1424ه.

الرياض - 3 الدراسـات األمنيـة،  الفقي، جملة  إبراهيم  السعودية د.  العربية  اململكة  املائي يف  األمن 

عدد36 عام1424ه.

أسباب أمن املاء يف القرآن الكريم، للدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد, منشور يف جملة اجلامعة - 4

اإلسالمية.

)1( املقصود بحصد األمطار هو ما يكون من جتميٍع ملاء املطر بعد نزوله بأنواع احلصد املختلفة، وليس املقصود هو ما يسمى باستمطار 
السحب. 
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ة عن املطر يف القرآن الكريم دراسة داللية، أ.د. حسي حميسن ختالن البكري جملة - 5 األلفاظ امَلعربِّ

كلية الرتبية للبنات.

ألفاظ املطر يف القران الكريم، الداللة و االشارة. عباس صاحب وزميله، جملة أوروك لألبحاث - 6

اإلنسانية.

منهج البحث:   

دراسة اآليات التي حتدثت عن مياه األمطار واستخالص اإلشارات املعينة عىل حفظه واستغالله.- 1

الرجوع لكتب التفسري املعتمدة يف بيان معنى هذه اآليات وعزو الفوائد إىل مراجعها األصيلة.- 2

ختريج األحاديث النبوية باختصار فإن كان يف الصحيحي أو أحدمها اكتفيت بذلك وإال فإين - 3

أذكر َمن خرجه وخالصة احلكم عليه، وغالبًا ما أكتفي بحكم الشيخ حممد نارص الدين األلباين 

، وأكتفي بذكر اجلزء والصفحة دون ذكر الكتاب والباب لعدم إثقال احلوايش وعدم 

احلاجة حاليًا للتخريج بواسطة الباب والكتاب.

رشح الغريب إذا لزم األمر من كتب الغريب املعتمدة.- 4

ال أعرج عىل تراجم األعالم ختفيفًا للبحث.- 5

تقسيامت البحث:  
اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وتفصيلها كالتايل:

خطة  البحث؛  منهج  السابقة؛  الدراسات  الباعث؛  السبب  املوضوع؛  أمهية  وتتضمن:  املقدمة: 

البحث. 
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املبحث األول: تعريف املطر والغيث. وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: تعريف املطر يف اللغة. 

املطلب الثاين: تعريف الغيث يف اللغة. 

املطلب الثالث: خالصة الفرق بي املطر والغيث. 

املبحث الثاين: أسباب نزول املطر واملحافظة عليه. وفيه مطلبان: 

املطلب األول: األسباب الرشعية لنزول املطر. 

املطلب الثاين: أمهية األسباب املادية املعينة عىل حفظ املطر بعد نزوله. 

املبحث الثالث: اإلشارات القرآنية الدالة عىل أمهية املطر وخزنه واستغالله. وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: مفهوم اإلشارات.

املطلب الثاين: اإلشارات الدالة عىل أمهية املطر.

املطلب الثالث: اإلشارات الدالة عىل خزنه واستغالله. 

اخلامتة. 

املصادر واملراجع.
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املبحث األول: 

تعريف املطر والغيث: 
وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: تعريف املطر يف اللغة. 
املطلب الثاين: تعريف الغيث يف اللغة. 

املطلب الثالث: خالصة الفرق بي املطر والغيث. 
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املطلب األول: تعريف املطر يف اللغة. 

حاِب. واملـَطُر: ماُء السحاِب، َواجْلَْمُع َأْمطاٌر. واملـََطُر:  قال ابن منظور: »املطر: امْلَاُء امْلُنَْسِكُب ِمَن السَّ

اَمُء مَتُْطُرُهْم َمْطرًا  ْعِر َوُهَو فِيِه َأحسن، واملـَْطَرُة: الواِحَدة. وَمَطَرْتُم السَّ فِْعل املـََطِر، وَأكثر َما جَيِيُء يِف الشِّ

َيُقوُلوَن:  َوَناٌس  ُمطِْرنا.  َوَقْد  اهللُ،  وَأْمَطرها  السامُء،  ومَطرِت  َأقبحهام؛  َوُهَو  باملَطِر،  َأصاَبْتُهم  وَأْمَطَرْتم: 

اَمُء وَأْمطرْت بَِمْعنًى. وَأْمطرهم اهللُ َمَطرًا َأو َعَذاًبا«)1(.  َمَطرِت السَّ

اَمِء  السَّ ِمَن  النَّاِزُل  اْلَغْيُث  ا  َأَحُدمُهَ َمْعنََياِن:  فِيِه  َصِحيٌح  َأْصٌل  اُء  َوالرَّ َوالطَّاُء  »امْلِيُم  فارس:  ابن  قال 

ُل امْلََطُر، َوُمطِْرَنا َمَطًرا. َوَقاَل َناٌس: اَل ُيَقاُل ُأْمطَِر إاِلَّ يِف اْلَعَذاِب َقاَل اهلل  َواآْلَخُر ِجنٌْس ِمَن اْلَعْدِو. َفاأْلَوَّ

. َض لِْلَمَطِر. َوِمنُْه امْلُْسَتْمطُِر: َطالُِب اخْلرَْيِ ُجُل: َتَعرَّ َر الرَّ َتَعاىَل:    ّٰٰىريزي   ِّ ]سورة الفرقان:40[ َومَتَطَّ

اِكُب اْلَفَرَس جَيِْري بِِه«)2(. ُجُل يِف اأْلَْرِض، إَِذا َذَهَب. َوامْلَُتَمطُِّر: الرَّ َر الرَّ َوالثَّايِن َقْوهُلُْم: »مَتَطَّ

ة. واستدل عىل  وممن فرق بي »مطر« و »أمطر« اْبُن ِسيَدْه حيث قال: »َأمَطرهم اهللُ يِف اْلَعَذاِب خاصَّ

مئهئ  خئ   حئ  هذا املعنى بام جاء يف كتاب اهلل تعاىل يف ذكر عذاب قوم لوط حيث قال اهلل تعاىل:     ّٰٱ

جب حب خب    ِّ  ]سورة الشعراء: 173[ وقوله تعاىل:    ّٰخم مم  ىم يم جن حن    ِّ ]سورة هود: 

اَمِء«)3(. َجاَرَة كاملطر لِنُُزوهِلَا ِمَن السَّ 82[ ثم قال: َجَعَل احْلِ

يف  وأمطرت  الرمحة،  يف  مطرت  ويقال  وأمطرت،  السامء  مطرت  »يقال  حجر:  ابن  احلافظ  قال 

العذاب«. ثم ذكر قول سفيان ابن عيينة قال: »ما سمى اهلل مطرًا يف القرآن إال عذابا« ثم تعقبه احلافظ 

 )4(
]102 النساء:  ]سورة  نت     ِّ      مت  زت  رت  يب   ىب  نب  مب  زب  تعاىل:     ّٰ  بقوله  متعقب  بقوله: وهذا 

الغيث، والغيث رمحة من اهلل، فقد ذكر بعض املفرسين أن علة  به  إنام أريد  واملطر املذكور يف هذه اآلية 

)1( انظر: لسان العرب البن منظور: )178/5(. 
)2( انظر: مقاييس اللغة البن فارس: )5/ 332 - 333 (.

)3( انظر: لسان العرب البن منظور: )178/5(. 
)4( انظر: فتح الباري البن حجر: )189/1(. 
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الرخصة يف وضع السالح يف حال املطر واملرض هو: »حصول األذى بثقل محل السالح يف املطر؛ ألن 

السالح يثقل محله يف هاتي احلالتي، أو ألن حدته َتْفُسد بالَبَلِل«.)1( 

فقال:  التمريض  بصيغة  »أمطر«  و  »مطر«  بي  التفريق  املفردات  يف  األصفهاين  الراغب  وحكى 

»وقيل: إن »مطر« يقال يف اخلري، و»أمطر« يف العذاب.)2( 

ومما يدل عىل ضعف استعامل املطر يف الرش حديث زيد بن خالد اجلهني أنه قال: صىل لنا رسول اهلل 

 صالة الصبح باحلديبية عىل إثر سامء كانت من الليلة، فلام انرصف أقبل عىل الناس، فقال: 

هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال:  »أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من 

قال: مطرنا بفضل الل ورمحته، فذلك مؤمن يب وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر 

يب ومؤمن بالكوكب« )3(. 

  وكذلك حديث أنس بن مالك، قال: أتى رجل أعرايب من أهل البدو إىل رسول اهلل

  يوم اجلمعة، فقال: »يا رسول الل، هلكت املاشية، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول الل

يديه، يدعو، ورفع الناس أيدهيم معه يدعون، قال: فم خرجنا من املسجد حتى مطرنا، فم زلنا نمطر حتى 

ومنع  املسافر)4(  َبَشق  الل،  رسول  يا  فقال:    الل  نبي  إىل  الرجل  فأتى  األخرى،  اجلمعة  كانت 

الطريق« )5(. 

)1( انظر: معال التنزيل للبغوي )694/1( واللباب يف علوم الكتاب البن عادل احلنبيل )612/6(. 
)2( انظر: املفردات للراغب األصفهاين: )ص: 470(. 

)3( احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه )1/ 169( برقم 846 ومسلم يف صحيحه )1/ 83( برقم 71
َع، ِمْثَل َبَشك.  : َأِي انَسّد َوَقاَل اْبُن ُدَرْيٍد: َبَشَق: َأرْسَ )4( قال ابن األثري: يِف َحِديِث ااِلْستِْسَقاِء »َبَشَق املسافُر وُمنِع الطريُق« َقاَل اْلُبَخاِريُّ
اَم ُهَو َلثِق ِمَن اللََّثق: اْلَوْحُل، َوَكَذا ُهَو يِف  ٍء َوإِنَّ : َبَشق َلْيَس بيَِشْ . َوِقيَل ضُعف. َوَقاَل اخْلَطَّايِبُّ َر. َوِقيَل ُحبَِس. وقيَل َملَّ َوِقيَل َمْعنَاُه َتَأخَّ
ُه َلثِق املاُل. َقاَل  ِرَواَيِة َعاِئَشَة، َقاَلْت: َفَلامَّ َرَأى َلَثق الثَِّياِب َعىَل النَّاِس. َويِف ِرَواَيٍة ُأْخَرى أِلََنٍس َأنَّ َرُجاًل َقاَل مَلَّا َكُثَر امْلََطُر: َيا َرُسوَل اهللَِّ إِنَّ
اَم ُهَو بِاْلَباِء ِمْن َبَشْقُت الثوَب وَبَشْكُته إَِذا قطْعَته يِف  ُه: إِنَّ ة وَزَلقا، َوامْلِيُم َواْلَباُء َيَتَقاَرَباِن. َوَقاَل َغرْيُ َتَمُل َأْن َيُكوَن َمَشق، َأْي َصاَر َمِزلَّ َوُيْ
ْم َنِشق الظَّْبي يِف احِلبالة إَِذا علق فيها. ورجل َبِشٌق: إَِذا َكاَن مِمَّْن َيْدُخُل يِف ُأُموٍر  ة، َأْي ُقطِع بِامْلَُسافِِر. َوَجاِئٌز َأْن َيُكوَن بِالنُّوِن، ِمْن َقْوهِلِ ِخفَّ
اَل َيَكاُد خيُلص ِمنَْها. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر )1/ 130( ومشارق األنوار عىل صحاح اآلثار للقايض عياض)1/ 101( 

لسان العرب البن منظور )10/ 21( وتاج العروس للزبيدي )25/ 81( 
)5( احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه )2/ 31( برقم 1029
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العرش  يف  جياور    الل  رسول  ، قال: »كان  وكذلك حديث أيب سعيد اخلدري 

التي يف وسط الشهر، فإذا كان من حني متيض عرشون ليلة، ويستقبل إحدى وعرشين يرجع إىل مسكنه، 

ورجع من كان جياور معه، ثم إنه أقام يف شهر، جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس، 

فأمرهم بم شاء الل، ثم قال: إين كنت أجاور هذه العرش، ثم بدا يل أن أجاور هذه العرش األواخر، فمن كان 

اعتكف معي فليبت يف معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها يف العرش األواخر، يف كل وتر، 

وقد رأيتني أسجد يف ماء وطني، قال أبو سعيد اخلدري: مطرنا ليلة إحدى وعرشين، فوكف املسجد يف 

مصىل رسول الل  ، فنظرت إليه وقد انرصف من صالة الصبح، ووجهه مبتل طينًا وماًء«)1(. 

فهذه األحاديث وغريها مما يدل عىل استعامل املطر يف اخلري بجالء.

املطلب الثاين: تعريف الغيث يف اللغة. 

ُة  َغاَثُة َوالنُّرْصَ َغاَثِة، َوِهَي اإْلِ قال ابن فارس: »اْلَغْيُ َواْلَواُو َوالثَّاُء َكِلَمٌة َواِحَدٌة، َوِهَي اْلَغْوُث ِمَن اإْلِ

ِة«)2(. دَّ ِعنَْد الشِّ

َأنشد  َغْيثًا؛  بِِه  َينُْبُت  َما  ي  ُسمِّ ُثمَّ  امْلََطُر،  األَصُل  َوِقيَل:  والَكأُل؛  امْلََطُر  »الَغْيُث:  منظور:  ابن  وقال 

َثْعَلٌب: 

ًة، فُيثِيُب ًة   ...    فُيْعىل، وُيوىَل َمرَّ َوَما ِزْلُت مثَل الَغْيِث، ُيْرَكُب مرَّ

اَم  ِجُع. َأي: َيْذَهُب َمايِل ُثمَّ َيُعوُد«)3(. وقال أيضًا: »َوُربَّ َيُقوُل: َأنا َكَشَجٍر يْؤكل، ُثمَّ ُيصيُبه الَغْيُث فرَيْ

اَمِء«.)4(  ُسمي السحاُب والنباُت: َغْيثًا. والَغْيث: الَكأُل َينُْبُت ِمْن َماَء السَّ

)1( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه )2/ 824( برقم 213
)2( انظر: مقاييس اللغة البن فارس )4/ 400(.

)3( انظر: لسان العرب البن منظور: )175/2(. 
)4( نفس املصدر السابق. 
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وفرق الراغب األصفهاين بي الغوث والغيث فقال: »الَغْوُث يقال يف النرّصة، والَغْيُث يف املطر، 

مل  واْسَتَغْثُتُه: طلبت الغوث أو الغيث، َفَأَغاَثنِي من الغوث، وَغاَثنِي من الغيث قال تعاىل:     ّٰخل 

رب              ِّ  ]سورة احلديد: 20[«.)1(  يئ  ىئ  نئ  ىل          ِّ ]سورة األنفال: 9[ والغْيُث: املطر يف قوله:     ّٰمئ 

قلت: وهذا تفريق لطيف منه ، فلم يرد يف كتاب اهلل تعاىل لفظ الغوث وإنام جاءت االستغاثة 

قوله  الغوث  بمعنى طلب  التمثيل عىل االستغاثة  الغوث. ومما يصلح يف  الغيث وطلب  بمعنييها طلب 

حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي   ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   تعاىل:      ّٰيل 

حت   ِّ  ]سورة األحقاف: 17[. جت  هب  مب  خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ 

غيثا  اجلفاف، سمي  بعد  املطر اآليت  والغيث:  نافعا يف وقته،  »ما كان  والغيث:  ابن عاشور:  قال   

باملصدر ألن به غيث الناس املضطرين«.)2( فابن عاشور عليه رمحة اهلل يشري إىل أن املطر إذا نزل بعد جفاٍف 

وقحٍط يسمى غيثًا، ألن فيه معنى الغوث، وأما إذا نزل من دون اضطرار فال يسمى غيثًا بل يسمى مطرًا. 

اأْلَْرَض  اْلَغْيُث  َغاَث  َوَقْد  اخْلَْلَق.  يغيث  غيثًا ألنه  الغيث  َي  َوُسمِّ امْلََطُر،  »َواْلَغْيُث:  القرطبي:  قال 

َأْي: َأَصاهَبَا. َوَغاَث اهللَُّ اْلباَِلَد َيِغيُثَها َغْيًثا. َوِغيَثِت اأْلَْرُض ُتَغاُث َغْيًثا َفِهَي َأْرٌض َمِغيَثٌة َوَمْغُيوَثٌة«.)3( وقال 

أيضًا: »َواْلَغْيُث َما َكاَن َنافًِعا يِف َوْقتِِه، َوامْلََطُر َقْد َيُكوُن َنافًِعا وضارًا يف وقته وغري وقته«.)4( 

)1( انظر: املفردات للراغب األصفهاين: )ص: 617(. 
)2( انظر: التحرير والتنوير البن عاشور: 25 )/156(. 
)3( انظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: )28/16(. 

)4( نفس املصدر السابق: )29/16(. 
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املطلب الثالث: خالصة الفرق بني املطر والغيث. 

من خالل ما سبق وبعد استعراض كالم علامء اللغة وبعض املفرسين والتأمل يف آيات القرآن نجد 

أن القرآن الكريم استخدم لفظة »املطر«  و »الغيث« ومعانيها عىل النحو التايل: 

زت  رت  يب   ىب  نب  مب  أن املطر: قد يكون خريًا وقد يكون رشًا؛ كام يف قوله تعاىل:      ّٰزب 

نث    ِّ    ]سورة النساء: 102[.  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

وأما »أمطر«: فلم يأت يف كتاب اهلل إال يف العذاب. فكل اآليات التي جاء فيها »أمطر« إنام كانت يف 

قوم لوط، ومن املعلوم أن اهلل تعاىل عذهبم برميهم بحجارة نزلت عليهم من السامء وليس باملطر الذي هو 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح   جح  مج  حج  مث  املاء، وورد كذلك يف قوله تعاىل:     ّٰهت 

مض    ِّ  ]سورة األنفال:32[ وملا أشبه نزول احلجارة نزول املطر عرب به.  خض  حض  جض  مص   خص 

وأما الغيث: فقد جاء يف القرآن يف ستة مواضع ثالثة منها بمعنى طلب الغوث وهي: 

جن    ِّ   يم  ىم  مم   خم  حم  جم  يل  ىل  مل  تعاىل:   ّٰخل  قوله   -  1

]سورة األنفال: 9[.

2 - وقوله تعاىل:      ّٰرث زث مث نث ىث يث ىفيف ىق  يق اك لك    ِّ  

]سورة الكهف: 29[. 

ني  مي  زي   ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  تعــاىل:   ّٰ  وقولــه   -  3

.]17 األحقــاف:  ]ســورة  حت  ِّ   جت  هب  مب  خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي 
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وثالثة بمعنى الغيث بمعنى املطر، وهي:

حك  ِّ ]سورة لقامن: 34[.  جك  مق  حق  مف   خف  حف  جف  مغ  جغ  1 - قوله تعاىل:      ّٰمع 

حط     ِّ ]سورة الشورى: 28[.  مض  خض  جضحض  مص  خص   حص  مس  خس  حس  جس  مخ  2 - وقوله تعاىل:    ّٰجخ 

رئزئ  ييٰذٰرٰى         ٌّ           ٍّ       َّ           ُّ    ِّ         ّٰ   ىي  مي  3 - وقوله تعاىل:     ّٰ 

زث   رث  يت  ىت  نت  زتمت  رت  يب  ىب  نب   مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

]سورة احلديد: 20[. لك    ِّ   ىق يق اك  مث نث ىثيث ىف يف 

وهبذا يظهر أن الغيث بمعنى املطر يف القرآن جاء يف سياق التفضل والنعمة، ملا فيه من معنى اإلغاثة، 

واإلغاثة ال تكون بالرش، واهلل تعاىل أعلم.
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املبحث الثاين: 
أسباب نزول املطر واملحافظة عليه

وفيه مطلبان: 
املطلب األول: األسباب الرشعية لنزول املطر. 

املطلب الثاين: أمهية األسباب املادية املعينة عىل حفظ املطر بعد نزوله.
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املطلب األول: األسباب الرشعية لنزول املطر. 

السبب األول: االستغفار والتوبة.

مل ىل يل جم حم خم  جل  خل  لك مك  جك حك خك  مق  تعاىل:  ّٰٱ  قوله  الدليل   

مق  خف مف حق  جن حن خن من ىن       ِّ    ]سورة نوح:10-12[، وقوله سبحانه:    ّٰٱ  مم ىم  يم 

خم     ِّ  ]سورة هود:52[. مل هل جم حم   خل  مك جل حل  لك   خك  جك حك 

ونصوص السنة دالة أيضًا عىل هذا املعنى كام سيأيت بإذن اهلل تعاىل. فإن الذنوب من أعظم أسباب 

احلرمان من األرزاق، واملطر أساس كل رزق، وال دواء للذنوب واملعايص إال بالتوبة واالستغفار، فمتى 

ما داوم الناس عىل التوبة واالستغفار يف كل زمان فإن الغلبة هلم عىل الشيطان مهام عملوا، ومتى تركوا 

التوبة واالستغفار تعاظمت ذنوهبم حتى حجبت عنهم كل خري، وفتحت عليهم أبواب كل رش، بل يبلغ 

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  شؤم الذنوب حتى الدواب وهو معنى قوله تعاىل:    ّٰٱ 

61[، وقوله تعاىل:      ]سورة النحل:  هت    ِّ   مت  خت  حت   جت  هب  مب  خب  جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  

ىه  جهمه   ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ّٰخل 

بسنده  الطربي  جرير  ابن  أخرج  وقد   ،]45 فاطر:  ]سورة  يي    ِّ   ىي  مي  خي  حي  جي  يه 

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  عن أيب األحوص قال: »كاد اجلعل أن يعذب بذنب بني آدم وقرأ:      ّٰٱ

حن  ِّ«)1(. وقد سمع أبو هريرة  رجاًل يقول: »إن الظامل ال يض إال نفسه.  جن  يم  ىم   مم  خم 

فقال: بىل واهلل، حتى احلُباَرى َلتموُت يف وكرها هزاال من ظلم الظامل.«)2( وجاء مثله عن جماهد يف قوله 

َبني آدم حي أمسك اهلل عنهم  159[ قال: »البهائُم، تلعن ُعصاَة  البقرة:  ]سورة  تعاىل:      ّٰحتخت   ِّ 

بذنوب بني آدم املطر، فتخرج البهائم فتلعنهم.«)3( وعن عكرمة أنه قال: »يلعنهم كل يشء حتى اخلنافس 

)1( انظر: جامع البيان للطربي )260/14( وشعب اإليمن للبيهقي )545/9( وختريج أحاديث الكشاف )226/2(. 
)2( انظر: جامع البيان للطربي )256/14(. 

)3( انظر: املصدر السابق )255/3(. 
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والعقارُب، يقولون: ُمنعنا القطَر بذنوب بني آدم«)1(. وهذا أحد األقوال يف تفسري اآلية. 

الدعاء واملطر يف  فيها  اهلل  التي ذكر  املواطن  فاملتأمل يف  لل.  العبادة  وتوحيد  الدعاء  الثاين:  السبب 

سياق واحد جيد أن العالقة بينهام وطيدة، وقد جاءت عىل ثالثة حاالت:

مي  زي  ري  احلالة األوىل: أن يقدم ذكر املطر ثم يردف بعده ذكر الدعاء كام يف قوله تعاىل:     ّٰٱ 

حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب   مب  خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي   ني 

مج    ِّ ]سورة غافر: 13، 14[. 

قال ابن كثري: »وهو املطر الذي خيرج به من الزروع والثامر ما هو مشاهد باحلس، من اختالف ألوانه 

وطعومه، وروائحه وأشكاله وألوانه ... وقوله: »فادعوا اهلل خملصي له الدين ولو كره الكافرون« أي: 

فأخلصوا هلل وحده العبادة والدعاء، وخالفوا املرشكي يف مسلكهم ومذهبهم«)2(. 

جبحب  هئ   احلالة الثانية: أن يقدم ذكر الدعاء ثم يتبعه بذكر املطر، كام يف قوله تعاىل:     ّٰٱ خئ مئ 

حص  مس  خس  حس   جس  جخمخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت   مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

خص مص جض حض خض  مض حط مظ جع معجغ مغ جف حف خف  مف حق مق جك حك 

يل  ىل  مل  خل  حن   جن  مم  خم  حم  جم  ملهل  خل   حل  جل  مك  لك  خك 

يه     ِّ ]سورة األعراف:58-55[ . ىه  مه  جه  ين  ىن  خنمن  حن  جن   يم  ىم  مم  حمخم  جم 

قال ابن جرير: »ادعوا أهيا الناس ربَّكم وحده، فأخلصوا له الدعاء، دون ما تدعون من دونه من 

اآلهلة واألصنام »تضًعا«، يقول: تذلُّال واستكانة لطاعته »وخفية« يقول بخشوع قلوبكم، وصحة اليقي 

منكم بوحدانيته فيام بينكم وبينه، ال جهاًرا ومراءاًة، وقلوبكم غري موقنة بوحدانيته وربوبيته، فعَل أهِل 

النفاق واخلداع هلل ولرسوله«)3(.

)1( نفس املصدر السابق. 
)2( انظر: تفسري ابن كثري )7/ 134(. 
)3( انظر: تفسري الطربي )12/ 485(.
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احلالة الثالثة: أن يبدأ السياق بذكر املطر، ثم يذكر الدعاء، ثم خيتم بذكر املطر، كام يف قوله تعاىل:     

مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  ّٰٱزت 

ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن   نن  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  يكمل  ىك 

مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت   هبجت  مب  خب  جبحب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ   يي 

مظ  حط  مض  خض  جضحض  مص  خص   مسحص  خس  حس  جس  مخ  جخ   مح  جح 

هل  مل  حلخل  جل  مك  خكلك  حك   جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ   مع  جع 

حمخم    ِّ ]سورة النمل: 60 - 63[ . جم 

مي  السبب الثالث: شكر الل عىل نعمة املطر، وعدم كفرها. والدليل قوله سبحانه وتعاىل:     ّٰٱ 

ىي يي ٰذ    ِّ ]سورة الواقعة 82[، وقد جاء بيان ذلك مفرسًا يف صحيح مسلم عن ابن عباس  قال: 

مطر الناس عىل عهد النبي  فقال النبي  : »أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. 

هل  مل   خل  ٱ قالوا: هذه رمحة الل. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا « قال: فنزلت هذه اآلية    ّٰ

ٰذ    ِّ)1(. ]سورة الواقعة 82[. وأخرج الطربي بسنده  يي  ىي  مي  ]سورة الواقعة 75[ حتى بلغ    ّٰٱ  جم   ِّ 

ٰذ   ِّ   قال: شكركم)2(. يي  ىي  مي  عن عيّل  يف قوله تعاىل:     ّٰٱ 

زت  رت  يب  ىب  نب   مب  زب  تعاىل:   ّٰٱ  قوله  والدليل  االستسقاء.  الرابع:  السبب 

يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك   يق  ىق يف  ىف  يث  ىث  نث  مث زث  رث  يت   ىت  نت  مت

البقرة 60[، قال ابن كثري: »يقول تعاىل: واذكروا نعمتي عليكم يف إجابتي لنبيكم  مم    ِّ  ]سورة  ام 

موسى، عليه السالم، حي استسقاين لكم، وتيسريي لكم املاء، وإخراجه لكم من حجر«)3(.

)1( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه )1/ 84( برقم 73
)2( انظر: تفسري الطربي )23/ 156(
)3( انظر: تفسري ابن كثري )1/ 278(
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السبب اخلامس: االستقامة. والدليل:

يف  عباس  ابن  قال  اجلن:16[،  ]سورة  ىي             ِّ  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  تعاىل:   ّٰٱ  قوله    -  1

قال: »قاموا بام أمروا به ألسقيناهم ماًء غدقًا قال: معينًا«)1(. أي  حي          ِّ  جي  يه  ىه  قوله تعاىل:      ّٰٱ 

يعاينونه بأعينهم لقربه منهم ليس غائرًا، أو بمعنى عذبًا.

جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  سبحانه:    ّٰٱ  وقوله   -  2

آمنت  ابن كثري: أي:  96[، قال  مه  ِّ ]سورة األعراف:  جه   ين  ىن  من  خن  حن 

خم  قلوهبم بام جاءتم به الرسل، وصدقت به واتبعته، واتقوا بفعل الطاعات وترك املحرمات،      ّٰٱ

حن          ِّ.  أي: قطر السامء ونبات األرض)2(.  جن  يم  ىم   مم 

يي  ىي   مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين   ىن  من  سبحانه:    ّٰٱ  وقوله   -  3

ٰذ ٰر   ٰى ٌّ           ٍّ         َّ                      ُّ                 ِّ ّٰ رئ  زئ مئ نئ      ِّ   ]سورة املائدة: 66[، قال ابن عباس 

ألرسل  يعني:  فوقهم«  من  »ألكلوا  عباس:  ابن  عن  طلحة  أيب  بن  عيل  وقال  القرآن«)3(.  »يعني  وغريه: 

السامء عليهم مدرارًا، »ومن حتت أرجلهم« يعني: خيرج من األرض بركاتا. وكذا قال جماهد، وسعيد بن 

جبري، وقتادة، والسدي«)4(. 

يعني: ألنزل اهلل  فإنه  أرجلهم«  »وأما معنى قوله: »ألكلوا من فوقهم ومن حتت  ابن جرير:  قال   

حتت  »ومن  قوله:  وأما  ثامَرها.  فأخرج  ونباتا،  حبها  األرض  به  هلم  فأنبتت  َقْطَرها،  السامء  من  عليهم 

أرجلهم«، فإنه يعني تعاىل ذكره: ألكلوا من بَركة ما حتت أقداِمهم من األرض، وذلك ما خترجه األرض 

من َحبِّها ونباتا وثامِرها، وسائِر ما يؤكل مما خترجه األرض«)5(.

)1( انظر: تفسري ابن أيب حاتم )10/ 3378(. 
)2( انظر: تفسري ابن كثري )3/ 451(. 
)3( انظر: تفسري ابن كثري )3/ 147(. 
)4( انظر: املصدر السابق )3/ 148(. 

)5( انظر: تفسري الطربي )10/ 463(. 
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ومما يدخل يف االستقامة مما له أثٌر مبارٌش ما ييل: 

1 - إخراج الزكاة الواجبة: وهو أيضًا مستفاٌد من قاعدة اجلزاء من جنس العمل التي قررها القرآن 

يف مواطن كثرية، ومنع القطر من السامء بسبب منع الزكاة هو مقتىض السنة الربانية، فإن اجلزاء من جنس 

العمل، فكام أن الناس بخلوا عىل الفقراء بام أوجبه هلم يف أموال األغنياء، فإن اهلل يضيق عليهم كام ضيقوا 

  عيل عبيده الفقراء. وقد جاء التنصيص عىل ذلك يف السنة املبينة للقرآن كام يف حديث ابن عمر

ولوال  السمء،  من  القطر  منعوا  إال  أمواهلم  زكاة  قوم  يمنع  فقال: »ل    النبي  أقبل علينا  قال: 

البهائم ل يمطروا«.)1( وأخرج البيهقي يف شعب اإليامن بسنده عن َجْعَفر َقاَل: »ُكنَّا َنُكوُن ِعنَْد َمالٍِك َيْعنِي 

اْبَن ِدينَاٍر، َوَكاَنِت اْلُغيوُم جَتِيُء َوَتْذَهُب َواَل مُتْطُِر. َفَقاَل َمالٌِك: َتَرْوَن َواَل ُتَواُفوَن َأْنُتْم َتْسَتْبطِئوَن امْلََطَر َوَأَنا 

َجاَرَة.«)2( وهذا يدل عىل أن السلف يعتربون تأخر الغيث عنهم عالمًة من عالمات سخط  احْلِ َأْسَتْبطُِئ 

اهلل تعاىل عليهم، وهذا املعنى كام تقدم واضح يف كتاب اهلل تعاىل، بخالف ما لو أغدق اهلل عليهم النعم 

وهم مقيمون عىل املعايص فإن هذا قد يكون استدراجًا من اهلل هلم، وله أدلة كثرية من كتاب اهلل ليس هذا 

موضع بسطها. 

أخذوا  إال  وامليزان  املكيال  َينْقصوا  »ول   : قال  وامليزان:  املكيال  إنقاص  عدم   -  2

بالسنني، وشدة املؤونة، وجور السلطان عليهم«.)3( 

أنكم   »لو  النبي  قال  الل: مع بذل األسباب الرشعية واملادية، كام  عىل  التوكل   -  3

تتوكلون عىل الل حق توكله لرزقكم كم يرزق الطري تغدوا خاصًا وتروح بطانًا«.)4( 

4 - الصدقة املستحبة: كام أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه، عن أيب هريرة  عن رسول اهلل 

)1( احلديث: صحيح. أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )446/12( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم: )106(. 
)2( انظر: شعب اإليمن للبيهقي: )24/5(. 

)3( نفس املصدر السابق. 
 )574/4( جامعه:  يف  والرتمذي   )212/1( مسنده:  يف  املوصيل  يعىل  وأبو   )252/1( املسند:  يف  أمحد  أخرجه  صحيح.  )4( احلديث: 

وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته: )932/2( وهو يف السلسلة الصحيحة برقم: )310(. 
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يقول:  سحابة  يف  صوًتا  سمع  إذ  األرض  من  بفالة  قبلنا-  كان  فيمن  أي  رجل-   قال: »بينم 

اج  جة من تلك الرشِّ اسق حديقة فالن، قال: فانقطعت قطعة من السحاب حتى إذا أتت عىل َحّرة فإذا رَشْ

فاستوعبت املاء كله، فتتبع املاء فرأى املاء يأيت إىل رجل يف حديقته يدير املاء بمسحاته فقال الرجل: يا عبد 

الل، ما اسمك؟ قال: اسمي فالن. لالسم الذي سمع يف السحاب، فقال: يا عبد الل ل تسألني عن اسمي؟ 

قال: إين سمعت صوًتا يف السحاب يقول: اسق حديقة فالن، فمذا تفعل؟ قال الرجل: أما إذا قلت هذا 

الرجل  فهذا  األرض«.)1(  إىل  ثلًثا  وأرجع  ثلثه،  وعيايل  أنا  وآكل  بثلثه،  فأتصدق  منها  خيرج  ما  آخذ  فإين 

أحسن إىل الناس بالصدقة من ماله الذي فاق نصاب الزكاة الواجب حيث تصدق بثلث ما ينتج من أرضه 

مح  جح  مج   حج  فكان اجلزاء من جنس العمل أن سخر اهلل له السحاب ليفرغ ماءه يف مزرعته فــ      ّٰٱ 

خس  حس   جس  جخمخ  مح  جح  جخ          ِّ    ]سورة الرمحن: 60[، واجلزاء من جنس العمل واهلل تعاىل يقول:     ّٰٱ 

خص   ِّ        ]سورة األعراف: 56[، واملطر من رمحة اهلل تبارك وتعاىل فنيله يكون باإلحسان إىل خلق  حص  مس 

اهلل. 

املطلب الثاين: أمهية األسباب املادية املعينة عىل حفظ املطر بعد نزوله. 

إن الرشيعة قد أولت السبب املادي أمهية كبرية، فال يتحقق املراد للعبد إال باجلمع بي السبب املادي 

والسبب الرشعي؛ فرتك األسباب خلل يف العقل، واالعتامد عليها رشك، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

التوحيد، وحمو األسباب أن تكون أسبابًا  العلامء: االلتفات إىل األسباب رشك يف  »وهلذا قال طائفة من 

به ما جيتمع فيه  املأمور  التوكل  بالكلية قدح يف الرشع، وإنام  العقل، واإلعراض عن األسباب  نقص يف 

مقتيض التوحيد والعقل والرشع«)2(.

فال يصح يف عقل عاقل وال علم عامل، أن يطلب إنساٌن الولد دون أن يتزوج معتمدًا عىل دعائه لربه 

تبارك وتعاىل، وكذلك الرزق، فلو جلس إنسان يف بيته وسأل اهلل الرزق مل يرزقه اهلل تعاىل، كام قال النبي 

)1( احلديث: أخرجه مسلم يف صحيحه: باب الصدقة يف املساكي )2288/4(. 
)2( انظر: أمراض القلوب وشفاؤها البن تيمية ص: 52 
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 لألعرايب صاحب الناقة الذي قال: يا رسول اهلل أعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها وأتوكل؟ قال: 

»اعقلها وتوكل« )1( بل إن العجاموات خترج يف طلب الرزق، والبحث عنه بذالً للسبب املادي، فهذه الطري 

خترج من أوكارها وال تدري أين تتجه، فال تعود إال وهي ممتلئة البطون كام قال : »لو أنكم 

تتوكلون عىل الل حق توكله لرزقكم كم يرزق الطري تغدوا خاصًا وتروح بطانًا« )2(. 

ومن تأمل يف حال األرزاق التي جعلها اهلل يف األرض وسخرها لنا جيد أن ما منها يشء إال وهو 

بحاجة إىل بذل سبب مادي لنحصل عليه، فاهلل سبحانه جعل يف بطن هذه األرض من الكنوز العظيمة 

ىه      ِّ    ]سورة احلديد: 25[، فهو ال يستخرج  مه  جه  ين  ىن   من  خن  كاحلديد الذي قال فيه:    ّٰٱ 

إال بمشقة وتنقيب ونتق للجبال، وقل مثل ذلك يف الذهب والفضة والنحاس والزيوت كالنفط والغاز 

واملاء وسائر املعادن. فال يقول عاقل بأنه ال جيب علينا البحث والتعب وراء هذه الكنوز املخفية يف باطن 

األرض، ألن اهلل لو أراد لنا أن نستفيد منها جلعلها سهلة املنال بي أيدينا؛ وإذا َذَهْبت إىل البحر فإنك ستجد 

ين  مثل ذلك، فاهلل سبحانه وتعاىل أخرب أنه خيرج من البحار اللؤلؤ واملرجان، فقال سبحانه:     ّٰىن 

جه مه     ِّ  ]سورة الرمحن: 22[، ومها من أنفس وأثمن األعيان، وال يمكن لطالبهام أن يناهلام باالصطياد يف 

الشاطئ، إذ البد من الغوص يف أعامق البحار، وللغوص أدواته الالزمة املادية التي البد من توفرها ملن 

أراد ذلك. 

والرس يف كون هذه األعيان الثمينة بعيدة املنال -واهلل أعلم- أن اهلل تعاىل جعل لنشأتا أسبابًا مادية 

الكنوز،  تتكون هذه  الظروف ملدة معينة حتى  أخرى تقتيض ضغطًا معينًا وحرارة معينة وخزنًا يف هذه 

بعبيده سبحانه وتعاىل وتسخريه هلم ما يف األرض أن جعل هلم من  العليم اخلبري. ومن رمحته  فسبحان 

الرزق العارض القريب املنال ما يكفي حاجتهم الضورية بيشء قليل من األسباب املادية التي يستطيعها 

كل أحد، فجعل قدرًا من املاء الكايف للرشب وقوت احلياة الضوري قريبًا من سطح األرض، يبلغه العبد 

)1( احلديث: حسن. أخرجه الرتمذي )249/4( وقال: هذا حديث غريب من حديث أنس ال نعرفه إال من هذا الوجه. وأخرجه الضياء 
املقديس يف املختارة: )216/7( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )242/1( ويف مشكاة املصابيح للتربيزي برقم: )22(. 

)2( سبق خترجيه يف: )ص: 13(. 
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بال مشقة، ومن أراد التوسع يف التحسينيات فالبد له من بذل مزيد من األسباب املادية، ليبلغ ما يعينه عىل 

توسعه، وهذا ال يستطيعه كل أحد؛ فإن من يصطاد عىل ساحل البحر جيد ما يكفيه ملعيشته الضورية، أما 

من أراد املغانم الكبرية والتجارة والربح فالبد له من الغوص يف باطن البحر وهكذا. 

إن توسع الناس يف هذا الزمن وازدياد طلبهم للمياه أكثر من ذي قبل، يتم عليهم مواكبة الزيادة 

يف الطلب بزيادة مماثلة يف وسائل حصاد األمطار بالتقنيات املتطورة يف تنمية مصادر املياه، فإن املشكالت 

املركبة البد هلا من حلول مركبة، فاحللول البسيطة ال تؤيت ثامرًا كبرية. إذا ُعلم هذا تبي الفرق بي الرزق 

العام الضوري للحياة، وبي الرزق الذي يراد منه التوسع. وتبي أصل نشوء اخلطأ يف كالم من يقول: إن 

املطر الذي ينزله اهلل من السامء ال يكفي حاجة الناس، فهو ال يكفيهم لسببني: 

األول: ألهنم مل جيتهدوا يف حصده واملحافظة عليه، كمن وجد قطعة ذهب ثم فرط فيها. 

الثاين: أهنم أرسفوا يف استعامله، ويف وسعهم توفريه وحسن استغالله بام يعود عليهم بالنفع، وذلك 

بحسن االقتصاد يف كل زمان بام يناسبه كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل. 
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 املبحث الثالث:
 اإلشارات القرآنية الدالة عىل أمهية املطر وخزنه واستغالله. 

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: مفهوم اإلشارت

املطلب الثاين: اإلشارت الدالة عىل أمهية املطر. 

املطلب الثالث: اإلشارات الدالة عىل خزنه واستغالله. 

املبحث الثالث: 
 اإلشارات القرآنية الدالة عىل أمهية املطر وخزنه واستغالله 

وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب األول: مفهوم اإلشارت.

املطلب الثاين:  اإلشارت الدالة عىل أمهية املطر. 
املطلب الثالث: اإلشارات الدالة عىل خزنه واستغالله. 
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املطلب األول: مفهوم اإلشارت

خيتلط عىل بعض الناس التفريق بي التفسري اإلشاري الباطني الذي يستعمله أهل الباطن، وبي 

الفهم الدقيق ملعنًى ال يظهر من لفظ النص رصاحة لكنه يدل عليه نٌص آخر، فيخرج من جمموع النصي 

ما ال يكون يف أحدمها مثاًل، كالذي فهمه ترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس  وأيده عليه عمر بن 

)1(، وهذا النوع من الفهم تكلم عليه أهل العلم وجعلوا له ضوابط حتده لئال خيتلط به ما 
 اخلطاب

ليس منه.

قال شيخ اإلسالم: »فإن املعاين تنقسم إىل حق وباطل؛ فالباطل ال جيوز أن يفرس به كالم اهلل؛ واحلق 

َ به، وإال فليس كل معنى صحيح يفرس به اللفظ ملجرد مناسبة«)2(.  إن كان هو الذي دل عليه القرآن ُفرسِّ

وقال ابن القيم : »وتفسري الناس يدور عىل ثالثة أصول: تفسري عىل اللفظ: وهو الذي ينحو 

إليه املتأخرون. وتفسري عىل املعنى: وهو الذي يذكره السلف. وتفسري عىل اإلشارة والقياس: وهو الذي 

ينحو إليه كثري من الصوفية وغريهم. وهذا ال بأس به بأربعة رشائط: 

1 - أال يناقض معنى اآلية. 

2 - وأن يكون معنى صحيحا يف نفسه. 

3 - وأن يكون يف اللفظ إشعار به. 

4 - وأن يكون بينه وبي معنى اآلية ارتباط وتالزم. 

فإذا اجتمعت هذه األمور األربعة كان استنباطا حسنا«)3(. 

ومن الرشوط ما ذكره أبو إسحاق الشاطبي  حيث قال: »أن يصح عىل مقتىض الظاهر املقرر 

)1( انظر القصة يف تفسري الطربي )24/ 708(
)2( انظر: جمموع الفتاوى )27/2( 

)3( انظر: التبيان يف أقسام القرآن البن القيم )ص: 79( 
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يف لسان العرب وجيري عىل املقاصد العربية، وهذا ظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا؛ فإنه لو كان له فهم 

ال يقتضيه كالم العرب مل يوصف بكونه عربيا بإطالق؛ وألنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس يف ألفاظه وال يف 

معانيه ما يدل عليه وما كان كذلك فال يصح أن ينسب إليه أصال إذ ليست نسبته إليه عىل أن مدلوله أوىل 

ل عىل القرآن ظاهر، وعند ذلك  م وَتَقوُّ كُّ من نسبة ضده إليه وال مرجح يدل عىل أحدمها فإثبات أحدمها حَتَ

يدخل قائله حتت إثم من قال يف كتاب اهلل بغري علم«)1(. 

وقال أيضًا: »أن يكون له شاهٌد نصًا أو ظاهرًا يف حمٍل آخر يشهد لصحته من غري معارض؛ ألنه إن 

عى عىل القرآن والدعوى  مل يكن له شاهد يف حمل آخر أو كان له معارض صار من مجلة الدعاوى التي ُتدَّ

املجردة غري مقبولة باتفاق العلامء«)2(. 

ومن الرشوط ما ذكره الزرقاين  يف مناهل العرفان حيث قال: »أال يكون تأوياًل سخيفًا بعيدًا 

خئ     ِّ  ]سورة العنكبوت: 69[، حيث فرس  حئ  جئ  يي  عن معنى اآلية، كتفسري بعضهم قوله تعاىل:     ّٰٱ  

)ملع( عىل أهنا فعاًل ماضيًا بمعنى أضاء، وكلمة )املحسني( مفعوالً له«)3(. وقال أيضًا: »أال ُيدعى أنه املراد 

ويتمسك  الظاهر،  املعنى  إرادة  يمنع  الذي  امللحد  الباطني  التفسري  يتميز عن  لكي  الظاهر؛  دون  وحده 

باملعنى الباطن وحده«)4(. 

والقرآن فيه إشارات تتعلق بعلوم شتى قال ابن عاشور : »إن عالقة العلوم بالقرآن عىل أربع 

مراتب: 

والترشيع،  والفقه،  األخالق،  وتذيب  واألمم،  األنبياء،  كأخبار  القرآن،  تضمنها  علوم  األوىل: 
واالعتقاد، واألصول، والعربية، والبالغة. 

الثانية: علوم تزيد املفرس علاًم، كاحلكمة واهليئة، وخواص املخلوقات. 

)1( انظر: املوافقات للشاطبي )232/4( 
)2( انظر: املصدر السابق )232/4( 

)3( انظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين )81/2( 
)4( انظر: نفس املصدر السابق )81/2( 
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الثالثة: علوم أشار إليها، أو جاءت مؤيدة له، كعلم طبقات األرض والطب، واملنطق. 

الرابعة: علوم ال عالقة هلا به، إما لبطالهنا، كالزجر، والعيافة، وامليثولوجيا)1(؛ وإما ألهنا ال تعي 
عىل خدمته، كعلم العروض، والقوايف )2(. 

               املطلب الثاين: اإلشارات الدالة عىل أمهية املطر.

اإلشارة األوىل: أن أصل املاء الذي يف جوف األرض من املطر. 

لقد أشار القرآن إىل أن املاء الذي يف باطن األرض أصله من املطر، وهذا ما أثبته العلم احلديث فيام 

يتعلق بالتكوينات املائية يف اململكة العربية السعودية وأهنا نتجت عن عصور مطرية يف حقبة من احلقب، 

ترسبت فيها مياه األمطار يف باطن األرض.)3( ونحن أخربنا العليم اخلبري، الذي خلق األرض وأخرج 

حن   جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  منها ماءها ومرعاها أخربنا بقوله سبحانه:    ّٰٱ 

من   ِّ  ]سورة املؤمنون: 18[ قال ابن جرير: »يقول تعاىل ذكره: وأنزلنا من السامء ما يف األرض من ماء  خن 

مم   ِّ  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  فأسكناه فيها«. ثم ساق بسنده إىل ابن جريج قال:»     ّٰٱ 

خت   حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ   خئ  حئ  ٱ  ماء هو من السامء.«)4( وقال تعاىل:    ّٰ

خس  ِّ  ]سورة البقرة: 22[، فاملاء الذي يف األرض من  حس   جس  مخ  جخ  مح  مججح  حج  مث  هت  مت 

املطر؛ فاملطر هو أصل املاء النافع، وأما ماء البحار ال يمكن أن تقوم عليه زراعة، أو حياة برش وأنعام من 

تأثري  البحار من  دون كلفة ومشقة مضنيٍة، ألنه ملُح أجاج، ولذا فقد قدر اهلل تعاىل بحكمته تبخر مياه 

تعاىل يف  اهلل  بقدرة  فتتكثف  بارد  تيار  مع  تلتقي  إىل حيث  الرطوبة  الرياح هذه  فتحمل  الشمس،  حرارة 

)1( امليثولوجيا: وهو مصطلح يوناين قديم يطلق عىل علم األساطري املقدسة املتعلقة باآلهلة ونحو ذلك عند شعب من الشعوب. 
)2( انظر: التحرير والتنوير البن عاشور )45/1( 

)3( انظر: أطلس املياه، وزارة الزراعة واملياه: ص: )61-48(. 
)4( انظر: جامع البيان للطربي: )20/19(. 
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ظروف دقيقة يغريها اهلل بحكمته متى شاء، وتتهيأ أينام شاء، لينزل املطر عىل من شاء، فسبحانه وبحمده. 

فينزل املطر من السامء إىل األرض فيسكن فيها لينتفع به الناس وتقوم به معايشهم. 

املاء عىل األرض أكرب من رقعة  : »إن اخلالق سبحانه جعل رقعة  يقول الشيخ الشعراوي 

عاشور:  ابن  وقال  األرض«)1(.  أهل  حاجة  يكفي  الذي  املطر  ويتكون  الَبْخر،  رقعة  تتسع  حتى  اليابسة 

»واعلم أن كون املاء نازال من السامء هو أن تكونه يكون يف طبقات اجلو من آثار البخار الذي يف اجلو، فإن 

اجلو ممتلئ دائام باألبخرة الصاعدة إليه بواسطة حرارة الشمس من مياه البحار واألهنار ومن نداوة األرض 

ومن النبات؛ وهلذا نجد اإلناء اململوء ماء فارغا بعد أيام إذا ترك مكشوفا للهواء، فإذا بلغ البخار أقطار 

اجلو العالية، برد بربودتا وخاصة يف فصل الشتاء، فإذا برد مال إىل التميع، فيصري سحابا ثم يمكث قليال 

أو كثريا بحسب التناسب بي برودة الطبقات اجلوية واحلرارة البخارية، فإذا زادت الربودة عليه انقبض 

السحاب وثقل ومتيع فتجتمع فيه الفقاقيع املائية، وتثقل عليه فتنزل مطرا، وهو ما أشار له قوله تعاىل:     

حف    ِّ  ]سورة الرعد: 12[، وكذلك إذا تعرض السحاب للريح اآلتية من جهة البحر وهي  جف  مغ  ّٰٱ

ريح ندية، ارتفع اهلواء إىل أعىل اجلو فربد فصار مائعا، وربام كان السحاب قليال فساقت إليه الريح سحابا 

آخر فانضم أحدمها لآلخر ونزال مطرًا، وهلذا غلب املطر بعد هبوب الريح البحرية؛ ويف احلديث: »إذا 

أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عني غديقة««)2(.)3( 

ثم  بالرطوبة،  البحر فهي حمملة  فإذا جاءت من جهة  السحابة  بالبحرية يف احلديث أي  واملقصود 

إذا اجتهت جهة الشامل اصطدمت بالتيارات اجلافة الباردة القادمة من جهة الشامل؛ والرياح الشاملية يف 

اجلزيرة معروفة بربودتا، ألهنا تكون قادمة من جهة الديار الباردة من جهة القطب الشاميل، فينزل املطر 

بغزارة نتيجة التصادم مع قوة التربيد ووفرة الرطوبة. وفائدة هذه اإلشارة أن املطر هو أساس كل ماء يف 

)1( انظر: تفسري الشعراوي: )9989/16(. 
)2( احلديث: أخرجه مالك يف املوطأ وهو من بالغاته: )241/1( وأبو الشيخ يف العظمة )1248/4( والطرباين يف األوسط )371/7، 
رقم 7757( واهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد )217/2( وقال بعد أن ذكر أن الواقدي قد تفرد به: ويف الواقدي كالم وثقه غري 

واحد، وبقية رجاله ال بأس هبم وقد وثقوا. واهلل أعلم. 
)3( انظر: التحرير والتنوير البن عاشور: )333/1(. 
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بطن األرض، فاملطر أساس احلياة فال تقوم حياة بغري املطر، وهذا أمٌر يف غاية الوضوح وهلل احلمد. 

اإلشارة الثانية: أن أصل الرزق يعود إىل املطر. 

جب     ِّ   هئ  مئ   خئ  حئ  فام خيرج من األرض سببه يف اجلملة ما ينزل من السامء. قال تعاىل:    ّٰٱ 

جب   ِّ   يعني: اجلنة. قاله ابن عباس وجماهد وغري  هئ  ]سورة الذاريات: 22[، قال ابن كثري: »يعني: املطر،     ّٰٱ 

خب  حب  جب  هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي   ني  مي  زي  ري  واحد«)1(. وقال سبحانه وتعاىل:    ّٰٱ 

هذا  وأن  رزقًا،  املطر  اهلل  فسمى  املطر.  والرزق:  السحاب،  بمعنى  هنا  والسامء   ،]13 غافر:  ]سورة  مب       ِّ  

الرزق نازل من السامء. قال ابن كثري: »وأنزل هلم من السامء ماء-واملراد به السحاب هاهنا-يف وقته عند 

احتياجهم إليه«)2(. وقال ابن عطية: »وقولـه:     ّٰٱ مب هب جت حت    ِّ ]سورة البقرة: 22[، يريد السحاب، سمي 

بذلك جتوزا مَلَّا كان ييل السامء ويقارهبا وقد سموا املطر سامء للمجاورة، ومنه قول الشاعر: 

إذا نزل السامء بأرض قوم  ...  رعيناه وإن كانوا غضابا )3(.

حب  جب  هئ  مئ   خئ  حئ  ٱ  تعاىل:   ّٰ قال  كام  األرض،  رزق  خرج  السامء  رزق  نزل  فإذا 

]سورة  خس   ِّ    حس   جس  مخ  جخ  مح  مججح  حج  مث  هت  مت  خت   حت  جت  هب  مب  خب 

حض  جض  مص   خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ   جخ  مح  ٱ  سبحــانه:  ّٰ وقال   ،]22 البقرة: 

 ،]32 إبراهيم:  ]سورة  جك  ِّ   مق  حق  خفمف  حف  جف  مغ   جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض 

جن  مم  حمخم  جم  هل  مل   خل  حل  جل  مك  لك  حكخك  جك  مق  حق  مف  خف   وقال سبحانه:   ّٰ  

جئ  يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ٱ  وقال سبحانه:    ّٰ ]سورة فاطر: 3[،  جه    ِّ  هن  خنمن  حن 

ق:  ]سورة  مح    ِّ   جح  مج  مثحج  هت  مت  خت  جتحت  هب  مب   خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

مح  جح  مج  حج  مث  هت   مت  خت  حت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  مئ   ٱ   9-11[، وقال سبحانه:     ّٰ

)1( انظر: تفسري ابن كثري: )419/7(. 
)2( انظر: تفسري ابن كثري: )194/1(. 

)3( انظر: املحرر الوجيز البن عطية: )105/1(. 
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حف  جف  مغ  جغ   مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص   حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ 

ومهام كان يف األرض من معادن نفيسة وهي   ]11-10 ]سورة لقامن:  لك    ِّ   خك  حك  جك  مق  حق  خفمف 

بالذهب  الناس شيئًا إن مل يكن عندهم ماء وغذاء، فامذا يصنعون  العام، ال تغني عن  الرزق  من جنس 

والفضة واحلديد والنحاس إن كانوا ال جيدون ما يرشبون، وال ما به يزرعون، فسبحان اخلالق العظيم 

وبحمده. فإذا ثبت أن املطر النازل من السامء رزٌق، وأنه أصل األرزاق، وجبت العناية به، وبذل األسباب 

املادية والرشعية لتحصيله كرزق األرض، إذ ال فرق بي الرزقي. ومن هنا فإنه جيب عىل املسلمي العناية 

باألسباب الرشعية اجلالبة للمطر واالهتامم هبا غاية االهتامم، خاصة صالة االستسقاء التي تاون الناس 

عليهم وعىل  وأثره  السامء،  من  النازل  املاء  إدراكهم ألمهية  لعدم  تاونًا واضحًا،  احلارض  الزمن  فيها يف 

خمزون مياه األرض اجلوفية، التي تقوم عليها الزراعة، مما يقق أمنًا غذائيًا مستدامًا بإذن اهلل تعاىل دون 

االعتامد عىل املوارد اخلارجية، التي تكتنفها األخطار التي ال ختفى عىل أحد. فالبد من بذل السبب املادي 

وعدم االستهانة بحصد هذا الرزق بكافة األدوات احلديثة املمكنة. 

اإلشارة الثالثة: أن الل تعاىل تكفل برزق كل الدواب بإنزال املطر. 

ين  ىن  من  خن حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  تعـاىل:  ّٰٱ  قال 

خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  مي   زي  ري  ٰى  ين  سبحـانه:   ّٰٱ  وقال   ،]6 هود:  ]سورة  مه       ِّ   جه 

هئ   ِّ  ]سورة العنكبوت: 60[، فدلت اآليات عىل أن اهلل خلق اخللق ومل يضيعهم؛ وإذا كان األمر  مئ 

كذلك علمنا أن ما ينزله اهلل تعاىل هلم من السامء كاف ملعايشهم الضورية إن هم أحسنوا التعامل معه 

وفق سنن اهلل الكونية والرشعية، فإن فرطوا فإن جنايتهم عىل أنفسهم؛ فاهلل سبحانه بي للعباد األسباب 

فال  هبا  ليأخذوا  املادية  األسباب  إىل  ونبههم  هبا،  اإلتيان  منهم  وطلب  والرزق،  املطر  حلصول  الرشعية 

هيملوها، كام سيأيت يف بيان رؤيا امللك وتعبري يوسف عليه السالم، التي قصها اهلل تعاىل يف سورة يوسف 

لنأخذ منها العربة. 



ِمَياُه األَْمَطار: )َأَهيَُّتَها واْستِْغاَلُلا ِف َضْوِء اإِلَشاَراِت الُقْرآنِيَّة(

97

وبيان ذلك: أن اهلل رتب عىل نزول املطر خروج اجلنات واحلدائق ذات البهجة والنخيل واألعناب 

والفواكه واحلبوب والزيتون ودهن الزيتون املبارك واألعالف التي تتغذى عليها األنعام، وما ينتج عنها 

من حلوم وزبد ولبن وسمن عسل وما فيها من منافع كالركوب واحلرث، واالنتفاع باجللود واألصواف 

واألوبار ونحو ذلك. وهذه كلها ال تتحقق إال باملاء، واملاء من السامء، وما يف السامء ال يستنزل إال بطاعة 

رب السامء، فام أعظم حكمة اهلل وتدبريه؛ حيث جعل كل املنافع قائمة عىل هذا املطر الذي تسميه العرب 

مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ىك  احليا)1( فبه ييا كل يشء، وقبل ذلك قول ربنا تبارك وتعاىل:    ّٰٱ 

زت  سبحانه:   ّٰٱ  وقال   ،]30 األنبياء:  ]سورة  يي   ِّ   ىي  ميني  زي  ري  ٰى  ين  ىن   مننن  زن  رن 

ىك  مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

جم  يل  ىل  مل  نن    ِّ  ]سورة النمل: 60[، وقال سبحانه:    ّٰخل  من  زن  رن  اممم  يل  ىل  يكمل 

ىي  مي  خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ممىم  خم  حم 

زب  رب   يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  ّٰرئ   ِّ  ُّ   َّ ٰى  ٰر  ٰذ  يي 

]سورة  يف  ِّ   ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  مبنب 

املؤمنون: 22-18[.

وملا كان األمر كذلك فإن املطر إذا تأخر نزوله وحلق الدواب اهلالك لعنت عصاة بني آدم، كام مر 

البقرة: 159[، وذلك ألن  ]سورة  خت       ِّ   حت  معنا سابقًا، وقد ذكرنا كالم املفرسين يف قوله تعاىل:     ّٰٱ 

بني آدم هم املكلفون، وبمعاصيهم تأخر رزق هذه الدواب، فاستحقوا دعاء العجاموات عليهم، فكانوا 

بمنزلة من اعتدى عىل النفس التي حرم اهلل فأزهقها، فاستحق العقوبة، أو من اعتدى عىل مال غريه فرسقه 

اجلنايات  يعظمون  إنام  ألهنم  األمر  هلذا  الناس  استشعار  وعدم  بظلمه؛  عليه  الدعاء  فاستحق  غصبه  أو 

احلسية دون املعنوية، إذ ال يقيمون هلا وزنا، ورب جناية غري منظورٍة أنكى من بعض اجلنايات احلسية التي 

ربام تربأ جراحها مع الزمن، فمعايص بني آدم جناية عىل أنفسهم قبل أن تكون جناية عىل العجاموات، 

يا بِِه اأَلرُض َوالنَّاُس. انظر: لسان العرب البن منظور )215/14(.  )1( احَلَيا، َمْقُصوٌر: املَطر، إِلْحيائه اأَلرَض، َوِقيَل: اخِلْصُب َوَما حَتْ
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ىت    ِّ  ]سورة   نت   مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  ولكنهم ال ينتبهون إليها، واعترب بقول اهلل تعاىل:    ّٰزب  

التطهري والتنجيس املعنويي، فاألول طهرها بالطاعات، والثاين نجسها باملعايص؛  الشمس : 9-10[، فذكر 

تلطيخ  يتعمد  منهم  أحدًا  جتد  ال  لكنك  معنوية،  نجاسة  ألهنا  املعايص  باقرتاف  يبالون  ال  الناس  وعامة 

ثوبه بالنجاسات احلسية، أو يلطخه غريه هبا، ولو فعل به أحٌد ذلك ألقام الدنيا وما أقعدها، ألهنا نجاسة 

حسية، أما نجاسة القلب املعنوية فال يعريها باالً كثرٌي من الناس. 

اإلشارة الرابعة: أن الل أنزل من املطر بقدر حاجة الناس. 

]سورة املؤمنون: 18[  قال تعاىل:    ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن حن  خن من     ِّ  

خن   ِّ  ]سورة الزخرف: 11[  حن  يمجن   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  وقال سبحانه:   ّٰٱ 

وقال سبحانه:     ّٰٱ مب نب ىب يب رت  زت مت نت ىت يت رث زث   مث نث  ىث يث ىف 

يف ىق يق اك لك مك  ىكيك      ِّ  ]سورة احلجر: 21، 22[، فقوله سبحانه وتعاىل »بقدر« أي: بحساب. 

قال مقاتل: »بقدر ما يكفيهم للمعيشة من الزرع والغرس والرشب، وَيْسَلُمون معه من املضة«)1(.

حم           ِّ أي: »بمقدار حاجتكم إليه، فلم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال ابن جرير يف قوله تعاىل:      ّٰٱ 

جيعله كالطوفان، فيكون عذابا كالذي أنزل عىل قوم نوح، وال جعله قلياًل ال ينبت به النبات والزرع من 

قلته، ولكن جعله غيثًا َحَيًا، لألرض امليتة حمييًا«)2(.

وقال ابن كثري: »أي: بحسب احلاجة، ال كثريًا فيفسد األرض والعمران، وال قلياًل فال يكفي الزروع 

ماًء كثريًا  التي حتتاج  إن األرايض  به، حتى  السقي والرشب واالنتفاع  إليه من  بقدر احلاجة  والثامر، بل 

لزرعها وال حتتمل دمنتها إنزال املطر عليها، يسوق إليها املاء من بالٍد أخرى، كام يف أرض مرص، ويقال 

هلا: األرض اجلرز، يسوق اهلل إليها ماء النيل معه طٌي أمحُر جيرتفه من بالد احلبشة يف زمان أمطارها، فيأيت 

املاء يمل طينًا أمحر، فيسقي أرض مرص، ويقر الطي عىل أرضهم ليزدرعوا فيه، ألن أرضهم سباخ يغلب 

)1( انظر: اللباب يف علوم الكتاب البن عادل احلنبيل: )187/14(. 
)2( انظر: جامع البيان البن جرير الطربي: )572/21(. 
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لزروعكم  الكفاية  أيضًا: »أي بحسب  الغفور«)1(. وقال  الرحيم  اخلبري  اللطيف  الرمال، فسبحان  عليها 

وثامركم ورشبكم، ألنفسكم وألنعامكم«)2(.

قلت: وهذا مؤكد ملا سبق أن اهلل تعاىل مدبٌر ألرزاق اخللق ومتكفل هبا، وأن هذا الرزق كاٍف هلم 

للبقاء، أما إذا أرادوا التوسع يف معايشهم فعليهم أن يتوسعوا يف طرق حفظ الرزق النازل من السامء بام 

يتناسب مع توسع حاجاتم. ويتمل أن يكون التقدير يف اآلية عامًا يشمل ثالثة أنواع من التقدير: 

األول: تقدير حاجة الناس. وهو ظاهر كالم املفرسين كام سبق. 

حت  جت   والثاين: تقدير سعة األودية لتتحمل السيالن السطحي. ويدل عليه قوله تعاىل:      ّٰهب 

مث    ِّ]سورة الرعد: 17[ وسيأيت بيانه إن شاء اهلل.  هت  مت  خت 

والثالث: تقدير خزانات األرض الباطنية احلاملة للامء. وهذا له ما يسنده من العقل والنقل، فأما 

العقل فلكونه الزم التقدير األول، فكيف يقدر حاجتهم ثم ال يقدر خمازن املاء الذي يكفي حاجتهم؟ 

مم   ِّ  إذ البد يف السكن أن يتسع للساكن. واهلل تعاىل  خم  حم  وأما النقل فيدل عليه قوله تعاىل:      ّٰٱ 

أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 

اإلشارة اخلامسة: أن املطر النازل يف كل عام واحد ولكن الل يرصفه بني األمكنة: 
  ،]50 الفرقان:  ]سورة  جئ   ِّ   يي  ىي  ني  مي  زي  ري   ٰى  ين  تعــاىل:  ّٰٱ  قال 

والترصيف يدل عىل أن املطر واحٌد يف كل عام من حيث الكمية املتساقطة، غري أن اهلل يقسم نزوله بي 

عليهم  نزوله  حال  يصل  ماال  حاجتهم  عند  اهلل  إىل  والرجوع  واإلنابة  التذكر  من  هلم  ليحصل  عباده، 

متتابعًا، وهذا من تربية اهلل لعباده املؤمني وبالئه هلم ليصلح هلم دنياهم وأخراهم، فكم من بالء جلب 

خريًا عاجاًل أو آجاًل، فاهلل سبحانه قد يبتيل العبد باملرض لريده إليه يف الدنيا أو ليعيل مكانته يف اآلخرة، 

فمن تذكر اهلل وقت انرصاف املطر ورجع إليه أفلح وأنجح، ومن مجع بي احلاجة واالستكبار فهذا اخلارس 

والعياذ باهلل تعاىل. 

)1( انظر: تفسري ابن كثري: )470/5(. وسيأيت الكالم عىل آية السجدة يف اإلشارة السادسة.
)2( انظر: املصدر السابق: )220/7(. 
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وقد روى ابن جرير بسنده إىل ابن عباس قال: »ما عاٌم بأكثر مطرًا من عام، ولكّن اهلل يرّصفه بي 

ري    ِّ ويف رواية أخرى عنه قال: ما عام بأكثر مطرًا من عام، ولكنه  ٰى  ين  خلقه، قال: ثم قـرأ:    ّٰٱ 

ٰى  ين  ري    ِّ «)1(. وروى بسنده عن جماهد يف قوله:    ّٰٱ ٰى  ين  يرصفه يف األرضـي، ثم تال:    ّٰٱ 

قال: »املطر ينزله يف األرض، وال ينزله يف األرض األخرى، قال: فقال عكِرمة: رصفناه بينهم  ري    ِّ 

ليّذكروا«)2(. وعن ابن زيد، يف قوله:     ّٰٱ ين ٰى ري  زي   ِّ  قال: »املطر مّرة هاهنا، ومّرة هاهنا«)3(. 

وعن أيب جحيفة قال: »سمعت عبد اهلل بن مسعود يقول: ليس عاٌم بأمطر من عام، ولكنه يرصفه، ثم 

ري    ِّ «)4(.  ٰى  ين  قــــال عبد اهلل:     ّٰٱ 

زي   ِّ  أي: أمطرنا هذه األرض دون هذه،  ري   ٰى  ين  قال ابن كثري : وقوله:     ّٰٱ 

فجعلتها  وكفتها  فأمطرتا  األخرى،  األرض  إىل  وجاوزها  وتعداها  األرض  عىل  فمر  السحاب  وسقنا 

غدقًا، والتي وراءها مل ينزل فيها قطرة من ماء، وله يف ذلك احلجة البالغة واحلكمة القاطعة... ليذكر من 

ُمنِع القطر أنام أصابه ذلك بذنب أصابه، فيقلع عام هو فيه«)5(. 

قلت: ولعل تفسري ذلك أن ما يتبخر من البحار نتيجة االحرتار ويصعد إىل السامء كميته واحدٌة 

كل عام تبعًا للحرارة الساقطة من الشمس عىل مسطحات املاء يف كل موسٍم بحسبه، وفق منازل الشمس 

طيلة العام، فإذا صعد البخار إىل طبقات اجلو العليا الباردة تكثف، وفق الظروف التي قدرها اهلل لتكثف 

البخار، يف املكان الذي يقدره اهلل، ولكن أين تتوفر هذه الظروف؟ هذا ما يغريه اهلل بقدرته كيفام شاء وليس 

للبرش عليه من سبيل، وهو حمل علم اهلل وتقديره. وما تقوم وسائل الرصد احلديثة من أقامر اصطناعية 

)1( أخرجه الطربي يف جامع البيان: )280/19( بسند صحيح، واحلاكم يف املستدرك وصححه و وافقه الذهبي: )403/2(. 
)2( انظر: جامع البيان للطربي: )280/19(. 
)3( انظر: جامع البيان للطربي: )280/19(. 

)4( أخرجه الطربي يف تفسريه:)280/19( والبيهقي يف الكربى:)363/3( وقال: روي مرفوعا هبذا اإلسناد، والصحيح موقوف. ورواه 
املَخلِّص يف املخلصيات )344/1( مرفوعًا بلفظ:)ما ِمن عاٍم بَأمطَر ِمن عاٍم، وال هبَّْت َجنوٌب إال ساَل ِمنها واٍد(. وبنحوه عند أيب 
الشيخ يف العظمة:)1274/4( والعقييل يف الضعفاء موقوفا بنحوه )228/3( وقال وهو أوىل. وضعف األلباين املرفوع كم يف ضعيف 

اجلامع حديث رقم: )5102(. 
)5( انظر: تفسري ابن كثري: )116-115/6(. 
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أحيانًا وقد يكون اخلطأ والصواب  أحيانًا ويصيبون  العوامل فيخطئون  تتبع هلذه  به هو  ومراصد جوية 

كليًا أو جزئيًا. والواجب عىل العباد هو التعلق باهلل والتوكل عليه والتوبة إليه لريزقهم املطر ألن اهلل قد 

ربط الترصيف بحصول الذكرى فهي سبب نزول املطر وهذا هو السبب الرشعي. واهلل تعاىل أعلم ونسبة 

العلم إليه أسلم. 

اإلشارة السادسة: أن الل ينزل عىل كل أرض من املطر ما يناسبها ويصلحها به: 

هب  مب   خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  وهذا ما أشار إليه القرآن كام يف قوله تعاىل:    ّٰٱ 

مج      ِّ  ]سورة السجدة: 27[، ومعنى »اجلرز« أي: األرض اليابسة  حج  هتمث  مت  خت  حت  جت 

  املغربة السبخة الغليظة التي ال نبات فيها.)1( وثمة معنًى آخر قد نقله ابن جرير عن ابن عباس

وهو أن معنى »اجلرز«: التي ال مُتْطر إال مطرًا ال يغني عنها شيئًا، إال ما يأتيها من السيول.)2( وهذا كأرض 

مرص التي يسوق اهلل هلا أمطار احلبشة وطينتها. 

قال ابن كثري: »يبي تعاىل لطفه بخلقه، وإحسانه إليهم يف إرساله املاء إما من السامء، أو من السيح، 

حب  جب  وهو: ما حتمله األهنار وينحدر من اجلبال إىل األرايض املحتاجة إليه يف أوقاته؛ وهلذا قال:     ّٰٱ

خب   ِّ  َأْرَض ِمرْصَ َفَقْط، َبْل ِهَي َبْعُض امْلَْقُصوِد،... َوَلِكنََّها  حب  خب   ِّ ، َوَلْيَس امْلَُراُد ِمْن َقْولِِه:    ّٰجب 

َمْت  َل َعَلْيَها َمَطًرا َلَتَهدَّ َتاُج ِمَن امْلَاِء َما َلْو َنزَّ َا يِف َنْفِسَها َأْرٌض َرْخَوٌة َغِليَظٌة حَتْ ٌة َقْطًعا ِمْن َهِذِه اآْلَيِة، َفإهِنَّ ُمَرادَّ

َأمْحَُر،  طٌِي  َوفِيِه  احْلََبَشِة،  باَِلِد  َأْمَطاِر  ِمْن  احْلَاِصَلِة  َياَدِة  الزِّ ِمَن  ُلُه  َيَتَحمَّ باَِم  النَّْيَل  إَِلْيَها  اهللَُّ  َفَيُسوُق  َأْبنَِيُتَها، 

ْرُع فِيِه،  ، َوِهَي َأْرٌض َسَبَخٌة ُمْرِمَلٌة حُمَْتاَجٌة إىَِل َذلَِك امْلَاِء، َوَذلَِك الطِِّي َأْيًضا لينُبَت الزَّ َفَيْغَشى َأْرَض ِمرْصَ

َفَيسَتِغلوَن ُكلَّ َسنٍَة َعىَل َماٍء َجِديٍد مَمُْطوٍر يِف َغرْيِ باَِلِدِهْم، َوطٍِي َجِديٍد ِمْن َغرْيِ َأْرِضِهْم، َفُسْبَحاَن احْلَِكيِم 

اْلَكِريِم امْلَنَّاِن امْلَْحُموِد اْبتَِداًء«)3(. 

)1( انظر: جامع البيان للطربي: )196/20(. 
)2( انظر: املصدر السابق: )197/20(. 

)3( انظر: تفسري ابن كثري: )372/6(. 
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النيل،  لنهر  املجاورة  اهلل حممول عىل األرض  كثرٍي عليه رمحة  ابن  احلافظ  الذي ذكره  قلت: وهذا 

والتي هي حمل سكن الناس، وهي التي كانت تسمى بمرص وليست احلدود اجلغرافية السياسية املعارصة، 

ألهنا دخلت فيها مناطق ال يصدق عليها هذا الوصف الذي ذكره؛ ويمل كالمه أيضًا عىل أبنيتهم القديمة 

التي ال تتحمل أساساتا كثرة املاء، أما يف العرص احلارض فالواقع بخالف ذلك، فإن الناس أصبحوا يبنون 

حتى يف داخل البحار باخلرسانات املسلحة ما جتاوزوا به ضعف أرضهم. 

النازل يف غريها،  املطر  ماء  هلا  اهلل  التي أجرى  ليس مقترصًا عىل أرض مرص  اآلية  أن معنى  وكام 

فإنه يتمل أن يكون مثله ما جيريه اهلل حتت األرض من بالد إىل بالد، فإن حتت األرض من جماري املياه 

والتكوينات احلاملة للامء املشرتكة بي كثري من البلدان، والتي تتغذى من مياه األمطار والسيول يف دياٍر 

بعيدة، فيسوقه اهلل من حتت األرض لدياٍر ال ينزل عليها مطٌر أو مطرها قليل، ويف اململكة العربية السعودية 

من التكوينات املتداخلة مع دول الشام والعراق ما يمكن أن يكون مثاالً لذلك، ولعل اهلل يقيض من أهل 

االختصاص من يبحث هذا وخيرج بعض أرساره. 

وملا وقفت عىل كالم احلافظ ابن كثري هذا محلني كالمه عىل التأمل يف غري مرص فرأيت مثله يف دجلة 

والفرات فإهنام جيريان من املناطق املطرية يف شامل تركيا حتى يصبان يف جنوب العراق يف اخلليج العريب 

فسبحان  اجلنوب  إىل  الشامل  من  يسقيان  الفرات ودجلة  الشامل وهنر  إىل  اجلنوب  من  يسقي  النيل  فنهر 

النمل:61[ »أي: جعل فيها  ]سورة  ىي   ِّ  ني  مي  ابن كثري يف قوله تعاىل:    ّٰ  املدبر. وقد قال احلافظ 

األهنار العذبة الطيبة تشقها يف خالهلا، ورصفها فيها ما بي أهنار كبار وصغار وبي ذلك، وسريها رشقا 

وغربا وجنوبا وشامال بحسب مصالح عباده يف أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم يف أرجاء األرض، سري 

هلم أرزاقهم بحسب ما يتاجون إليه«)1(.

)1( انظر: املصدر السابق )6/ 203(. 
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 املطلب الثالث: اإلشارات الدالة عىل خزن املاء واستغالله.

اإلشارة األوىل: أن األرزاق هلا صممان يمنعاهنا من الزوال: 

عدم اإلرساف والتبذير. 

حسن الترصيف والتدبري. 

جف  مغ  ــه:    ّٰٱ ــاده عن ــًا عب ــاىل ناهي ــال اهلل تع ــد ق ــر: فق ــدم اإلرساف التبذي ــو ع ــا األول: وه فأم

خم  حم  جم  هل  مل خل  حل  جل   مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف   حف 

ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين   ىن  ــال:    ّٰٱ ــورة اإلرساء: 26-27[ وق جن   ِّ   ]س مم 

هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  حبخب  جب   هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  

حط   مض  خض  جضحض  مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  حجمج  مث  

مق    ِّ  ]ســورة األنعــام: 142-141[. حق  مف  خف  حف  مغجف  جغ  مع  جع  مظ 

جه  ين  ىن  من  حنخن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  وقال سبحانه:    ّٰٱ   
مه ىه يه جي حي خي  مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى     ٍّ      َّ         ُّ           ِّ     ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئيئ 

ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب   زب  رب 

نن    ِّ   ]سورة األعراف: 31-33[، فنهى اهلل تعاىل عن  من  رن زن  مم  ام  يل  مل ىل  ىك يك   مك  لك  يق اك 

ْثَم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ احْلَقِّ  اإلرساف والتبذير واتباع خطوات الشيطان واْلَفَواِحش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإْلِ

والرشك والقول َعىَل اهللَِّ بغري علم. 

وإذا تأملت فإنك جتد أن اهلل ذكر هذه املحرمات يف سياق ذكره للنعم وهنيه عن اإلرساف والتبذير 

فيها واستخدامها يف غري طاعة اهلل، أو االستعانة هبا عىل معصية اهلل، وهذه إشارة إىل أن اإلرساف يضاد 

هذه النعم، وهو السبب الرشعي. 
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ومما يشهد هلذا املعنى ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعي يف تفسري التبذير، فقد أخرج ابن 

جرير بسنده عن عبد اهلل بن مسعود وابن عباس أن معنى التبذير هو: »إنفاق املال يف غري حقه«. ويف رواية 

عن ابن عباس قال: »ال تنفق يف الباطل، فإن املبّذر: هو املرسف يف غري حّق«. وقال جماهد: »لو أنفق إنسان 

ماله كله يف احلّق ما كان تبذيرا، ولو أنفق مّدا يف باطل كان تبذيرا«. وعن قتادة قال: »التبذير: النفقة يف 

جف  مغ  معصية اهلل، ويف غري احلّق ويف الفساد«. وقال ابن زيد: »ال تعِط يف معايص اهلل«. وقال أيضًا:     ّٰٱ 

خم  حم  جم  هل  مل خل  حل  جل   مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف   حف 

جن    ِّ  ]سورة اإلرساء: 26-27[: »إن املنفقي يف معايص اهلل«)1(.  مم 

قال ابن جرير: »وأما قوله:      ّٰمك جل           ِّ   فإنه يعني: إّن املفّرقي أمواهلم يف معايص اهلل املنفقيها يف 

غري طاعته أولياُء الشياطي، وكذلك تقول العرب لكّل مالزٍم سنَة قوم وتابع أثرهم: هو أخوهم      ّٰجم 

مم   ِّ  يقول: وكان الشيطان لنعمة ربه التي أنعمها عليه جحودًا ال يشكره عليه، ولكنه  خم  حم 

يكفرها برتك طاعة اهلل، وركوبه معصيته، فكذلك إخوانه من بني آدم املبّذرون أمواهلم يف معايص اهلل، 

ال يشكرون اهلل عىل نعمه عليهم، ولكنهم خيالفون أمره ويعُصونه، ويستنون فيام أنعم اهلل عليهم به من 

يها بالُكفران«)2(.  األموال التي خّوهلموها عّز وجل سنته من ترك الشكر عليها، وتلقِّ

وتعبري  مرص  ملك  رؤيا  قصة  القرآن  علينا  قص  فقد  والتدبري:  الترصيف  حسن  وهو  الثاين:  وأما 

يوسف عليه السالم هلا، وإدارته لبيت املال وفق هذا املنهج، بحسن إدارة املخزون وقت اخلصب، استعداًد 

لزمن اجلدب وقلة املوارد، وهذه هي الطريقة املثىل يف التعامل مع النعم وعدم االغرتار بكثرتا يف زمن 

ما، وقد جاء يف احلديث: »ما عال من اقتصد« )3(. قال املناوي: »أي: ما افتقر من أنفق قصًدا، ومل يتجاوز 

إىل اإلرساف، واملعنى إذا مل يبذر بالرصف يف معصية اهلل ومل يقرت فيضيق عىل عياله ويمنع حقا وجب عليه 

)1( انظر: مجيع ما سبق يف جامع البيان للطربي: )430-429/17(. 
)2( انظر: املصدر السابق. 

)3( احلديث: ضعيف. أخرجه أمحد يف مسنده: )198/4( والطرباين يف املعجم األوسط: 206/5( واملعجم الكبري: )108/10( والشهاب 
القضاعي يف مسنده: )5/2( والبيهقي يف شعب اإليمن: )505/8( وابن أيب شيبة يف مصنفه: )331/5( وضعفه األلباين يف سلسلة 

األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة: )448/9(. 
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شحًا وقنوطًا من خلف اهلل الذي كفاه املؤمن«)1(. 

حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  التأريخ كام قال تعاىل:    ّٰٱ  وملا كان قصص القرآن للعربة ال ملجرد 

خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل   جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق   حق  خفمف 

جن   ِّ   ]سورة يوسف: 111[، وجب علينا أخذ العربة من إشارة القرآن هلذا الترصف احلكيم، فدورات  مم 

اجلدب واخلصب تأخذ جمراها بحسب سنن اهلل الكونية والرشعية، فمن تعامل معها وفق سننه الرشعية 

والكونية بقي يف مأمن من أخطارها وكوارثها، ومن فرط وقت الرخاء ندم وقت الشدة، ويف قصة رؤيا 

امللك وتعبري يوسف عليه السالم من العرب واحلكم شيئًا كثريًا. 

خف  حف  جف  مغ  جغ  مع   جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  تعاىل:  ّٰٱ قال 

هل    ِّ   ]سورة يوسف: 43[، ثم قال سبحانه  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  حقمق   مف 

عن تعبري يوسف عليه السالم:     ّٰ ىب  يب رت زت مت نت ىت يت رث زث مث  نث ىث يث 

ني  مي  زي  ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك   ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 

الرؤيا منبهة هلم بحلول سبع  ]سورة يوسف: 47-49[، فأشار تعبري يوسف إىل أن  حئ   ِّ    جئ  يي  ىي 

سني ذات خصب ورخاء، وسوف يعقبها سبع سني عجاف وقحط، تأكل ما زرعوه يف سني اخلصب، 

لعدم نزول املطر، ألهنم يأكلون حصاد كل عاٍم بعامه؛ وال سبيل هلم ملجاوزة خطر القحط واجلدب إال 

ن هذا العالُج اجلدَّ واالجتهاد يف الزراعة  بحسن التدبري، فجمع هلم بي تفسري الرؤيا وعالج اخلطر، وتَضمَّ

والغرس كام هي عادتم سابقًا، واستغالالً لنزول املطر املتتابع. 

قال ابن كثري: »يأتيكم اخلصب واملطر سبع سني متواليات، ففرس البقر بالسني؛ ألهنا تثري األرض 

التي تستغل منها الثمرات والزروع، وهن السنبالت... ثم أرشدهم إىل ما يعتمدونه يف تلك السني فقال:     

اخلصب  السني  السبع  هذه  يف  استغللتم  مهام  أي:   ، يث   ِّ   ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  نت  ّٰٱ  

فاخزنوه يف سنبله، ليكون أبقى له وأبعد عن إرساع الفساد إليه، إال املقدار الذي تأكلونه، وليكن قلياًل 

)1( انظر: فيض القدير )454/5(. 
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قلياًل ال ترسفوا فيه، لتنتفعوا يف السبع الشداد، وهن السبع السني امْلُحل التي تعقب هذه السبع متواليات، 

اخلصب،  سني  يف  مجعوه  ما  فيها  يؤكل  اجلدب  سني  ألن  السامن؛  يأكلن  الاليت  العجاف  البقرات  وهن 

وهن السنبالت اليابسات. وأخربهم أهنن ال ينبتن شيئا، وما بذروه فال يرجعون منه إىل يشء؛ وهلذا قال:      

زن   ِّ «)1(.  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك   ّٰٱ

فكان رأي يوسف عليه السالم غايًة يف احلكمة التي تدفع قدر اهلل بقدر اهلل تعاىل، كام قال عمر بن 

اهلل  عبد  عن  البخاري  أخرجه  -واحلديث  عبيدة  أيب  مع  الشام  إىل  القدوم  أراد  عندما    اخلطاب 

إذا كان برسغ)2( لقيه أمراء األجناد،  الشام، حتى  ، خرج إىل  بن عباس-: أن عمر بن اخلطاب 

فقال عمر:  ابن عباس:  قال  الشأم.  بأرض  قد وقع  الوباء  أن  فأخربوه  اجلراح وأصحابه،  بن  عبيدة  أبو 

فقال  فاختلفوا،  بالشأم،  وقع  قد  الوباء  أن  وأخربهم  فاستشارهم،  فدعاهم  األولي،  املهاجرين  يل  ادع 

بعضهم: قد خرجت ألمر، وال نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول 

اهلل ، وال نرى أن تقدمهم عىل هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا يل األنصار، 

فدعوتم فاستشارهم، فسلكوا سبيل املهاجرين، واختلفوا كاختالفهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع 

يل من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتم، فلم خيتلف منهم عليه رجالن، فقالوا: 

نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم عىل هذا الوباء، فنادى عمر يف الناس: إين مصبح عىل ظهر فأصبحوا 

عليه.)3( قال أبو عبيدة بن اجلراح: أفرارًا من قدر اهلل؟ فقال عمر: لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة؟ نعم. نفر من 

قدر اهلل إىل قدر اهلل، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له ُعدوتان،)4( إحدامها خصبة، واألخرى جدبة، 

أليس إن رعيت اخلصبة رعيتها بقدر اهلل، وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهلل؟ قال: فجاء عبدالرمحن بن 

)1( انظر: تفسري ابن كثري: )392/4( 
غ: قال القسطالين: بفتح السي املهملة وسكون الراء بعدها غي معجمة، قرية بوادي تبوك، قريبة من الشام جيوز فيها الرصف  )2( رَسْ
وعدمه. وقيل: هي مدينة افتتحها أبو عبيدة، وهي والريموك واجلابية متصالت، وبينها وبي املدينة ثالث عرشة مرحلة. انظر: إرشاد 

الساري لرشح صحيح البخاري )384/8( وانظر: معجم البلدان لياقوت احلموي: )211/3(. 
)3( قال النووي أي: مسافر راكب عىل ظهر الراحلة راجع إىل وطني فأصبحوا عليه وتأهبوا له. انظر: رشح مسلم )210/14(. 

)4( قال النووي: أما الُعْدوة فبضم العي وكرسها وهي جانب الوادي واجَلْدبة بفتح اجليم وإسكان الدال املهملة وهي ضد اخلصيبة. انظر 
رشح مسلم: )210/14(. 
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  اهلل  رسول  سمعت  علاًم،  هذا  يف  عندي  إن  فقال:  حاجته-  بعض  يف  متغيبا  وكان  عوف- 

يقول: »إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه« قال: فحمد 

اهلل عمر ثم انرصف«)1(. 

ره، بل  فإن قدر اهلل الكوين يدفع بقدر اهلل املمكن رشعًا وكونًا، وال يستسلم العبد له بحجة أن اهلل قدَّ

د املانع حلصوله، أو الدافع لضره بعد نزوله، فاهلل تعاىل خلق األمراض  ر اهلل له من الضِّ البد من دفعه بام قدَّ

 : وقدرها، وجعل هلا من األدوية النافعة التي تدفعها أو تقلل من رضرها وأمر بذلك، قال

)تداووا عباد الل فإن الل ما أنزل من داء إال وأنزل له دواء إال اهلرم(.)2( وكذلك األمطار والسيول هي من 

أقدار اهلل، فإْن سكن الناس قريبًا من جمارهيا ومل يعدوا هلا اإلعدادات الالزمة حصل هلم منها رضٌر كثري، 

وإن قاموا بام جيب اندفع ما فيها من الضر وحصل ما فيها من النفع بإذن اهلل تعاىل. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »إن األمور املقدورة باالتفاق إذا كان فيها فساٌد يُسن ردُّها وإزالتها 

بعد وقوعها، كاملرض ونحوه، فإنه من فعل اهلل باالتفاق مراد هلل، ومع هذا يسن من اإلنسان أن يمنع 

وجوده باالحتامء واجتناب أسبابه، ويسن منه السعي يف إزالته بعد حصوله، ويف هذا إزالة مراد اهلل. وإن 

قيل: إن قطع السارق يمنع مراد اهلل، كان رشب الدواء لزوال املرض مانعا ملراد اهلل؛ وكذلك دفع السيل 

اآليت من صبب، والنار التي تريد أن حترق الدور، وإقامة اجلدار الذي يريد أن ينقض، كام أقام اخلض ذلك 

اجلدار. وكذلك إزالة اجلوع احلاصل باألكل، وإزالة الربد احلاصل باالستدفاء، وإزالة احلر بالظل. 

وقد قيل للنبي : »يا رسول الل أرأيت أدوية نتداوى هبا، َوُرَقى َنْسرتقي هبا، وُتَقاًة نتقيها، 

هل ترد من قدر الل شيئا؟ قال: هي من قدر الل«.)3( فبي  أنه يرد قدر الل بقدر الل إما دفعًا 

)1( احلديث: متفق عليه. أخرجه البخاري يف صحيحه، باب ما يذكر يف الطاعون: )130/7 ورقم: 5729(، وأخرجه مسلم يف صحيحه: 
)1740/4( باب الطاعون والطرية والكهانة ونحوها برقم: )2219(. 

)1137/2( وصححه  سننه:  يف  ماجه  وابن   )73/2( مسنده  يف  واحلميدي   )398/30( املسند  يف  أمحد  أخرجه  )2( احلديث: صحيح. 
األلباين كام يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته )565/1(. 

)3( احلديث: حسن لغريه. أخرجه أمحد يف مسنده: )217/24( واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني )221/4( وقال صحيح ومل خيرجاه 
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وإما رفعًا؛ إما دفعًا ملَِا انعقد سبٌب لوجوده، وإما رفعًا ملَِا ُوِجد، كرفع املرض ودفعه، ومن هذا قوله تعاىل:   

مئ   ِّ  ]سورة الرعد: 11[، قيل: معقبات من أمر اهلل  خئ  حئ  جئ   يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ّٰٰى 

يفظونه وقيل: يفظونه من أمر اهلل الذي ورد ومل يصل يفظونه أن يصل إليه، وحفظهم بأمر اهلل«.)1( 

ومن اإلشارات التي أشار إليها تعبري يوسف عليه السالم: أن دورات اخلصب واجلدب التي يقدرها 

اهلل تعاىل بقدره الكوين ال رضر منها، متى ما سلك الناس هذه الطريقة، وذلك باجلد واالجتهاد يف الزرع 

والغرس وقت اخلصب وحسن االقتصاد يف االستهالك وعدم اإلرساف، استعدادًا لفرتة اجلدب، حتى 

تعود الدورة مرة أخرى، وهكذا ينبغي التعامل مع مياه األمطار والسيول وكل مقدرات احلياة. 

ولو قال قائٌل فمتى نرتك االقتصاد وحسن التدبري وعدم التبذير؟ فإن اجلواب: ال ترتكه أبدًا هذا 

حال أهل اإليامن ومن كانت هذه سبيله فلن تضه بإذن اهلل تعاىل طوارئ الزمان. واهلل تعاىل أعلم ونسبة 

العلم إليه أسلم. 

اإلشارة الثانية: أن الل قدر أحجام األودية بقدر املطر النازل عليها: 

مس  خس  حس  جس  مخ  محجخ   جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت   هب  سبحانه:    ّٰٱ  قال 

لك  خك  حك  جك   مق  مفحق  خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط   خضمض  حض  جض  مص  خص  حص 

والكبري  بصغره،  »الصغري  وقتادة:  عباس  ابن  قال   ،]17 الرعد:  ]سورة  جم    ِّ   هل  مل  خل  جلحل  مك 

مث   ِّ   أي: أخذ كل  هت  خت    ِّ  أي: مطرًا،     ّٰمت  حت  جت   هب  بكربه«)2(. قال احلافظ ابن كثري: »     ّٰٱ 

واد بحسبه، فهذا كبري وسع كثريًا من املاء، وهذا صغري فوسع بقدره، وهو إشارة إىل القلوب وتفاوتا، 

فمنها ما يسع علام كثريا، ومنها ما ال يتسع لكثري من العلوم بل يضيق عنها«)3(. 

نقاًل عن  الفقر،  بأنه حسن لغريه يف أحاديث مشكلة  األلباين  الكربى )587/9(. وحكم عليه  السنن  الذهبي. والبيهقي يف  ووافقه 
التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان )456/8(. 

)1( انظر: منهاج السنة النبوية البن تيمية: )231-230/3( 
)2( انظر: جامع البيان للطربي: )414/16( والروايات التفسريية يف فتح الباري )604/2(. 

)3( انظر: تفسري ابن كثري: )447/4(. 
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قلت: فشبه اهلل املعنى املعقول يف اختالف اتساع القلوب يف تلقفها لعلوم الوحي النازل من السامء 

باملعنى املحسوس يف اختالف اتساع األودية يف تلقف الغيث النازل من السامء. فهذا واد كبري جيمع ماًء 

كثريًا وذاك صغرٌي ال جيمع إال القليل من املاء، وكذلك قلوب الناس يف تلقي الوحي، فهذا املثل يف غاية 

املطابقة والتشبيه فسبحان العليم احلكيم. وملا كان اختالف األودية مستقرًا يف األذهان بغري شك ألنه من 

مجلة املحسوسات املشاهدة التي ال تفتقر إىل دليل، فإن من تأمل فيها استنبط حكمة اهلل يف خلقها هبذه 

تتكون األودية  تزداد يف حجمها شيئًا فشيئًا حتى  ثم  تبدأ شعابًا صغرية  التي هي عليها، حيث  الطريقة 

الفحول، التي تقطع مياهها املسافات البعيدة لتبلغ مستقرها الذي قدره اهلل هلا. 

وهذا الصنع داٌل عىل تسخري اهلل األرض وما فيها للناس، وليسهل عليهم التعامل مع هذه األودية- 

إن أرادوا- فال جتد واديًا فحاًل إال وقبله من الشعاب الرافدة له ما يمكن لإلنسان أن يتعامل مع مياهها 

بسهولة، فإنَّ َحْجز املاء يف الشعاب الصغرية بالسدود احلجرية أمٌر مقدوٌر عليه، قبل أن جيتمع املاء فيكون 

طوفانًا، وهبذا تتغذى التجويفات الباطنية يف األرض، فإن فرطنا يف ذلك فسوف تكون األودية الكبرية 

مهلكة للحرث والزرع واملساكن والناس، فام أعظم حكمة اهلل تعاىل ملن تدبرها وتأملها. 

الشكل )1( يبي ختطيط األودية. املصدر: موقع هيئة املساحة اجليولوجية باململكة
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اإلشارة الثالثة: أن يف األرض من التجاويف والشقوق واخلزانات ما يكفي خلزن املاء: 

جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  تعـاىل:   ّٰٱ  قوله  يف  القرآن  إليه  أشار  ما  وهذا 

من   ِّ  ]سورة املؤمنون: 18[، أي: يف الغدران واملستنقعات وشقوق األرض، وقيل جعلناه ثابتًا يف  خن  حن  

يريد ما يبقى يف الغدران واملسنقعات والدحالن، أقر  مم   ِّ  خم  حم  األرض. قال الواحدي: »     ّٰٱ

اهلل املاء فيها لينتفع به الناس يف الصيف عند انقطاع املطر«)1(. 

يف  خيلد  السحاب  من  نزل  إذا  املاء  جعلنا  أي:  مم  ِّ   خم  حم  »وقوله:   ّٰٱ  كثري:  ابن  وقال 

حن   جن  يم  األرض، وجعلنا يف األرض قابلية له ترشبه، ويتغذى به ما فيها من احلب والنوى. وقوله:    ّٰٱ 

من  ِّ  أي: لو شئنا أال متطر لفعلنا، ولو شئنا لرصفناه عنكم إىل السباخ والرباري والبحار والقفار  خن 

لفعلنا، ولو شئنا جلعلناه أجاجا ال ينتفع به لرشب وال لسقي لفعلنا، ولو شئنا جلعلناه ال ينزل يف األرض، 

بل ينجر عىل وجهها لفعلنا. ولو شئنا جلعلناه إذا نزل فيها يغور إىل مدى ال تصلون إليه وال تنتفعون به 

لفعلنا. ولكن بلطفه ورمحته ينزل عليكم املاء من السحاب عذبا فراتا زالال فيسكنه يف األرض ويسلكه 

ينابيع يف األرض، فيفتح العيون واألهنار، فيسقي به الزروع والثامر، وترشبون منه ودوابكم وأنعامكم، 

وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون، فله احلمد واملنة«)2(. وقال البغوي: »فأسكناه يف األرض ثم أخرجنا 

منها ينابيع؛ فامء األرض كله من السامء«)3(. 

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث   مث  ومما يدل عىل هذا أيضًا قوله تعاىل:    ّٰٱ 

ىك   ِّ  ]سورة احلجر: 22[، ففيه إشارٌة إىل أن اهلل لو مل جيعل هذه اخلزانات يف األرض ملا انتفع الناس بامء  مك  

املطر، ولساح عىل سطح األرض فام انتفعوا منه بيشء. ومعنى اخلزن يف اآلية كم ذكر املفرسون فيه ثالثة 

أقوال وهي: 

)1( انظر: التفسري الوسيط للواحدي: )287/3(. 
)2( انظر: تفسري ابن كثري: )470/5(. 

)3( انظر: معال التنزيل للبغوي: )362/3(. 
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األول: أن اخلزن بمعنى املنع أي: لستم له بامنعي فاخلزن هنا املنع كام ذكره ابن جرير وغريه)1(.

مت  زت  رت   يب  ىب  نب  مب  الثاين: أن خزائن املطر عند اهلل وليست عندكم كقوله تعاىل:     ّٰٱ 

رث    ِّ  ]سورة احلجر: 21[ وهذه يف سياق ذكر املطر)2(.  يت  ىت  نت 

الثالث: أي: لستم بقادرين عىل خزنه ومجعه لوال أن اهلل جعل يف األرض صدوعًا وشقوقًا أسكنه 

فيها ولساح عىل األرض فام انتفعتم به. ذكر نحو هذا املعنى ابن كثري والشيخ األمي يف األضواء وغريهم. 

قال أبو السعود العامدي: »وقيل ما أنتم بخازني له بعد ما أنزلناه يف الُغدران واآلباِر والعيون بل نحن 

نخزُنه فيها ليجعلها سقيًا لكم مع أن طبيعَة املاء تقتيض الَغْور«)3(. 

قلت: والذي ينظر يف الطبقات اجلوفية احلاملة للامء وما اكتشفه علامء اجليولوجيا يعلم أنه لو مل خيلق 

اهلل هذه الطبقات احلاملة للامء ملا استطاع الناس أن يفظوا هذه الكميات الكبرية من املاء، التي تنزل يف 

أوقات قصرية، ولكن اهلل من رمحته سخر لعباده ما يف األرض لتقوم معايشهم عىل أحسن حال. 

اإلشارة الرابعة: أن املاء له يف بطن األرض ضغط ينتج عنه خروج الينابيع وتفجري العيون: 

خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل   حل  تعــاىل:   ّٰٱ  اهلل  قول  من  مأخوذة  اإلشارة  وهذه 

هس  مس  هث  مث  هت  هبمت  مب  هئ   مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن   من 

من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك  ]سورة الزمر: 21[ ومن قوله تعاىل أيضًا:   ّٰٱ  مش     ِّ   

ا  نن     ِّ  ]سورة يس: 34[، والينبوع يف اللغة من النبع، قال ابن فارس: »النُّوُن َواْلَباُء َواْلَعْيُ َكِلَمَتاِن: إِْحَدامُهَ

تِي َيِسيُل ِمنَْها َعَرُقُه. َوَمنَابُِع امْلَاِء:  ِذي َينُْبُع ِمنُْه َينُْبوٌع. َوالنََّوابُِع ِمَن اْلَبِعرِي: امْلََواِضُع الَّ ُنُبوُع امْلَاِء، َوامْلَْوِضُع الَّ

خَمَاِرُجُه ِمَن اأْلَْرِض«)4(. 

للبغوي:  التنزيل  ومعال   )135/3( السمعاين  وتفسري   )2261/7( حاتم  أيب  ابن  وتفسري   )89/17( للطربي:  البيان  جامع  )1( انظر: 
 .)376/4(

)2( انظر: جامع البيان للطربي: )84/17( والتفسري الوسيط للواحدي )42/3(. 
)3( انظر: إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم أليب السعود العمدي: )72/5(. 

)4( انظر: مقاييس اللغة البن فارس: )381/5(. 
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ويف هاتني اآليتني عدة فوائد: 

منها: أن باطن األرض إما أن يكون حوضًا الستقرار املاء فهو كالوعاء، وهذا مثل املتكونات اجلوفية 

احلاملة للامء ومصبات األودية؛ وإما أن يكون شقوقًا وجتاويف ودروبًا للامء، يتحدر فيها املاء من املكان 

العايل إىل املنخفض، فإذا مال سطح األرض نبع املاء من أضعف نقطة يف قرشتا، ليخرج الينبوع فيستقي 

منه الناس، ثم ينساب يف األرض مرة أخرى ليغذي جتويفًا آخر يف األرض أسفل منه.)1( 

بينها  ر طريقه من  َفُيَفجِّ ينساب بي الصخور والرتاب  ومنها: أن للامء حتت األرض ضغطًا جيعله 

بقدرة اهلل تعاىل. وهذا الضغط ينتج إما من علو طبقة عىل طبقة من الطبقات احلاملة للامء، أو من حتدر 

املتكون بحيث يكون أعاله يف قمة جبل وأسفله يف السهل، أو من حرارة يف بطن األرض.)2( 

ومنها: أن خروج الينابيع والعيون إشارة يعرف من خالهلا وجود طبقات حاملة للامء يف األرض 

العلوية من الينبوع، تكويناتا مناسبة لتخزين املاء، فمتى وجدنا منابع العيون فثمة اخلزانات واملجاري، 

للتغذية  املناسبة  بالوسائل  وذلك  والينابيع،  العيون  تدفق  الستمرار  العلوية  مصادرها  تغذية  من  فالبد 

وإال  الطبيعي،  للشحن  املناسبة  والنقولية  والنفاذية  املسامية  ذات  متكشفاتا  عن  والبحث  اجلوفية، 

فبالشحن الصناعي. 

ومما يؤيد ذلك أن األودية التي كانت هبا عيون وينابيع وكانت قد جفت منذ سني طويلة، عندما 

أقيمت السدود املغذية ملصادرها العلوية رجعت العيون للجريان بعد إقامة السد الذي يفتح ماؤه تدرجييًا 

عىل الوادي، ومن ذلك العيون التي يف وادي الفرع يف منطقة املدينة املنورة، فإن العيون التي تقع حتت 

تفتح  مل  ولو  يشء.  منها  يرجع  مل  السد  أعىل  تقع  التي  العيون  بخالف  كلها،  للجريان  رجعت  قد  السد 

بوابات السد شيئًا فشيئًا لتبخر املاء وما استفاد منه أحد؛ ولقد وقفت بنفيس عىل هذا السد وقد ُفتَِحت 

بواباته فرأيت املاء يغور يف باطن األرض بعد مسافة ال تتجاوز اخلمسة كيلومرتات تقريبًا من بوابة السد، 

)1( انظر: الشكل رقم )2(. 
)2( انظر: الشكل رقم )3(. 
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وهذا دليل مادي عىل هذه اخلزانات التي خلقها اهلل تعاىل يف أعايل األودية التي تنبع منها العيون، وبرهاٌن 

عىل أمهية تغذيتها بمياه األمطار والسيول. 

الشكل )2( يبني نبع املاء من الطبقة العلوية من أضعف نقطة يف املنحدر ثم يغذي الطبقة السفلية

الشكل )3( يبني انحصار املاء بني طبقتني غري منفذتني وفوهة التغذية يف أعىل اجلبل، وهذه املنطقة التي يف أعىل اجلبل هي املتكشف.
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A

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده. وبعد: فبعد أن قضينا هذه اجلولة املباركة،   

النتائج  أهم  أخلص  أن  يل  آن  قد  فإنه  القرآنية،  اإلشارات  ضوء  يف  واستغالهلا  أمهيتها  األمطار  مياه  مع 

والتوصيات التي نخرج هبا من هذا البحث، فأقول وباهلل التوفيق: 

املياه - 1 تتنافس عىل مصادر  الكربى  القوى  فإن  لذا  احلياة،  تقوم  املطر أصل كل رزق وعليه  إن 

وحماولة السيطرة عليها، إلدراكهم أمهية املاء يف حتقيق التنمية املستدامة. 

إن يف القرآن الكريم من اإلشارات النفيسة النافعة يف الدنيا، ما لو تنبه له الناس لكانت معينة هلم - 2

يف أمورهم الدنيوية ومعاشاتم العاجلة، كام يف قصة يوسف عليه السالم. 

لقد خلق اهلل األرض وبي لنا أنه سخر لنا كل ما فيها تنبيهًا لعباده باستغالل ما خلقه فيها وبذل - 3

األسباب املادية الالزمة لذلك. 

األسباب الرشعية اجلالبة حلصول املطر هي األصل الذي يتوجب عىل العبيد العناية به، ألهنا - 4

نص كتاب اهلل ومنطوقه، وهو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بي يديه وال من خلفه تنزيٌل من 

حكيِم محيد، وهي اخلرب األكيد من اخلالق واملدبر والرازق، والشك يف هذا أمٌر يقدح يف اإليامن 

وتصديق القرآن ومن أمهها حسن التدبري ومنع التبذير. 

رضورة االستفادة من التجارب السابقة يف كافة دول العامل وتطويرها، فيام يتعلق بطرق التعامل - 5

مع مياه األمطار والسيول وذلك وفق نظرية تفتيت الكتلة وتفعيل الرتشيح، وتطبيقها يف أحد 

األودية تطبيقًا نموذجيًا كاماًل لضامن النتائج. 

رضورة املحافظة عىل مياه األمطار والعناية هبا وحفظها وختزينها بالطرق احلديثة لتنمية املخزون - 6

اجلويف استعدادًا ألوقات اجلدب وقلة األمطار كام صنع يوسف عليه السالم.
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رضورة توعية املجتمع بكافة أطيافه بأمهية املياه وخطورة اإلرساف يف استعامهلا.- 7

ويرزقنا  شهداء،  ويميتنا  سعداء،  ييينا  أن  وإحسانه  وفضله  وكرمه  وجوده  بمنه  تعاىل  اهلل  نسأل 

مرافقة األنبياء، وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن يكتب له القبول، وأن يغفر لنا خطايانا، 

إنه سميع جميب، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعي، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

العاملي.
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 القرآن الكريم. 1- 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ: حممد األمي بن حممد بن املختار اجلكني الشنقيطي. - 2

دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 1415هـ- 1995م.، حتقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

1420هـ(، - 3 )املتوىف:  األلباين  الدين  نارص  حممد  السبيل،   منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي- بريوت، ط: الثانية 1405 هـ- 1985م

احلنبيل - 4 احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  وشفاؤها،   القلب  أمراض 

الدمشقي )املتوىف: 728هـ(، املطبعة السلفية- القاهرة، ط: الثانية، 1399هـ.

األحاديث املختارة مما ل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهم،  ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد بن - 5

عبد الواحد املقديس )املتوىف: 643هـ(، حتقيق: الدكتور عبد امللك بن دهيش، دار خض للطباعة 

والنرش والتوزيع، بريوت- لبنان، ط: الثالثة، 1420 هـ.

املطبعة - 6 )املتوىف: 923هـ(،  القسطالين،  البخاري،  أمحد بن حممد  صحيح  لرشح  الساري  إرشاد 

األمريية، مرص، ط: السابعة، 1323 هـ.

الكريم،  أبو السعود العامدي حممد بن حممد بن مصطفى - 7 الكتاب  مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد 

)املتوىف: 982هـ(، دار إحياء الرتاث العريب- بريوت.

التحرير والتنوير، ملحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنرش والتوزيع- تونس- 1997م.- 8

التحفة العراقية يف األعمل القلبية،  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية )املتوىف: - 9

728هـ(، املطبعة السلفية- القاهرة، ط: الثانية، 1399هـ.
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بريوت- - 10 الفكر-  دار  الفداء،  أبو  الدمشقي  كثري  بن  عمر  بن  إلسامعيل  العظيم،  القرآن  تفسري 

1401هـ.

وزارة عموم - 11 النمري،  الرب  عبد  بن  يوسف  واألسانيد، أليب عمر  املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  التمهيد 

العلوي،  حممد عبد  األوقاف والشؤون اإلسالمية- املغرب- 1387، حتقيق: مصطفى بن أمحد 

الكبري البكري.

الرسالة-- 12 مؤسسة  السعدي،  نارص  بن  الرمحن  لعبد  املنان،  كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري 

بريوت- 1421هـ- 2000م. 

تاج العروس من جواهر القاموس،  حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، امللّقب - 13

بيدي )املتوىف: 1205هـ(، املحقق: جمموعة من املحققي، دار اهلداية.  بمرتىض، الزَّ

اليوم، - 14 أخبار  مطابع  1418هـ(،  )املتوىف:  الشعراوي  متويل  حممد  اخلواطر،   الشعراوي-  تفسري 

بدون بيانات. 

الرمحن بن حممد بن أيب حاتم )املتوىف: 327هـ(، املحقق: - 15 أبو حممد عبد  العظيم،   القرآن  تفسري 

أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز- السعودية، ط: الثالثة- 1419هـ

عوض - 16 حممد  املحقق:  370هـ(،  )املتوىف:  اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  حممد  اللغة،   هتذيب 

مرعب، دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، ط: األوىل، 2001م.

تفسري القرآن،  أبو املظفر، منصور بن حممد السمعاين )املتوىف: 489هـ(، املحقق: يارس بن إبراهيم - 17

وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض- السعودية، ط: األوىل، 1418هـ- 1997م.
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كتاب: التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، - 18

مؤلف األصل: حممد بن حبان الدارمي، الُبستي )املتوىف: 354هـ(، ترتيب: األمري عيل بن بلبان 
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بريوت- - 19 الفكر-  دار  جعفر،  أيب  الطربي  جرير  بن  ملحمد  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

1405هـ.

اجلامع الصحيح املخترص، ملحمد بن إسامعيل أيب عبد اهلل البخاري اجلعفي، دار ابن كثري، الياممة- - 20

بريوت- 1407هـ - 1987م، ط: الثالثة، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

اجلامع الصحيح أو سنن الرتمذي، ملحمد بن عيسى الرتمذي، دار إحياء الرتاث العريب-بريوت، - 21

حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون. 

اجلامع ألحكام القرآن،  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي )املتوىف: 671هـ( حتقيق: أمحد الربدوين - 22

وأطفيش، دار الكتب املرصية- القاهرة. 

سلسلة األحاديث الصحيحة، ملحمد نارص الدين األلباين،  مكتبة املعارف، الطبعة األوىل 1407هـ.- 23
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موضوع البحث:   
تناول البحث املقاالت املحكية يف القرآن التي حكاها اهلل عن بعض خملوقاته من اإلنس واجلن 

واملالئكة واجلامد واحليوان. 

أهداف البحث:   
• التعريف باملحكي يف القرآن.	

• إثبات أن املحكي يف القرآن كالم اهلل. 	

• إفراد املحكي يف القرآن بالتصنيف.	

مشكلة البحث:   
ما املحكي يف القرآن، وكالم من هو؟

نتائج البحث:   
• احلكاية يف القرآن استغرقت كل املخلوقات من اإلنس واجلن واملالئكة، واجلامد واحليوان.	

• القرآن يترصف يف حكاية أقوال املحكي عنهم فيصوغها عىل ما يقتضيه أسلوب إعجازه ال 	

عىل الطبيعة التي صدرت فيها .

الة ) املفتاحية (:  الكلامت الدَّ  
احلكاية- املحكي- املحكي عنه. 
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F

احلمد هلل رب العاملي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلي حممد وعىل آله وصحبه أمجعي... 

أما بعد:

بواسطة جربيل، وقد أحكم    أنزله عىل رسوله حممد  املعجز  اهلل  القرآن كالم  فإن 

اهلل  ]سورة هود:1[، وتعهد  ىن   ِّ  نن  من  زن رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك تعاىل:    ّٰ قال  آياته، كام 

يك  ىك  مك  ]سورة احلجر: 9[، وقال تعاىل:     ّٰٱ  نن         ِّ  من  زن  رن  مم  ام  يل  بحفظه فقال تعاىل:    ّٰ

ين                   ِّ ]سورة فصلت :42[ . ىن  نن  من  رنزن  مم   ام  يل  ىل  مل 

واحليوان  واملالئكة  واجلن  اإلنس  من  املخلوقات:  أقوال  من  كثريًا  القرآن  يف  اهلل  حكى  وقد 

نية  بسوء  أو  نية  بحسن  الناس  بعض  عند  القرآن  يف  اهلل  حكاها  التي  األقوال  هذه  أثارت  وقد  واجلامد، 

بعض التساؤالت التشكيكية التي تطعن يف إهلية القرآن الكريم وتستهدف عصمته وقدسيته ومرجعيته 

وصالحيته لكل زمان ومكان؛ مثل القول بأنه إن نقل اهلل لنا كالم القائلي كام هو؛ فإن جزءًا من القرآن 

يكون غري معجز؛ ألنه من قول املخلوقي، وإن مل ينقله كام هو؛ فإن هذا خيل بالدقة والضبط... والقول 

بأنه إن نقل اهلل لنا كالم القائلي كام هو؛ فإن جزءا من القرآن سيكون غري معجز؛ ال يصح؛ ألن إعجاز 

القرآن يف كل آية يف موضعها، وال يلزم من ورودها بنصها يف كالم آخر أن تكون معجزة؛ هذا عىل فرض 

أن القرآن نقل بعض األقوال بنصها، وسيأيت عن بعض أهل العلم أن اهلل سبحانه وتعاىل إنام حكى كالم 

نقل  عىل  َيِرُد  والضبط؛  بالدقة  خيل  باملعنى  النقل  بأن  والقول  باللفظ،  وليس  باملعنى،  كالمه  حكى  من 

َيِرُد عىل نقل اهلل سبحانه وتعاىل؛ ألنه خالق القائل،  البرش؛ ألهنم قد ال يعلمون مراد القائل بقوله، وال 

وخالق ما يعمله القائل، وخالق كل يشء، والعامل بكل يشء؛ فال خيفى عليه يشء مطلًقا؛ فهو عامل بمراد 

مه                ِّٱٱٱٱٱ ]سورة امللك: 14[، بل إنه سبحانه وتعاىل أعلم  جه  ين  ىن  من  خن  حن   ٱ  القائل، كام قال تعاىل:    ّٰ

بمراد القائل من القائل نفسه... فقد حكى اهلل كالم من حكى قوله بلفظ آخر أبلغ وأوىف، كام قال حممد 
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عبداهلل دراز :»حكايات القرآن ألقوال املبطلي ال تقرص يف بالغتها عن سائر كالمه؛ ألهنا تصف ما يف 

أنفسهم عىل أتم وجه« )1( وكذلك أقوال كل من حكى اهلل اقواهلم يف القرآن. 

يف  املحكي  بتعريف  له  والتقديم  املعجم،  هذا  لكتابة  والشبهات  التساؤالت  هذه  دفعتني  وقد 

القرآن لغة واصطالحًا، وإيراد مجلة من أقوال العلامء من شأهنا أن جتيب عىل تلك التساؤالت، وتفند تلك 

الشبهات.

تعريف املحكي يف القرآن:  
املحكي يف اللغة: اسم املفعول من الفعل )حكى يكي، احِك حكايًة فهو حاٍك واملفعول حَمْكّي()2(

واحلكاية: كقولك حكيت فالنًا وحاكيته فعلت مثل فعله، أو قلت مثل قوله سواٌء مل أجاوزه(. )3(

واحلكاية عبارة عن نقل كلمة من موضع إىل آخر بال تغيري حركٍة وال تبديل صيغة. 

وقيل: احلكاية: إتيان اللفظ عىل ما كان عليه من قبل.

األوىل  حاهلا  استبقاء  مع  اآلخر،  املكان  إىل  األول  املكان  من  بنقلها  الكلمة  استعامل  احلكاية: 
وصورتا(.)4(

ويف االصطالح:

عباراتم وكالمهم  القرآن كالم من هو؟ هل هي  »املحكي يف   : متسائاًل  الصنعاين  األمري  يقول 

الذي قصه اهلل يف كتابه بعي كالمهم؟ أو هي حكاية ملعاين كالمهم بألفاظ اهلل تعاىل وكالُمهم املحكّي كان 

بعبارات أخرى؟

)1(   انظر: النبأ العظيم، ص96، حاشية رقم )1(. 
)2(   معجم اللعة العربية املعارصة : أمحد خمتار عبد احلميد 541/1 

)3(   لسان العرب: البن منظور 14/ 191  
)4(   كتاب التعريفات: لعيل بن حممد اجلرجاين –ص 91 
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فاجلواب: أنه قد اتفق أئمة األمة املحمدية سلًفا وخلًفا، أن القرآن كالم اهلل سبحانه، ونص اهلل أنه 

كالمه يف قوله تعاىل :)حتى يسمع كالم اهلل( وإذا أطلق أنه كالم، فاملراد لفظه ومعناه حتى يقوم دليل يدل 

أنه حكاه اهلل عن غريه، فإنه يقال: إنه كالم اهلل حكاه لنا عن معاين من حكاه عنه من األمم... واتفقت 

كالم  واملحّكي  اهلل،  كالم  فاحلكاية  حمكي،  كالم  عن  حكاية  تعاىل،  اهلل  كالم  القرآن  أقاصيص  أن  األمة 

العباد، حكاه اهلل بمعناه، ال بلفظه، فالعبارة القرآنية هي كالم اهلل، واملعاين هي معاين كالم من حكاه عنه: 

عن فرعون وقومه مثاًل وغريمها ممن قص اهلل اخبارمها... 

فإن قلت: فكيف صح أن يقال له: كالم اهلل، وأن يقال له: كالم موسى عليه السالم مثاًل؟

قلت: إن أريَد األلفاظ فهي كالم اهلل ألهنا ألفاظه حقيقة، وإن أريَد املعنى صحَّ أن يقال: إنه كالم 

موسى عليه السالم...

فإن قلت: وهل ورد يف كالم العرب نسبُة الكالم إىل من قال معناه واللفظ لغريه؟ 

ل أنه دخل عبداهلل بن الزبري  قلت: نعم. ورد ذلك كثريًا منه ما ذكره سعد الدين التفتازاين يف املطوَّ

عىل معاوية بن أيب سفيان فأنشده ابن الزبري بيتي، ومها: 

عىل طرف اهلجران إن كان يعقُل إذا أنت مل تكــرم أخــاك وجدته 

إذا مل جيد عن شفرة السيف مزحُل ويركب حد السيف من أن تضيمه 

وأومهه أهنام من شعره، فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر، فبينام مها يف ذلك املجلس إذ 

دخل معن بن أوس فأنشد قصيدته التي أوهلا:

نا تعدو املنية أوُل لعمرك ال أدري وإين ألوجُل         عىل أيِّ

ومن مجلتها البيتان، فالتفت معاوية إىل ابن الزبري، فقال أمل ختربين أهنام لك، فقال: املعنى يل، واللفظ 

اه، ومها عربيان،  له، فسكت معاوية ومعن، ومل يردا ويقوال أن هذا ال يصح يف لغة العرب، بل سكتا وأقرَّ
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فدل ذلك عىل صحة أن ينسب الكالم باعتبار لفظه ملن تكلم به، وينسب إىل من قال معناه«. )1(

»النظم والرتتيب« بل لن تعدو احلكايُة  تقدير احلكاية يف  أنه ال يصلح  »اعلم  ويقول اجلرجاين: 

األلفاظ وأجراس احلروف، وذلك أن احلاكي هو من يأيت بمثل ما أتى به املحكي عنه، والبد أن تكون 

فيبدع  إنسان خامتًا  أن يصوغ  املحكي عنه، نحو  له، وأن يكون هبا عاماًل عماًل مثل عمل  فعاًل  حكايته 

ٍة ُتستغَرب، فيعمد واحٌد آخر فيعمل خامتًا عىل تلك الصورة واهليئة،  فيه َصنعًة، ويأيت يف صناعته بخاصَّ

وجييئ بمثل صنعته فيه، ويؤدهيا كام هي، فيقال عند ذلك : »إنه قد حكى عمل فالن وصنعة فالن« .

»والنظم والرتتيب« يف الكالم كام بينا، عمل يعمله مؤلف الكالم يف معاين الكلم ال يف ألفاظها، 

النقض  َيُْدُث عنه رضوب من  ترتيًبا  فيها  فيتوخى  املختلفة  يأخذ األصباغ  بام يصنع يف سبيل من  وهو 

إىل  ذلك  أدى  والرتتيب«،  »النظم  إىل  األلفاظ  باحلكاية  تعدينا  إن  فإنا  األمر كذلك،  كان  وإذا  والويش. 

املحال، وهو أن يكون املنشد شعر امرىء القيس قد عمل يف املعاين وترتيبها واستخراج النتائج والفوائد 

مثل عمل امرؤ القيس، وأن يكون حاله إذا انشد قوله: 

فقلت له ملا متطئ بصلبه       وأردف أعجاًزا وناء بكلكل

حال السائغ ينظر اىل صورة قد عملها سائغ من ذهب له او فضة فيجيء بمثلها يف ذهبه وفضته؛ 

وذلك خيرج بمرتكب إن ارتكبه إىل أن يكون الرواي مستحًقا ألن يوصف بأنه استعار، وشبه، وأن جُيعل 

كالشاعر يف كل ما يكون به ناظاًم، فيقال: إنه جعل هذا فاعاًل، وذاك مفعواًل، وهذا مبتدأ، وذاك خرًبا، 

وجعل هذا حااًل، وذاك صفًة، وأن يقال: نفى كذا، وأثبت كذا، وابدل كذا من كذا، وأضاف كذا إىل كذا، 

وعىل هذا السبيل، كام يقال ذاك يف الشاعر. وإذا قيل ذلك، لزم منه أن يقال فيه: صدق وكذب، كام قال يف 

املحكي عنه، وكفى هبذا بعًدا واحالًة. وجيمع هذا كله، أنه يلزم منه أن يقال: إنه قال شعرًا، كام يقال فيمن 

)1(   اإليضاح والبيان يف حتقيق عبارات قصص القرآن: حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين /حتقيق د/ عبد الوهاب الديلمي، ص 35-29 
)بترصف( 
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حكى صنعة الصائغ يف خاتم قد عمله: إنه قد صاغ خامتًا !«. )1 (

يقتضيه  ما  عىل  فيصوغها  عنهم  املحكي  أقوال  حكاية  يف  يترصف  القرآن   «: عاشور  ابن  ويقول 

أسلوب إعجازه ال عىل الصيغة التي صدرت فيها، فهو إذا حكى  أقوااًل غري عربية صاغ مدلوهلا يف صيغة 

تبلغ حد اإلعجاز بالعربية، وإذا حكى أقوااًل عربية ترصف فيها ترصفًا يناسب أسلوب املعربِّ مثل ما يكيه 

عن العرب فإنه ال يلتزم حكاية ألفاظهم، بل يكي حاصل كالمهم، وللعرب يف حكاية األقوال اتساٌع 

مداُره عىل اإلحاطة باملعنى دون التزام األلفاظ، فاإلعجاز الثابت لألقوال املحكية يف القرآن هو إعجاز 
للقرآن ال لألقوال املحكية«.)2(

وقسم الشاطبي املحكي يف القرآن إىل قسمي  فقال :»كل حكاية وقعت يف القرآن فال خيلو أن يقع 

قبلها أو بعدها- وهو األكثر- رٌد أو ال، فإن وقع فال إشكال يف بطالن ذلك املحكي وكذبه، وإن مل يقع 

معها فذلك دليل عىل صحة املحكي وصدقه.

حت  جت  هب  مب خب   حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ جئ  يي ىي  ني  املثال األول: قوله تعاىل:    ّٰمي 

]سورة البقرة:116[. خت  ِّ 

مظ   ِّ)3 ( ]سورة يوسف:28[. حط  واملثال الثاين: قول العزيز فيام حكاه اهلل عنه:     ّٰمض 

ونخلص مما تقدم بأن املحكي يف القرآن هو :كالم اهلل حكاه لنا يف القرآن عن معاين من حكاه عنهم 

من املخلوقات دون ألفاظها .  

)1(   دالئل اإلعجاز: عبدالقاهر اجلرجاين، ص359. 
)2(  التحرير والتنوير: 1/ 121-120. 

)3(   املوافقات: 158/4. 
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أمهية البحث:   

تربز أمهية هذا املعجم يف اآليت: 

1- أنه يمثل إضافة معجمية جديدة إىل مجلة املعاجم التي ختدم القرآن الكريم.

2- يعد دلياًل علمًيا عىل أن القرآن من عند اهلل؛ وذلك من خالل بيان العلامء الوارد يف البحث بأن 

احلكاية يف القرآن ليست حكاية الفاظ، وإنام حكاية معاٍن.

3- يقدم دراسة علمية تعريفية باملحكي يف القرآن، وأنه كالم اهلل. 

جمموع  خالل  من  واجتامعًيا...إلخ  ونفسًيا،  وفكرًيا،  عقلًيا،  عنه:  املحكي  بطبيعة  ف  يعرِّ  -4

النصوص التي يكيها عنه.

5- يقدم سجاًل تأرخيًيا للكثري من األحداث والوقائع الكونية واحلضارات اإلنسانية. 

واالجتامع،  والعقائد،  واألديان  كالتأريخ،  املتنوعة:  املعارف  من  لكثري  علمية  يعُد موسوعة   -6

والرتبية، وعلم النفس والبيئة، واللغة واالقتصاد...إلخ.

              

أهداف البحث:  
يقق هذا املعجم مجلة من األهداف أمهها:

1- إفراد املحكيِّ يف القرآن بالتصنيف خدمة لكتاب اهلل، وتسهيل الوقوف عليه لطالب العلم 

والباحثي. 

2- التعريف باملحكيِّ يف القرآن مفهوًما وحكاًم. 

3- إثبات أن املحكيَّ يف القرآن كالم اهلل.

4- التدليل عىل سعة علم اهلل وإحاطته بكل يشء. 

5- تقرير منهج احلكاية يف حتصيل املعرفة وتأصيلها.

6- تقرير وحدة مصدر اللغة جلميع املخلوقات كام تشري اآليات املحكيَّة إىل ذلك.
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منهج البحث:  
املنهج املستخدم يف كتابة هذا املعجم هو املنهج االستقرائي بتتبع املقاالت املحكية ونسبتها إىل 

قائليها، وترتيبها ترتيًبا هجائًيا حسب أسامء قائليها وحسب ترتيب السور التي وردت فيها.

نتائج البحث:   
من أهم نتائج هذا البحث التي خلصت إليها:

1- أن املقاالت املحكيَّة يف القرآن كالم اهلل.

القرآن قد استغرقت كل املخلوقات: من اإلنس، واجلن، واملالئكة، واجلامد،  2- أن احلكاية يف 

واحليوان.

3- أن احلكاية أسلوب لغوي عريب معترب. 

4- أن القرآن يترصف يف حكاية أقوال املحكيِّ عنهم فيصوغها عىل ما يقتضيه أسلوب إعجازه ال 

عىل الصيغة التي صدرت فيها.

بالقول ومشتقاته، وهو األكثر، واحلكاية  القرآن عىل صيغ متعددة؛ كاحلكاية  5- أن احلكاية يف 

زيمي  ري  ٰى   ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل   ىل  مل  تعاىل:   ّٰٱ  قوله  مثل  باخلرب: 

مئ    ِّ ]سورة التوبة: 127[. خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

واحلكاية بام فيه معنى القول دون حروفه؛ كالنداء:مثل قوله تعاىل:     ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  
ڦ          ِّ ]سورة األعراف: 44[.

والدعاء: مثل قوله تعاىل:    ّٰٱٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ           ِّ ]سورة الدخان: 22[.

جع   ِّ  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص   حص  مس  تعاىل:   ّٰٱ  قوله  مثل  والوحي: 

]سورة مريم: 11[.
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يكمل  ىك   مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  تعاىل:    ّٰٱ  قوله  مثل  القسم:  طريق  وعن 

]سورة املائدة: 53[. ممٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱِّ  ام  يل  ىل 

ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت  واحللف: مثل قوله تعاىل:   ّٰٱ 

اك                ِّ ]سورة النساء :62[. يق  ىق   يف  ىف  يث 

حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك   خكلك  حك  جك  تعاىل:  ّٰٱ  قوله  مثل  والسؤال: 

حي                    ِّ ]سورة البقرة: 215 [...إلخ جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  جنحن  مم  خم  

عميل يف املعجم:    
قمت بتتبع ومجع املقاالت املحكية بصيغها املختلفة: القولية واخلربية وغريها... - 1

نسبت كل مقالة إىل صاحبها سواء كان فرًدا أو مجاعة، وسواء ورد باسم معي أو صفة عامة. - 2

املقاالت التي يشرتك فيها أكثر من قائل أذكرها لكل من املشرتكي فيها ضمن مقاالته التي قاهلا.- 3

املقاالت الواردة بألفاظ مبهمة: كالذي والتي، والواردة بصيغة املبني للمجهول )كقيل( والواردة - 4

باسم جنس منكر كرجل...الخ وال يذكر قائلها باسم معي وال صفة معينة: 

• أنسبها إىل االسم الراجح عند املفرسين إن ذكر املفرسون اساًم لقائلها. 	

• أو أنسبها إىل الصفة العامة التي يتصف هبا قائلها كام يدل عليها السياق أو يشري إليها املفرسون: 	

كاإليامن، والكفر، والرشك ...إلخ

رتبت هذا املعجم ترتيًبا هجائًيا حسب أسامء القائلي أو صفاتم العامة كام سبق ذكره يف الفقرة - 5

)2(، ابتداًء باهلمزة، كآدم وإبراهيم وإبليس، وانتهاء بالياء كيعقوب واليهود ويونس. 

واحًدا: - 6 املسمى  كان  وإن  القرآن،  يف  أسامؤهم  تعددت  الذين  للقائلي  القرآن  تسمية  اعتمدت 

كاليهود، فإنه يسميهم مرة بني إرسائيل، ومرة أهل الكتاب، ومرة اليهود، وكالشيطان، فريد مرة بلفظ 

الشيطان، ومرة بلفظ إبليس... 
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وانتهاء - 7 بالبقرة  ابتداًء  فيها  وردت  التي  السور  ترتيب  حسب  قائل  لكل  املحكية  املقاالت  رتبت 

بالشمس.  

اعتمدت تسمية القرآن للمحكي عنه سواء كان االسم علاًم أم صفة وسواء كان مجاعًيا أم فردًيا.  - 8

إذا كانت املقالة ضمن آيَة طويلَة أو فيها عدة مقاالٍت فإين أكتبها باللون األخض.                            - 9

مراحل كتابتي للمعجم:  
املرحلة األوىل: تتبع املقاالت املحكية بصورة إمجالية بكتابة أرقام اآليات التي وردت فيها، ومتثل 

هذه املرحلة العرضة األوىل للمصحف.

املرحلة الثانية: عزو املقاالت املحكية إىل أصاحبها داخل مصحف خاص هبذه املرحلة، وهذه 
هي العرضة الثانية للمصحف.

املرحلة الثالثة: ترتيب أسامء وصفات املحكيِّ عنهم هجائًيا، وهذه هي العرضة الثالثة للمصحف. 

املرحلة الرابعة: كتابة مقاالت كل اسم حتت اسمه كتابة رقمية بعزوها إىل أرقام اآليات وأسامء 
السور التي وردت فيها، وهذه هي العرضة الرابعة للمصحف.

املرحلة اخلامسة: كتابة املقاالت املحكية كتابًة معجمية عىل الطريقة املعروفة يف كتابة املعاجم، 
وهذه هي العرضة اخلامسة للمصحف.

ويف كل مرحلة من هذه املراحل يكون هناك حذف وإضافة:

• حذٌف لبعض املقاالت التي اعتربتا من املحكي، وبعد التمعن والبحث تبي أهنا ليست حمكيَّة.	

• وإضافٌة لبعض املقاالت التي اعتربتا غري حمكية، ثم تبي بعد التمعن والبحث أهنا حمكيَّة.	

وهذا يدل عىل صعوبة متييز املحكي من غريه.

املرحلة السادسة: وهي مرحلة املراجعة األخرية، مرحلة ما قبل الطباعة.       
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الصعوبات التي واجهتني يف كتابة هذا املعجم:  
    وجود مقاالت حمكية بصيغ خربية يصعب معها معرفة إن كانت املقالة من املحكي أم ال مثل قوله - 1

ٰى   ِّ  ]سورة التوبة:127[.  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل   ىل  مل  تعاىل:     ّٰٱ 

زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  وقوله تعـاىل:    ّٰٱ 

ٰى  ِّ ]سورة األنبياء: 97[ . ين   ىن  نن  من 

ىل - 2 مل  خل  اشرتاك أكثر من قائل يف مقالة واحدة ويف آية واحدة مثل قوله تعـاىل:    ّٰٱ 

خم  ِّ ]سورة املائدة: 18[ . حم  جم  يل 

ىق  ِّ ]سورة - 3 يف  ىف  يث  ىث  نث مث  زث  رث  تعدد املقاالت يف اآلية الواحدة مثل قوله تعاىل:   ّٰٱ 

التحريم:3[.

ىئ   ِّ - 4 نئ  مئ  زئ  رئ  ورود املقالة املحكية بصيغة املبني للمجهول، مثل قوله تعـاىل:    ّٰ 

ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ]سورة احلديد: 13[، أو عزوها إىل اسم مبهم مثل قوله تعاىل:   ّٰٱ 

خص  حص  مس  خس  حس   جس  مخ  جخ  مح  تعــاىل:   ّٰٱ  وقوله   ،]17 األحقاف:  ]سورة   ِّ.. مي  زي   ري  ٰى 

مض   ِّ  خض  حض   جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  مص      ِّ ]سورة غافر: 30[، وقوله تعـاىل:    ّٰٱ 

]سورة الدخان: 35-34[.

جس   ِّ ]سورة ق: 27[، - 5 مخ  جخ  مح  جح  عزو املقالة املحكية إىل اسم غري معي مثل قوله تعاىل:    ّٰ

رت  ِّ ]سورة  يب   ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ   مئ  زئ  رئ  ٱ   ّٰ  وقوله تعاىل :   ٱٱّٰٱ

جه   ِّ ]سورة  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل   مل  خل  حل  غافر:28[، وقوله تعاىل:    ّٰٱ 

لك   ِّ ]سورة ص: 22[،  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  رثزث   يت  الزمر: 56[، وقوله تعاىل:     ّٰٱىت 

وهذا يكثر يف املحكي مما جيعل معرفة املحكي عنه وحتديده غاية يف الصعوبة.
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رقمهاالسورةرقمهااآليةمرقمهاالسورةرقمهااآليةم

-1

____________باب اهلمزه 
 آدم

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم جن  حن    ِّ 

5-7األعراف23
ّٰٱ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب 
مب نب ىب  يبرت زت مت 

نت ىت    ِّ

2البقرة129

-1

) آزر )أبو إبراهيم

ّٰٱ يي جئ حئ خئ مئ  هئجب حب خب مب 
هبجت حت خت    ِّ

2البقرة131ّٰٱ زن من نن ىن ينٰى  ري زي مي ني   ِّٱٱٱ  6-19مريم46

-1

آسيا )امرأة فرعون(

ّٰٱ رث زث مث نث ىث يث ىفيف ىق 
يق اك  لك مك ىك يك مل ىل يل 

ام   ِّ  

7-28القصص9
ّٰيي جئ حئ خئ  مئ هئ جب 

حب خب مب هب جت حت خت  مت 

هت    ِّ

2البقرة132

-2
ّٰٱ جب حب خب مب هب جت حت 

خت  مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس 
حس  خس مس حص خص مص ة   ِّ

8-66التحريم11

ّٰڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ  ژ   ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گگ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ   ٱ  ِّ

2البقرة258

-1

آصف بن برخيا )من اإلنس وهو الذي عنده علم 
من الكتاب(

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل  ىل يل 
ام مم رن زن   ِّ   

9-27النمل40

ّٰٱٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ   

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ  
ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ  ٱ  ِّ

2البقرة260

-1

 إبراهيم

ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ  خئمئ هئ جب حب 
خب مبهب جت حت ختمت هت مث  حج مج 

جح    ِّ

10-2البقرة124
ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم ىم 

يم جن  حن خن من ىن    ِّ
6األنعام74

-2
ّٰٱ مق جك حك خك لك مك جل حل خل  
مل هل جم حم خم مم جن حن خن   ِّ

11-2البقرة126
ّٰٱڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ  

چ چ چ    ِّ
6األنعام76

-3
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يمجن حن خن من ىن    ِّ
12-2البقرة127

ّٰٱ نب ىب يب رت زت مت  نتىت يت رث زث مث 
نث ىث يث ىف يف ىق  يق    ِّ

6األنعام77

-4
ّٰٱ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ  ٱ  ِّ

13-2البقرة128
ّٰٱ لك مك ىك يك مل ىل يل ام  ممرن 
زن من نن ىن ين ٰى ري زي    ِّ

6األنعام78
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ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ خئ 14-
مئ  هئجب حب خب مب هب    ِّ

ّٰٱ حص خص مص جض حض خضمض حط 23-6األنعام79
مظ  جع    ِّ

14إبراهيم40

-15

ّٰٱ حت ختمت هت  مث حج مج جح 
محجخ مخ جس حس خس مس  حص خص 

مص جض حضخض مض حط مظ جع معجغ 
مغ  جف    ِّ

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف 24-6األنعام80
حق  مق    ِّ

14إبراهيم41

-16

ّٰٱ خف مف حق مق جك  حك 
خك لك مك جل حل خل مل 

هل  جمحم خم مم جن حنخن 
من هن جه     ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 25-6األنعام81
ىم    ِّ

15احلجر52

ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ  17-
مخجس حس خسمس حص خص مص جض حض خض   ِّ

ّٰٱ ىه يه جي حي  خي مي ىي 26-11هود69
يي    ِّ 

15احلجر54

-18
ّٰٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ    ِّ
ّٰٱ رئ زئ مئ نئ ىئ  يئ رب 27-14إبراهيم35

زب    ِّ
15احلجر56

-19
ّٰٱڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ 

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ِّ 
15احلجر57ّٰٱ نب ىب يب رت زت    28ِّ-14إبراهيم36

-20

ّٰٱ نت ىت يت رث زث مث نث ىث 
يث ىف يف  ىق يق اك 

لك مك ىك يك مل  ىل يل 
ام مم رن زن من     ِّ

29-14إبراهيم37
ّٰٱڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ     

چ چ ڇ ڇ    ِّ 
19مريم42

-21
ٱّٰٱ ىن ين ٰى ري زي مي نيىي يي 
جئ حئ خئ مئ هئ  جب حب خب مب 

هب   ِّ
ّٰٱ  زت  مت نت ىت يت رث زث مث نث 30-14إبراهيم38

ىث يث ىف  يف   ِّ
19مريم43

ّٰٱ حت خت مت هت مث  حج مج 22-
جح محجخ مخ جس حس خس    ِّ

ّٰٱ يق اك لك مكىك يك مل ىل 31-14إبراهيم39
يل  ام    ِّ 

19مريم44
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ّٰٱ رن زن من نن ىن ين ٰى ري  32-
زي مي ني    ِّ 

26الشعراء 76ّٰٱ  مح  جخ مخ    ِّ 46-19مريم45

ّٰٱ  هت  مث حجمج جح مح جخمخ جس 33-
حس خس مس     ِّ

26الشعراء77ّٰٱ حس خس مس حص خص مص    47ِّ-19مريم47

ّٰٱ خص مص جض حض خض مض حط مظ 34-
جع  مع جغ مغ جف حف    ِّ

26الشعراء78ّٰٱ حض خض مض حط    ِّ 48-19مريم48

ّٰٱجئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  مب 35-
هب جت    ِّ

26الشعراء79ّٰٱ جع مع جغ مغ    ِّ 49-21األنبياء52

26الشعراء80ّٰٱ حف خف مف حق    50ِّ-21األنبياء54ّٰٱ جح مح جخ مخ جس حس خس مس    36ِّ-

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف  حف خف 37-
مف حق مق جك حك خك    ِّ 

26الشعراء81ّٰٱ جك حك خك  لك   ِّ 51-21األنبياء56

ّٰٱ مك جل حل خل مل هل 38-
جم    ِّ

26الشعراء82ّٰٱ جل حل خل مل هل جم حم خم    ِّ 52-21األنبياء57

ّٰٱ زب مب نب ىب  يب رت زت 39-
مت نت    ِّ 

26الشعراء83ّٰٱ جن حن خن من هن جه    ِّ 53-21األنبياء63

ّٰٱ  يل  ام مم رن زن من نن 40-
ىن ين ٰى  ري   ِّ 

26الشعراء84ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم    ِّ 54-21األنبياء66

ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ هئ  41-
جب     ِّ 

26الشعراء85ّٰٱ مم ىم يم جن  حن     55ِّ-21األنبياء67

26الشعراء86ّٰٱ من ىن ين جه مه ىه     ِّ 56-26الشعراء70ّٰٱ يك مل ىل يل ام مم    ِّ 42-

26الشعراء87ّٰٱ جي حي خي  مي     ِّ 57-26الشعراء72ّٰٱ زي مي ني ىي  يي    ِّ 43-

26الشعراء88ٱٱٱّٰ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ِّ 58-26الشعراء73ّٰٱ حئ خئ مئ هئ    44ِّ-

26الشعراء89ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱّٰٱٱڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱِّٱٱٱٱٱ 59-26الشعراء75ّٰٱ مت هت مث حج مج   ِّ 45-
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ّٰٱ مم ىم يم جن حن خن منىن 60-
ين  جه مه ىه يه جي    ِّ 

73-29العنكبوت16
ّٰٱ مك جل حل خل مل  هل جم حم خم مم جن 

حن خن من هنجه مه  ٰه جي حي خيمي 

هي مئ هئ مب هب مت                                 ِّ

37الصافات102

-61
ّٰٱ ٹ ٹ ٹ      ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ      ڇ ڇ ڇڇ ڍ   ڍ                ِّٱ     

43الزخرف26ّٰٱ زت مت نت ىت يت  رث زث مث نث                         74ِّ-29العنكبوت17

-62
ّٰٱ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤڤ ڤ       

ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ      ِّ 
43الزخرف27ّٰٱ يث ىف يف ىق يق    75ِّ-29العنكبوت32

51الذاريات25ّٰٱ خس  مس حص خص مصجض حض خض مض حط     ِّ 76-37الصافات85ّٰٱ زب مب  نب ىب يب رت     63ِّ-

51الذاريات27ّٰٱ مف حق مق جك حك     77ِّ-37الصافت86ّٰٱ مت نت ىت يت رث     64ِّ-

51الذاريات31ّٰٱ  مل ىل يل جم حم     78ِّ-37الصافات87ّٰٱ مث نث ىث يث    65ِّ-

79-37الصافات89ّٰٱ مك ىك يك   66ِّ-

ّٰٱ  زي  مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب  خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج 

مج جح  مح جخ مخ جس حس خس مس حص 

خص  مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ 

جفحف  خف مف حق مق جك حك خك     ِّ

60املمتحنة4

ّٰٱ مك جل حل  خل مل هل جم حم خممم جن حن خن 80-37الصافات91ّٰٱ رن زن من  نن ىن ين   67ِّ-

من       ِّ
60املمتحنة5

1-37الصافات92ّٰٱ ري زي مي ني    ِّ 68-

إبليس

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خممم ىم يم جن حن خن من ىن  

ين جه مه    ِّ

7األعراف12

7األعراف14ّٰٱٱڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ            2ِّ-37الصافات95ّٰٱ مب هب جت حت       ِّ 69-

7األعراف16ّٰٱ نب ىب يب رت زت  مت نت      3ِّ-37الصافات96ّٰٱ مت هت مث حج    ِّ 70-

ّٰٱ يت رث زث مث نث ىث يث  ىف يف ىق 4-37الصافات99ّٰٱ مض حط مظ جع مع جغ   ِّ 71-

يقاك لك مك ىك يك         ِّٱٱٱٱٱٱ  
7األعراف17

ّٰٱ يم جن حن  خن من ىن ين جه مه ىه 5-37الصافات100ّٰٱ جف حف خف مف حق   ِّ 72-

15احلجر33يه  ِّ 
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12يوسف95ّٰٱ لك مك جل حل خل مل                                 2ِّ-15احلجر36ّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ                         6ِّ-

ّٰٱ ىت يت رث  زث مث نث ىث يث 7-

ىف يف    ِّ 
1-15احلجر39

 أتباع إبراهيم

ّٰٱ  زي  مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب  خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج 

مج جح  مح جخ مخ جس حس خس مس حص 

خص  مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ 

جفحف  خف مف حق مق جك حك خك    ِّ

60املمتحنة4

ّٰٱ مك جل حل  خل مل هل جم حم خممم جن حن خن 2-15احلجر40ّٰٱ يق اك لك مك   8ِّ-

من    ِّ
60املمتحنة5

ّٰٱ يت رث زث مث نث ىث يث ىف  9-

يف ىق يق اك لك   ِّ
1-17اإلرساء61

 إخوة يوسف

ّٰٱ رث زث مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق اك 

لك مك ىك يك   ِّ 

12يوسف8

ّٰٱ ىك يك مل ىل  يل ام مم رن زن 10-

من نن ىن  ين ٰى ري   ِّ 
ّٰٱ  ىل  يل ام مم رن زن من نن ىن 2-17اإلرساء62

ين ٰى  ري زي مي   ِّ 
12يوسف9

12يوسف11ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس  مس   ِّ 3-38ص76ّٰٱ مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك     ِّ 11-

12يوسف12ّٰٱ خص مص جض حض خض مض حط  مظ   4ِّ-38ص79ّٰٱ حن خن من هن جه مه   ِّ 12-

ّٰٱ جل حل  خل مل هل جم حم خم 5-38ص82ّٰٱ هت مث  هث مس   ِّ 13-

مم    ِّ
12يوسف14

6-38ص83ّٰٱ مش هش لك مك    ِّ 14-
ّٰٱٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ 

ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ 
ڃ چ چ           ِّ 

12يوسف17

-1

 أبناء يعقوب

ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ  جس حس خس مس 

حص خص مص جضحض خض  مض حط مظ جع 

مع جغ مغ  جف حف خف مف 

حق ِّٱ 

12يوسف61ّٰٱ خص مص جض حض  خض مض                           7ِّ-2البقرة133
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ّٰٱ مك جل حل خل مل هل جم حم خم  8-

مم جن حن خن من هن جه    ِّ
1-12يوسف63

األرض

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض  خض مض حط 

مظ جع مع جغ مغ جف حف   ِّ

41فصلت11

-9
ّٰٱ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 
ڃ ڃ  چ چ چ       نثڇ ڇ ڇ ڇ            ِّٱٱ

1-12يوسف65

 إسمعيل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  

يمجن حن خن من ىن   ِّ

2البقرة127

2-12يوسف71ّٰٱ جه مه  ىه يه جي   ِّ 10-
ّٰٱ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ           ِّ

2البقرة128

ّٰٱ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نب 11-

ىب يب   ِّ
3-12يوسف73

ّٰٱ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب 

مب نب ىب  يبرت زت مت 

نت ىت    ِّ

2البقرة129

ّٰٱ مث نث  ىث يث ىف يف ىق يقاك لك 12-

مك ىك   ِّ 
4-12يوسف75

ّٰٱ مك جل حل خل مل  هل جم حم خم مم جن 

حن خن من هنجه مه  ٰه جي حي خيمي 

هي مئ هئ مب هب مت   ِّ

37الصافات102

-13
ّٰٱ جخ مخ جس حس  خس مس حص خص مص جضحض 

خض مض حط مظ  جع مع جغمغ جف حف خف 

مفحق مق جك حك  خك    ِّ 

1-12يوسف77
األشقياء

ّٰٱ جس حس خس مس حص خص مص جض حض خض   ِّ
69احلاقة25

ّٰٱ مك جل حل خل مل هل جم حم  خم 14-

مم جنحن خن من هن جه    ِّ 
69احلاقة26ّٰٱ حط مظ جع مع    2ِّ-12يوسف78

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف مف  حق 15-

مق جك حك   ِّ
69احلاقة27ّٰٱ مغ جف حف      3ِّ-12يوسف85

-16
ّٰٱ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ     

ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃڃ  ڃ چ چ چ ِّ 

69احلاقة28ّٰٱ مف حق  مق جك   4ِّ-12يوسف88

-17
ّٰٱ نث ىث  يث ىفيف ىق يق اك لك مكىك يك 

مل ىل  يلام مم رن زن من نن ىن ين ٰى 

ري  زي    ِّ 

69احلاقة29ّٰٱ لك مك جل   5ِّ-12يوسف90

ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ خئ  مئ هئ 18-

جب  ِّ
1-12يوسف91

أصحاب األعراف

ّٰٱ زب مبنب ىب يب  رت زت مت 

نتىت        يت رث زث مث نث ىثيث  ىف يف 

ىق يق   ِّ 

7األعراف46

ّٰٱ لك مك ىك يك مل  ىل يل ام مم رن زن 2-12يوسف97ّٰٱ  ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ          ڦ   ِّ 19-

من نن ىن        ِّ 
7األعراف47
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ّٰٱ ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ حئ 3-

خئ مئ  هئ جب حب   ِّ 
37الصافات61ّٰٱ زث مث نث ىث    14ِّ-7األعراف48

-1

أصحاب اجلنة

ّٰٱ خص مص جض حض خض مض  حط مظ جع معجغ 

مغ جف حف خف مف حق  مق جك حك خك لك 

مك جلحل خل مل هل جم حمخم  مم جن حن 

خن من هن جه مه     ِّ 

15-7األعراف43
ّٰٱ مظ جع مع جغ مغ جف حف 

خف  مف حق مق جك حكخك لك مك 

جل     ِّ 

39الزمر74

-2
ّٰٱ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ   ِّ 

74املدثر42ّٰٱ مئ هئ مب هب    16ِّ-7األعراف44

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض خض مض  حط مظ جع 3-

مع جغ مغجف حف خف مف حق مق  جك   ِّ 
1-7األعراف50

أصحاب جنة ضوران باليمن

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم  ىم يم   ِّ
68القلم17

68القلم24ّٰٱ يئ رب زب مب نب ىب    ِّ 2-37الصافات51ّٰٱ مي هي مئ هئ مب هب مت     4ِّ-

68القلم26ّٰٱ  يت  رث زث مث نث    ِّ 3-37الصافات52ّٰٱ خل مل ىل يل    ِّ 5-

68القلم27ّٰٱ يث ىف يف    ِّ 4-37الصافات53ّٰٱ حم خم مم ىم يم جن  حن    ِّ 6-

68القلم28ّٰٱ يق اك لك مك  ىك يك مل   ِّ 5-37الصافات54ّٰٱ من ىن ين جه    7ِّ-

68القلم29ّٰٱ يل ام مم رن زن من    6ِّ-37الصافات55ّٰٱ ىه يه جي حي  خي   ِّ 8-

68القلم31ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ    ِّ 7-37الصافات56ّٰٱ ىي يي ٰذ ٰر ٰى   9ِّ-

68القلم32ّٰٱ  مئ  هئ جب حب خب مب هب جت حت خت    ِّ 8-37الصافات57ّٰٱٱڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ           ِّ   10-

1-37الصافات58ّٰٱ مئ نئ ىئ   ِّ 11-
أصحاب الشمل

ّٰٱ حك خك لك مك جل حل  خل مل هل    ِّ
56الواقعة47

56الواقعة48ّٰٱ حم خم    2ِّ-37الصافات59ّٰٱ رب زب  مب نب ىب يب   ِّ 12-

1-37الصافات60ّٰٱ زت مت نت ىت يت    13ِّ-

أصحاب القرية )أنطاكية(.

ّٰٱ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ            ِّ 

36يس15
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-1

أصحاب الكهف

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يل 

ام  مم رن زن من نن   ِّ

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حقمق جك حك 5-18الكهف10

خك    ِّ
38ص59

ّٰٱ  حس  خس مس حص خص مص جض حض خض 2-

مض  حط مظ جع مع جغمغ جف حف خف مف    ِّ
ّٰٱ مك جل حل خل مل هلجم حم خم ممجن حن 6-18الكهف14

خن     ِّ 
38ص60

-3
ّٰٱ  مق  جك حك خك لك مكجل حل خل 

مل  هل جمحم خم مم جن حن خن من 

هن     ِّ

38ص61ّٰٱ هن جه مه ٰه جي حي خي مي هي مئ هئ     7ِّ-18الكهف15

-4

ّٰٱ يي جئ  حئ خئمئ هئ جب حب 

خب مبهب جت حت  خت مت هت مثحج مج جح 

مح جخ مخ جس  حس خس مس حص 

خص مص جض حض  خض مض حط مظ 

جع مع جغ  مغ جف    ِّ 

38ص62ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم    8ِّ-18الكهف19

ّٰٱ خف مف حق مق جك  حك 5-

خك لك مك جل حل خل مل     ِّ 
38ص63ّٰٱ  حن  خن من ىن ين جه   ِّ 9-18الكهف20

-1

أصحاب النار

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   
ڀ ڀٺ ٺ          ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   
ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ    چ            ِّ

ّٰٱ حل خل مل هل  جم حم خم مم جن حن خن 10-7األعراف38

من هن جه     ِّ 
39الزمر56

ّٰٱ نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت  2-

رث زث مث نث ىث   ِّ 
39الزمر57ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم     11ِّ-7األعراف39

-3

ّٰٱ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 
ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ 

ڦ  ِّ 

ّٰٱ جن حن خن من ىن ين جه مه ىه يه  جي 12-7األعراف44

حي    ِّ 
39الزمر58

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض خض مض  حط مظ 4-

جع مع جغ مغجف حف خف مف حق مق  جك   ِّ 
13-7األعراف50

ّٰٱ نت ىت يت رث زث مثنث ىث يث ىف  

يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل  

ىل يل ام مم رن زن من  

ننىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي     ِّ

39الزمر71
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ّٰٱ جف حف خف مف حق  مق جك حك 14-

خك لك مك جل حل     ِّ 
1-40غافر49

األمة التي سكتت ول تنه عن املنكر من بني إرسائيل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن 

حن  خنمن ىن ين جه مه ىه يه    ِّ 

7األعراف164

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم  ىميم 15-

جن حنخن من ىن ين جه مه ىه     ِّ
1-40غافر50

األمة التي هنت عن املنكر واعتزلتهم من بني ارسائيل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن 

حن  خنمن ىن ين جه مه ىه يه   ِّ

7األعراف164

-16
ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم 

يم  جن حن خنمن ىن ين جه مه ىه 

يه     ِّ 

1-41فصلت21

 أم موسى

ّٰٱ  حب  خب مبهب جت حت خت مت هت مث 

حج   ِّ

28القصص11

1-43الزخرف77ّٰٱ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ       ڦ           ِّ 17-

 األنبياء

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي  

ني ىي يي جئ حئ خئ مئ 

هئ  جب حبخب مب هب جت حت 

خت متهت  مث حجمج جح مح جخ مخ جس 

حس    ِّ 

3آل عمران81

-1

 أصحاب النبي

ّٰٱ  خص مص جض  حضخض مض حط مظ جع 

مع جغ مغ  جف حف خفمف حق 

مق جكحك خك لك مك جل حل خل مل هل 

جم حم     ِّ

1-2البقرة219

اإلنس

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ  جس حس 

خس مس حص خص مص  جض 

حضخض مض حط مظ جعمع جغ مغ جف  

حف خف مف حق مق جك   ِّ

6األنعام130

-1

األعراب

ّٰٱ ىف يف ىق يقاك لك مك ىك يك  مل ىل 

يل ام مم رن زنمن نن ىن ين  ٰى ري 

زي مي ني ىييي جئ حئ خئ مئ    ِّ 

1-49احلجرات14

اإلنسان

ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب  خب مب 

هب جت حتخت مت هت مث     ِّ 

11هود10

-1
 إلياس

ّٰٱ مص جض حض خض مض   ِّ
19مريم66ّٰٱ ىن ين جه مه ىه يه  جي حي    2ِّ-137الصافات124

ّٰٱ  يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب 3-137الصافات125ّٰٱ مظ جع مع جغ  مغ    2ِّ-

مب هب     ِّ 
89الفجر15

89الفجر16ّٰٱ حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ     4ِّ-137الصافات126ّٰٱ حف خف مف حق مق    ِّ 3-
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1-89الفجر24ّٰٱ حن خن من ىن    5ِّ-

 أيوب

ّٰٱ ىن ين جه  مه ىه يه جي حي خي 

مي ىي    ِّ 

21األنبياء83

-1

أهل الكتاب

ّٰٱ حن خن من ىن ين جه  مه ىه 

يه جي حي خي مي ىي يي  ٰذ 

ٰر   ِّ

ّٰٱ هل جم حم خم مم جن حن خن من  هن 2-3آل عمران72

جه   ِّ
38ص41

-2

ّٰٱ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ      ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  
ڇ  ڇ ڍڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژڑ ڑ ک  ک        ِّ 

1-3آل عمران73

____________باب الباء
)  بعرايم )مؤذن يوسف

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جن حن خن من ىن   ِّ

12يوسف 70

-3

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى ري زي  مي ني 

ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب 

هب جتحت خت مت هت مث حج مج جح  

مح جخ مخ جس حس خس مس     ِّ 

2-3آل عمران75
ّٰٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  

ڦ ڦ ڄ            ِّ
12يوسف72

-4

حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ّٰٱ 

خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  

خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن   من 

ٰى   ِّ ٰر  ٰذ   يي  ىي  مي 

12يوسف74ّٰٱ زت مت نت ىت يت رث   ِّ 3-3آل عمران78

ّٰٱ مك ىك يك مل  ىل يل ام مم رن زن مننن 5-

ىن ين ٰى ري زي     ِّ
1-5املائدة61

بلقيس )ملكة سبأ(

ّٰٱ ين ٰى  ري زي مي ني ىي يي   ِّ 
27النمل29

-6

يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  ّٰٱ 

يب  ىب نب   مب  زب  رب 

زث   رث  يت  ىت  نت مت  زت  رت 

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف يث  ىث  نث  مث 

ام   ِّ  يل  ىل  مل  يك  ىك   مك 

27النمل30ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب  حب خب مب    ِّ 2-18الكهف22

-1

أولياء اجلن من اإلنس

ّٰٱ مث نث ىث  يث ىف يف ىق 

يق اكلك مك ىك  يك مل ىل يل 

ام مم رن زن من  نن ىنين ٰى ري 

زي مي ني ىي يي جئ حئخئ مئ  هئ جب 

حب    ِّ

27النمل31ّٰٱ جت حت خت مت هت     ِّ 3-6األنعام128
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ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس مس حص  4-

خص    ِّ 
ّٰٱ نت ىت يت رث  زث مث نث ىث يث ىف 2-27النمل32

يفىق يق اك لك  مك   ِّ
7األعراف173

ّٰٱ مف حق مق جك حك خك  لك مك جل 5-

حل خلمل هل جم     ِّ 
1-27النمل34

بني ارسائيل

ّٰٱ مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت خت  

مت هت مث حج   ِّ 

2البقرة55

ّٰٱ خم مم جن حن خن من هن 6-

جه     ِّ
2-27النمل35

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني 

ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب 

خب  مب هبجت حت خت مت هت 

مث  حج مج جحمح جخ مخ جس حس خس مسحص  

خص مص جض حض خض مض حط  

مظجع مع جغ مغ جف حف خف مف  

حق مق جكحك خك لك مك جل حل     ِّ

2البقرة61

ّٰٱ حض خض مض  حط مظجع مع جغ مغجف حف خف مف 7-

حق مق جك     ِّ
3-27النمل42

ّٰٱ ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ حئ 

خئمئ هئ جب  حبخب مب هب جت حت خت مت 

هت    ِّ

2البقرة67

-8
ّٰٱ خن من هن جهمه ٰه جي حي خي مي هي  

مئهئ مب هب مت هت مث هثمس هس مش هش  لك 

مك مل من هن مي هي َّـ     ِّ

4-27النمل44
ّٰٱ  حج  مج جح مح جخ مخ جس حسخس مس حص خص مص 

جض حض خض  مض حط مظ جع معجغ مغ جف 

حف    ِّ 

2البقرة68

-1

 بنت شعيب

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك 

يك مل  ىل يل ام ممرن زن من 

نن ىن ين ٰى  ري زيمي ني ىي يي 

جئ    ِّ 

ّٰٱ مف حق مق جك حك خك لك مكجل حل خل مل  هل 5-28القصص25

جم حم خم مم جن حن    ِّ 
2البقرة69

ّٰٱ خئ مئ  هئ جبحب خب مب هب جت 2-

حت خت     ِّ 
6-28القصص26

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن  

من ىن ين جه                  ِّٱٱٱٱٱٱٱ
2البقرة 70

-1

 بنتا شعيب

ّٰٱ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ ڦ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ 

چ           ِّ 

7-28القصص23
ّٰٱ ٿ ٿ    ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چ چ             ِّ 

2البقرة71

-1

 بني آدم

ّٰٱ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  
ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ  

نث ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ           ِّ

8-7األعراف172
ّٰٱ خك لك مك جل حل خل  مل هل جم 

حم خم مم جن حن خن  من هن 

جه مه ٰه جيحي خي مي     ِّ 

2البقرة76
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-9

ّٰٱٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  

ڃ ڃ ڃ چ      چ چ چ ڇ 
ڇ               ِّ

15-2البقرة79

ّٰٱ  ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك 

يك ملىل  يل ام مم رن زن 

من نن ىن ين  ٰى ري زي مي 

ني ىييي جئ حئ خئ مئ  هئ جب 

حب خب مب هبجت حت  خت مت هت 

مثحج مج جح مح     ِّ 

2البقرة247

-10
ّٰٱ زت مت نت ىت يت رث زثمث نث  

ىث يث ىف يف ىق يق اك لكمك ىك 

يك  مل ىل يل ام مم   ِّ 

16-2البقرة80

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ     پ 
پ   پ      ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ 
ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ 
چ چ چچ ڇ ڇ   ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ 

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک             ِّ 

2البقرة249

ّٰٱ  حض  خض مضحط مظ جع مع جغ مغ جف 11-

حف     ِّ 
ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خس  مس حص خص 17-2البقرة88

مص جض حض خض مض حط  مظ جع   ِّ 
5املائدة22

-12

ّٰٱ يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك  مل 

ىل يل ام مم رن زن من  نن 

ىنين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ  

خئ    ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 18-2البقرة91

جن  حن خن من ىن ين    ِّ 
5املائدة24

-13

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس 

حس  خس مس حص خصمص جض حض 

خض  مض حط مظ جع معجغ 

مغ  جف حف خف مف حق مق 

جك    ِّ 

19-2البقرة93

ّٰٱ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ 

ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  
چ چ چ ڇڇ ڇ 
ڇ  ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ  ژڑ ڑ ک ک 
کک گ گ   گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ       ڱ ں ں ڻ 
ڻ  ڻ ڻ   ۀ ۀ   ہ  ہ                ِّ 

5املائدة110

-14

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ 
ڀ  ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ  چ چ نثڇ ڇ 
ڇ     ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎڎ 

ڈ ڈ ژٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ِّ

20-2البقرة246
ّٰٱ جخ مخ  جس حس خس مس حص خص مص جضحض خض 

مض حط  مظ جع مع جغ مغ جف  

حف خف مف   ِّ

7األعراف129
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-21
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جنحن خن من ىن ين جه مه 

ىه يهجي  حي خي مي ىي    ِّ

1-7األعراف138

____________باب الثاء
)  ثمود ) قوم صالح

ّٰٱ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ 

چ چ چچ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ   ڍ             ِّ 

7األعراف75

ّٰٱ جض حض  خض مض حط مظ جع مع جغ مغ 22-

جف حف  خف مف حق مق جك حك     ِّ
ّٰٱ يت رث زث مث نث  ىث يث 2-7األعراف149

ىف   ِّ 
7األعراف76

-23

ّٰٱ هئ جب حب خب  مب هب جت 

حت خت مت هت مث حج  مج جح 

مح جخ مخجس حس خس مس حص خص  مص جض 

حض خض مض حط مظ جع مع جغمغ جف حف  خف 

مف حقمق جك حك   ِّ 

ّٰٱ ىق يق اك لك  مك ىك يك مل 3-7األعراف169

ىل يل ام مم رن زن  من    ِّ 
7األعراف77

ّٰٱ مي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ 24-

جب    ِّ 
ّٰٱ جي حي خي مي هي مئ هئ مبهب مت هت  مث هث 4-10يونس85

مس هس مش هش لك مك مل من هن    ِّ 
11هود62

5-10يونس86ّٰٱ  خب  مب هب جت حت   25ِّ-

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق اك 

لك مك ىك يك  مل ىل يل اممم 

رن زن من نن ىن  ين 

ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ  حئ خئ 

مئ هئ جب حب    ِّ 

14إبراهيم9

ّٰٱ لك مك جل حل خل مل هل  جم حم 26-

خم مم جن حن خن من     ِّ 
6-20طه87

ّٰٱ  هب  جت حت خت مت هت مث حجمج 

جح  مح جخ مخ جس حس خس مس  

حصخص مص جض حض خض مض حط مظ جع مع  

جغ مغ جف حف خف مف حق                           ِّ

14إبراهيم10

26الشعراء153ّٰٱ هت مث حج مج جح   ِّ 7-20طه91ّٰٱ نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت   27ِّ-

ّٰٱ جخ مخ  جس حس خس مس حص خص مص جض 8-26الشعراء61ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم    28ِّ-

حض    ِّ
26الشعراء154

-29

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ  ڀ  ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ      ِّ

9-40غافر34
ّٰٱ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ڃ 

ڃ  چ چ         ِّ 
27النمل47

-1

____________باب التاء
) تابع سليمن )عفريت سليمن

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زثمث 

نث  ىث يث ىف       ِّٱٱٱ

54القمر24ّٰٱ حف خف  مف حق مق جك حك خك لك مك    10ِّ-27النمل 39
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ّٰٱ مث نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك لك 5-54القمر25ّٰٱ حل خل مل  هل جم حم خم مم جن    11ِّ-

مك ىك يك ملىل يل  ام مم رن    ِّ
46األحقاف32

-1

____________باب اجليم
 جربيل

ّٰٱ زي مي  ني ىي يي جئ حئ خئ 

مئ هئ جب حب خب  مب    ِّ 

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن 6-19مريم9

حن  خن    ِّ
72اجلن1

72اجلن2ّٰٱ ىن ين جه مه ىهيه جي حي خي مي     ِّ 7-19مريم19ّٰٱ ىك يك مل ىل  يل ام مم رن زن    ِّ 2-

ّٰٱ خئ مئ  هئ جب حب خب مبهب جت حت 3-

خت مت  هتمث حج مج جح    ِّ 
72اجلن3ّٰٱ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ                   ِّ 8-19مريم21

72اجلن4ّٰٱ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب    9ِّ-19مريم24ّٰٱ خف مف حق مق جك حك خك لك مك جل     4ِّ-

72اجلن5ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت  مت نت ىت يت    ِّ 10-19مريم25ّٰٱ خل مل هل جم حم خم مم جن      ِّ 5-

ّٰٱ خل مل ىل يلجم حم خم مم ىم يم جن  6-

حن خن من ىن ين جه مه ىه    ِّ
ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف  ىق يق اك 11-19مريم26

لك    ِّ 
72اجلن6 

-1

اجللود

ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم 

يم  جن حن خنمن ىن ين جه مه ىه 

يه     ِّ 

72اجلن7ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام مم  رن زن    ِّ 12-41فصلت21

-1

اجلن

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ  جس حس 

خس مس حص خص مص  جض 

حضخض مض حط مظ جعمع جغ مغ جف  

حف خف مف حق مق جك   ِّ

ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري زي  مي 13-6األنعام130

ني   ِّ 
72اجلن8

-2
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جن حنخن من ىن ين جه مه 

ىه     ِّ 

ّٰٱ يي جئ حئ خئ مئ هئجب حب  خب مب هب 14-46األحقاف29

جت حت خت    ِّ 
72اجلن9

-3
ّٰٱ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ 
ڃ ڃ                ِّ 

ّٰٱ هت مث حج مج جح  مح جخ مخ جس حس خس مس 15-46األحقاف30

حص    ِّ
72اجلن10

ّٰٱ يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت  4-

مت نت ىت يت رث    ِّ 
72اجلن11ّٰٱ مص جض حض  خض مض حطمظ جع مع جغ    16ِّ-46األحقاف31
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ّٰٱ جف حف خف مف حق  مق جك حك خك لك 17-

مك    ِّ
36يس26ّٰٱ مق جك حكخك لك مك جل  حل   7ِّ-72اجلن12

ّٰٱ حل خل مل هل  جم حمخم مم جن حن خن 18-

من هن جه مه     ِّ 
36يس27ّٰٱ مل هل جم حم خم مم جن     8ِّ-72اجلن13

ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم  19-

يم جن    ِّ
1-72اجلن14

 حفصة بنت عمر بن اخلطاب

ّٰٱٱڦ ڦ        ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ   
چ چ چ چ ڇ ڇ       ڇ ڇڍ  ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ   ک              ِّ   

66التحريم3

1-72اجلن15ّٰٱ خن من ىن ين جه     20ِّ-

حنة بنت فاقوذ ) امرأة عمران (

ّٰٱ ري زي مي ني ىي يي جئ حئ  خئ مئ هئ 

جب حب خبمب هب جت حت خت    ِّ 

3آل عمران 35

-1
جهنم

ّٰٱ خك لك مك جل حل خل مل هل جم    ِّ
2-50ق30

ّٰٱ  هت  مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس 

خس  مس حص خصمص جض حض خض مض 

حط مظ  جع مع جغ مغ    ِّ 

3آل عمران36

-1

____________باب احلاء
حبيب النجار بن مري ) صاحب يس (

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى  ري زي مي ني 

ىي    ِّ

1-36يس20

حواء

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 

جن  حن    ِّ

7األعراف23

1-36يس21ّٰٱ جئ حئ  خئ مئ هئ جب حب   ِّ 2-

احلواريون

ّٰٱ  جع مع جغ مغ  جف حف خف مف 

حق مقجك حك خك لك  مك جل حل خل 

مل هل جم     ِّ 

3آل عمران52

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 2-36يس22ّٰٱ مب هب جت حت خت  مت هت مث   ِّ 3-

مم  ىم   ِّ
3آل عمران53

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ  جس حس خس مس حص 4-

خص مص جض حض  خض   ِّ
ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب  هب جت 3-36يس23

حت خت مت هت    ِّ 
5املائدة111

4-36يس24ّٰٱ حط مظ جع مع جغ    5ِّ-
ّٰٱ حج مج  جح مح جخ مخ جس حس خس 

مس  حص خص مص جض حضخض مض حط مظ جع مع  

جغ   ِّ 

5املائدة112

ّٰٱ جف حف خف مف حق مق جك  حك خك لك 5-36يس25ّٰٱ جف حف  خف مف   6ِّ-

مك جل حل خل مل     ِّ
5املائدة113
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-1

____________باب اخلاء
خزنة اجلنة

ّٰٱ خت مت هت مث حج  مج جحمح جخ مخ 

جس حس خس مس حص  خص مص 

جض حض خض مض    ِّ

ّٰٱ يت رث زث مث  نثىث يث ىف يف ىق يق 6-39الزمر73

اك لك   ِّ 
18الكهف78

-1

خزنة جهنم

ّٰٱ نت ىت يت رث زث مثنث ىث يث ىف  

يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

مل  ىل يل ام مم رن زن 

من  ننىن ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي     ِّ

ّٰٱ  ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 7-39الزمر71

زن من  نن ىن ين ٰى ري زي مي    ِّ 
18الكهف79

ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب حبخب مب هب  2-

جت   ِّ 
ّٰٱ ىي يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب 8-39الزمر72

حب خب     ِّ
18الكهف80

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم  ىميم 3-

جن حنخن من ىن ين جه مه ىه     ِّ 
18الكهف81ّٰٱ هب جت حت خت مت هت مث حج مج   9ِّ-40غافر50

ّٰٱ حئ خئ  مئ هئجب حب خب مب هب جت حت خت 4-

مت هت     ِّ
10-67امللك8 

ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خس مس حص  

خص مص جض حض خض مض حط مظ جع مع  

جغ مغ جف حف خف مفحق مق 

جك  حك خكلك مك جل حل خل مل هل جم  ِّ

18الكهف82

-1
 اخلرض

ّٰٱ مف حق مق جك  حك خك لك مك    ِّ 
1-18الكهف67

____________باب الدال
 داود

ّٰٱ من ىن ين جه مهىه  يه جي حي خي 

مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى               ِّ

27النمل15

1-18الكهف68ّٰٱ ين ٰى ري زي مي ني ىي يي    ِّ 2-

____________باب الذال
ذو القرنني

ّٰٱ يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت  نت 

ىت يت            ِّ 

18الكهف87

ّٰٱ  خت  مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس 3-

حس   ِّ
ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف  ىقيق اك لك 2-18الكهف70

مك ىك يك   ِّ 
18الكهف88

ّٰٱ مك جل حل خل مل هل جم حم خم مم  جن 3-18الكهف72ّٰٱ مف حق مق جك  حك خك لك مك    ِّ 4-

حن    ِّ 
18الكهف95

ّٰٱ من هن جهمه ٰه جي حي خي مي  هي مئهئ مب هب 4-18الكهف75ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم    ِّ 5-

مت هت مث هث مس هس مش     ِّ 
18الكهف96
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ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم جن حنخن من ىن 5-

ين  جه   ِّ
36يس17ّٰٱ نب ىب يب رت زت     3ِّ-18الكهف98

-1

____________باب الراء
الراسخون يف العلم

ّٰٱ  يل  ام مم رن زن من نن ىن 

ين ٰى ري  زي ميني ىي يي جئ حئ خئ 

مئ هئ جب  حب خب مب هب جتحت خت مت 

هت مث حجمج  جح مح جخ مخ جس حس خس 

مس حص خصمص جض حض  خض مض حط    ِّ

ّٰٱ لك مك ىك يك ملىل يل  ام مم 4-3آل عمران7

رن    ِّ 
36يس19

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف مف  حق مق جك حكخك 2-

لك مك جل    ِّ 
1-3آل عمران8

الرهبان

ّٰٱ خت مت هت مث حج مج جح مح 

جخ مخ جس حس خس مس حصخص مص جض 

حض خض مض حط   ِّ 

5املائدة83

ّٰٱ خل مل هل  جم حم خم مم جنحن خن من هن جه 3-

مه    ِّ
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم جن حن 2-3آل عمران9

خن من ىن ين  ِّ 
5املائدة84

-1

الربيون

ّٰٱ جض حض خض  مض حط مظ جع مع جغ مغ جف حف 

خف مف  حق مق جك حك خك    ِّ

1-3آل عمران147

رهط ثمود التسعة

ّٰٱ  مث  نث ىث يث ىف يف ىق يق 

اك لك  مك ىك يك مل  ِّ

27النمل49

-1

 الرسل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن حن  خنمن 

ىن ين جه مه   ِّ

1-5املائدة109

)  روبيل ) كبري إخوة يوسف

ّٰٱ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃڃ ڃ ڃ    چ  چ چ نث ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ             ِّ

12يوسف80

-1

رسل أصحاب القرية ) أنطاكية ( صادق 
وصدوق وشلوم

ّٰٱ يم جن حن خن من ىن ين جه مه  

ىه يه    ِّ 

2-36يس14
ّٰٱ مث نث ىث يث ىف يف ىق 

يق  اك لك مك ىك يك مل ىل يل 

ام     ِّ

12يوسف81

ّٰٱ رن زن من نن ىن ين ٰى ري زيمي  3-36يس16ّٰٱ مئ نئ ىئ يئ  رب زب    2ِّ-

ني ىي  ِّ
12يوسف82



156

رقمهاالسورةرقمهااآليةمرقمهاالسورةرقمهااآليةم

-1

____________باب الزاي
 زكريا

ّٰٱ حف خف مف  حق مق جك حك 

خك لكمك جل حل خل  مل هل جم 

حم خممم جن حن خن من هنجه  مه ٰه جي حي خيمي هي 

مئ هئ مب هب مت هت    ِّ

1-3آل عمران37

____________باب السني
)  سارة  )زوجة إبراهيم

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن  

حن خن   ِّ

11هود72

ّٰٱ خل مل ىل يلجم حم خم مم ىم يم جن حن  2-

خنمن ىن ين جه  ِّ
ّٰٱ حن خن من هن جه مه ٰه جي 2-3آل عمران38

حي    ِّ
51الذاريات29

ّٰٱ ىئ يئ  رب زب مب نب ىب يب رت زت 3-

متنت ىت  يت رث زث مث نث  ِّ
1-3آل عمران40

السامري )ومن معه(

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  

يم جن حن   ِّ

20طه88

-4
ّٰٱ يث ىف يف ىق يقاك  لك مك ىك يك مل 

ىل يل ام ممرن زن  من نن ىن ين 

ٰى   ِّ

ّٰٱ خب مب  هب جت حت خت مت هت مث 2-3آل عمران41

حج مج  جح مح جخ مخ جس   ِّ
20طه96

ّٰٱ ىن ين جه مه ىه  يه جي حي خي 5-

مي ىي يي ٰذ  ٰر   ِّ
1-19مريم4

سحرة فرعون

ّٰٱ ين ٰى ري زي مي  ني ىي يي جئ حئ 

خئ  ِّ

7األعراف113

-6
ّٰٱٱڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ            ِّ

ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج  مج جح 2-19مريم5

مح   ِّ
7األعراف115

7األعراف121ّٰٱ خل مل ىل يل   3ِّ-19مريم6ّٰٱ مب نب  ىب يب رتزت مت نت ىت   7ِّ-

ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام مم رن  زن من 8-

نن ىن ين ٰى   ِّ
7األعراف122ّٰٱ حم خم مم          4ِّ-19مريم 8

ّٰٱ جت حت خت مت هتمث حج مج جح  مح 9-

جخ مخ جس حس  ِّ
7األعراف125ّٰٱ يئ رب زب مب نب   5ِّ-19مريم10

ّٰٱ مس حص خص  مص جض حض خض مض حط 10-

مظ جع    ِّ
ّٰٱ يب رت زت مت نت ىت  يت رث زث مثنث ىث 6-19مريم11

يث ىف يف ىق يق    ِّ
7األعراف126

ّٰٱ  هب  جت حت خت مت هت مث حج مج 11-

جح مح      ِّ
ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حق  مق جك 7-21األنبياء89

حك خك لك مك   ِّ
20طه63
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ّٰٱ  حل  خل مل هل جمحم خم مم جن حن 8-
خن   ِّ

1-20طه64

السعداء يوم القيامة

ّٰٱ ام مم رن  زن من نن ىن ين 
ٰى   ِّ

69احلاقة19

69احلاقة20ّٰٱ زي مي ني ىي  يي   2ِّ-20طه65ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن  9ِّ-

1-20طه70ّٰٱ يث ىف يف  ىق يق اك لك مك  10ِّ-

 سليمن

ّٰٱ من ىن ين جه مهىه  يه جي حي 
خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى   ِّ

27النمل15

-11
ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج  مج جح 
محجخ مخ جس حس خسمس حص خص مص  جض 

حض  ِّ

2-20طه72
ّٰٱٱڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ      ڃ چ چ            چنث ڇ  ڇ ڇ ڇ 
ڍ    ِّ

27النمل16

ّٰٱ مض حط مظ جع مع جغ مغ جف  حف 12-
خف مفحق مق جك حك   ِّ

3-20طه73

ّٰٱ زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ 
مئ  هئ جب حب خب مب هب جت 

حت خت  مت هت مث حج مج 

جح    ِّ

27النمل19

ّٰٱ لك مك جل حل خل  مل هل جم حم خم مم 13-
جن حن  ِّ

ّٰٱ جخ مخ جس حس خس مس حص خص مص 4-20طه74
جض حض  خض   ِّ

27النمل20

ّٰٱ من هن جه مه  ٰه جي حي خي 14-
مي هي  ِّ

ّٰٱ حط مظ جع مع جغ  مغ جف 5-20طه75
حف خف   ِّ

27النمل21

ّٰٱ هئ مب  هب مت هت مث هث مسهس 15-
مش هش لك مك    ِّ

27النمل27ّٰٱ يث ىف  يف ىق يق اك لك  6ِّ-20طه76

ّٰٱ ىم يم جن  حن خن من ىن ين جه مه 16-
ىه يه   ِّ

ّٰٱ ىك يك مل  ىل يل ام مم رن زن 7-26الشعراء41
من نن   ِّ

27النمل28

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 8-26الشعراء47ّٰٱ ىف يف ىق يق   17ِّ-
يم جن  حنخن من ىن ين جه   ِّ

27النمل36

9-26الشعراء48ّٰٱ لك مك ىك   18ِّ-
ّٰٱٱٿ ٿ ٿ     ٿ      ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ 

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ           ِّ
27النمل37

10-26الشعراء50ّٰٱ حب خب مبهب جت  حت خت مت   19ِّ-
ّٰٱٱڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ   ِّ
27النمل38

ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس  خس 20-
مس   ِّ

11-26الشعراء51

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل  ىل يل 
ام مم رن زنمن نن ىن ين ٰى ري زي  

مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ هئ جب حب 

خب  مبهب جت حت خت مت هت مث   ِّ

27النمل40
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ّٰٱ مج جح مح جخ  مخ جس حس خس مس 12-
حص خص مص   ِّ

1-27النمل 41

____________باب الشني
 شاهد يوسف

ّٰٱ من نن ىن ين ٰىري زي مي ني  
ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب خب  مب  ِّ 

12يوسف26

ّٰٱ حض خض مض  حط مظجع مع جغ مغجف حف 13-
خف مف حق مق جك   ِّ

ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج مج  جح 2-27النمل42
مح   ِّ

12يوسف27

ّٰٱ خك لك مك جل حل خل ملهل جم حم خم مم 14-
جن    ِّ

1-27النمل43

الرشكاء )اآلهلة(

ّٰٱ هب جت حت خت مت  هت مث 
حج مج جح مح جخ مخ جسحس  

خس مس حص خص مص   ِّ

16النحل86

-15

ّٰٱ خن من هن جهمه ٰه جي حي خي 
مي هي  مئهئ مب هب مت هت مث هثمس 

هس مش هش  لك مك مل من هن مي 

هي َّـ   ِّ

1-27النمل44

 شعيب

ّٰٱ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
چ  چ چ نث ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ  ڌڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ  ژ  ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ  گگ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ       ِّ

7األعراف85

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك يك مل 16-
ىل   ِّ

2-38ص32

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى 
ري  زي مي ني ىي يي جئ 

حئ خئمئ  هئ جب حب خب 

مبهب جت  حت خت مت 

هت  ِّ

7األعراف86

3-38ص33ّٰٱ ام ممرن زن من نن ىن   17ِّ-
ّٰٱ حج مج جح  مح جخ مخ 

جس حس خس مس حص  خص مص 

جض حض خضمض حط مظ جع   ِّ

7األعراف87

ّٰٱ مئ هئ جب  حب خب مب هب جت حت خت مت 18-
هتمث حج مج جح   ِّ

4-38ص35
ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جن حن خن من ىن ين جه 
مهىه يه جي  حي خي   ِّ

7األعراف88

-1

السموات

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض  خض 
مض حط مظ جع مع جغ مغ جف 

حف   ِّ

5-41فصلت11

ّٰٱٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  
ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ      ڇ ڇ       

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ        ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک 
ک    ک ک گ گ گ گ ڳ          ِّ

7األعراف89
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-6
ّٰٱ جخ مخ جس حس خس  مس حص 
خص مص جضحض خض مض  حط مظ 

جع   ِّ
26الشعراء178ّٰٱ جغ مغ  جف حف   16ِّ-7األعراف93

-7

ّٰٱ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چچ 

چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ    ڌ                ِّ 

26الشعراء179ّٰٱ مف حق مق   17ِّ-11هود84

-8
ّٰٱ  زث  مث نث ىث يثىف يف 

ىق  يق اك لك مك ىك يك 
مل   ِّ

ّٰٱ حك خك لك  مك جلحل خل مل هل جم حم 18-11هود85
خم   ِّ

26الشعراء180

ّٰٱ يل ام مم رن زن من ننىن ين 9-
ٰى ري  زي   ِّ

26الشعراء181ّٰٱحن خن من  هن جه مه   19ِّ-11هود86

-10

ّٰٱ مح جخ مخ جس  حس خس مس حص خص 
مص جض حض خضمض حط مظ جع  مع 

جغ مغ جف حفخف مف حق مق جك  حك 
خكلك مك جل حل خلمل هل جم حم 

خم   ِّ

26الشعراء182ّٰٱ جي حي خي   20ِّ-11هود88

-11
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم ىم  يم جن حن خن من ىن ين جهمه ىه 

يه جي حي  خي   ِّ
ّٰٱ هي مئ هئ مب هب مت هت مث 21-11هود89

هث   ِّ
26الشعراء183

-12
ّٰٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ڦ 

ڄ           ِّ
26الشعراء184ّٰٱ خل مل ىل يل جم   22ِّ-11هود90

-13
ّٰٱ نث ىث يث ىف يف ىق  يق 

اك لك مكىك يك مل ىل 
يل  ام   ِّ

26الشعراء188ّٰٱٱڦ ڄ  ڄ  ڄ ڄ             ِّٱٱ23-11هود92

-14
ّٰٱ رن زن من نن ىن ينٰى  ري 
زي مي ني ىي يي جئ حئ  خئمئ 

هئ جب حب خب   ِّ
24-11هود93

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك 
ىك يك مل  ىل يل ام ممرن زن 

من نن ىن ين ٰى  ري زيمي ني 

ىي يي جئ   ِّ

28القصص25

25-26الشعراء177ّٰٱ حض خض مض حط مظ جع   15ِّ-

ّٰٱ هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس 
حس  خس مس حصخص مص جض حض خض 

مضحط  مظ جع مع جغ مغجف حف خف 

مف حق مق  جك   ِّ

28القصص27
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-26
ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ  
مئ هئ جب حب خب مب هب جت 

حت    ِّ 
5-29العنكبوت36

ّٰٱ رئ زئ مئ  نئ ىئ يئ رب زب 
مب نب ىب  يب رت زت متنت ىت 
يت رث زث  مث نث ىث يث 
ىف يف ىق يق اك لك مك  ىك 

يك ملىل يل ام مم   ِّ

8األنفال48

-1

)  شمعون ) أخو يوسف

ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ  هئ جب 
حب خب مب هب جت حت خت  

مت   ِّ

6-12يوسف10

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك 
يك مل ىل  يلام مم 

رن زن من نن ىن ين ٰى ري  
زي ميني ىي يي جئ حئخئ مئ هئ  
جب حب خب مب هب جت 
حت خت  مت هتمث حج مج جح 

مح جخ   ِّ 

14إبراهيم22

-1

شمويل بن بايل )نبي بني إرسائيل (

ّٰٱ  ىف  يف ىق يق اك لك مك ىك 
يك ملىل  يل ام مم رن 

زن من نن ىن ين  ٰى ري 

زي مي ني ىييي جئ حئ خئ مئ  

هئ جب حب خب مب هبجت حت  

خت مت هت مثحج مج جح مح  ِّ 

ّٰٱ يل ام  مم رن زن من نن 7-2البقرة247
ىن ين ٰى ري  زي مي   ِّ

20طه120

-2

ّٰٱ مخ جس حس خس مس حص خص 
مص  جض حض خض مض 

حط مظ جع  مع جغ مغ جف 

حف خف مفحق  مق جك حك خك 

لك مك جل حل   ِّ

50ق27ّٰٱ جح مح جخ مخ جس  حس خس مس حص خص   ِّ 8-2البقرة248

-1

الشيطان

ّٰٱ يي جئحئ خئ مئ  هئ جب حب 
خب   ِّ

9-4النساء118
ّٰٱ جف حف خف مف حق مق جك 
حك  خك لك مك جل حل خل مل هل 

جم   ِّ
16احلرش16

-2

ّٰٱ هب جت  حت خت 
مت هت مث  حج مج 
جحمح جخ مخ جس حس  خس مس حص 

خص مص جض حض   ِّ

1-4النساء119

____________باب الصاد
صاحب اجلنة ) الذي رضبه الل مع صاحبه مثال (

ّٰٱ خل مل هل جم  حم خم مم جن 
حن خن من هن جه   ِّ 

18الكهف34

-3
ّٰٱ  هت  مث حج مج جح مح جخ مخ 

جس حس خس  مس حص خص مص جض حض 
خض مض حط مظ جع مع  جغ مغ   ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 2-7األعراف20
يم جن  حن   ِّ

18الكهف35

ّٰٱ من ىن ين جه مه ىه يه جي  3-7األعراف21ّٰٱ حف خف مف حق مق   ِّ 4-
حي خي مي ىي   ِّ

18الكهف36
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-1

صاحب صاحب اجلنة )اللذين رضهبم الل مثال(

ّٰڤ ڤ   ڤ ڦ  ڦ    ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ             ِّ

ّٰٱ نب ىب يب رت زت  مت 6-18الكهف37
نتىت يت رث زث مث   ِّ

11هود65

7-18الكهف38ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت نت   2ِّ-

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف 

حف خف مف حق   ِّ

14إبراهيم10

ّٰٱ يت رث  زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق 3-
اكلك مك ىك يك  مل ىل يل ام   ِّ

8-18الكهف39

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ         ٿ ٿ 

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ   ِّ

14إبراهيم11

ّٰٱ رن زن من نن ىن ين  ٰى ري زي 4-
مي ني ىي يي جئ  حئ   ِّ

9-18الكهف40
ّٰٱڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ  

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ     ِّ

14إبراهيم12

26الشعراء142ّٰٱڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ           10ِّ-18الكهف41ّٰٱ مئ هئ جب حب خب مب هب جت   5ِّ-

-1

 صالح

ّٰٱ مت هت مث حجمج جح مح جخ 
مخ  جس حس خس مس حصخص مص جض 

حض خض  مضحط مظ جع مع جغ مغجف 
حف خف  مف حق مقجك حك خك لك 

مك جل حل  ِّ

26الشعراء143ّٰٱ رب زب مب نب   11ِّ-7األعراف73

-2
ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ  
هئ جب حب خب مب هب جت 

حت   ِّ

26الشعراء144ّٰٱ يب رت زت   12ِّ-7األعراف79

-3

ّٰٱ مع جغ مغ جفحف خف  مف حق مق 
جك حك خك لك مكجل حل خل مل هل  

جم حم خم مم جن حنخن من هن جه 

مه   ِّ

ّٰٱ نت ىت يت رث زثمث نث ىث  يث ىف يف 13-11هود61
ىق   ِّ

26الشعراء145

-4
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم  جن حن خن من ىن ين جه 

مهىه يه جي  حي خي   ِّ
26الشعراء146ّٰٱ اك لك مك ىك يك    14ِّ-11هود63

-5
ّٰٱٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ     ڃ  ڃ 
ڃ             ِّٱٱٱٱٱ

26الشعراء147ّٰٱ ىل يل ام   15ِّ-11هود64
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51الذاريات43ّٰٱ هئ جب حب خب مب هب جت حت   25ِّ-26الشعراء148ّٰٱ رن زن من نن   16ِّ-

91الشمس13ّٰٱ يف ىق يق اك  لك مك ىك   26ِّ-26الشعراء149ّٰٱ ين ٰى ري زي مي   17ِّ-

1-26الشعراء150ّٰٱ ىي يي جئ   18ِّ-

صاحلو قوم قارون

ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئ جب حب  خبمب 
هب جت حت خت مت هت مث 

حج  مج جح مح جخ مخ جس حس خسمس 
حص خص مص جض حض    ِّ 

28القصص76

2-26الشعراء151ّٰٱ خئ مئ هئ جب   19ِّ-
ّٰٱ مض حط مظ جع مع جغمغ جف حف  

خف مف حقمق جك حك خك لك مكجل  حل 
خل مل هل جمحم خم مم جن حن خن   ِّ

28القصص77

1-26الشعراء152ّٰٱ خب مب هب جت  حت خت   20ِّ-

.)  صواحبات يوسف ) نسوة يوسف

ّٰٱجل حل خل مل هل جم حم خم  

مم جنحن خن من هنجه مه ٰه جي حي 

خي   ِّ

28القصص76

2-26الشعراء155ّٰٱمض  حط مظ جع مع جغ مغ جف حف   21ِّ-

ّٰٱٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ    پ پ پ 
پ  ڀ     ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ       ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ    ڦ   ڦ              ِّ

12يوسف31

3-26الشعراء156ّٰٱ مف حق  مق جك حك خك لك   22ِّ-

ّٰٱ خص  مص جض حض خض مض حط مظجع مع 
جغ مغ  جف حف خف مف حقمق جك حك خك 
لك مك  جل حل خل مل هل جم 

حم خم   ِّ

12يوسف51

ّٰٱ ىن ين جه مه  ىه يه جيحي 23-
خي مي ىي يي  ٰذ  ِّ

1-27النمل46

____________باب الضاد
الضعفاء

ّٰٱ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ  ڃ چچ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ 
ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ               ِّ

14إبراهيم21

-24
ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ 

ڃڃ ڃ ڃ  چ چ          ِّ
2-27النمل47

ّٰٱ حب خب مب  هب جت حت 
خت مت هت مث  حج مج جح مح 

جخ مخ جس حس خس   ِّ

40غافر47
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-1

____________باب الطاء
طالوت

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ     پ 

پ   پ      ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٹ 

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ 

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ 
ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ 
ڑڑ ک ک ک    ِّ

4-2البقرة249

ّٰپ پ ڀ ڀ ڀ  ڀٺ ٺ ٺ 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ  

ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ 
ڄ              ِّ

17اإلرساء51

-1

____________باب الظاء
الظال

ّٰٱ يل ام مم رن زن من  نن 
ىن ين ٰى ري  ِّ

5-25الفرقان27
ّٰٱ مي ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ 
جبحب خب  مب هب جت حت خت 

مت   ِّ
25الفرقان8

6-25الفرقان28ّٰٱ مي ني ىي يي  جئ حئ   2ِّ-
ّٰٱ مم جن حن خن من هن جه مه ٰهجي حي 
خي  مي هي مئ هئ مب هب مت هت 

مث   ِّ
42الشورى44

ّٰٱ مئ هئ جب حب خب مب هبجت  حت 3-
خت مت هت   ِّ

1-25الفرقان29

____________باب العني
 عائشة بنت أيب بكر

ّٰٱٱڦ ڦ        ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ   
چ چ چ چ ڇ ڇ       ڇ ڇڍ  ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ   ک             ِّ

66التحريم3

-1

الظاملون

ّٰڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  

ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ  ڄ ڃ            ِّ 

1-14إبراهيم44

)  عاد ) قوم هود

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك  
حك خك لك مك جل  ِّ

7األعراف66

-2
ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك 
حك خك  لك مك جل حل خل مل هل 

جم   ِّ 
2-17اإلرساء47

ّٰٱ نئ ىئ يئ رب زب مب نب ىب  
يب رت زت مت نت ىت يت رث 

زث   ِّ 
7األعراف70

ّٰٱ جي حي خي مي هي مئ هئ مب 3-
هب   ِّ

3-17اإلرساء49
ّٰٱ جن حن خن من هن جه مه  
ٰه جي حي خي مي هي مئ 

هئ   ِّ
11هود53
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ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خممم ىم يم 4-
جن حن  خن من ىن ين جه  ِّ

12-11هود54
ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف 

ىق يقاك  لك مك ىك يك ملىل يل ام 
مم رن   ِّ

46األحقاف24

-5

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق 
اك لك مك ىك يك  مل ىل 

يل اممم رن زن من نن 

ىن  ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب   ِّ

1-14إبراهيم9

العاص بن وائل

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 
خم مم    ِّ

19مريم77

-6

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف حف 

خف مف حق   ِّ

1-14إبراهيم10

عباد الرمحن

ّٰٱ حت خت مت هت مث حج  مج جح 
مح جخ مخ جس    ِّ

25الفرقان63

ّٰٱ حي خي مي هي مئ هئ مب هب 7-
مت   ِّ

ّٰٱ حض خض  مض حط مظ جع معجغ 2-26الشعراء136
مغ جف حف خف   ِّ

25الفرقان65

25الفرقان66ّٰٱ حق مق جك حك   ِّ 3-26الشعراء137ّٰٱ خل مل ىل يل جم   8ِّ-

ّٰٱمي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ 4-26الشعراء138ّٰٱ خم مم ىم   ِّ 9-

هئ جب حب  خب مب   ِّ
25الفرقان74

-10
ّٰٱ ىث يث ىف يف  ىق يق اك لك 

مك ىك يك ملىل يل ام مم رن  زن من نن 
ىن ين ٰىري زي مي ني   ِّ

1-41فصلت15

عزير

ّٰٱ زن من نن  ىن ين ٰى ري زي 
مي ني ىي يي جئ حئ  خئ مئهئ 
جب حب خب مب هب جتحت خت مت 

هتمث  حج مج جح مح جخ مخجس حس خس 
مس حص خص  مص جض حض خض 
مض حطمظ جع مع  جغ مغ جف 
حفخف مف حق  مق جك حك خك 

لك مكجل حل  خل مل هل جم حم 
خم مم جن حن خن   ِّ

2البقرة259

-11
ّٰٱڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   

ڄ   ڄ    ڃ ڃ         ِّ
1-46األحقاف22

عزيز مرص

ّٰٱ  جت  حت خت مت هت مث حج 
مج جح  مح جخ مخ جس حسخس مس 
حص خص مص  جض حض خض مض 
حطمظ جع مع جغ  مغ جف حف 

خف مف حق   ِّ

12يوسف21
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ّٰٱ مخ جس حس خس مس حص خص مص  جض 2-
حضخض مض حط مظ   ِّ

19مريم30ّٰٱ نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك   8ِّ-12يوسف28

ّٰٱ مع جغ مغ  جفحف خف مفحق مق 3-
جك حك خك   ِّ

ّٰٱ مك ىك يك مل ىل يل ام  9-12يوسف29
مم رن زن من   ِّ

19مريم31

-1

العلمء

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم  ىم يم جنحن خن من ىن ين 

جه مه  ىه يه جي حي   ِّ

19مريم32ّٰٱ ىن ين ٰى ري  زي مي   10ِّ-16النحل27

-1

 عيسى

ّٰٱجع مع جغ مغ  جف حف خف 

مف حق مقجك حك خك لك  مك جل 

حل خل مل هل جم  ِّ

ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ  هئ 11-3آل عمران52
جب حب   ِّ

19مريم33

-2

ّٰٱٱٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ  ڤ ڦ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ 

ڃڃ چ   چ چ نث ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ       ِّ

12-5املائدة72
ّٰٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ 
ڃ              ِّ

43الزخرف63

-3
ّٰٱ حج مج  جح مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حص خص مص جض حضخض 

مض حط مظ جع مع  جغ   ِّ

ّٰٱ يئ رب زب مب نب ىبيب رت زت 13-5املائدة112
مت   ِّ

43الزخرف64

-4
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم جن  حن خن من ىن ين جه 

مهىه يه جي  حي خي   ِّ
14-5املائدة114

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ      
ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ           ِّ

61الصف6

-5

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت 
يت  رث زث مث نث ىثيث ىف يف ىق 
يق اك لك  مك ىك يك مل ىليل ام مم رن زن 
مننن ىن ين ٰى  ري زي مي ني ىي ييجئ حئ 

خئ مئ هئ   ِّ

515املائدة 116

ّٰٱ خل مل هل جم  حم خم مم جن حن خن 
من هن جه مه ٰه جيحي  خي مي هي 
مئ هئمب هب مت هت مث هث  مس 
هسمش هش لك مك مل من هن مي   ِّ

61الصف14

-6

ّٰٱ حب  خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج 
مججح مح  جخ مخ جس حس خسمس حص 
خص مص جض حض  خضمض حط مظ جع مع 

جغ   ِّ

1-5املائدة117

____________باب الغني
الغاوون

ّٰٱ نن ىن ين ٰى  ري زي   ِّ 

26الشعراء97

ّٰٱ جف حف خف مفحق  مق جك حك خك 7-
لك مك جل   ِّ

26الشعراء98ّٰٱ ني ىي يي جئ   2ِّ-5املائدة118
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10يونس79ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم    8ِّ-26الشعراء99ّٰٱ خئ مئ  هئ جب   3ِّ-

9-26الشعراء100ّٰٱ خب مب هب جت   4ِّ-

ّٰٱٺ ٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ 
ڃ ڃ              ِّٱ

10يونس90

10-26الشعراء101ّٰٱ خت مت هت   5ِّ-
ّٰٱ خئ مئ هئ جب  حب خبمب هب جت 

حت خت مت هت مث حج  مج جح 
مح جخ   ِّ

17اإلرساء101

20طه49ّٰٱ مه ٰه جي حي   ِّ 11-26الشعراء102ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ جس   6ِّ-

-1

____________باب الفاء
 فتى موسى

ّٰٱ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ  ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ  ڦ 

ڦ        ڄ    ِّ

20طه51ّٰٱ مس هس مش هش لك   12ِّ-18الكهف63

-1

فرعون

ّٰٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ    ڤ ڤ   ڤ ڤ       ڦ 
ڦ   ِّ

ّٰٱ ىق يق اك  لك مك ىك 13-7األعراف106
يك   ِّ

20طه57

ّٰٱ ىل يل ام  مم رن زن 14-7األعراف114ّٰٱ هئ جب حب خب مب   2ِّ-
من نن ىن ين ٰى ري زي  مي   ِّ

20طه58

-3
ّٰٱڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤڤ ڤ 
ڦ    ِّ

15-7األعراف123

ّٰٱ يك مل ىل يل ام مم  رنزن من نن ىن 
ين ٰىري زي مي  ني ىي يي 

جئ حئ خئ مئ هئ  جب حب 

خب مب  ِّ

20طه71

-4
ّٰڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ      ِّ
23املؤمنون47ّٰٱ زت مت نت ىت  يت رث زث   16ِّ-7األعراف124

-5

ّٰٱ لك مك ىك يك مل ىل يل ام 
مم  رن زن من ننىن ين ٰى 

ري زي  مي ني ىي 

يي   ِّ

ّٰٱ حل خل مل هل جم حم خم مم جن 17-7األعراف127
حن   ِّ

26الشعراء18

ّٰٱ حص خص مص جض حض خض مض حط مظ 6-
جع   ِّ

ّٰٱ من هن جه مه ٰه جي 18-10يونس76
حي   ِّ

26الشعراء19

ّٰٱ جل حل خل مل هل جم حم  خم 7-
مم جن حن خن من هن جه مه   ِّ

26الشعراء23ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ ڦ        ِّٱٱ19-10يونس78
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26الشعراء56ّٰٱ خل مل هل    32ِّ-26الشعراء25ّٰٱ ىب يب رت زت مت   20ِّ-

ّٰٱ خن من هن جه مه ٰه جي 33-26الشعراء27ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اك   21ِّ-
حي   ِّ

27النمل13

ّٰٱ  نن  ىن ين ٰى ري زي مي 22-
ني   ِّ

34-26الشعراء29
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم  جن حن خن من ىن ين 
جه  ِّ

28القصص36

35-26الشعراء31ّٰٱ جب حب خب مب هب جت  حت   23ِّ-

ّٰٱ نئ ىئ  يئ رب زب مب نب 
ىب يب رت زت  مت نت ىت يت 

رث زث مث نث ىث يث  ىف يف 
ىق يق اك لك   ِّ

28القصص38

ّٰٱ خص مص جض حض  خض مض 36-26الشعراء34ّٰٱ خص مص جض حض خض مض  حط   24ِّ-
حط   ِّ

40غافر24

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف  25-
مف   ِّ

37-26الشعراء35 
ّٰٱ جع مع جغ مغ  جف حف خف 

مف حق مق جك حك  خكلك مك 
جل حل خل مل هل   ِّ

40غافر25

38-26الشعراء39ّٰٱ هن جه مه ٰه جي   26ِّ-
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خممم 

ىم يم  جن حن خن من ىن ين جه 

مه ىه   ِّ

40غافر26

39-26الشعراء40ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم   27ِّ-

ّٰٱ  ىن  ين ٰى ري زي مي ني 
ىي يي جئ  حئ خئ مئ هئجب حب خب 

مب هب جت حت خت مت  هت مث حج 

مج   ِّ

40غافر29

ّٰٱ ىف يف  ىق يق اك لك مك ىك 40-26الشعراء42ّٰٱ حي خي  مي ىي يي ٰذ   28ِّ-
يك   ِّ

40غافر36

-29
ّٰٱ مل ىل يل ام مم رن زنمن نن  ىن ين 
ٰى ري زي ميني ىي يي  جئ 

حئ خئ مئ هئ   ِّ

41-26الشعراء49

ّٰٱ  ىل  يل ام مم رن زن من 
نن ىنين  ٰى ري زي مي 

ني ىي يي جئحئ  خئ مئ هئ جب 
حب خب   ِّ

40غافر37

ّٰٱ ين جه مه ىه يه  جي حي خي 42-26الشعراء54ّٰٱ حق مق  جك حك   ِّ 30-
مي ىي يي  ِّ

43الزخرف49

43-26الشعراء55ّٰٱ لك مك جل   31ِّ-
ّٰٱ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ رب زب 

مب نب ىب يب رت زت  متنت ىت 
يت   ِّ

43الزخرف51
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ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف ىق  يق اك 44-
لك  ِّ

21األنبياء55ّٰٱ  خص  مص جض حض خض مض حط   2ِّ-43الزخرف52

ّٰٱ يم جن حن خن من ىن ين 3-51الذاريات39ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق   45ِّ-
جه   ِّ 

21األنبياء59

21األنبياء60ّٰٱ ىه يه جي حي خي مي ىي   4ِّ-79النازعات24ّٰٱٱڃ ڃ چ چ              ِّٱٱ46-

-1

____________باب القاف
قابيل

ّٰٱ ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف  
يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

ملىل  يل ام مم رن زن من   ِّ

21األنبياء61ّٰٱ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ    5ِّ-5املائدة27

-2

ّٰٱ مظ جع مع جغ مغ جف حف خف 
مف  حق مقجك حك خك لك مك 

جل حل خل  مل هل جم حمخم 

مم جن حن   ِّ

21األنبياء62ّٰٱ رئ زئ مئ  نئ ىئ يئ   6ِّ-5املائدة31

-1

قارون

ّٰٱٱٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ    پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ 
ٹ       ٹٹ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ   ِّ

ّٰٱ يت رث  زث مث نث ىث 7-28القصص78
يث  ِّٱ

21األنبياء64

ّٰٱ خص مص جض حض  خض مض 2-
حط   ِّ

ٱ يف ىق يق  اك لك مك ىك يك 8-40غافر24
مل  ِّ

21األنبياء65

-3
ّٰٱ جع مع جغ مغ  جف حف خف 

مف حق مق جك حك  خكلك مك 
جل حل خل مل هل   ِّ

21األنبياء68ّٰٱ خب مب هب جت حت خت  مت  9ِّ-40غافر25

-1

القسيسون

ّٰٱ خت مت هت مث حج مج جح 
مح جخ مخ جس حس خس مس حصخص 

مص جض حض خض مض حط   ِّ

26الشعراء71ّٰٱ زن  من نن ىن ين ٰى   10ِّ-5املائدة83

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم  يم 2-
جن حن خن من ىن ين   ِّ

26الشعراء74ّٰٱ حب خب مب هب  جت حت   11ِّ-5املائدة84

-1
 قوم إبراهيم

ّٰٱ خت مت هت مث حج   ِّ
12-21األنبياء53

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم  جن حن خن منىن ين جه مه ىه 

يه جي   ِّ
29العنكبوت24
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7األعراف112ّٰٱ  رن  زن من نن   2ِّ-37الصافات97ّٰٱ جح مح جخ مخ جس  حس خس   13ِّ-

-1

القوم الذين شكوا يأجوج ومأجوج إىل ذي القرنني

ّٰٱ جض حض خض مض حط مظ  جع 
مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق جك 

حك  خك   ِّ

3-18الكهف94

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم ىم 
يم  جن حن خن منىن ين جه 

مه ىه يه جي  حي خي 
مي   ِّ

7األعراف131

-1

قوم سبأ

ّٰٱ يل ام مم رن زن من نن 
ىن  ين ٰى ري زيمي ني ىي يي 

جئ حئ خئ  مئ   ِّ

4-34سبأ19
ّٰڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ           ِّٱ
7األعراف132

-1

قوم شعيب

ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم 
ىم  يم جن حن خن من ىن ين جه 

مهىه يه جي  حي خي   ِّ

5-7األعراف88
ّٰٱ يت رث زث  مث نث ىث يث ىف 

يف ىق يق اكلك مك  ىك يك مل 
ىل يل ام مم رن  زن  ِّ

7األعراف134

ّٰٱ ام مم  رن زن من نن ىن ين 2-
ٰى ري زي مي    ِّ

ّٰٱ خن من هن جه مه ٰه جي 6-7األعراف90
حي   ِّ

27النمل13

-3
ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ  خئ مئ 

هئ جب حب خب مب هب جت حت ختمت  
هت مث حج مج   ِّ

1-11هود87

قوم قارون

ّٰڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ  نث ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ        

ڍ ڌ    ِّ

28القصص79

-4
ّٰٱ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب  زب 

مب نب ىبيب رت زت متنت ىت يت  
رث زث   ِّ

2-11هود91

ّٰٱ مئ هئ جب  حب خب مب 
هب جت حت خت مت  هت مث حج 

مججح مح جخ مخ جس حس خس مسحص  خص مص 
جض حض   ِّ

28القصص82

1-26الشعراء185ّٰٱ خم مم ىم  يم جن   5ِّ-

 قوم لوط

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم ىم  يمجن حن خن 

من   ِّ

7األعراف82

ّٰٱ خن من ىن ين جه مه ىه يه  6-
جي   ِّ

ّٰٱ خس مس حص خص مص جض حض خض مض حط 2-26الشعراء186
مظ جع مع   ِّ 

11هود79

-7
ّٰٹ ٹ ٹ      ڤ ڤ ڤ ڤ                 ڦ 

ڦ    ِّ
15احلجر70ّٰٱ حل خل مل هل جم   3ِّ-26الشعراء187

-1
قوم فرعون

ّٰٱ مك ىك يك مل ىل يل ام   ِّ
26الشعراء167ّٰٱ رث زث مث نث ىث  يث ىف يف   4ِّ-7األعراف111
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ّٰٱمل ىل يل جم حم خم مم ىم 5-

يم  جن حن خنمن ىن ين جه   ِّ
ّٰٱجي  حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر 5-27النمل56

ٰى   ِّ
54القمر9

-1

قوم مريم

ّٰٱٿ ٹ  ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ  ڦ                ِّٱٱ 

1-19مريم27

____________باب الكاف
الكافر

ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  
مب   ِّ 

23املؤمنون99

-2
ّٰٱٱڦ ڄ ڄ ڄ           ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ          چ 

چ                 ِّٱ
2-19مريم28

ّٰٱ جت حت خت مت هتمث حجمج جح 
مح  جخ مخجس حس خس مس حص خص 

مص   ِّ
23املؤمنون100

ّٰٱ نب ىبيب رت زت مت نت ىت يت  3-
رث زث   ِّ

1-19مريم29

كالب بن يوقنا

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف  مف حق مق 
جك حك خك لك مك  جل حلخل 

مل هل جم حم خم مم   ِّ

5املائدة23

-1

 قوم نوح

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق 
اك لك مك ىك يك  مل ىل 

يل اممم رن زن من نن 

ىن  ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب   ِّ

1-14إبراهيم9

الكفار

ّٰٱڦ ڦ ڦ   ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎڈ ڈ 

ژ ژ ڑڑ ک ک ک      ک گ 

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ  ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  

ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ 

ہھ  ھ ھ ھ          ِّ

2البقرة217

-2

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف 

حف خف مف حق   ِّ

2-14إبراهيم10

ّٰٱ  جس  حس خس مس حص خص مص جض 
حض خض  مض حط مظ جع مع جغ مغ 

جف حف خف مف حق  مق جك حك خك 
لك مك جلحل خل مل هلجم  حم خم 

مم جن   ِّ 

3آل عمران156

3-26الشعراء111ّٰٱ مس هس مش هش لك   ِّ 3-

ّٰٱٱڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ             ِّ

4النساء150

4-26الشعراء116ّٰٱٱڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ               4ِّ-
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 
جن  حن خن من ىن ينجه مه ىه 
يه جي حي  خي مي ىي    ِّ

5املائدة104
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ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس حس خس  5-
مس حص خص مص جض حض خض مض   ِّ

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت 615األنعام7
رث  زث   ِّ

7األعراف5

ّٰٱ مظ جع مع  جغ مغجف حف خف مف حق 6-
مق جك حك خك   ِّ

16-6األنعام8
ّٰٱ هئ جب  حب خب مب هب جت حت 
خت متهت مث حج مج  جح مح جخمخ جس حس 

خس مس حص خص   ِّ

7األعراف28

-7

ّٰٱ خص مص جض حضخض مض حط  مظ جع 
مع جغ مغ جف حفخف مف حق مق جك  
حك خك لكمك جل حل خل مل هل جم 

حم خم مم  جن حن خن   ِّ

17-6األنعام25

ّٰٱ مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق  
جكحك خك لك مك جل حلخل مل هل 

جم  حم خم مم جن حن خن من 
هن جه مهٰه  جي حي خي مي هي مئ 

هئ مب هب   ِّ

7األعراف37

ّٰٱ مت هت مث هث مس هس  مش هش لك مك 8-
مل من هن مي هي َّـ   ِّ

18-6األنعام27
ّٰٱ  حل  خل مل هل جم حم خم 
مم جن حن  خن من هن جه 

مه ٰه جي حي   ِّ
7األعراف95

ّٰٱ ىه يه جي حي خي مي ىي يي  9-
ٰذ    ِّ

ّٰٱ مي ني ىي يي  جئ حئ خئ مئ هئ 19-6األنعام29
جب حب خب مب هب جت حت  خت   ِّ

8األنفال31

-10
ّٰٱٱڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ  ڃڃ ڃ 
چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ          ڍ                    ِّٱٱٱٱ

20-6األنعام30
ّٰٱ هت مث حج مج جح مح  جخ مخ جس 

حس خس مس حص خص مص  جض حض 
خض مض   ِّ

8األنفال32

-11
ّٰٱ ىت يت رث زث مث نثىث يث ىف يف 
ىق  يق اك لك مك ىك يك مل ىل 
يل ام  مم رنزن من نن ىن ين   ِّ

21-6األنعام31
ّٰٱپ پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ  

ٿ ٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ            ِّ

10يونس2

-12
ّٰٱٱٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ                ِّ
22-6األنعام37

ّٰٱٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ 
ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ        ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ 
چ    چ            ِّ

10يونس15

-13
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 

خم مم  ىم يم جنحن خن من ىن 
ين   ِّ

23-6األنعام53

ّٰٱٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄڄ ڄ ڃ   ڃ    ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ  ڇ   ڇ ڇ    ڍ ڍ             ِّ

11هود7

14

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ 
ٺٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 

ڤڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ 

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ                ِّ

24-6األنعام91
ّٰٱ يت رث زث مث نث  ىث يث 

ىف يف ىقيق اك لك مك ىك  يك 

مل ىل يل ام مم رن زن   ِّ

11هود8
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-25

ّٰٱ مخ جس حس خس مس حص خص 
مص جض حض  خضمض حط مظ 

جع معجغ مغ جف  حف 
خفمف حق مق جكحك خك لك 

مك    ِّ

37-13الرعد5
ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك 

يك مل  ىل يل ام مم رن 
زن من نن ىن ين  ٰى   ِّ

21األنبياء97

-26
ّٰٱٹ ٹ ڤ        ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ 

ڄ    ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ                   ِّ
ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب حب خب  38-13الرعد7

مب    ِّ
23املؤمنون99

-27
ّٰٱ  مف  حق مق جك حك خك لك مك 

جلحل خل مل هل جم  حم خم مم جن حن 
خن    ِّ

39-13الرعد27
ّٰٱ جت حت خت مت هتمث حجمج جح 

مح  جخ مخجس حس خس مس حص خص 
مص     ِّٱٱٱٱ

23املؤمنون100

-28
ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم 

ىم  يم جن حن خن من ىن 
ين    ِّ

ّٰٱ  يم  جن حن خن من ىن ين 40-13الرعد43
جه    ِّ

23املؤمنون106

-29
ّٰٱ يت رث زث مث نث ىث  
يث ىف يف ىق يقاك لك مك 

ىك يك  مل    ِّ

ّٰٱ  ىه  يه جي حي خي مي 41-14إبراهيم13
ىي    ِّ

23املؤمنون107

ّٰٱ زب مب نب ىب يب  رت زت 30-
مت     ِّ

25الفرقان113ّٰٱ رن زن من نن ىن  ين ٰى ري    42ِّ-15احلجر6

ّٰٱ ىت يت رث زث مث نث  ىث 31-
يث    ِّ

43-15احلجر7
ّٰٱٹ ٹ   ڤ       ڤ ڤ ڤ       ڦ      ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ               ِّ

25الفرقان4

ّٰٱ حط مظ جع مع جغ مغ جف 32-
حف    ِّ

ّٰٱ رب زب مب نب ىب يب  44-15احلجر15
رت زت مت   ِّ 

25الفرقان5

-33
ّٰٱٹ ٹ ڤ  ڤ ڤڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ 
چ   چ           ِّ

43-16النحل28
ّٰٱ  مك  ىك يك مل ىل يل 

ام مم رن زن  من نن ىن 
ين ٰى ري   ِّ

25الفرقان7

-34
ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ  

جب حب خب مب هب جت 
حت خت    ِّ

46-19مريم73
ّٰٱ مي ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ 

هئ جبحب خب  مب هب جت حت 
خت مت    ِّ

25الفرقان8

ّٰٱ مس حص خص مص جض حضخض مض حط 35-
مظ جع مع  جغ مغ    ِّ

47-20طه133
ّٰٱ رن زن من نن  ىن ين ٰى ري زي 
مي ني ىي يي جئ  حئ خئ 

مئ هئ جب حب خب   ِّ
25الفرقان18

-36
ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ   ڄ 

48-21األنبياء38ڄ              ِّ
ّٰٱ جف حف خف مف حق مق جك حك  

خكلك مك جل حل خلمل هل 
جم   ِّ

25الفرقان32
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ّٰٱ مث نث ىث  يث ىف يف ىق يق 49-
اك   ِّ

61-27النمل67

ّٰٱ ىئ يئ رب زب مب نبىب  يب رت 
زت مت نت ىتيت رث زث مث نث  
ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك 

ىك  يك مل ىل يل ام مم   ِّ

34سبأ3

ّٰٱ مك ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 50-
زن من نن   ِّ 

ّٰٱ جض حض خض مض حط مظ جع  مع 62-27النمل68
جغ مغ جف حف خف مف حق مق   ِّ

34سبأ7

63-27النمل71ّٰٱ خت مت هت مث حج مج جح   51ِّ-

ّٰٱ حض خض مض حط مظ جع مع 
جغ  مغ جف حفخف مف حق مق جك 

حك خك  لك مك جل حل خل 
مل هل جم  حم خم مم 

جن حن خن من   ِّ

34سبأ31

-52
ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب  خب مب هب جت حت خت 
مت هت  مثحج مج جح   ِّ

64-29العنكبوت12

ّٰٱ يب رت زت مت نت  ىت يت رث زث مث 
نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك 
ىك يك ملىل يل ام مم رن زن  من 

نن ىن ين ٰى ري    ِّ

34سبأ43

ّٰٱ  حب  خب مب هب جت حت خت 53-
مت هت  مث حجمج جح مح   ِّ

ّٰٱ ىئ يئ رب زب مب نب ىب  يب 65-29العنكبوت61
رت   ِّ

34سبأ52

-54
ّٰٱ جغ مغ  جف حف خف مف حق مق 
جك حك خك لك مك  جل حلخل مل هل 

جمحم خم مم جن حن   ِّ
66-29العنكبوت63

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك 
ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 
زن من نن ىن ين  ٰى ري    ِّ

36يس47

-55
ّٰٱٱڀ ڀ    ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ 

ٿ       ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ            ِّ

36يس48ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ   67ِّ-32السجدة3

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف  مف حقمق 56-
جك حك خك لك مك   ِّ

ّٰٱ مض حط مظ جع مع جغمغجف حف خف مف 68-32السجدة10
حق  مق جك    ِّ

36يس52

ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خس 57-
مس   ِّ

37الصافات15ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئ جب   69ِّ-32السجدة28

ّٰٱ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب 58-
نب  ىب يب    ِّ

37الصافات16ّٰٱ خب مب هب جت حت  خت مت    70ِّ-33األحزاب66

ّٰٱ زت مت نت ىت يت رث  زث 59-
مث   ِّ

37الصافات17ّٰٱ مث حج   71ِّ-33األحزاب67

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق  يق اك 60-
لك   ِّ

37الصافات20ّٰٱ خض مض حط  مظ جع   72ِّ-33األحزاب68
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-73
ّٰٱٹ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ      ِّ
86-38ص4

ّٰٱ مخ جس حس  خس مس حص خص مص 
جض حض خضمض حط مظ جع مع  جغ مغ 

جف حف   ِّ
46األحقاف11

87-38ص5ّٰٱ زئ مئ نئ ىئيئ رب زب مب نب   74ِّ-
ّٰٱ هت مث حج مج جح مح  جخ مخ 

جسحس خس مس حصخص مص جض حض خض  

مض حط   ِّ

46األحقاف34

ّٰٱ يب رت  زت مت نت ىت يت رثزث 75-
مث نث ىث يث   ِّ

52الطور30ّٰٱ خل مل هل جم حم خم  مم   88ِّ-38ص6

ّٰٱ يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل 76-
ىل   ِّ

54الطور33ّٰٱ جن حن خنمن ىن ين جه   89ِّ-38ص7

ّٰٱ  ام  مم رن زن مننن ىن ين ٰى ري زي ميني 77-
ىي يي جئ حئ    ِّ

54القمر8ّٰٱ يم جن حنخن من ىن ين جه مه   90ِّ-38ص8

ّٰٱ زن من نن ىن  ين ٰى ري زي 91-38ص16ّٰٱ جي حي خي مي هي مئ هئ مب   78ِّ-
مي ني ىييي جئ  حئخئ مئ هئ جب   ِّ

64التغابن6

ّٰٱ مت نت ىت يت رث زث مث 79-
نث  ىث يث ىف يف ىق   ِّ

ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس مس حص 92-40غافر11
خص مص جض  حض خض مض حط   ِّ

67امللك9

-80
ّٰٱٱٹ ٹ ڤ  ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃ ڃ   
ڃ               ِّٱ

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق  93-41فصلت5
جك   ِّ 

67امللك10

ّٰٱ خب مب هب جت حت خت مت  81-
هت مث حج مج   ِّ

67امللك25ّٰٱ خي مي هي مئ هئ مب  هب   94ِّ-41فصلت26

-82
ّٰٱ حك خك لك مك جل حل خل مل 
هل  جم حم خم مم جن حن 

خن   ِّ

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى ري  زي 95-41فصلت29
مي ني ىي يي جئ   ِّ

68القلم51

ّٰٱ هت مث حج مج جح مح 83-
جخ  مخ جس حس   ِّ

ّٰٱ مك ىك يك مل ىل  يل ام مم رن 96-43الزخرف9
زن من نن ىن ين ٰى   ِّ

78النبأ40

-84
ّٰٱ خي مي هي مئ هئ مب هب مت هت مث 
هث  مس هس مش هش لك مك مل من هن مي 

هي   ِّ
1-45اجلاثية32

____________باب الالم
لقمن

ّٰٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

ڦ ڄ   ڄ ڄ          ِّ

31لقامن13

ّٰٱ جن  حن خن من ىن ين جه مه ىه 85-
يه جي حي  خي مي   ِّ

2-46األحقاف7
ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب  هب جت حت 
خت مت هت مث حج مج جح مح  جخ مخجس 

حس خس مس حص    ِّ 
31لقامن16
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-3
ّٰٱ مص جض حض خض  مض حط مظ 
جع مع جغ مغ جفحف خف مف  حق مق 

جك   ِّ
26الشعراء162ّٰٱ من ىن ين جه   11ِّ-31لقامن17

ّٰٱ خك لك مك جل حل خل مل هل  جمحم خم 4-
مم جن حن خن من هن    ِّ

26الشعراء163ّٰٱ ىه يه جي   12ِّ-31لقامن18

ّٰٱ مه ٰه جي  حي خي ميهي مئ هئ 5-
مب هب مت    ِّ 

13-31لقامن19
ّٰٱېئ ېئ ېئ   ىئ ىئىئ ی ی ی     ی جئ 

حئ                 ِّ
26الشعراء164

-1

 لوط

ّٰٱ مت هت مث حج مج جح مح 
جخ مخ جس حس خس مس   ِّ

26الشعراء165ّٰٱ رئ زئ مئ نئ   14ِّ-7األعراف80

ّٰٱ خص مص جض  حض خض مض 2-
حطمظ جع مع جغ مغ   ِّ

ّٰٱ يئ رب زب مب نب  ىب يبرت زت مت 15-7األعراف81
نت ىت   ِّ

26الشعراء166

ّٰٱ  ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 3-
زن من نن  ىن ين   ِّ

26الشعراء168ّٰٱ يق اك لك مك ىك   16ِّ-11هود77

-4

ّٰٱ ري زي مي ني ىي يي جئ  حئ 
خئمئ هئ جب حب خب مب هب جتحت  

خت مت هت مث حج مججح مح جخ مخ 

جس   ِّ

26الشعراء169ّٰٱ مل ىل يل ام مم   17ِّ-11هود78

ّٰٱ مغ جف حف خف مف حق مق جك حك خك 5-
لك   ِّ

ّٰٱ مخ جس حس خس  مس حص 18-11هود80
خص مص   ِّ 

27النمل54

ّٰٱ حض خض  مض حط مظ جع 19-15احلجر62ّٰٱ  ىن  ين ٰى ري   6ِّ-
معجغ مغ جف حف خف   ِّ

27النمل55

ّٰٱيت رث زثمث نث  ىث يث ىف يفىق 20-15احلجر68ّٰٱ جف حف خف مف حق مق   7ِّ-

يق اك لك مك   ِّ
29العنكبوت26

21-15احلجر69ّٰٱ  حك  خك لك مك   8ِّ-
ّٰٱ حئ خئ مئ هئ جب حب 
خب  مب هب جت حت خت مت 

هت   ِّ
29العنكبوت28

22-15احلجر71ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم   ِّ 9-

ّٰٱ حج مج جح مح جخ 
مخ  جس حس خسمس حص خص مص 

جض حض  خض مض حط مظ جع مع جغ 
مغ جف  ِّ

29العنكبوت29

29العنكبوت30ّٰٱ خف مف حق مق جك حك   23ِّ-26الشعراء161ّٰٱ حم خم مم ىم يم جن حن    10ِّ-
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-1

____________باب امليم
مالك خازن النار

ّٰٱٱٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ       ڦ               ِّ 

74املدثر45ّٰٱ هن مي هي  َّـ   4ِّ-43الزخرف77

-1
املرتفون

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق اك 
لك مك ىك يك مل   ِّ

74املدثر46ّٰٱ ِّـ ىط يط ىع   5ِّ-34سبأ34

ّٰٱ يل ام مم رن زن من نن 2-
ىن   ِّ

74املدثر47ّٰٱ ىغ يغ ىس   ِّ 6-34سبأ35

-1

املتقون

ّٰٱ ىث  يث ىف يف ىق يقاك لك مكىك 
يك مل ىل  يل ام ممرن زن من 

ننىن ين ٰى ري    ِّ 

83املطففي32ّٰٱ مي هي مئ هئ مب هب  7ِّ-16النحل30

1-52الطور26ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس حس    2ِّ-

جملث ) خباز عزيز مرص (

ّٰٱ مت هت مث حجمج جح مح  جخ 
مخ جس حسخس مس حص خص مص جض حض  
خض مض حط مظ جعمع جغ مغجف حف 

خف مف  حق   ِّ

12يوسف36

1-52الطور27ّٰٱ مس حص خص مص جض حض   3ِّ-

املحتظر الكافر

ّٰٱ اك لك مك  ىك يك 
مل ىل يل ام مم  رن زن من 
نن ىن ين ٰى ري زيمي  

ني ىي يي جئ حئ   ِّ

4النساء18

1-52الطور28ّٰ مض حط مظ جع  معجغ مغ جف حف خف   4ِّ-

  حممد

ّٰٱ خت مت هت مث حج مج  جح مح 
جخ مخ جس حسخس مس حص خص  

مص جض حض خض مض حط مظ 

جع مع جغمغ  جف حف خف مف حق   ِّ 

2البقرة214

-1
املجرمون

ّٰٱ  لك  مك جل حل   ِّ 
2-26الشعراء203

ّٰٱ حب خب مب هب جت حت خت مت 
هت مث  حج مج جح مح جخ 
مخ جس حس  خس مس حص خص مص   ِّ

9التوبة92

ّٰٱ نئ ىئ يئ رب زب مب نبىب  يب 3-74املدثر43ّٰٱ هت مث هث مس  هس   ِّ 2-
رت زت  ِّ

21األنبياء4

ّٰٱ حج مج  جح مح جخ مخ جس 4-74املدثر44ّٰٱ هش لك مك مل   3ِّ-
حس خس   ِّ

25الفرقان30
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4-43الزخرف88ّٰٱ جل حل خل مل هل  جم حم   5ِّ-
ّٰٱ       ّٰ رئ زئ مئ نئىئ يئ رب زب  

مب نبىب يب رت زت مت نت ىت 
يت  رث زث   ِّ

12يوسف32

-6

ّٰٱٱڦ ڦ        ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ 
ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ       ڇ ڇڍ  

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ   
ک               ِّ

5-66التحريم3

ّٰٱ خص  مص جض حض خض مض حط مظجع 
مع جغ مغ  جف حف خف مف حقمق جك حك 
خك لك مك  جل حل خل مل هل 

جم حم خم   ِّ

12يوسف51

-1

املخلفون

ّٰڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ  نث ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ     ڌڎ ڎ  ڈ       ڈ               ِّ 

ّٰٱجن  حن خن من هن جه مه ٰه جي حي 6-9التوبة81

خي مي   ِّ 
12يوسف52

-2

ّٰٱٱڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ   چ چ چ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ    ڎ ڈ 
ڈ ژ  ژ ڑ ڑک ک ک        ک گ  گ  گ                 ِّ

ّٰٱ مل ىل يلجم حم خم مم ىم يم جن 7-48الفتح15
حن  خنمن ىن ين جه مه   ِّ

12يوسف53

-3

ّٰٱ خض مض حط مظ جع  مع 
جغ مغ جفحف خف مف حق  

مق جكحك خك لك مك جل حل خل مل هلجم  
حم خم ممجن حن خن من هن جه 

مه   ِّ

1-48الفتح15

) مريم ) أخت موسى

ّٰڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 
چ چ   چ چ         ڇ  ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈژ  ژ ڑ ڑ ک 
ک ک  ک گ گ گ        ِّ 

20طه40

-1

امرأة عزيز مرص

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 
ىم  يم جن حنخن من ىن ينجه مه ىه 

يه جيحي  خي مي ىي يي   ِّ 

2-12يوسف23
ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خس مس 

حص  خص مص جض حض خض مض حط 

مظ    ِّ

28القصص12

-2
ّٰٱ نت  ىت يت رث زث مث نث 
ىث يث ىفيف  ىق يق اك لك مك ىك 

يك مل ىل يل ام مم  رن   ِّ

1-12يوسف25

مريم بنت عمران

ّٰٱ حف خف مف  حق مق جك حك 
خك لكمك جل حل خل  مل هل 

جم حم خممم جن حن خن من هنجه  مه ٰه 

جي حي خيمي هي مئ هئ مب هب مت هت   ِّ 

3آل عمران37

-3

ّٰ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ    پ پ پ 
پ  ڀ     ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ       ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ    ڦ   ڦ                 ِّ

2-12يوسف31
ّٰٱپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  
ڦ     ڦ            ِّ

3آل عمران47
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1-19مريم18ّٰٱ ىث يث  ىف يف ىق يق اك لك   3ِّ-

املستكربون

ّٰٱ مب نب ىب يب رتزت مت نت  
ىت يت رث زث مث نث ىث   ِّ 

14إبراهيم21

ّٰٱ نن ىن ين ٰى  ري زي مي ني 4-
ىي يي جئ   ِّ

2-19مريم20
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 
خم  مم ىم يم جن حنخن من ىن 

ين   ِّ
34سبأ32

ّٰٱ خص مص جض حض خض  مض 5-
حط مظ جع مع جغ مغ جف   ِّ

ّٰٱ حص خص مص جض حض خض مض حط  3-19مريم23
مظ جع مع جغ   ِّ

40غافر48

-1

مسترصخ موسى ومستنرصه
رجل من بني ارسائيل

ّٰٱ حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ  
مخ جس حس خس مس حص خص مصجض حض 
خض مض  حط مظ جع مع جغ مغ جف حف خف 

مف حق    ِّ

1-28القصص19

مرشكو أهل الكهف

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 

ڄ             ِّٱٱٱٱ

21الكهف21

-1

املستضعفون يف األرض

ٱٱّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  
ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ               ِّ 

1-4النساء75

املرشكون

ّٰٱ خص مص  جض حض خض مض حط 
مظ جع معجغ مغ  جف حف خف مف 

حق مقجك حك خكلك  مك جل حل 

خل مل   ِّ 

2البقرة118

-2

ّٰٱ رت زت مت نت  ىت يت رث زث 
مثنث ىث يث ىف يف ىقيق  اك لك مك 

ىك يك مل ىل يلام مم رن  زنمن 
نن ىن   ِّ

2-4النساء97
ّٰٱ جب حب خب مب هب  جت حت خت مت 

هت مث حجمج جح مح جخ  مخ 
جس حسخس مس حص خص مص جض   ِّ

2البقرة167

ّٰٱ هل جم  حم خم مم جن 3-
حن خن من   ِّ

3-34سبأ31
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 
جن حن خن  منىن ين جه مه ىه 

يه جي حي  خي   ِّ
2البقرة170

-4

ّٰٱٱٿ ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇڇ  ڇ ڇ ڍ   ڍ 

ڌ              ڌ           ِّ

4-34سبأ33

ّٰٱٱٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ  پ 
پ   ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ   ٿ    ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ  ڃڃ چ چ  چ چ ڇڇ 

ڇ ڇ  ڍ                ِّ 

2البقرة275
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-5
ّٰٱ حك خك لك مك جل حل خل مل هل 

جم  حم خم مم جن حن خن 
من   ِّ

15-3آل عمران173
ّٰٱ ىن ين ٰى ري زي مي نيىي  يي جئ 
حئ خئ مئ هئ جب حبخب مب هب جت حت  

خت مت هت مث   ِّ
7األعراف203

ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب  جت حت خت 6-
مت  ِّ

ّٰٱ يل ام مم رن زن من  نن 16-6األنعام23
ىن   ِّ

8األنفال21

ّٰٱ نت ىت  يت رث زث 7-
مث نث ىث   ِّ

17-6األنعام105

ّٰٱ ري زي مي ني  ىي يي جئ حئ 
خئ مئ هئ جب  حب خبمب هب 
جت حت خت مت هت مث حج مج  جح 
محجخ مخ جس حس خس   ِّ

10يونس18

-8

ّٰٱ خص مص  جض حض خض مض حط مظ جع 
مع جغ مغ جفحف خف  مف حق مق جكحك 
خك لك مك  جل حل خل مل 

هل جم حم خم   ِّ

18-6األنعام124
ّٰٱ جك حك خك لك مك جل حلخل مل 
هل  جم حم خم مم جن حن 

خن   ِّ
10يونس20

-9

ّٰٱ مم رن زن من نن ىن ين  
ٰى ري زي مي ني ىي ييجئ  
حئ خئ مئ هئ جب حب خبمب  هب 

جت حت خت مت هت مثحج  مج جح 
مح  ِّ

10يونس48ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري زي مي   19ِّ-6األنعام136

-10

ٱٱٱٱٱّٰٱٱٱٱٱٱٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 
ىم  يم جن حن خن من ىن 

ين جه  مه ىه يه جي حيخي 
مي ىي يي  ٰذ   ِّ 

ّٰٱ جه  مه ٰهجي حي خي مي هي مئهئ 20-6األنعام138
مب هب مت   ِّ

10يونس53.

-11

ّٰڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  چ 

چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ    
ڌ ڌ  ِّ

21-6األنعام139
ّٰٱ مص جض حض خض مض حط  مظ جع 

مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق  جك 

حكخك لك مك جلحل خل مل هل جم حم   ِّ 

11هود12

ّٰٱ ىن ين جه  مه ىه يه جي 12-
حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر   ِّ

22-6األنعام148
ّٰٱ خل مل ىليل جم حم خم مم ىم 
يم  جن حن خن من ىن ين جه 

مه ىه   ِّ
11هود13

ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب  خب مب هب 13-
جت حت خت مت هت مث   ِّ 

ّٰٱ مب هب جت حت خت مت هت  مث 23-6األنعام156
حج   ِّ

16النحل24

-14

ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس حس خس 
مس حصخص  مص جض حض خض مض 
حط مظجع مع  جغ مغ جف حف خف 

مف حقمق جك حك  خك لك مك جل 
حل خل مل هل   ِّ

24-6األنعام157

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ  

ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ                 ِّ

16النحل35
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-25
ّٰٱ هب جت حت خت مت  هت مث 

حج مج جح مح جخ مخ جسحس  

خس مس حص خص مص   ِّ 

36-16النحل86
ّٰٱ ىب يب رت زت مت نت ىت  يت 

رث زث مث نثىث يث ىفيف ىق يق 
اك  لك   ِّ

28القصص63

ّٰٱ يب رت زت مت نت ىت يت رث  زث 26-
مث   ِّ

ّٰٱ مي ني ىي يي  جئ حئ خئمئ هئ جب 37-17اإلرساء90
حب خب مب هب جت حت  خت   ِّ

29العنكبوت50

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اك  لك 27-
مك ىك يك   ِّ

38-17اإلرساء91
ّٰٱڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ نث ڇڇ ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ      ِّ 

31لقامن21

ّٰٱ ىل يل ام مم  رن زن من نن 28-
ىن ين ٰى ري   ِّ 

ّٰٱ حت خت مت هت مث حج 39-17اإلرساء92
مج  ِّ

34سبأ29

-29

ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 
حب خب  مب هب جت حت خت 
متهت مث حج مج جح  مح جخ مخ 

جس   ِّ

40-17اإلرساء93

ّٰٱ يب رت زت مت نت  ىت يت رث زث مث 
نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك 

مك ىك يك ملىل يل ام مم رن زن  
من نن ىن ين ٰى ري    ِّ

34سبأ43

-30
ّٰٱٱٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ 

ڤ ڦ     ڦ ڦڦ ڄ ڄ   
ڄ  ڄ           ِّ

37الصافات28ّٰٱ جه مه ىه يه جي حي   41ِّ-21األنبياء3

ّٰٱ هت مث حج مججح مح جخ مخ جس 31-
حس  خس   ِّ

37الصافات29ّٰٱ مي ىي يي ٰذ ٰر   42ِّ-23املؤمنون70

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري  32-
زي   ِّ

37الصافات30ّٰٱڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ڄ ڃ        ڃ ڃ   43ِّ-23املؤمنون82

ّٰٱ ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب  33-
حب خب مب   ِّ

37الصافات31ّٰٱ رب زب مب نبىب يب رت   44ِّ-23املؤمنون83

-34

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى  ري زي 
مي ني ىي ييجئ حئ خئ مئ هئ  
جب حب خبمب هب جت حت خت مت هت 

مث    ِّ

37الصافات32ّٰٱ مت نت ىت يت   45ِّ-28القصص48

-35

ّٰٱ ىن ين  ٰى ري زي مي ني 
ىييي جئ حئ خئ  مئ هئ جب حب 
خب مب هب جت حت خت مت  هت 

مث حج   ِّ

37الصافات36ّٰٱ نن ىن ين ٰى  ري زي   46ِّ-28القصص57
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ّٰٱ حق مق جك حك خك لك مك  جل حل 47-
خل   ِّ

-151
152

ّٰٱمخ جس حس خس مس حص خص مص جض 60-37الصافات

حض  خض مض   ِّ

-34
35

44الدخان

ّٰٱام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري   48ِّ-
-167
168

61-37الصافات
ّٰٱٱڤ ڤ ڤ  ڦ     ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ 

ڃڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ    ڇ ڇ  ڇ             ِّ
45اجلاثية24

ّٰٱ نت ىت  يت رث زث مث نث ىث يث ىف 62-37الصافات169ّٰٱ  مي  ني ىي يي    ِّ 49-
يف ىق يق اك  لك مك   ِّ

45اجلاثية25

ّٰٱ جب حب خبمب هب جت حت خت مت  هت مث 50-
حج مج جحمح جخ مخ جس حس   ِّ

63-40غافر74
ّٰٱٱڤ ڤ  ڤڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ 
ڄ ڃڃ ڃ  ڃ  چ چ چچ ڇ       ڇ ڇ 

ڇ  ڍڍ ڌ ڌ  ڎ            ِّ

46األحقاف8

ّٰ جس  حس خس مس حص خص مص جض 51-
حض خض مض  حط   ِّ

54القمر44ّٰٱ مظ جع مع جغ مغ   ِّ 64-40غافر84

-52
ّٰٱٱڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ   

چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ 
ڌ  ڎ ڎ ڈ                ِّ

79النازعات10ّٰٱ خس مس حص خص مص   65ِّ-41فصلت14

-53

ّٰٱٱٻ  ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ           ِّ

79النازعات11ّٰٱ حض خض  مض حط   66ِّ-41فصلت47

ّٰٱ حس خس مس حص خص مصجض  حض خض مض 54-
حط مظجع مع جغ مغ جف   ِّ

79النازعات12ّٰٱ جع مع جغ مغ جف    67ِّ-43الزخرف20

ّٰٱ جل حل  خل مل هل جم حم خم مم 55-
جن حن    ِّ 

1-43الزخرف22
املعرض عن ذكر الل ) يوم القيامة (

ّٰٱ حم خم مم جن حن خن من هن   ِّ
20طه125

ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ 56-
هئ   ِّ

ّٰٱ رب زب مب نب ىب يب رت  زت 2-43الزخرف30
مت نت ىت   ِّ

43الزخرف38

ّٰٱ  حب  خب مب هب جت حت خت مت 57-
هت مث    ِّ

1-43الزخرف31

مأل بلقيس

ّٰٱ جض حض خض مض حط مظ جع مع 
جغ  مغ جف حف   ِّ

27النمل33

ّٰٱ خس مس  حص خص مصجض حض خض مض حط 58-
مظجع مع جغ مغ جف   ِّ

1-43الزخرف58

مأل فرعون

ّٰٱ يب رت زت مت نت ىت يت رث  
زث   ِّ 

7األعراف109

ّٰٱ حف خف مف حق  مق جكحك خك 59-
لك   ِّ

7األعراف110ّٰٱ نث ىث يث ىف يفىق يق اك    2ِّ-43الزخرف87
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-3

ّٰٱ لك مك ىك يك مل ىل يل ام 
مم  رن زن من ننىن ين ٰى 

ري زي  مي ني ىي 

يي    ِّ

5-7األعراف127
ّٰٱ ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ  حئ خئ 
مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت  
خت مت هت مث حج مج جح   ِّ

23املؤمنون24

ّٰٱ حص خص مص جض حض خض مض حط مظ 4-
جع   ِّ

ّٰٱ جخ مخ جس  حس خس مس حص خص مص 6-10يونس76
جض    ِّ

23املؤمنون25

ّٰٱ جل حل خل مل هل جم حم  خم 5-
مم جن حن خن من هن جه مه   ِّ

7-10يونس78

ّٰٱ نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك 
لك مك ىك يك مل  ىل يل ام مم 
رن زن من نن ىن ين ٰى  

ري   ِّ

23املؤمنون33

ّٰٱ زت مت نت ىت  يت رث 6-
زث   ِّ

23املؤمنون34ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ خئ    8ِّ-23املؤمنون47

ّٰٱ هئ جب حب خب مب هب جت حت 9-26الشعراء36ّٰٱ مق جك حك خك لك مك جل   7ِّ-
خت    ِّ

23املؤمنون35

23املؤمنون36ّٰٱ مث حج مج جح   10ِّ-26الشعراء37ّٰٱ خل مل هل جم   8ِّ-

-9
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم  جن حن خن من ىن ين 
جه  ِّ

ّٰٱ جخ مخ جس حس  خس مس حص خص مص 11-28القصص36
جض   ِّ 

23املؤمنون37

ّٰٱ ين جه مه ىه يه  جي حي خي 10-
مي ىي يي   ِّ

ّٰٱ خض مض حط مظ  جع مع جغ مغ جف حف خف 12-43الزخرف49
مف   ِّ

23املؤمنون38

-1
 مأل قوم نوح

ّٰٱ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت   ِّ
1-7األعراف60

مأل ملك مرص

ّٰٱ خل مل ىليل جم حم خم مم 
ىم   ِّ

12يوسف44

-2

ّٰٱ مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ 
جس  حس خس مس حص خص مص جض حض 
خض  مض حط مظ جع مع جغ مغ جف 

حف خف   ِّ 

1-11هود27

املالئكة

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ            ِّ 

2البقرة30

ّٰٱ يل ام مم رن زن  من نن ىن 3-
ين ٰى ري زي مي   ِّٱ

ّٰٱ  رت  زت مت نت ىت يت رث زثمث نث ىث 2-11هود32
يث ىف    ِّ

2البقرة32

ّٰٱ جض حض خضمض  حط مظ جع مع جغ 4-
مغ جف حف خف    ِّ

ّٰٱ زي مي  ني ىي يي جئ حئ 3-11هود35
خئ مئ  هئ جب حب   ِّ

3آل عمران42
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-4
ّٰٱٱمغ جف  حف خف مف حق مق 

جك حك خك لك  مك جل حل خل 

مل هل جم حم خم   ِّ

15احلجر53.ّٰٱ  جن  حن خن من ىن ين جه    15ِّ-3آل عمران45

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 5-
خم   ِّ

15احلجر55ّٰٱٱڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ                ِّ 16-3آل عمران46

-6

ّٰٱ رت زت مت نت  ىت يت رث زث 
مثنث ىث يث ىف يف ىقيق  اك لك مك 

ىك يك مل ىل يلام مم رن  زنمن 
نن ىن   ِّ

15احلجر58ّٰٱ نت ىت يت رث زث مث   17ِّ-4النساء97

-7

ّٰٱ مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق  
جكحك خك لك مك جل حلخل مل هل 

جم  حم خم مم جن حن خن من 
هن جه مهٰه  جي حي خي مي هي مئ 

هئ مب هب    ِّ 

15احلجر59ّٰٱ ىث يث ىف  يف ىق يق   18ِّ-7األعراف37

-8
ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ               ِّ

15احلجر60ّٰٱ لك مك ىك يك مل ىل   19ِّ-7األعراف44

-9
ّٰٱ  جض  حض خض مض حط مظ جعمع جغ 
مغ  جف حف خف مف حق مق 
جك حك  خكلك مك جل حل خل مل   ِّ

15احلجر63ّٰٱ مي ني ىي يي جئ حئ  خئ   20ِّ-11هود18

ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ  مخجس 10-
حس خسمس حص خص مص جض حض خض   ِّ

15احلجر64ّٰٱ هئ جب حب خب   21ِّ-11هود69

-11
ّٰٱ حط  مظ جع مع جغ مغ جف 

حف خف مفحق  مق جك حك خك لك مك 
جل حل   ِّ

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث حج 22-11هود70
مج جح مح  جخ مخ جس   ِّ

15احلجر65

-12
ّٰٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  ٹ 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ            ِّ
ّٰٱ هت مث  حج مج جح مح 23-11هود73

جخ مخ جس حس خس  مس   ِّ
16النحل32

-13

ّٰٱ جل  حل خل مل هل جم حم خممم جن 
حن خن  من هن جه مه ٰه جي حي 

خيمي هي مئ  هئ مبهب مت هت مثهث 

مس هس مش   ِّ

24-11هود81
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 

مم  ىم يم جنحن خن من ىن 
ين   ِّ

29العنكبوت31

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 14-
ىم   ِّ 

25-15احلجر52

ّٰٱ  زئ  مئ نئ ىئ يئ رب زب 
مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت 
يت رث زث مث نث  ىث يث 

ىف   ِّ

29العنكبوت33
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ّٰٱ ىق يق اك لك  مك ىك يك مل 26-
ىل يل ام مم    ِّ 

51الذاريات33ّٰٱ ىن ين جه مه ىه   37ِّ-29العنكبوت34

-27
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن 
حن خن  من ىن ين جه مهىه يه جيحي خي 

مي ىي    ِّ
51الذاريات34ّٰٱ جي حي خي  مي   38ِّ-34سبأ23

ّٰٱ حن خن من ىن ين جهمه ىه يه  28-
جي حيخي مي ىي يي   ِّ

51الذاريات35ّٰٱ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ                   39ِّ-34سبأ41

51الذاريات36ّٰٱڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ              40ِّ-37الصافات21ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مف حق   ِّ 29-

51الذاريات37ّٰٱ يئ رب زب مب نب  ىب يب   41ِّ-37الصافات164ّٰٱ نث ىث يث  ىف يف ىق   30ِّ-

1-37الصافات165ّٰٱ اك لك مك   31ِّ-

ملكا داود  ) اخلصامن (

ّٰٱ نب ىب يب رت زت متنت ىت يت رثزث  
مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك 

لك  مك ىك يك مل   ِّ

38ص22

ّٰٱ يل ام مم رن زن من نن  ىن ين ٰى 2-37الصافات166ّٰٱ يك مل ىل    32ِّ-
ري زي مي ني ىي   ِّ

38ص23

ّٰٱ خس مس حص خص مصجض حض خض مض 33-
حط   ِّ

1-51الذاريات25

ملك مرص

ّٰٱ جض حض خض مض حط مظ جع 
مع  جغ مغ جف حف خف مف 
حقمق  جك حك خك لك مك جل حل 

خل مل   ِّ 

12يوسف43

ّٰٱ لك مك جلحل خل مل هلجم حم خم 34-
مم    ِّ 

2-51الذاريات28
ّٰٱ خئ مئ هئ  جبحب خب مب هب جت 

حت خت مت هت مث حج  مج جح مح 
جخمخ جس حس خس مس   ِّ

12يوسف50

ّٰٱ مي هي مئ هئمب هب مت هت 35-
مث    ِّ

3-51الذاريات30

ّٰ خص مص جض حض خض مض حط مظجع 
مع جغ مغ  جف حف خف مف حقمق جك حك 
خك لك مك  جل حل خل مل هل 

جم حم خم   ِّ

12يوسف51

4-51الذاريات32ّٰٱ مم ىم يم جن حن  خن   36ِّ-
ّٰٱٱٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ    ٹڤ ڤ ڤ    

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ          ِّ
12يوسف54
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-1

املنافقون

ّٰٱ لك مك ىك  يك مل ىل يل ام مم رن 
زن   ِّ

9-2البقرة11
ّٰٱ خت مت هت مث حج مج جح  مح جخ 
مخ جس حس خس مس حص 

خص  مص جض   ِّ
4النساء73

-2
ّٰٱ ىي يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب 
حب خب مب هبجت  حت خت مت هت 

مث حج مج   ِّ
10-2البقرة13

ّٰٱ مث نث ىث يث ىف يف ىق يق  اك 
لك مك ىك يك مل ىل يل ام مم  
رن زن من نن ىن ين ٰى ريزي مي 
ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حبخب 

مب هب جت  حت خت مت هت مث حج 
مج جح   ِّ

4النساء77

ّٰٱ مح جخ  مخ جس حس خس مس حص خص 3-
مص جض حض  خض مض حط مظ   ِّ

11-2البقرة14

ّٰٱ  جخ  مخ جس حس خس مس حص خص 
مصجض حض خض  مض حط مظ جع مع جغمغ 
جف حف خف مف  حق مق جكحك خك لك مك 
جل حلخل مل هل جم حم خم  مم جن   ِّ

4النساء78

-4

ّٰٱ ٰى ري زي مي ني ىي 
يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب 

خب مب هب  جت حتخت مت هت 
مثحج مج جح مح جخ مخ   ِّ

12-3آل عمران119

ّٰٱٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  ڦ 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 
ڃ               ِّ

4النساء81

-5

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ  ڦ ڦ  ڄ ڄ       ڄڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ  ڇ 
ڇ ڇ       ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ 

ژ             ڑ ڑ ک ک ک     ک گ 
گ گگ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ 
ڻ         ِّ

13-3آل عمران154

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ 
ڀ ڀ    ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ 

ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ 
ڤ ڤ   ڤ ڤ  ڦڦ ڦ ڦ   ڄ 

ڄ  ڄ ڄ ڃ            ِّ

4النساء141

-6

ّٰٱٱڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ  ٹ  ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ 

ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ     چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ              ِّ

14-3آل عمران167
ّٰٱيك مل  ىل يل ام مم رن 

زن من نن  ىن ين ٰى ري 
زي مي   ِّ

5املائدة41

-7
ّٰٱ مت نت ىت  يت رث زث مث نثىث 
يث ىف يف ىق  يق اك لك 

مك   ِّ
15-3آل عمران168

ّٰٱڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ        ِّ

5املائدة52

-8
ّٰٱ ري زي مي ني  ىي يي جئ 

حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب  
جت   ِّ

16-4النساء72
ّٰٱ زن من  نن ىن ين ٰى ري زي 
مي نيىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ 

جب حب    ِّ
8األنفال 49
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-17
ّٰٱٱٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 

ڤ    ڤڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ              ِّ

27-9التوبة49
ّٰٱ هئ جب حب  خب مب هب جت حت خت 
متهت مث حج  مج جح مح جخ مخ 

جس حس خس مسحص خص مص جض  حض   ِّ
33األحزاب13

-18
ّٰٱ رئ زئ مئ نئىئ يئ رب  

زب مب نب ىب يب رت زت مت  
نت ىت   ِّ

28-9التوبة50
ّٰٱ مث حج مج جح  مح جخ مخ جس حس 

خس مس حص خص مص جض حضخض  مض حط مظ 
جع مع جغ مغ جف   ِّ

47حممد16

-19

ّٰٱ  مح  جخ مخ جس حس خس 
مسحص خص مص جض  حض خض مض حط 
مظ جع مع  جغ مغجف 
حف خف مف حق مق جك حك   ِّ

29-9التوبة61
ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب  
هب جت حت خت متهت مث حج 

مج    ِّ
47حممد26

-20
ّٰٱ نت ىت  يت رث زث مث 
نثىث يث ىف يف  ىق يق 

اك   ِّ
30-9التوبة65

ّٰٱٹ ڤ ڤ ڤ ڤ      ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ     ڃ 

ڃ چ      چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ      
ڍ            ِّ

57احلديد13

-21
ّٰٱ  حك  خك لك مك جل حل خل مل 
هل جم  حم خم مم جن حن 

خن من هن   ِّ
31-9التوبة86

ّٰٱ زث مث نث ىثيث ىف يف ىق يق  
اك لك مك ىك يك مل ىل 

يل  ام مم رن زن   ِّ

57احلديد14

-22
ّٰٱٱٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ                 ِّ
32-9التوبة124

ّٰٱ ىت يت رث زث  مث نث ىث يث ىف 
يف ىق يق اك لك  مك ىك 

يكمل ىل يل ام مم رن  زن من نن ىن 
ين ٰى ري زي مي ني ىييي  جئ حئ 

خئمئ هئ جب   ِّ

58املجادلة8

-23
ّٰٱ مل ىل يل  ام مم رن زن من 
نن ىن ين ٰى  ري زيمي ني ىي 

يي جئ حئ خئ مئ   ِّ

33-9التوبة127

ّٰٱڤ ڤ     ڤ     ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ  ڃ 

ڃ چ چ چ     چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ          ِّٱ

59احلرش11

ّٰٱ يف  ىق يق اك لك مك ىك 24-
يك مل ىل يل  اممم رن زن من   ِّ

34-24النور47
ّٰٱ اك لك مك ىك يك مل ىل يلام 

مم رن  زن من نن ىن ين ٰى 
ري   ِّ

63املنافقون1

-25

ّٰٱ ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زث 
مث  نث ىث يث ىفيف ىق يق اك لك 
مك  ىك يك مل ىليل ام مم رن زن 

من نن  ىن    ِّ

35-29العنكبوت10
ّٰٱرئ زئ مئ  نئ ىئ يئ رب زب مب 

نب ىب يبرت زت  مت نت ىت 
يت رث زث مث    ِّ

63املنافقون7

ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري زي  مي ني 26-
ىي يي جئ حئ خئ   ِّ

36-33األحزاب12
ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق 

اك  لك مكىك يك مل ىل 
يل ام  مم رن زن   ِّ

63املنافقون8
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-1

من جاء بعد املهاجرين واألنصار

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم  
ىم يم جن حن خن من ىن 
ين  جه مه ىه يه جي حي خي   ِّ

6-59احلرش10
ّٰٱٿ ٿ    ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چ چ              ِّ

2البقرة71

من يؤتى كتابه بيمينه
ينظر: السعداء

-7
ّٰٱ يك مل ىل يل ام مم  رن 

زن من نن ىن ين ٰى ري زي  

مي ني ىي يي جئ حئ خئ   ِّ

5املائدة20

من يؤتى كتابه بشمله
ينظر: األشقياء

-8
ّٰٱ هئ جب  حب خب مب هب 
جت حت خت مت هت مث  حج 

مج   ِّ

5املائدة21

-1

 موسى

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل  
ىل يل ام مم رن زن 

من نن  ىن ين ٰى ري زي 

ميني ىي يي جئ حئ    ِّ

9-2البقرة54
ّٰٱٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ   ڦ             ِّ
5املائدة25

-2

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري زي 
مي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ 

هئ جب حب خب  مب هبجت 

حت خت مت هت مث  حج مج جحمح 

جخ مخ جس حس خس مسحص  خص مص 

جض حض خض مض حط  مظجع مع 

جغ مغ جف حف خف مف  

حق مق جكحك خك لك مك جل 

حل   ِّ

ّٰٱ خف مف حق مق جك حك خك 10-2البقرة61
لك   ِّ

7األعراف104

-3
ّٰٱ ٰى ري  زي مي ني ىي يي جئ 

حئ خئمئ هئ جب  حبخب مب هب جت 

حت خت مت هت   ِّ

ّٰٱ مخ جسحس خس مس حص  خص مص 11-2البقرة67
جض حض خض مض    ِّ

7األعراف116

-4
ّٰٱ  حج  مج جح مح جخ مخ جس حسخس مس حص 

خص مص جض حض خض  مض حط مظ جع 

معجغ مغ جف حف   ِّ

12-2البقرة68
ّٰٱ حئ خئ مئ  هئ جب حبخب مب 
هب جت حت خت  مت هت مثحج مج 

جح   ِّ

7األعراف128

-5
ّٰٱ مف حق مق جك حك خك لك مكجل حل خل 

مل  هل جم حم خم مم جن 

حن   ِّ

13-2البقرة69

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم ىم  يم جنحن خن من ىن 

ين جه مه ىه يهجي  حي خي مي 

ىي    ِّ

7األعراف138
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24-7األعراف139ّٰٱڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   ڄ        ٱ14ِّ-
ّٰٱٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ڦڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ ڄ           ِّ

10يونس81

ّٰٱ مئ نئ ىئ يئ رب  زب مب نب 15-
ىب   ِّ

ّٰٱ مئ نئ ىئ يئ رب زب  25-7األعراف140
مب   ِّ

10يونس82

-16

ّٰٱمل ىل يل ام  مم رن 

زن من نن ىن ينٰى ري  زي 

مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  

هئ جب   ِّ

ّٰٱ ىل يل ام مم رن  زن من نن 26-7األعراف142
ىن ين ٰى ري  ِّ

10يونس84

-17

ّٰٱ خب مب هب جت حت  خت مت هت 
مث حج مججح مح جخ مخ جس حس  

خس مس حص خص مص جض حضخض مض 

حط  مظ جع مع جغ مغ جف حفخف 

مف حق  مق جك حك خك لك مك 

جل    ِّ

27-7األعراف143

ّٰٱ خض مض  حط مظ جع مع جغ 
مغ جف حف خف  مف حق مق جك 

حكخك لك مك جل حل  خل مل 

هل جم حم خم مم جن حن   ِّ

10يونس88

-18

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ          ِّ

28-7األعراف150

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم  ىم يم جن حن خن 

من ىن ين  جه مه 

ىه يهجي حي  خي مي ىي 

يي ٰذ   ِّ

14إبراهيم6

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت  نتىت يت 19-
رث زث   ِّ

ّٰٱ رب زب مب نب ىب يب رت 29-7األعراف151
زت  مت نت ىت يت رث   ِّ

14إبراهيم8

-20

ّٰٱ  مح  جخ مخ جس حس خسمس 
حص خص مص  جض حض خض مض حط 
مظ جع معجغ مغ جف حف  خف مفحق مق 
جك حك خك لك مك جل حل خل  مل هلجم 
حم خم مم جن حنخن من هن جه   ِّ

30-7األعراف155

ّٰٱ مث نث ىث يث  ىف يف ىق يق 
اك لك مك ىك يك  مل ىل 

يل اممم رن زن من نن 

ىن  ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي جئ  حئ خئ مئ هئ جب حب   ِّ

14إبراهيم9

-21

ّٰٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

ٿ  ٹ ٹ          ٹٹ ڤ 
ڤ   ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ             ِّ

ّٰٱ جس حس خس مس حص  خص مص جض حض 31-7األعراف156
خض مض حط مظ  جع مع   ِّ

17اإلرساء102

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف مفحق مق جك 22-
حك خك  لك   ِّ

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف  مف حق 32-10يونس77
مق جك حك خك   ِّ 

18الكهف60

ّٰٱ مم ىم يم  جن حن خن من ىن ين 23-
جه   ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 33-10يونس80
يم  جن حن   ِّ

18الكهف62
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ّٰٱ رئ زئ مئ نئ ىئيئ رب زب مب  34-
نب   ِّ

20طه30ّٰٱ  جف  حف    49ِّ-18الكهف64

ّٰٱ ىف يف ىق يق اك  لك مك ىك يك 35-
مل ىل   ِّ

20طه31ّٰٱ مف حق مق   50ِّ-18الكهف66

ّٰٱ  حئ  خئ مئ هئ جب حب خب مب 36-
هب جت   ِّ

20طه32ّٰٱ حك خك لك   51ِّ-18الكهف69

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض خضمض حط 37-
مظ  جع مع جغ مغ جف حف   ِّ

20طه33ّٰٱ جل حل  خل    52ِّ-18الكهف71

ّٰٱ حل خل مل هل جم حم  خم مم جن 38-
حن   ِّ

20طه34ّٰٱ هل جم   53ِّ-18الكهف73

ّٰٱ من هن جه مه ٰه جي  حي خي مي 39-
هي مئ هئ مب هب مت هت    ِّ

20طه35ّٰٱ خم مم جن حن   54ِّ-18الكهف74

ّٰٱ حن خن  من ىن ين جه مه ىهيه جي 40-
حي خي مي ىي    ِّ

ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج  مج جح 55-18الكهف76
مح   ِّ

20طه45

-41
ّٰٱٱڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  
چچ  ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ             ِّ

20طه50ّٰٱ مي هي مئ هئ  مب هب مت هت مث   56ِّ-18الكهف77

ّٰٱحت خت مت  هت مث حج مج جح مح 42-
جخ مخ جس حس  خس مس حص خص مص   ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم ىم يم جن 57-20طه10
حن   ِّ

20طه52

ّٰٱ ىب يب رت زت مت  نت ىت 43-
يت رث زث مث نث ىث   ِّ

20طه59ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب   58ِّ-20طه18

ّٰٱ هت مث  حج مج جح مح جخ مخ جس 59-20طه25ّٰٱ مث  حج مج جح مح   44ِّ-
حس خسمس  حص خص مص جض   ِّ

20طه61

ّٰٱ خن  من ىنين جه مه ىه يه جي 60-20طه26ّٰٱ مخ جس حس   45ِّ-
حي خي مي ىي   ِّ

20طه66

ّٰٱ يي جئ حئ خئ مئ هئ جب  حب 61-20طه27ّٰٱ مس حص خص  مص   46ِّ-
خب   ِّ

20طه84

62-20طه28ّٰٱ حض خض   47ِّ-

ّٰٱ مح جخ مخ جس حس خسمس حص  
خص مص جض حض خض مضحط مظ جع  

مع جغ مغ جف حف خف مف حق مق 

جك  حك   ِّ

20طه86

20طه92ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف   ِّ 63-20طه29ّٰٱ حط مظ جع مع جغ   48ِّ-
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26الشعراء30ّٰٱ  يي  جئ حئ خئ مئ   77ِّ-20طه93ّٰٱ يق اكلك  مك ىك   64ِّ-

26الشعراء43ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ               ِّ 78-20طه95ّٰٱ خئ مئ هئ جب   65ِّ-

-66

ّٰٱ  خس  مس حص خص مص جض حض خض مض 
حطمظ جع مع  جغ مغ جفحف خف مف 

حق مق جك حك  خكلك مك جل 

حل خل مل هل   ِّ

26الشعراء62ّٰٱ يم  جنحن خن من ىن ين   79ِّ-20طه97

ّٰٱحم خم مم جن حن خن من هنجه مه ٰه 67-

جي حي    ِّ
ّٰٱيت رث زث مث نث ىث يث ىف  يف 80-20طه98

ىق يق اك لك مك ىك يك   ِّ
27النمل7

81-26الشعراء12ّٰٱ هئ جب حب خب  مب هب   68ِّ-

ّٰٱڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤڦ  
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ   ڃ چچ چ نث ڇ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ                     ِّ

28القصص15

ّٰٱ حت خت مت هت مث حج  مج 69-
جح   ِّ

ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يقاك لك 82-26الشعراء13
مك  ىك يك   ِّ

28القصص16

ّٰٱ ىل يل ام مم رن زن من  نن 83-26الشعراء14ّٰٱ جخ مخ جس حس خس مس   70ِّ-
ىن   ِّ

28القصص17

84-26الشعراء20ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم   71ِّ-
ّٰٱ ٰى ري زي مي ني ىي  يي 

جئ حئ خئمئ هئ جب حب خب مب  
هب   ِّ

28القصص18

ّٰٱ مم ىم يم جن  حن خن من ىن 72-
ين جه مه   ِّ

ّٰٱ جه مه ٰه جيحي خي مي هي مئ هئ 85-26الشعراء21
مب   ِّ

28القصص21

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 86-26الشعراء22ّٰٱ يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ   ِّ 73-
ىم يم  جن   ِّ

28القصص22

ٱٱّٰٱٱٱ     ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئيئ رب زب 74-
مب    ِّ

87-26الشعراء24

ّٰٱٱڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ  
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ 

ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  
ڃ چ            ِّ

28القصص23

ّٰٱ مب نب ىب يب رت زت مت  نت ىت 88-26الشعراء26ّٰٱ ىت يت رث زث  مث   75ِّ-
يت رث زث مث نث ىث   ِّ

28القصص24

ّٰٱ مك ىك يك مل ىل يلام مم رن 76-
زن   ِّ

ّٰٱ خك لك مك جلحل خل مل  هل 89-26الشعراء28
جم حم خممم جن حن خن من هن   ِّ

28القصص28
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-90

ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم ىم 
يم  جن حنخن من ىن ين جه مه 

ىه يه  جي حي خي مي ىي يي ٰذ 
ٰر  ٰى    ِّ

1-28القصص29

مؤمن آل فرعون ) سمعان(

ّٰٱ جك حك خك لك مك جل حل خل مل 
هل  جم حم خم مم جن حن خن 

من   ِّ

28القصص20

ّٰٱ مث حج مج جح مح جخ مخ  جس 91-
حس   ِّ

2-28القصص33

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ     ّٰ رئ زئ مئ نئ  ىئ يئ 

رب زب مب نب ىب يب  رت زت 

مت نت ىت يترث زث مث نث  

ىث يثىف يف ىق يق اك لك مك  

ىكيك مل ىل يل ام مم رن زن من    ِّ

40غافر28

ّٰٱ مس حص خص مص جض حض  خض مض 92-
حط مظجع مع جغ مغ جف   ِّ

3-28القصص34
ّٰٱ ىن  ين ٰى ري زي مي ني ىي 

يي جئ  حئ خئ مئ هئجب حب خب مب هب 

جت حت خت مت  هت مث حج مج    ِّ

40غافر29

-93
ّٰٱٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦڦ ڄ    ڄ  ڄ 

ڄ              ِّ
ّٰٱ مح جخ مخ جس حس  خس مس حص 4-28القصص37

خص مص   ِّ
40غافر30

-94
ّٰٱٱٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ       

ڤ  ڦ ڦ ڦ   ڦ               ِّ
ّٰٱ حض خض مض حط  مظ جع مع جغ 5-40غافر27

مغجف حف خف مف حق مق   ِّ
40غافر31

ّٰٱ مع جغ  مغ جف حف خف مف 95-
حق مق جك  حك خك   ِّ

40غافر32ّٰٱ حك خك لك مك جل حل   6ِّ-43الزخرف46

ّٰٱ خف مف حق مق جكحك خك لك مك 96-
جل   ِّ

ّٰٱ مل هل جم  حم خم مم جن حن خنمن هن 7-44الدخان18
جه مه ٰه جي حي خي    ِّ

40غافر33

ّٰٱ هب جت  حت خت مت هت 8-44الدخان19ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم   97ِّ-
مث حج   ِّ

40غافر38

ّٰٱ جح مح جخ مخ جس حس خس 9-44الدخان20ّٰٱ حن خن  من ىن ين جه   98ِّ-
مس حص  خص مص   ِّ

40غافر39

10-44الدخان21ّٰٱ ىه يه جي حي خي   99ِّ-

ّٰٱ حض خض مض حط مظ جع معجغ  مغ 
جف حف خف مف حق مق جك حك  

خك لك مك جل حل خل 
مل   ِّ

40غافر40

ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم ىم  11-44الدخان22ّٰٱٱٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ                 100ِّ-
يم   ِّ

40غافر41

-101
ّٰٱ جح مح جخ مخ جس حس  خس مس 

حص خص مص جض حضخض مض  حط مظ جع 
معجغ مغ جف حف خف مف   ِّ

ّٰٱ حن خن من ىن ين جه مه  ىه 12-61الصف5
يه جي حي خي مي ىي يي   ِّ

40غافر42
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-13
ّٰٱٱڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ         ڃ چ  چ   چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ                 ِّ

4-40غافر43
ّٰٱ مل هل جم حم خم مم 

جن حن خنمن  هن جه مه ٰه جيحي خي مي 
هي مئ هئ مب    ِّ

3آل عمران165

ّٰٱ نت ىت يت رثزث مث نث ىث  14-
يثىف يف ىق يق اك   ِّ

ّٰٱ جن حن خنمن ىن ين جه مه ىه 5-40غافر44
يه جي  حي خي   ِّ

3آل عمران167

-1

مؤمنو أهل الكتاب

ّٰٱٱٿ ٿ     ٿ  ٿ ٹ ٹ  ٹ      ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ         
ڦ ڦ ڦ         ِّ

6-28القصص53
ّٰٱحك خك لك مك جل حل خل مل هل 

جم  حم خم مم جن حن خن 
من   ِّ

3آل عمران173

ّٰٱيب رت زت  مت نت ىت يت رث 2-

زث مث نث ىث  يث ىف يف   ِّ
7-28القصص55

ّٰٱمل ىل يل ام مم  رن زن 

من نن ىن ين ٰى  ري زي 
مي ني ىي يي جئ حئ خئ   ِّ

3آل عمران191

-1

 مؤمنو قوم صالح

ّٰٱٱڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ  ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ  ڇ  ڇ 
ڍ   ڍ               ِّ

ّٰٱ هئ جب حب خب مب هب جتحت خت 8-7األعراف75
مت هت  مث  ِّ

3آل عمران192

-1

املؤمنون

ّٰٱٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ     پ 
پ   پ      ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ 
ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ چ 
چ چچ ڇ ڇ   ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ 
ژ ژ ڑڑ ک ک ک              ِّ

9-2البقرة249
ّٰٱمج جح مح جخ مخ جس حس  

خس مس حصخص مص جض حض خض مض 
حط  مظ جع مع جغ   ِّ

3آل عمران193

-2
ّٰٱ مك ىك يك مل ىل يل 

ام  مم رن زن من نن ىن 
ين  ٰى   ِّ

ّٰٱجف حف خف مف  حق مق جك حك خك 10-2البقرة250

لكمك جل حل خل مل   ِّ 
3آل عمران194

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 3-
مم ىم  يم جن   ِّ

11-3آل عمران16

ّٰٱ ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ 
هئ جب حب خب  مب هب جت 
حت خت مت هت  مث 

حج مج جح مح جخ مخجس  
حس خس مس حص خص مص 

جض  حضخض مض حط مظ جع 
مع جغ   ِّ

4النساء94
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-12
ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اك لك 

مك ىك  يكمل ىل يل ام 

مم   ِّ

20-5املائدة53

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم ىم 
يم  جن حن خن من ىن ين جه 

مه ىه يه  جي حي خي مي ىي 
ييٰذ ٰر ٰى   ِّ

47حممد20

-13
ّٰٱٱڦ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ 

ڃ چ چ چ نث ڇ                ِّ
21-23املؤمنون109

ّٰٱ زث مث نث ىثيث ىف يف ىق يق  
اك لك مك ىك يك مل ىل 

يل  ام مم رن زن   ِّ

57احلديد14

-14
ّٰٱٱڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ   نث                 ِّ
1-24النور12

____________باب النون
الناس

ّٰٱ ىن ين ٰى ري زي 
مي  ني ىي يي جئحئ خئ 

مئ هئ  جب حب خب مب هب جت حت 
خت مت هت  مث   ِّ

2البقرة200

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق يق اكلك مك 15-
ىك يك  مل  ِّ

2-35فاطر34
ّٰٱ مج جح مح جخ مخ جس حس  
خس مس حص خص مص جض 

حض   ِّ
2البقرة201

ّٰٱ يل ام مم رن زن من نن ىن  ين 16-
ٰى ري زي مي ني   ِّ

1-35فاطر35

نبوا ) ساقي عزيز مرص (

ّٰٱ مت هت مث حجمج جح مح  جخ مخ 
جس حسخس مس حص خص مص جض حض  خض 
مض حط مظ جعمع جغ مغجف حف خف 

مف  حق   ِّ

12يوسف36

-17

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم 
خم  مم ىم يمجن حن خن من ىن 

ين جه  مه ىه يه جي 
حيخي مي ىي يي  ٰذ ٰر ٰى   ِّ

ّٰٱ جن حن خن من ىن ين جه مه ىه 2-42الشورى45
يه  جي   ِّ

12يوسف45

-18
ّٰٱ خي مي هي مئ هئ مب هب مت هت مث 
هث  مس هس مش هش لك مك مل من هن مي 

هي   ِّ
3-45اجلاثية32

ّٰٱٱٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ                   ِّ

12يوسف46

ّٰٱ حن خن من هن  جه مه ٰه جي حي 19-
خي مي هي مئ   ِّ

1-46األحقاف13

نبي من بني إرسائيل

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ 
ڀ  ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ     
ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ 

ژ             ِّ

2البقرة246
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-1

النصارى

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ    ڦ 

ڦ            ِّ

7-2البقرة113

ّٰٱٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ  ڤ 
ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  

ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ           ِّ

5املائدة72

ّٰٱ مي ني ىي ييجئ حئخئ مئ هئ جب حب 2-
خب  مبهب جت حت خت   ِّ

8-2البقرة116

ّٰٱ يث ىف يف ىق يق اك لك مكىك 
يك مل  ىل يل ام ممرن زن من نن 

ىن ين ٰى  ري زي مي ني 
ىي    ِّ

5املائدة73

-3

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ  پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤڤ ڤ ڤ  ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ      چچ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ 

ڈژ ژ ڑ ڑ           ِّ

9-4النساء171

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى 
ري  زي مي نيىي يي جئ 

حئخئ  مئ هئ جب حب خب 
مبهب جت  حتخت مت هت   ِّ

9التوبة30

-4

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم  
مم ىم يم جن حن خن 
من ىن  ين جه مه 

ىهيه جي حي خي  مي ىي 
يي   ِّ

10-5املائدة14

ّٰٱ حب خب مب هبجت  حتخت مت هتمث 
حج مج جح مح جخ مخ جسحس  خس مس 

حص خص مصجض حض خض مض حط  مظ 
جع   ِّ

10يونس68

-5

ّٰٱ ام مم رن زن من نن ىن 
ين  ٰى ريزي مي ني ىي يي 
جئ حئ خئ مئ  هئ جب حب خب 
مب هب جت حت  خت متهت 
مث حج مج جح  مح جخمخ 
جس حس خسمس حص خص مص جض 

حض   ِّ

19مريم88ّٰٱ خب مب هب جت   11ِّ-5املائدة17

-6

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپ پ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ 

ڄ             ِّ

ّٰٱ جه مه ىه يهجي حيخي  مي ىي 12-5املائدة18
يي   ِّ

21األنبياء26
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-1

النمرود

ّٰٱڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ  
ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ  گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ِّ

9-2البقرة258
ّٰٱٱڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦڄ  ڄ 

ڄ               ِّ
11هود30

-1

 نملة سليمن

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل 
يل ام  مم رن زن من نن 

ىن ين ٰى   ِّ

10-27النمل18

ّٰٱ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب  نب 
ىب يب رت زت مت نت ىت يت رث  

زث مث نث ىث يثىف يف ىق يق اك 
لك مك ىك يك  مل   ِّ

11هود31

-1

 نوح

ّٰٱٿ ٹ ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ    ِّ

ّٰٱ ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب 11-7األعراف59
خب   ِّ

11هود33

ّٰٱ ىت  يت رث زث مث نث ىث يث 2-
ىف يف   ِّ

12-7األعراف61
ّٰٱ هب جت  حت خت مت هت مث حج 
مج جح مح جخ مخ جسحس  خس مس حص 

خص   ِّ
11هود34

ّٰٱ يق اك لك مك ىك يك مل 3-
ىل  يل ام مم   ِّ

13-7األعراف62
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يمجن حن خن من ىن ين جه مه 
ىه يه    ِّ

11هود38

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى ري  زي 4-
مي ني ىي يي جئ    ِّ

14-7األعراف63
ّٰٱٱٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ  ڦ              ِّٱٱ
11هود39

ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري زي مي ني 5-
ىي   ِّ

ّٰٱ ىق يق  اك لك مك ىك يكمل 15-11هود25
ىل يل ام مم   ِّ

11هود41

ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب مب هب 6-
جت حت   ِّ

16-11هود26
ّٰٱ  زن  من نن ىن ين ٰى ري زي 
مي ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب   ِّ
11هود42

-7
ّٰٱ حق مق جك حك خك لك مك جل حل خل 
مل  هل جم حم خم مم جن 

حن خن   ِّ
17-11هود28

ّٰٱ مب هب جت حت خت مت هتمث حج مج 
جح  مح جخ مخ جس حس خس مسحص خص مص 

جض حض  خض مض   ِّ
11هود43

-8
ّٰٱ خل مل ىل يل جمحم خم مم ىم يم 

جنحن خن  من ىن ين جهمه ىه يه جي 
حي خي  مي ىي   ِّ

ّٰٱ مل هل جم حم خم مم  جن حن خن من 18-11هود29
هن جه مه ٰه جي   ِّ

11هود45
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-19
ّٰٱٱڤ ڤ ڦ      ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    
ڃڃ ڃ  چ  چ چ چ ڇ ڇ                ِّ

26الشعراء115ّٰٱ حي خي مي ىي يي    33ِّ-11هود47

-20

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف حف 

خف مف حق   ِّ

إبراهيم10
14

26الشعراء117ّٰٱ  زئ  مئ نئ ىئ يئ   34ِّ-

-21

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ         

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ             ِّ

ّٰٱ زب مب نب ىب يب رت  زت مت 35-14إبراهيم11
نت   ِّ

26الشعراء118

-22
ّٰٱڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃچ  چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ      ِّ

54القمر10ّٰٱڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ                36ِّ-14إبراهيم12

ّٰٱ ىق  يق اك لك مك ىك يك مل 23-
ىل يل ام مم رن  زنمن نن ىن   ِّ

71نوح2ّٰٱ زث مث نث ىث يث ىف   37ِّ-23املؤمنون23

71نوح3ّٰٱ ىق يق  اك لك مك   38ِّ-23املؤمنون26ّٰٱ خض مض حط  مظ جع   24ِّ-

ّٰٱ يك مل ىل يل ام  مم رن زنمن نن 39-26الشعراء106ّٰٱ جك حك خك لك مك جل حل   25ِّ-
ىن ين ٰى ري زي ميني ىي يي جئ   ِّ

71نوح4

71نوح5ّٰٱ خئ مئ هئ جب حب خب مب   40ِّ-26الشعراء107ّٰٱ مل هل جم حم   26ِّ-

71نوح6ّٰٱ جت حت خت مت  هت   41ِّ-26الشعراء108ّٰٱ مم جن حن   27ِّ-

ّٰٱ من هن  جه مه ٰهجي حي خي مي هي مئ 28-
هئ   ِّ

42-26الشعراء109
ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ جس  حس 

خس مس حص خص مص 
جض   ِّ

71نوح7

71نوح8ّٰٱ خض مض حط مظ   43ِّ-26الشعراء110ّٰٱ هب مت  هت   29ِّ-

71نوح9ّٰٱ مع جغ مغ جف حف  خف مف   44ِّ-71نوح112ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم   30ِّ-

71نوح10ّٰٱ مق جك حك خك لك مك   45ِّ-71نوح113ّٰٱ مم ىم يم جن حنخن  من ىن   31ِّ-

71نوح11ّٰٱ خل مل ىل يل   46ِّ-26الشعراء114ّٰٱ جه مه ىه يه   32ِّ-
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ّٰٱ حم خم مم ىم  يم جن حن خن 47-
من   ِّ

71نوح24ّٰٱ خت مت هتمث حج مج جح مح جخ   59ِّ-71نوح12

ّٰٱ جس حس خس مس حص خص مص جض 60-71نوح13ّٰٱ ين جه مه ىه يه جي   48ِّ-
حض خض  مض حط    ِّ

71نوح25

ّٰٱ جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق  61-71نوح14ّٰٱ خي مي ىي   49ِّ- 
مق    ِّ

71نوح26

ّٰٱ حك خك لك مك جل حل خل مل هل  62-71نوح15ّٰڤ ڤ ڤ       ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ              50ِّ-
جم   ِّ

71نوح27

63-71نوح16ّٰٱ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب   51ِّ-
ّٰٱ خم مم جن حن خن من هن  جه 
مه ٰهجي حي خي مي هي 

مئ   ِّ
71نوح28

1-71نوح17ّٰٱ مب نب ىب يب رت   52ِّ-

____________باب اهلاء
هابيل

ّٰٱ ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف  
يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

ملىل  يل ام مم رن زن من   ِّ

5املائدة27

ّٰٱ ىن ين ٰى ري  زي مي ني ىي يي 2-71نوح18ّٰٱ مت نت ىت يت رث   53ِّ-
جئ حئخئ مئ هئ جب  حب خب   ِّ 

5املائدة28

ّٰٱ هب جت حت خت مت هت مث  حج 3-71نوح19ّٰٱ مث نث ىث يث ىف   54ِّ-
مج جحمح جخ مخ جس   ِّ

5املائدة29

1-71نوح20ّٰٱ ىق يق  اك لك   55ِّ-

هارون

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ           ِّ

7األعراف150

ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام مم رن زن  من 56-
نن ىن ين   ِّ

ّٰٱ جت حت خت مت هت مث حج  مج جح 2-71نوح21
مح   ِّ 

20طه45

3-71نوح22ّٰٱ ري زي مي   57ِّ-
ّٰٱٱڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ                ِّ
20طه90

ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب 58-
مب هب  جت   ِّ

3-71نوح23
ّٰٱ مل ىل يل ام مم رن زنمن  نن 

ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي  

جئ   ِّ

20طه94
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هامان

ّٰٱ خص مص جض حض  خض مض 
حط   ِّ

5-40غافر24

ّٰٱ نث ىث يث ىف يف ىق يق 
اكلك  مك ىك يك مل ىل 
يل  ام مم رن زن من ننىن ين 

ٰى ري زي  مي   ِّ

7األعراف71

-2
ّٰٱ جع مع جغ مغ  جف حف خف 

مف حق مق جك حك  خكلك مك 
جل حل خل مل هل   ِّ

ّٰٱ جب حب  خب مبهب جت حت خت مت هت 6-40غافر25
مث حج مج  جحمح جخ مخ جس حس   ِّ

11هود50

-1

اهلدهد

ّٰٱ حق مق جك حك  خك لك مك جل 
حل خل مل هل جم حم   ِّ

ّٰٱ مس حص خص مص  جضحض خض مض حط مظ 7-27النمل22
جع معجغ مغ جف   ِّ

11هود51

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 2-
مم ىم  يم جن   ِّ

8-27النمل23
ّٰٱ خف مف حق مق جك حك 

خك لك  مك جل حل خل مل 
هل جم حم  خم   ِّ

11هود52

-3
ّٰٱ خن من ىن ين جه  مه ىه 
يه جي حي خي مي ىي يي  ٰذ 

ٰر ٰى   ِّ

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خممم ىم يم 9-27النمل24
جن حن  خن من ىن ين جه   ِّ

11هود54

-4
ّٰٱٱڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ             ِّ
11هود55ّٰٱ ىه يهجي حي  خي مي ىي يي   10ِّ-27النمل25

-1

 هود

ّٰٱ مح جخ مخ  جسحس خس مس حص خص مص 
جض حض خض مضحط مظ جع    ِّ

11-7األعراف65
ّٰٱڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ    ڃ 
ڃ ڃچ چ   چ چ ڇ ڇ                  ِّ

11هود56

ّٰٱ خل مل  هل جم حم خم مم جن حن 2-
خن   ِّ

12-7األعراف67
ّٰٱ زت مت نت ىت يت رث زث مثنث 

ىث  يث ىف يف ىق يق اكلك مك ىك 

يك مل ىل يل   ِّ

11هود57

13-7األعراف68ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم   3ِّ-

ّٰٱ هب  جت حت خت مت هت مث 
حجمج جح  مح جخ مخ جس 

حس خس مس  حصخص مص جض حض خض مض 

حط مظ جع مع  جغ مغ جف حف 

خف مف حق   ِّ

14إبراهيم10

-4

ّٰٱٱپ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿٿ  ٿ ٿ   ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ                 ِّ

14-7األعراف69

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ         

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ             ِّ

14إبراهيم11
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-15
ّٰٱٱڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃچ  چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ             ِّ

26الشعراء133ّٰٱ هل جم حم    26ِّ-14إبراهيم12

26الشعراء134ّٰٱ مم جن   27ِّ-23املؤمنون39ّٰٱ مق جك  حك خك لك   16ِّ-

26الشعراء135ّٰٱ خن من هن جه مه ٰه    28ِّ-26الشعراء124ّٰٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ   17ِّ-

29-26الشعراء125ّٰٱ حب خب  مب هب   18ِّ-
ّٰ مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم 
جن  حن خن من ىن ين جه مه ىه يه 

جي حي خي  مي ىي يي   ِّ
46األحقاف21

ّٰٱ يئ رب زب مب نب  ىب يب رت زت 30-26الشعراء126ّٰٱ حت خت مت   19ِّ-
مت نت ىت يت   ِّ

46األحقاف23

ّٰٱ مث حج مج  جح محجخ مخ جس حس خس مس 20-
حص   ِّ

1-26الشعراء127

____________باب الواو
 وارد بئر يوسف

ّٰٱ ىك يك ملىل يل اممم 
رن زن من ننىن ين ٰىري  زي مي ني 

ىي   ِّ

12يوسف19

1-26الشعراء128ّٰٱ مص جض حض  خض مض   21ِّ-

والدا ولد عاق

. ّٰٱ يل ام  مم رن زن من نن ىن 
ين ٰى ري زي  مي ني ىي يي جئ 

حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب هب جت 

حت   ِّ

46األحقاف17

1-26الشعراء129ّٰٱ مظ جع مع جغ   22ِّ-

ولد عاق لوالديه

ّٰٱ يل ام  مم رن زن من نن ىن 
ين ٰى ري زي  مي ني ىي يي جئ 

حئ خئ مئ هئ جب حب  خب مب هب جت 

حت   ِّ

46األحقاف17

1-26الشعراء130ّٰٱ جف حف خف مف   23ِّ-
الوليد بن املغرية

ّٰٱ حك خك لك مك جل حل خل   ِّ
68القلم15

74املدثر24ّٰٱ جي حي خي مي ىي  يي    ِّ 2-26الشعراء131ّٰٱ مق جك حك   24ِّ-

74املدثر25ّٰٱٱڦ ڦ ڄ    ڄ ڄ                      3ِّ-26الشعراء132ّٰٱ لك مك جل حل خل   25ِّ-
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-1

____________باب الياء
 يام بن نوح

ّٰٱ مب هب جت حت خت مت هتمث حج مج 
جح  مح جخ مخ جس حس خس مسحص خص مص 

جض حض  خض مض   ِّ

9-11هود43
ّٰٱ جئ حئ خئ مئ هئ جبحب  خب 

مبهب جت حت خت مت هت مثحج مج جح  

مح جخ   ِّ

12يوسف83

-1

 يعقوب

ّٰٱ يي جئ حئ خئ  مئ هئ جب 
حب خب مب هب جت حت خت  مت 

هت   ِّ

ّٰٱ جس حس خس مس حص  خص 10- 2البقرة132
مص جض حض خض مض حط   ِّ

12يوسف84

-2

ّٰٱ حج مج جح مح جخ مخ  جس حس خس 
مس حص خص مص جضحض خض  مض حط 

مظ جع مع جغ مغ  جف 

حف خف مف حق   ِّ

ّٰٱ لك مك جل حل  خل مل هل جم 11-2البقرة133
حم خم مم جن حن   ِّ

12يوسف86

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 3-
ىم يمجن  حن خن من ىن ين   ِّ

12-12يوسف5
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 

مم  ىم يم جنحن خن من ىن ين جه 
مه ىه يه جي   ِّ

12يوسف87

ّٰٱ مع جغ مغ جف حف خف مف  حق مق 4-
جك حك خك لك   ِّ

ّٰٱ مظ جع  مع جغ مغ جف حف 13-12يوسف13
خف مفحق مق جك  حك   ِّ

12يوسف94

-5
ّٰٱ نب ىب يب  رت زتمت نت ىت يت 
رث زث مثنث ىث يثىف  يف ىق 

يق اك لك   ِّ
14-12يوسف18

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 
ىميم جن  حن خن من ىن ين جه مه ىه يه 

جي   ِّ
12يوسف96

-6
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم  جن حن خن منىن ين جه 
مه   ِّ

1215يوسف64
ّٰٱٱڦ ڦ   ڄ   ڄ ڄڄ ڃ       ڃ ڃ     

ڃ     ِّ
12يوسف98

-7
ّٰٱ مت نت  ىت يت رث زث مث نث 
ىث يث ىف يف  ىق يق اكلك مك ىك 
يك مل ىل يل ام مم رن    ِّ

1-12يوسف66

اليهود

ّٰٱ خض مض حط مظ جع مع جغ مغ 
جف حفخف  مف حقمق جك حك خك لك 

مك  جل   ِّ

2البقرة111

-8

ّٰٱ من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني 
ىي  ييجئ حئ خئ مئ هئ جب حب خبمب 
هب جت حت  ختمت هت مثحج مج جح 

مح   ِّ

2-12يوسف67

ّٰٱ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 

ٺ ٿ  ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ    ڦ ڦ             ِّ

2البقرة113
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ّٰٱ مي ني ىي ييجئ حئخئ مئ هئ جب حب 3-
خب  مبهب جت حت خت   ِّ

10-2البقرة116

ّٰٱ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ             ِّ

4النساء46

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم مم ىم يم 4-
جن  حنخن من ىن ين جه   ِّ

11-2البقرة135
ّٰٱ جك حك خك لك مك جل  حل خل 
مل هل جم حم  خم 
مم جن حن خن من هن جه   ِّ

4النساء51

-5

ّٰٱ  هت  مث حج مج جح مح 
جخ  مخ جس حس خس مسحص 
خص مص جض حض خضمض  حط مظ جع مع 
جغ مغ جف حفخف مف حق  مق جك حك   ِّ

12-2البقرة140

ّٰٱ  ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 
حبخب مب هب  جت حت خت مت هت 

مث حج مج جح  مح جخمخ جس حس 
خس مس حص خص مص  جض حض خض 

مضحط مظ جع مع جغ   ِّ

4النساء153

-6
ّٰٱ مل ىل يل جم حم خم مم ىم 

يم جن  حنخن من ىن ين جهمه ىه يه 
جي حي خي  مي   ِّ

13-2البقرة142
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم 
مم  ىم يم جن حن خنمن ىن ين جه 

مه ىه  يه جي حي خي   ِّ
4النساء155

-7
ّٰٱٱٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ 
ڦڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ             ِّ

14-3آل عمران24

ٱٱٱٱٱٱٱّٰٱٱڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  گ 
گ گ    ِّ

4النساء157

 -8
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 

يم جنحن  خن من ىن ين جه 
مه ىه يه  جي حي خي   ِّ

15-3آل عمران181

ّٰٱٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپ پ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ 

ڄ               ِّ

5املائدة18

-9

ٱٱٱٱٱٱٱّٰٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ      ّٰ رئ زئ  مئ نئ ىئ يئ رب 
زب مب نب ىب  يب رتزت مت 

نت ىت يت رث زث مث  نث ىث 
يث ىف يف ىق يق   ِّ

16-3آل عمران183

ّٰٱ يك مل  ىل يل ام مم 
رن زن من نن  ىن ين ٰى 
ري زي ميني ىي يي  جئحئ خئ 
مئ هئ جب  حب خب مبهب 

جت حت خت مت هتمث  حج مج 
جح مح جخ مخ جس حس خسمس  

حص خص مص جض حض خض مض حط مظ 
جعمع  جغ مغ جف حف خف مف حق مقجك 

حك خك  لك مكجل حل خل مل هل 
جم    ِّ

5املائدة41
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-17

ّٰٱ خص مص جض حض خضمض حط مظ جع  مع 
جغمغ جف حف خف مف حق مقجك حك 

خك  لك مك جل حل خل مل هل جمحم خم 

مم جن  حن خن من هنجه مه ٰه 

جي حي خي ميهي  مئ هئ مب هبمت 

هت مث هث مس   ِّ

6-5املائدة64

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حمخم 
مم ىم  يم جن حن خن من ىنين جه مه 

ىه يه جي حي  خي مي ىي يي ٰذ 
ٰر   ِّ

12يوسف38

-18

ّٰٱ زن من نن ىن ين ٰى 
ري  زي مي نيىي يي جئ 

حئخئ  مئ هئ جب حب خب 
مبهب جت  حتخت مت هت   ِّ

7-9التوبة30
ّٰٱٱڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ      ِّ
12يوسف39

8-19مريم88ّٰٱ خب مب هب جت   19ِّ-

ّٰٱ ىئ يئ رب زب مب نب ىب 
يب  رت زت مت نت ىت يت رثزث مث 
نث ىث يث ىف  يف ىق يق اكلك مك ىك 
يك مل ىل يل ام مم   ِّ

12يوسف40

ّٰٱ جه مه ىه يهجي حيخي  مي ىي 20-
يي   ِّ

9-21األنبياء26
ّٰٱ زن من نن ىن  ين ٰى ريزي 
مي ني ىي يي جئ  حئ خئمئ 

هئ جب حب خب مب   ِّ
12يوسف41

-1

 يوسف

ّٰٱ حص خص مص جض حض خض مض  حط مظ 
جع مع جغ مغ جف حف   ِّ

10-12يوسف4
ّٰٱ جت حت  خت مت هت مث حج مج 
جح مح  جخ مخ جس حس خس 

مس حص خص    ِّ
12يوسف42

-2
ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم  يم جن حنخن من ىن ينجه مه ىه 

يه جيحي  خي مي ىي يي   ِّ

ّٰٱ ىب  يب رت زت مت نت ىت يت 11-12يوسف23
رث زث مث  نث ىث يث   ِّ

12يوسف47

-3
ّٰٱ من نن ىن ين ٰىري زي مي ني  
ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب 

حب خب  مب   ِّ

ّٰٱ يف ىق يق اك لك مك ىك يك  مل ىل 12-12يوسف26
يل ام مم رن زن   ِّ

12يوسف48

ّٰٱ نث ىث يث ىف يف ىق يق  اكلك مك 4-
ىك يك مل ىل يل ام مم رن    ِّ

ّٰٱ نن ىن ين ٰى ري  زي مي ني ىي يي 13-12يوسف33
جئ   ِّ

12يوسف49

-5

ّٰٱ جك حك خك لك مك جل حل  
خل مل هل جمحم خم مم جن حنخن من 
هن  جه مه ٰه جي حي خي مي هي 

مئ    ِّ

14-12يوسف37
ّٰٱ خئ مئ هئ  جبحب خب مب هب جت 

حت خت مت هت مث حج  مج جح مح 
جخمخ جس حس خس مس   ِّ

12يوسف50
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23-12يوسف55ّٰٱ رئ  زئ مئ نئ ىئيئ رب زب مب   15ِّ-
ّٰٱ نث ىث  يث ىفيف ىق يق اك لك 
مكىك يك مل ىل  يلام مم رن زن من نن 

ىن ين ٰى ري  زي   ِّ
12يوسف90

ّٰٱ ني  ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ 16-
جبحب خب مب  هب جت حت خت مت هت   ِّ

ّٰٱ خب مب هب جت  حتخت مت هت مثحج 24-12يوسف59
مج جح مح    ِّ

12يوسف92

ّٰٱ حج مج جح مح جخ  مخ جس حس خس 17-
مس   ِّ

ّٰٱ مخ جس حس خس مس حص خص 25-12يوسف60
مص جض  حض خض مض   ِّ

12يوسف93

ّٰٱ مظ جع مع جغ مغ جف  حف 18-
خف مف حق مق جك حك خك    ِّ

ّٰٱ  زب  مب نب ىب يب رت زت مت 26-12يوسف62
نت ىت  يت رث زث مث   ِّ

12يوسف99

-19
ّٰٱ مل هل جم حم خم مم جنحن 

خن  من هن جه مه ٰه جي حي 
خي    ِّ

27-12يوسف69

ّٰٱ ىث يث ىف يف ىق  يق اكلك مك 
ىك يك مل ىل يل ام مم رن  زن 

مننن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي 
يي  جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب 
هبجت حت  خت مت هت مثحج مج جح مح 

جخ   ِّ

12يوسف100

-20

ّٰٱ مخ جس حس  خس مس حص خص مص 
جضحض خض مض حط مظ  جع مع 

جغمغ جف حف خف مفحق مق جك حك  

خك   ِّ

28-12يوسف77

ّٰٱ حس  خس مس حص خص مص جض 
حض خضمض حط  مظ جع مع 

جغ مغ جف حفخف مف  حق مق 
جك   ِّ

12يوسف101

ّٰٱ خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم 21-
يم جن  حن خن   ِّ

1-12يوسف791

يوشع بن نون

ّٰٱ جغ مغ جف حف خف  مف حق مق 
جك حك خك لك مك  جل حلخل 

مل هل جم حم خم مم    ِّ

5املائدة23

ّٰٱ ىب يب رت زت مت  نت ىت يت 22-
رث زث   ِّ

1-12يوسف89

 يونس

ّٰٱ ىق يق اك لك مك ىك يك مل 
ىل يل  ام مم رن زن من نن ىن 

ين ٰى ري  زي مي ني   ِّ

21األنبياء87
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A

احلمـدهلل الـذي وفقنـي وأعانني وهـداين إىل وضـع هـذا املعجم الصغـري املتواضـع يف املقاالت 

املحكيَّـه يف القـرآن الكريـم التـي حكاهـا اهلل عـىل  ألسـنة خلقـه مـن اإلنس واجلـن واملالئكـة وغريهم 

و قـد بذلـت يف مجعـه وتربيتـه قصـارى جهـدي مـع قلـة بضاعتـي وضعـف درايتـي، وراجعتـه مـراًرا 

وتكراًرا حسـب طاقتي ووسـعي ف )ال يكلف اهلل نفًسـا إال وسـعها(، سـائاًل املوىل  سـبحانه وتعاىل أن 

جيعلـه خالًصـا لوجهه الكريـم وخدمة لكتابه العظيـم وأن ينفع به طـالب اللعلم والباحثي واملشـتغلي 

بكتـاب اهلل تعلـاًم وتعلياًموبحثًا ودراسـًة.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه  وسلم.
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موضوع البحث:   
رعاية السنة النبوية لذوي االحتياجات اخلاصة.

هدف البحث:   
التوصيات  من  طائفة  إىل  والوصول  اخلاصة،  االحتياجات  بذوي  للعناية  الرشعي  التأصيل 

واملقرتحات العملية، ونأمل أن حتقق اهلدف من هذا البحث، وإبراز أمهية تطبيق منهج السنة يف العناية 

الرشيعة  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مكانة  وبيان  الواقع،  أرض  عىل  اخلاصة  االحتياجات  بذوي 

اإلسالمية.

مشكلة البحث:   
اهتامم السنة النبوية بالناس عمومًا، وبالضعفاء خصوصًا، وحماولة تطبيق هذا املنهج عىل أرض 

الواقع.

نتائج البحث:   
بالتداوي حتى ال تستفحل  أمر  النبوية وضعت أساليب األمن والسالمة، وأن الرشع  السنة  أن 

من  البيئة محاية ألتباعها  نظـافة  واملحافظة عىل  األرض،  اإلفساد يف  بعدم  أمرت  الرشيعة  وأن  اإلعاقة، 

أكمل  عىل  وقضاياهم  بشئوهنم  القيام  عىل  احلث  اإلعاقة  بذوي  اإلسالم  عناية  مظاهر  ومن  األمراض، 

وجه.

الكلامت املفتاحية:  
احتياجات خاصة – أصحاب اهلمم – أهل العافية- اهتامم السنة بالضعفاء.
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F

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن نبينا 

حممدًا عبده ورسوله، أما بعد.

وخصوصًا  بالضعفاء،  االهتامم  يف  والقواني  الترشيعات  كل  سبق  قد  اإلسالم  أن  شك  فال 

أصحاب اهلمم، لذا فإن السنة النبوية اهتمت بجميع أهل اإلسالم، ال سيام الضعفاء منهم، ووضعت هلم 

الصحية  الرعاية  وحق  التعلم،  وحق  هلم،  اآلخرين  وتقدير  باحرتام،  العيش  حق  منها:  عديدة  حقوقًا 

واالجتامعية، و حق العمل، واحلق يف أن يقدم عىل الزواج، وكفلت له احلق يف أن يشارك يف الرياضة، 

إىل غري  االمتالك،  أمكن ذلك، وأعطته حق  كلام  برأيه  يؤخذ  وأن  واملناقشات،  احلديث  يشارك يف  وأن 

ذلك من احلقوق التي تنطق هبا السنة النبوية، والتي ال يوجد ملثلها نظري يف أمة من األمم مهام تشدقت 

بحقوق هؤالء الضعفاء. 

مشكلة الدراسة:

إبراز عناية اإلسالم بذوي االحتياجات اخلاصة له آثار عىل ذوي اإلعاقة أنفسهم وعىل ذوهيم، 

غري  بأقالم  كتبت  معظمها  املجال  هذا  يف  كتبت  التي  الدراسات  أن  وخاصة  معنوياتم،  من  يرفع  فهو 

متخصصي، ومل تتطرق إىل صور كثرية موجودة يف السنة النبوية بالرغم من وجودها بكثرة، ومل تقارن 

بي عظمة الترشيع ومجال الرشيعة وبي القواني الوضعية التي ال شك أن هلا إجيابيات ال تنكر غري أهنا 

الذي كان أول ترشيع اعتنى  النقص واخللل، وأيضًا تربز عظمة اإلسالم  الذي يعرتيه  البرش  من وضع 

وتقارنه  للمعاقي  السنة  رعاية  عىل  الضوء  تسلط  الدراسة  هذه  فإن  ذلك  وعىل  الضعيفة،  الفئة  هبذه 

بالقواني.
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ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة يف التساؤالت الرئيسية التالية:

ما أهم مظاهر عناية السنة النبوية بذوي االحتياجات اخلاصة؟- 

ما خصائص ذوي االحتياجات اخلاصة يف املواثيق الدولية؟- 

ما األمور التي أبرزتا السنة النبوية وغابت عن االتفاقيات واملعاهدات الدولية؟- 

ما األحكام الرشعية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة؟ - 

ما واجب املجتمع جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة؟- 

اهلدف من الدراسة:

التأصيل الرشعي للعناية بذوي االحتياجات اخلاصة.- 

إبراز أمهية تطبيق منهج السنة يف العناية بذوي االحتياجات اخلاصة عىل أرض الواقع.- 

إظهار مكانة ذوي االحتياجات اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية.- 

بيان الفارق بي التعاليم الربانية واملواثيق البرشية. - 

إظهار عناية الرشيعة اإلسالمية بحقوق اإلنسان.- 

أمهية الدراسة:  
تظهر األمهية  هلذه الدراسة من خالل معرفة أنَّ ذوي االحتياجات اخلاصة جزء مهم من املجتمع، 

فوائد  عن  يثمر  ال  حقوقهم  فإعطاؤهم  اإلنسان،  حقوق  من  جزء  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  وحقوق 

إجيابية بالنسبة هلم وحسب، بل يعود بالفائدة عىل تطور البالد أيضا.

وتأيت أمهية هذه الدراسة لغرض املسامهة يف بيان حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة التي أرستها 

السنة النبوية، وبيان كيف عاجلت السنة النبوية مشكالت هذه الفئة.

الرشيعة  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  حقوق  عن  وشاملة  متكاملة  صورة  إعطاء  خالل  من 
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اإلسالمية، والتعرف عىل حل املشكالت التي تواجه األرسة عند التعامل مع ذوهيم.

منهج البحث:   
يستخدم يف الدراسة أكثر من منهج: 

الكريم  القرآن  آيات  خالل  من  البحث  ختدم  التي  املسائل  فيستخرج  االستنباطي:  املنهج 

واألحاديث النبوية، والنظر يف أقوال أهل العلم.

البحث عىل  فيبني عنارص  النبوية،  السنة  االحتياجات يف  أحوال ذوي  فيصف  الوصفي:  املنهج 

األحاديث املوجودة يف السنة النبوية.

خطة البحث:  
مة؛ أمهية املوضوع، وسبب اختياره، وأهدافه العامة، ومنهج البحث وحدوده، وُخطَّته. املقدِّ

التمهيد: مفاهيم عامة حول ذوي االحتياجات اخلاصة.

املبحث األول: أساليب السنة النبوية حلامية املجتمع من اإلعاقة.

املبحث الثاين: املعامل النبوية ملعاملة ذوي االحتياجات اخلاصة.

املبحث الثالث: واجب ذوي االحتياجات اخلاصة جتاه ما هم فيه من االبتالء يف السنة النبوية.

اخلامتة: وتشمل:

أوالً: خالصة البحث ونتائجه.

ثانيًا: التوصيات، ثم املراجع.
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الدراسات السابقة:  

البدنية والرياضية، - 1 بحث نظرة اإلسالم لذوي االحتياجات اخلاصة، د. رواب عامر، قسم الرتبية 

تناول بعض التعريفات، ونظرة اإلسالم لإلعاقة.

حممد - 2 إسامعيل  أ.د.  إعداد:  اإلسالمي،  الترشيع  يف  نحوه  األمه  وواجب  املعاق  حقوق  بحث: 

بشندي، ود.حممد حممد الشلش ورقة علمية لندوة املسؤولية االجتامعية واألخالقية والقانونية جتاه 

الترشيع  موقف  بيان  عىل  الورقة  ركزت  الفلسطيني  املجتمع  يف  اإلعاقة  ذوي  ومتكي  رعاية 

اإلسالمي من ذوي اإلعاقة.

حممد - 3 د.صربي  املقارن،  اإلسالمي  االجتامعي  الفكر  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  حقوق  مقال 

خليل/ أستاذ فلسفة القيم اإلسالمية  بجامعة اخلرطوم.

مقال الوقاية من اإلعاقة من املنظور اإلسالمي، بحث من إعداد الدكتور/ أسامة بن حسن حممد - 4

معاجيني األستاذ املشارك ورئيس قسم الرتبية اخلاصة بكلية املعلمي يف حمافظة جدة.

فايز سعيد، رسالة ماجستري،  جامعة - 5 القرآن والسنة، لصهيب  ذوو االحتياجات اخلاصة يف ضوء 

النجاح الوطنية.

العاملية، - 6 املعلومات  التميمي، مقال عىل شبكة  لتيسري  رعاية اإلسالم لذوي االحتياجات اخلاصة، 

وغريها الكثري.

وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من عدة جوانب:

األول: الرتكيز عىل النصوص النبوية.

الثاين: املقارنة بي هذه النصوص.

الثالث: استنباط احلقوق من خالل النصوص النبوية.
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a

مفاهيم عامة حول ذوي االحتياجات اخلاصة:  
قبل الولوج يف تفصيالت املوضوع أعرف ببعض األلفاظ التي يكثر استعامهلا عند املتناولي هلذا 

املوضوع، وهاك بعضها:

املقصود بذوي االحتياجات اخلاصة )أصحاب اهلمم(:
يف اللغة: رضر يصيب أحد األشخاص ينتج عنه اعتالل بأحد األعضاء أو عجز كيّلّ أو جزئّي، 

أو  ة  َجَسديَّ عاَهة  ذو  ق:  وامُلعوَّ املعتاد،  اإلنسايّن  النَّشاط  عن  عقليَّة  أو  جسدّية  عاهة  متنعه  َمْن  وامُلعاق 

عقليَّة)1(.

اصطالحًا: هم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من ُقصور القدرة عىل تعلُّم أو 

واخللفية  العمر  يف  هلم  املامثل  السليم  العادي  الفرد  هبا  يقوم  أعامٍل  أداِء  و  مهاراٍت  أو  خرباٍت  اكتساب 
الثقافية أو االقتصادية أو االجتامعية.)2(

حياتية،  نفسية،  تعليمية،  احتياجات  العادي،  الفرد  احتياجات  إىل  باإلضافة  هلم  تصبح  وهلذا 

مهنية، اقتصادية، صحية خاصة، يلتزم املجتمع بتوفريها هلم ؛ باعتبارهم مواطني وبرشًا - قبل أن يكونوا 

معاقي - كغريهم من أفراد املجتمع.

فت منظمة الصحة العاملية اإلعاقة عىل أهنا: حالة من القصور أو اخللل يف القدرات اجلسدية  وعرَّ

أو الذهنية ترجع إىل عوامل وراثية أو بيئية تعيق الفرد عن تعلُّم بعض األنشطة التي يقوم هبا الفرد السليم 
ن .)3( املشابه يف السِّ

)1( معجم اللغة العربية املعارصة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر، )2/ 1577(. 
)2( اسرتاتيجيات مستحدثة يف برامج رعاية وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة - د. عثامن لبيب فّراج. منشور بمجلة الطفولة 

والتنمية - عدد )2( ، يناير 2001م ، ص 14. 
)3( االتصال اجلمهريي حول ظاهرة اإلعاقة بني األطفال - د. هادي نعامن اهليتي. منشور باملجلة املذكورة سابقًا، عدد )5( ، فرباير 2002م 

، )ص36(. 
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دُّ من مقدرة الفرد عىل القيام بوظيفٍة واحدٍة أو أكثر من الوظائف التي  وجاء كذلك أهّنا: حالُة حَتُ

أو  العالقات االجتامعية  أو ممارسة  ات  بالذَّ العناية  قبيل  اليومية من  للحياة  العنارص األساسية  تعترب من 
النشاطات االقتصادية، وذلك ضمن احلدود التي تعترب طبيعية )1(.

املقصود بذوي االحتياجات اخلاصة: 

هم األشخاص الذين يتاجون إىل معاملٍة خاصٍة للقدرة عىل استيعاب ما يدور حوهلم؛ بسبب 

إصابتهم بنوٍع من اإلعاقات التي تعيق قدرتم عىل التأقلم مع األمور كام هم األشخاص األصحاء، وال 

أدواٍت خاصٍة وطرق خاصة  إىل  وإنام يتاجون  العادية،  املدارس  التعّلم يف  يستطيع هؤالء األشخاص 

البرصية،  أو  السمعية  منها  اإلعاقات  من  اخلاصة  االحتياجات  أصحاب  ويعاين  قدراتم،  مع  تتناسب 

النفسّية،  واإلعاقات  السلوكية،  واالضطرابات  التعّلم،  بطء  يسبب  قد  الذي  العقيل  النمو  وتأخر 

االحتياجات  ذوي  فئات  من  كفئٍة  ُيدرجون  فاملعاقون  اإلصابات،  من  وغريها  اللغوّية  واالضطرابات 

اخلاصة)2(.

يفعلها  التي  األمور  بعض  فعل  عن  يعيقهم  البالء  من  بنوع  تعاىل  اهلل  ابتالهم  أشخاص  فهم 

األصحاء، أو إتقان بعض املهن.

مع العلم بأن التاريخ أثبت أن بعض هؤالء تغلب عىل إعاقته، وشق طريق املجد، ووصل إىل ما 

مل يصل إليه األصحاء، فحفر يف التاريخ اسمه.

 

)1( املرجع السابق ، نفس الصفحة. 
http://mawdoo3.com/   :2( ينظر(
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املبحث األول 

أساليب السنة النبوية حلامية املجتمع من اإلعاقة

نسبتها  املجتمع من اإلعاقة وتقليل  التي يمكن هبا محاية  النبوية بعض األساليب  السنة  رسمت 

فيه، حتى ينشأ املجتمع وقد ختفف من صور اإلعاقة، ومن صور ذلك:

أوالً: وضع أساليب األمن والسالمة يف السنة النبوية.

املسلم  أذى  تتسبب يف  قد  التي  النبوية إىل وجوب أخذ احليطة واحلذر من األشياء  السنة  دعت 

نفسه، أو أذى غريه، وعدم التعرض للمخاطر، وعدم تعريض الغري لإلصابة. 

يِف  َأْو  َمْسِجِدَنا،  يِف  َأَحُدُكْم  َمرَّ  »إَِذا  َقاَل:   ، النَّبِيِّ  َعِن    ُموَسى  َأيِب  فَعْن 

ِه -، َأْن ُيِصيَب َأَحًدا ِمَن امُلْسلِِمنَي ِمنَْها  ا، - َأْو َقاَل: َفْلَيْقبِْض بَِكفِّ ُسوِقنَا، َوَمَعُه َنْبٌل، َفْلُيْمِسْك َعىَل نَِصاهِلَ
ٌء«.)1( َشْ

قال النووي: فيه هذا األدب وهو اإلمساك بنصاهلا عند إرادة املرور بي الناس يف مسجد أو سوق 
أو غريمها والنصول والنصال مجع نصل وهو حديدة السهم وفيه اجتناب كل ما خياف منه رضر.)2(

املزاح،  املسلمي إىل األذى، ولو كانت عىل سبيل  التي تعرض  وكذلك هنى عن بعض األفعال 

فاملسلم احلق ال يروع أخاه، وال يعرضه للخطر واألذى جادًا أو ممازحًا.

الِح  فعن أيب هريرة ، عن رسـول اهلل  قال: »ال ُيِشرُي َأَحُدُكْم إىَِل َأِخيِه بِالسِّ

ْيَطاَن َينِْزُع يِف َيِدِه َفَيَقُع يِف ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر« )3(. ُه ال َيْدِري َأَحُدُكْم َلَعلَّ الشَّ َفإِنَّ

ومسلم  50( ح)7075(،  ِمنَّا« )9/  َفَلْيَس  اَلَح  السِّ َعَلْينَا  َل  مَحَ »َمْن   : النَّبِيِّ  َقْوِل  َباُب  الفتن،  البخاري، كتاب  )1( أخرجه 
ا ِمَن امْلََواِضِع اجْلَاِمَعِة لِلنَّاِس َأْن ُيْمِسَك بِنَِصاهِلَا، )4/  مِهَ كتاب الرب والصلة واآلداب، َباُب َأْمِر َمْن َمرَّ بِِساَلٍح يِف َمْسِجٍد َأْو ُسوٍق َأْو َغرْيِ

2019( ح)2615(. 
)2( رشح النووي عىل مسلم، النووي، )16/ 169(. 

ومسلم  49( ح)7072(،  ِمنَّا« )9/  َفَلْيَس  اَلَح  السِّ َعَلْينَا  َل  مَحَ »َمْن   : النَّبِيِّ  َقْوِل  َباُب  الفتن،  البخاري، كتاب  )3( أخرجه 
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قال ابن بطال: »هو من باب األدب وقطع الذرائع أال يشري أحد بالسالح خوف ما يئول منها، 

وخيشى من نزع الشيطان«)1(.

يعرضهم  قد  إذ  عنه،  هنى  الناس  وجوه  يف  احلىص  إلقاء  فمجرد  اخلذف؛  عن  النهي  وكذلك 

لإلصابة يف أبداهنم، أو يصيب العي فيقع الضر.

اللَِّ  َرُسوَل  َفإِنَّ  ِذْف،  خَتْ الَ  َلُه:  َفَقاَل  خَيِْذُف،  َرُجاًل  َرَأى  ُه  »َأنَّ  : ٍل  ُمَغفَّ ْبِن  اهللَِّ  َعْبِد  فَعْن 

 ، َعُدوٌّ بِِه  ُينَْكى  َوالَ  َصْيٌد  بِِه؛  ُيَصاُد  الَ  ُه  إِنَّ َوَقاَل:  اخَلْذَف  َيْكَرُه  َكاَن  َأْو  اخَلْذِف،  َعِن  هَنَى   

اللَِّ  َرُسوِل  َعْن  ُثَك  ُأَحدِّ َلُه:  َفَقاَل  خَيِْذُف،  َذلَِك  َبْعَد  َرآُه  ُثمَّ   ، الَعنْيَ َوَتْفَقُأ   ، نَّ السِّ َتْكرِسُ  َقْد  َوَلكِنََّها 

ُمَك َكَذا َوَكَذا« )2(. ِذُف الَ ُأَكلِّ ُه هَنَى َعِن اخَلْذِف َأْو َكِرَه اخَلْذَف، َوَأْنَت خَتْ   َأنَّ

عىل  أو  والسبابة  اإلهبام  بي  أو  سبابتيه  بي  نواة  أو  بحصاة  يرمي  أي:  خيذف..  حجر:  ابن  قال 

ظاهر الوسطى وباطن اإلهبام، وقيل: يف حىص اخلذف أن جيعل احلصاة بي السبابة من اليمنى واإلهبام 

من اليرسى ثم يقذفها بالسبابة من اليمي... واملخذفة التي يوضع فيها احلجر ويرمى هبا الطري ويطلق 

عىل املقالع أيضا. 

وليس  املائدة: 94[،  ]سورة  نث ہ  ہ  ھمث  فقال:  الصيد عىل صفة  اهلل  أباح  املهلب:  قال 

ليس من  به؛ ألنه  يصاد  أن اخلذف ال  الشارع  وقيد وأطلق  وإنام هو  بالبندقة ونحوها من ذلك،  الرمي 

املجهزات، وقد اتفق العلامء إال من شذ منهم عىل حتريم أكل ما قتلته البندقة واحلجر انتهى )3(.

قال ابن حجر معقبًا: وإنام كان كذلك؛ ألنه يقتل الصيد بقوة راميه ال بحده )4(.

ا ِمَن امْلََواِضِع اجْلَاِمَعِة لِلنَّاِس َأْن ُيْمِسَك بِنَِصاهِلَا، )4/  مِهَ كتاب الرب والصلة واآلداب، َباُب َأْمِر َمْن َمرَّ بِِساَلٍح يِف َمْسِجٍد َأْو ُسوٍق َأْو َغرْيِ
2020( ح )2617(.  

)1( رشح صحيح البخاري، ابن بطال، )10/ 17(. 
اجِّ التَّْلبَِيَة  )2( أخرجه البخاري، كتاب والصيد، َباُب اخَلْذِف َوالُبنُْدَقِة )7/ 86( ح)5479(، ومسلم، كتاب احلج، َباُب اْستِْحَباِب إَِداَمِة احلَْ

َع يِف َرْمِي مَجَْرِة اْلَعَقَبِة َيْوَم النَّْحِر )2/ 931( ح)1282(.  َحتَّى َيرْشَ
)3( فتح الباري، ابن حجر، )9/ 607(. 
)4( فتح الباري، ابن حجر، )9/ 607(. 
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وقال: ومفهومه أنه ال يكره يف الفالة، فجعل مدار النهي خشية إدخال الضر عىل أحد من الناس. اهـ)1(.

وقال الدكتور موسى شاهي: والتحقيق أن البندقة اليوم غريها يف تلك األيام، فقد كانت تقتل 

املعراض،  العروق، فهي تشبه حد  الدم، وتفتت  فتنهر  اليوم  أما  املعراض،  الصيد كمثقل، أشبه بعرض 

وتزيد كثريًا جدًا عنه، فصيدها اليوم حالل بال شبهة، وليست من اخلذف املنهي عنه، واهلل أعلم )2(.

فمن أردا الصيد ونحوه فليتحرَّ أماكن الصيد ويبتعد عن الناس، حتى ال يعرضهم للخطر.

من خالل ما سبق يتضح أن السنة النبوية قد وضعت من الوسائل واألساليب ما يتاط به للناس.

ثانيًا: األمر بالتداوي يف السنة النبوية.

فقد أمرت السنة النبوية الناس بالتداوي من األمراض، ال سيام وبعضها يتم العالج منه بمجرد 

التداوي، فإذا تركه اإلنسان أو تكاسل عن التداوي تعرض للخطر.

الل  »فإّن  قال:  أنتداوى؟  اهلل،  يا رسول  فقال:  أعرايب  قال: جاء    أسامة بن رشيك  فعن 

اَم وهَو امَلْوُت« )3(.  َتَعاىَل ل ُينِْزْل َداء إالّ أْنَزَل لُه َدواًء َعلَِمُه َمْن َعلَِمُه، وَجِهلُه َمْن َجِهَلُه إالّ السَّ

فإذا شاء اهلل تعاىل الشفاء يرس ذلك الدواء عىل مستعمله بواسطة أو دوهنا، فيستعمله عىل وجهه 

ويف وقته فيربأ، وإذا أراد هالكه أذهله عن دوائه وحجبه بامنع فهلك وكل ذلك بمشيئته وحكمه كام سبق 

يف علمه، وما أحسن قول من قال: 

والناس يرمون الطبيب وإنام        غلط الطبيب إصابة املقدور)4(.

اِء َبَرَأ بِإِْذِن  وعن جابر  أن النبي  قال: »لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء َفإَِذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ

.)5( » اللَِّ َعزَّ َوَجلَّ

)1( فتح الباري، ابن حجر، )9/ 608(. 
)2( فتح املنعم رشح صحيح مسلم، موسى الشي، )8/ 55(. 

)3( أخرجه البخاري،  كتاب الطب، باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء، )2151/5( ح )5354(.
)4( فيض القدير، املناوي، )2/ 324(. 

)5( أخرجه مسلم،  كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، )1729/4( ح )2204(.
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وجواز  الطب،  علم  وصحة  والدنيا،  الدين  علوم  من  مجل  األحاديث  هذه  ويف  النووي:  قال 

التََّطبب يف اجلملة واستحبابه باألمور املذكورة، وفيها رد عىل من أنكر التداوي.

وهذا  تعاىل  اهلل  قدر  من  التداوي  وأن  الفاعل،  هو  تعاىل  اهلل  أن  األحاديث  هذه  العلامء  وحجة 

كاألمر بالدعاء، وكاألمر بقتال الكفار وبالتحصن، وجمانبة اإللقاء باليد إىل التهلكة مع أن األجل ال يتغري 

واملقادير ال تتأخر، وال تتقدم عن أوقاتا والبد من وقوع املقدرات واهلل تعاىل أعلم )1(.

وال شك أن النبي  بي أن التداوي من باب األخذ باألسباب التي عىل املسلم أن 

يسلكها، وال يرتكها.

َعْن اْبِن َأيِب ُخَزاَمَة، َعْن َأبِيِه، َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ  َفَقاَل: »َيا َرُسوَل اللَِّ، َأَرَأْيَت ُرًقى 

.)2(» ِقيَها َوَدَواًء َنَتَداَوى بِِه َوُتَقاًة َنتَِّقيَها َهْل َتُردُّ ِمْن َقَدِر اللَِّ َشْيًئا؟ َفَقاَل: »ِهَي ِمْن َقَدِر اللَِّ َنْسرَتْ

قال اإلمام الشوكاين: ويف أحاديث الباب كلها إثبات األسباب وأن ذلك ال ينايف التوكل عىل اهلل 

ملن اعتقد أهنا بإذن اهلل وبتقديره وأهنا ال تنجع بذواتا بل بام قدره اهلل فيها وأن الدواء قد ينقلب داء إذا 

كله عىل  فمدار ذلك  تعاىل،  اهلل  بإذن  قال:   حيث  اإلشارة يف حديث جابر  وإليه  اهلل ذلك  قدر 

تقدير اهلل وإرادته، والتداوي ال ينايف التوكل كام ال ينافيه دفع اجلوع والعطش باألكل والرشب وكذلك 

جتنب املهلكات والدعاء بالعافية ودفع املضار وغري ذلك. 

قوله: )وجهله من جهله( فيه دليل عىل أنه ال بأس بالتداوي ملن كان به داء قد اعرتف األطباء بأنه 

ال دواء له وأقروا بالعجز عنه )3(. 

فالتداوي من باب األخذ باألسباب التي تقلل نسبة اإلعاقة يف املجتمعات.

)1( رشح النووي عىل مسلم، النووي، )14/ 191(. 
)2( أخرجه الرتمذي كتاب الطب، باب ما جاء يف الرقى واألدوية، )399/4( ح )2065(، وقال: هذا حديث حسن.

)3( نيل األوطار، الشوكاين، )89/9 : 91(.
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ثالثًا: املحافظة عىل نظافة البيئة يف السنة النبوية.

وقيمه  أحكامه  منظومة  يف  جتسيدها  عىل  اإلسالم  حرص  ما  أهم  من  البيئة  نظـافة  أن  شـك  ال 

احلضـارية، ومما حفلت به السنة الرشيفة: 

ُقوا  »اتَّ  : الرسول  قول  مسلم،  أخرجه  فيام   ، هريرة  أبو  رواه  ما  ذلك  من 

ِهْم« )1(. اَناِن َيا َرُسوَل اللَِّ؟ َقاَل: الَِّذي َيَتَخىلَّ يِف َطِريِق النَّاِس َأْو يِف ظِلِّ عَّ ، َقاُلوا: َوَما اللَّ اَننْيِ عَّ اللَّ

فالذي يفعل األذى يف طرقات الناس، قد يصيبهم بمكروه، ال سيام مع انتشار األمراض، ورسعة 

انتقال العدوى، فهو تسبب يف أذى اآلخرين، وتسبب يف لعن الناس له.

عليه،  الناس  احلاملي  للعن  اجلالبي  األمرين  بالالعني  املراد  اخلطايب:  سليامن  أبو  اإلمام  قال 

»وقد يكون  قال:  إليهام،  إليه وذلك أن من فعلهام لعن وشتم، فلام صارا سببًا لذلك أضيف  والداعيي 

الالعن بمعنى امللعون، واملالعن مواضع اللعن«)2(.

 قال النووي: فعىل هذا يكون التقدير اتقوا األمرين امللعون فاعلهام... )3( 

ِذي اَل يْسلك إال َنادرًا )4(.  َوامْلَراد بِالطَِّريِق: الطَِّريق املسلوك اَل املهجور الَّ

فوفقًا هلذا يمكن اعتبار احلديث النبوي أصاًل يف مراعاة نظافة البيئة، واملحيط والسلوك احلضاري 

الراقي. 

  ويف ضوء ذلك يمكننا أن نستوعب بصورة أوضح جانبًا من داللة أحاديث النبي

التي أخرب فيها عن أعظم اجلزاء ملن هيتم بأمر نقاء طرق املسلمي وإزالة ما يعرض هلم من أذى هبا، فعن 

أيب هريرة، ، قال: قال رسول اهلل : »َمرَّ َرُجٌل بُِغْصِن َشَجَرٍة َعىَل َظْهِر َطِريٍق، َفَقاَل: 

نََّة«. نَيَّ َهَذا َعِن امْلُْسلِِمنَي ال ُيْؤِذهيِْم َفُأْدِخَل اجْلَ َواللَِّ ألَُنحِّ

)1( أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخيل يف الطرق والظالل، )1/ 155( ح)539(. 
)2( معال السنن، اخلطايب، )1/ 21(. 

)3( ينظر:  رشح النووي عىل مسلم، النووي، )3/ 161(، رشح سنن ابن ماجه، السيوطي، )ص: 28(.
)4( رشح النووي عىل مسلم، النووي، )3/ 161(. 
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ويف احلديث فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم، وفيه أن قليل اخلري يصل به كثري األجر، 

وفيه التنبيه عىل فضيلة كل ما نفع املسلمي وأزال عنهم رضرًا)1(.

الدين،  الكتاب والسنة- من معالـم هـذا  بالنظافة -كام تدل نصوص  أن عناية اإلسالم  واحلق 

التي ال نظري هلا يف موروث احلضارات والديانات عىل النحو الذي كانت تسود العالـم يوم ظهوره.

وال شك أن بعض من ابتيل باإلعاقة كان بسبب من فرط يف هذه النظرة، فتسبب يف إيذاء غريه، 

وال شك أن من أعظم أسباب املحافظة عىل الناس عدم وضع املصانع وسط السكان. 

رابعًا: منع األطفال من بعض األمور التي تشق عليهم يف السنة النبوية.

من السبل والوسائل التي سلكها الرشع حلامية األطفال من اإلصابة باإلعاقة، أنه رشع سنًا معينًا 

اإلعاقة  يف  الوقوع  من  تفاديًا  اخلروج،  من  األعذار  وأهل  واملرىض  الصغار،  ومنع  للجهاد،  للخروج 

للصغار، ومحاية لذوي األعذار من القتل.

فَعِن اْبِن ُعَمَر  َقاَل: »َعَرَضنِي َرُسوُل اللِ  َيْوَم ُأُحٍد يِف اْلِقَتاِل، َوَأَنا اْبُن َأْرَبَع 

َة َسنًَة، َفَأَجاَزيِن«، َقاَل َنافٌِع: »َفَقِدْمُت  نَْدِق، َوَأَنا اْبُن َخَْس َعرْشَ َة َسنًَة، َفَلْم جُيِْزيِن، َوَعَرَضنِي َيْوَم اخْلَ َعرْشَ

ِغرِي َواْلَكبرِِي،  دٌّ َبنْيَ الصَّ ِديَث، َفَقاَل: إِنَّ َهَذا حَلَ ْثُتُه َهَذا احْلَ َعىَل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َوُهَو َيْوَمئٍِذ َخلِيَفٌة، َفَحدَّ

َة َسنًَة، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك َفاْجَعُلوُه يِف اْلِعَياِل« )2(. لِِه َأْن َيْفِرُضوا ملَِْن َكاَن اْبَن َخَْس َعرْشَ َفَكَتَب إىَِل ُعمَّ

بل ومن سامحة اإلسالم محى األطفال من التعرض لألذى أثناء احلروب، وأوجب محايتهم ولو 

كانوا غري مسلمي. 

َوَعىَل  َوبِاللَِّ  بِاْسِم اللَِّ  »اْنَطلُِقوا  َقاَل:    َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ   ، َمالٍِك  َأَنس ْبن  فعن 

وا َغنَائَِمُكْم َوَأْصلُِحوا  ِة َرُسوِل اللَِّ َوالَ َتْقُتُلوا َشْيًخا َفانًِيا َوالَ طِْفاًل َوالَ َصِغرًيا َوالَ اْمَرَأًة َوالَ َتُغلُّوا َوُضمُّ ِملَّ

)1( مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، املباركفوري، )6/ 340(. 
َبَياِن ِسنِّ  ومسلم، كتاب اهلجرة، َباُب  948( ح)2521(،  )2( أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتم، )2/ 
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َوَأْحِسنُوا نث ھ    ھ  ے    ےمث ]سورة  البقرة: 195[ « )1(. 

وال نقتل مقطوع اليد اليمنى، واملقطوع يده ورجله من خالف،... وال يقتل الراهب يف صومعته، 
وال أهل الكنائس الذين ال خيالطون الناس.)2(

بل  فحسب  ذلك  ليس  إعاقتهم،  يف  تتسبب  أمور  يف  يقعوا  أن  من  أطفاله  عىل  حافظ  فاإلسالم 

حافظ عىل أطفال غري املسلمي، ومحاهم، كام حافظ عىل كل ضعيف.

خامسًا: اختيار الزوجة الصاحلة الصحيحة يف السنة النبوية.

ويف اختيار الزوجة الصحيحة الصاحلة نوع من املحافظة عىل النسل، لذا حث عىل حسن االختيار 

َوَأْنكُِحوا  لِنَُطِفُكْم،  وا  ُ ريَّ »خَتَ  : اهللَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَلْت:    َعاِئَشَة  فَعْن  البداية،  من 

األَْكَفاَء، َوَأْنكُِحوا إَِلْيِهْم«.)3( 

قال احلكامء: »ينبغي للرجل أن يقصد بالتزوج حفظ النسل، والتحصي، ونظام املنزل، وحفظ 

املال ال جمرد نحو شهوة، واملطلوب يف الزوجة العقل، والعفة، واحلياء، فهذه أصول الصفات املطلوبة إذ 

الفطانة، ومعرفة مصالح املنزل من فروع العقل، ورقة القلب وطيب الكالم وطاعة الزوج وخدمته من 

فروع العفة والسرت والرب وإخفاء الفوت وعدم امليل للزوج لنحو تنئة وتعزية أو محام من فروع احلياء 

فإن  واالنبساط  العيوب  وسرت  الفضائل  بإظهار  نفسها  يف  اهليبة  إيقاع  يراعى  أن  ينبغي  الدخول  وبعد 

اطالعها عليها يوجب االستخفاف وكثرة االنبساط توجب اجلرأة والتهاون يف الطاعة«)4(.

اْلُبُلوِغ للقتال، )6/ 29( ح)4870(. 
)1( أخرجه: أبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف دعاء املرشكي، )2/ 342( ح)2616(، وقال األلباين: »ضعيف«. 

)2( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، عيل القاري، )6/ 2543(. 
)3( أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب األكفاء، )1/ 633( خ)1968(، واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني، كتاب النكاح، )2/ 
176( ح)2687(، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة، )7/ 133( ح)14130(، وقال األلباين: »حسن«. 

)سلسلة األحاديث الصحيحة وشء من فقهها وفوائدها، األلباين، )3/ 56( رقم)1067(. 
)4( فيض القدير، املناوي، )3/ 237(. 
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خيلق  اْلَوَلد  َفإِن  اْلَقَراَبة  تنْكُِحوا  »اَل  حديث:  ضعف  الصدد  هذا  يف  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 

ضاويا«)1(.

اَم يعرف من َقول عمر  َأنه َقاَل آلل  َقاَل اْبن الّصالح: مل أجد َلُه أصال ُمْعَتمًدا. قلت: إِنَّ

اِئب: »َقْد َأْضَوْأُتْم َفاْنكُِحوا يِف النََّوابِِغ« َرَواُه إِْبَراِهيم احْلَْريِبّ يِف َغِريب احلَِديث، َوَقاَل: »َمْعنَاُه تزوجوا  السَّ

الغرائب َقاَل: َوُيَقال: »اغربوا اَل تضووا« )2(.

ه ابن قتيبة فقال)3(:هو من الضاوي وهو النحيف اجلسم، يقال: أضوت املرأة إذا أتت بولد  َ َوَفرسَّ

ضاو واملراد »انكحوا يف الغرباء وال تنكحوا يف القريبة«.

وروى ابن يونس يف تاريخ الغرباء يف ترمجة الشافعي عن شيخ له عن املزين عن الشافعي قال: 

»أيام أهل بيت مل خترج نساؤهم إىل رجال غريهم كان يف أوالدهم محق«.

وروى إبراهيم احلريب يف غريب احلديث عن عبد اهلل بن املؤمل عن ابن أيب مليكة قال: قال عمر 

 آلل السائب: »قد أضوأتم فانكحوا يف النوابغ«.

قال احلريب: »يعني تزوجوا الغرائب« )4(. 

حثت  ما  وهذا  أصحاء،  صاحلي  أطفال  تنجب  التي  الصاحلة  للزوجة  يكون  األمثل  فاالختيار 

عليه السنة النبوية، وما تبعث عليه الطباع البرشية، وعىل املسلم أن يأخذ بأسباب االختيار، ثم يف النهاية 

يكون ما قدر اهلل، فال يركن ويرتك األخذ بأسباب البحث، فهي من قدر اهلل.

 

)1(  أورده ابن امللقن يف البدر املنري )7/ 499(، وابن حجر يف التلخيص احلبري )3/ 304(، وأشارا إىل ضعفه.
)2( )3 ) املغني عن محل األسفار، العراقي، )ص: 479(.

)3( غريب احلديث، ابن قتيبة، )2/ 536(. 
)4( التلخيص احلبري، ابن حجر، )3/ 309(. 
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املبحث الثاين

املعامل النبوية ملعاملة ذوي االحتياجات اخلاصة 

اهتمت الرشيعة اإلسالمية بذوي االحتياجات اخلاصة اهتامما يظهر من خالل التعامل والترشيع 

عىل حد سواء وهاك بعض هذه األمور التي تظهر بجالء ال يشوبه خفاء روعة هذا االهتامم.

املعلم األول: من خالل الترشيعات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة يف السنة النبوية.
حي يبلغ الرفق مداه، وتظهر الرمحة يف الترشيعات، وتتجىل يف التخفيف عىل هذه الفئة التي قد 

ال تتحمل بعض األمور التي يقوى عليها السليم.

َفَلِقيُت  امْلَِدينََة،  »َقِدْمُت  َقاَل:   ، َمالٍِك  ْبِن  ِعْتَباَن  َعْن   ، بِيِع  الرَّ ْبن  حَمُْمود  فعن 

اللِ  َرُسوِل  إىَِل  َفَبَعْثُت  ِء،  ْ الشَّ َبْعُض  ي  َبرَصِ يِف  َأَصاَبنِي  َقاَل:  َعنَْك،  َبَلَغنِي  َحِديٌث  َفُقْلُت:  ِعْتَباَن، 

َفَأَتى النَّبِيُّ ، َوَمْن  ، َقاَل:  َِذُه ُمَصىلًّ َ يِف َمنِْزيِل، َفَأختَّ َتْأتَِينِي َفُتَصيلِّ َأْن   َأينِّ ُأِحبُّ 

ُه  ُثوَن َبْينَُهْم، ُثمَّ َأْسنَُدوا ُعْظَم َذلَِك َوُكرْبَ َشاَء اللَُّ ِمْن َأْصَحابِِه، َفَدَخَل َوُهَو ُيَصيلِّ يِف َمنِْزيِل َوَأْصَحاُبُه َيَتَحدَّ

  َِفَقَض َرُسوُل الل ، ُه َأَصاَبُه رَشٌّ وا َأنَّ ُه َدَعا َعَلْيِه َفَهَلَك، َودُّ وا َأنَّ إىَِل َمالِِك ْبِن ُدْخُشٍم، َقاُلوا: َودُّ

ُه َيُقوُل َذلَِك، َوَما ُهَو يِف َقْلبِِه، َقاَل:  اَلَة، َوَقاَل: َأَلْيَس َيْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اللَُّ، َوَأينِّ َرُسوُل اللِ ؟ َقاُلوا: إِنَّ الصَّ

الَ َيْشَهُد َأَحٌد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اللَُّ، َوَأينِّ َرُسوُل اللِ، َفَيْدُخَل النَّاَر، َأْو َتْطَعَمُه«، َقاَل َأَنِس : »َفَأْعَجَبنِي 
َهَذا احْلَِديَث، َفُقْلُت اِلْبنِي: اْكُتْبُه َفَكَتَبُه«.)1(

الرجل  هذا  ضعف  رحم  حيث  معانيها،  أسمى  يف  تتجىل  الرمحة  جتد  احلديث  هذا  خالل  فمن 

الضير، وصىل يف بيته، بل ورخص له أن يصىل يف بيته عند عذر املرض، وهذا ما فهمه أئمة احلديث، 

وبوب عليه يف كتبهم.

)1( أخرجه البخاري كتاب الصالة، باب املساجد يف البيوت، )1/ 164( ح)415(، ويف، كتاب اجلامعة واإلمامة، باب الرخصة يف املطر 
والعلة أن يصيل يف رحله، )1/ 237( ح)636(، ومسلم، كتاب اإليامن، باب من شهد أن ال إله إال اهلل - )1/ 45( ح)58(، ويف، 

كتاب الصالة، باب الرخصة يف التخلف عن صالة اجلامعة لعذر، )2/ 126( ح)1440(. 
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وفيه )إجابة الفاضل دعوة املفضول، والتربك باملشيئة والوفاء بالوعد، واستصحاب الزائر بعض 

طلب  منه  تقدم  وإن  بيته،  يف  الداعي  عىل  واالستئذان  ذلك،  يكره  ال  املستدعي  أن  علم  إذا  أصحابه 

احلضور، وأن اختاذ مكان يف البيت للصالة ال يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم املسجد، وفيه اجتامع 

أهل املحلة عىل اإلمام، أو العامل إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتربكوا به، والتنبيه عىل من يظن به 

الفساد يف الدين عند اإلمام عىل جهة النصيحة، وال يعد ذلك غيبة، وأن عىل اإلمام أن يتثبت يف ذلك، 

ويمل األمر فيه عىل الوجه اجلميل، وفيه افتقاد من غاب عن اجلامعة بال عذر، وأنه ال يكفي يف اإليامن 

النطق من غري اعتقاد، وأنه ال خيلد يف النار من مات عىل التوحيد()1(.

اَء ، َيُقوُل: يِف َهِذِه اآلَيِة نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ُه َسِمَع اْلرَبَ وَعْن َأيِب إِْسَحاَق، َأنَّ

 ، َزْيًدا    اللِ  َرُسوُل  َفَأَمَر  النساء: 95[،  ]سورة  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀمث 
اَرَتُه، َفنََزَلْت: )الَ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن امْلُْؤِمننَِي  َفَجاَء بَِكتٍِف َيْكُتُبَها، َفَشَكا إَِلْيِه اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم  رَضَ

ِر()2(. َ َغرْيُ ُأويِل الرضَّ

وَعْن َأيِب َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ ، َقاَل: »َجاَء َرُجٌل إىَِل َرُسوِل اللِ  َفَقاَل: »إيِنِّ 

َّا ُيطِيُل بِنَا َفَم َرَأْيُت النَّبِيَّ  َغِضَب يِف َمْوِعَظٍة َقطُّ  ْبِح ِمْن َأْجِل ُفاَلٍن، مِم ُر َعْن َصاَلِة الصُّ ألََتَأخَّ

ُكْم َأمَّ النَّاَس، َفْلُيوِجْز َفإِنَّ ِمْن َوَرائِِه اْلَكبرَِي،  ِريَن، َفَأيُّ ا النَّاُس إِنَّ ِمنُْكْم ُمنَفِّ َ َّا َغِضَب َيْوَمئٍِذ َفَقاَل: َيا َأهيُّ َأَشدَّ مِم

اَجِة« )3(. ِعيَف َوَذا احْلَ َوالضَّ

املجاهد  فله أجر  فيه  نية  الرب مع  العذر وغريه عن اجلهاد وغريه من أعامل  وفيه: )أن من حبسه 

)1( فتح الباري، ابن حجر، )1/ 522- 523(. 
)2( أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب قول اهلل تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ 
التفسري، باب سورة  1042( ح)2677(، ويف كتاب  النساء: 95 ، 96[/ )3/  ]سورة  مث  ڃ   ڃ  ڃچ چ چ چ ڇڇ  

النساء، )4/ 1677( ح)4316(، ومسلم، كتاب اجلهاد، باب عذر أويل الضر، )6/ 43( ح)4945(. 
)3( أخرجه البخاري، كتاب اجلامعة، باب ختفيف اإلمام يف القيام وإمتام الركوع والسجود، )1/ 248( ح)670(، ومسلم، كتاب الصالة، 

باب إذا صىل أحدكم بالناس فليخفف، )2/ 42( ح)977(.
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والعامل؛ ألن نص اآلية عىل املفاضلة بي املجاهد والقاعد، ثم استثنى من املفضولي أويل الضر، وإذا 

سلكنا  ما  أقواما  باملدينة  إن  فقال:  املعنى،  هذا  الشارع  بي  وقد  بالفاضلي،  أحلقهم  فقد  منها  استثناهم 

واديا أو شعبا إال وهم معنا، حبسهم العذر، وكذا جاء فيمن كان يعمل، وهو صحيح، وكذا من نام عن 

يف  يعمل  كان  ما  له  يكتب  املسافر  وكذا  عليه،  صدقة  نومه  وكان  حزبه،  أجر  له  كتب  غالبا  نوما  حزبه 

نث ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ مث ]سورة التي: 6[.  اإلقامة، وهذا معنى قوله عز وجل: 

العمل  إذا كان ال يستطيع  العامل  بنيته أجر  يبلغ  إذ اإلنسان  أو كرب أو ضعف  بزمانة،  أي: غري مقطوع 

الذي ينويه()1(.

ورفع احلرج هنا ال يقصد به االنتقاص أو اإلهانة هلم، لكن من باب التخفيف ورفع احلرج عنهم.

املعلم الثاين: التحذير من االستهزاء بذوي االحتياجات اخلاصة يف السنة النبوية.

ُصَوِرُكْم  إىَِل  َينُْظُر  الَ  اللََّ  »إِنَّ   : اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   ، ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن 
َوَأْمَوالُِكْم، َوَلكِْن َينُْظُر إىَِل ُقُلوبُِكْم َوَأْعَملُِكْم«.)2(

وحينئذ، فقد يكوُن كثرٌي ممَّن له صورٌة حسنٌة، أو ماٌل، أو جاٌه، أو رياسٌة يف الدنيا، قلبه خرابًا من 

التقوى، ويكون من ليس له يشء من ذلك قلُبه مملوءًا ِمَن التَّقوى، فيكون أكرَم عند اهلل تعاىل، بل ذلك 

«)3(  عن حارثَة بن وهٍب ، عن النَّبيِّ ، قال:  هو األكثر وقوعًا، كام يف » الصحيحيٍ

ُه، أال أخربكم بأهل النَّاِر: كلُّ ُعُتلٍّ  كم بأهل اجلنَِّة: كلُّ ضعيف متضعٍَّف، لو أقسم عىل الل ألبرَّ »أال ُأخرِبُ

.)5( » اٍظ)4( ُمستكرِبٍ َجوَّ

)1( عمدة القاري رشح صحيح البخاري، العيني، )14/ 130(. 
)2( أخرجه مسلم، كتاب اآلداب، باب كل املسلم عىل املسلم حرام، )8/ 11( ح)6635(. 

)3( أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب ومن سورة القلم، )4/ 1870( ح)4634(، ومسلم، كتاب صفة النار، باب أهل اجلنة وأهل 
النار، )8/ 154( ح)7289(. 

)4( اجلواظ: بفتح اجليم وشد الواو وظاء معجمة ضخم خمتال يف مشيه أو األكول أو الفاجر أو الفظ الغليظ أو السمي الثقيل من الرشه 
والتنعم. )فيض القدير، املناوي، )3/ 130(.  
)5( جامع العلوم واحلكم، ابن رجب، )3/ 992(. 
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وقالبه  بقلبه  واخلضوع  اخلشوع  ملتزم  املعايص  عن  أو  الناس  أذى  عن  ضعيف  كل  هم  أي 

أو  املنوع  اجلموع  أو  اجلايف  والتشديد  بالضم  عتل(  )كل  ويتقرونه،  يستضعفونه  فالناس  )متضعف( 

األكول الرشوب)1(.

فاجلواظ هو: اجلزوع الذي ال يصرب، دائاًم يف أني وحزن وهّم وغّم، معرتضًا عىل القضاء والقدر، 

ال خيضع له، وال يرىض باهلل تعاىل ربًا.

وأما املستكرب فهو: الذي مجع بي وصفي: غمط الناس، وبطر احلق)2(.

بل األجدر بالسليم أن ينظر إىل نعمة اهلل تعاىل عليه فيحمده، فَعِن اْبِن ُعَمَر  َقاَل: َقاَل 

َلنِي َعىَل َكثرٍِي  َّا اْبَتاَلَك بِِه، َوَفضَّ ْمُد للَِِّ الَِّذي َعاَفايِن مِم َرُسوُل اهللَِّ : »َمْن َرَأى ُمْبَتىًل، َفَقاَل: احْلَ

َّْن َخَلَق َتْفِضياًل َلْ ُيِصْبُه َذلَِك اْلَباَلُء« )3(. مِم

اْبِن  َعِن  به،  وسخرية  عبثًا  طريقه  عن  الكفيف  تضليل  من  التحذير  أشد    وحذر 
بِيِل«.)4( َعبَّاٍس  َأنَّ النَّبِىَّ  َقاَل: »... َوَلَعَن اللَُّ َمْن َكِمَه َأْعَمى َعِن السَّ

املبرص حق  إمهال  ينسحب عىل كل صور  تضليله، وهو  احلنيف عدم  تعاليم اإلسالم  فأوجبت 

الكفيف كعدم إرشاده أو معاونته أو السؤال عنه.

واإلعاقة من قدر اهلل تعاىل الذي يصيب به أهل العافية، وهو مقدر عليهم قبل أن خيلقوا، ويزول 

العجب حي نقرأ هذا احلديث:

)1( فيض القدير، املناوي، )3/ 101(. 
)2(  رشح رياض الصاحلني، الشيخ حممد صالح العثيمي، )51/3(.

)3( أخرجه الرتمذي، يف الدعوات، باب ما يقول: إذا رأى مبتىل، )5/ 492( ح)3431(، وقال: »حديث غريب«، وابن ماجه، يف الدعاء، 
باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إىل أهل البالء، )2/ 1281( ح)3892(، وله شاهد من حديث أيب هريرة  أخرجه الرتمذي، 
 )151 493( ح)3432(، وقال األلباين: صحيح. )سلسلة األحاديث الصحيحة وشء من فقهها وفوائدها(، األلباين، )2/   /5(

رقم)602(.
)4( أخرجه أمحد يف املسند، )3/ 367( ح)1875(، )5/ 83( ح)2913(، والبخاري يف األدب املفرد، باب من كمه أعمى، )ص: 481(
ِريِم  ح)892(، والطرباين يف املعجم الكبري، )11/ 218( ح)11546(، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب احلدود، باب َما َجاَء يف حَتْ
ِريِمِهاَم، )8/ 231( ح)17473(، وقال األلباين: »حسن صحيح«)أحكام اجلنائز )203(،  َواِط َوإِْتَياِن اْلَبِهيَمِة َمَع اإِلمْجَاِع َعىَل حَتْ اللُّ

التعليق الرغيب )198/3(.   
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َظْهَرَه،  َمَسَح  آَدَم  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَُّ  َخَلَق  مَلَّا   « َقاَل:    النَّبِيَّ  َأنَّ   ، ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن 

َفَسَقَط ِمْن َظْهِرِه ُكلُّ َنَسَمٍة َتُكوُن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َفَعَرَضُهْم َعىَل آَدَم، َفَرَأى يِف َوْجِه ُكلِّ َرُجٍل ِمنُْهْم َوبِيًصا 

؟ َقاَل: َهَذا ِمْن َوَلِدَك اْسُمُه َداُوُد، َقاَل:  ِمْن ُنوٍر، َفَرَأى َرُجاًل ِمنُْهْم َلُه َوبِيٌص َأْعَجَبُه، َفَقاَل: َمْن َهَذا َيا َربِّ

ُل  ُيَبدَّ َواَل  َتُم  َوخُيْ ُيْكَتُب  إَِذْن  َقاَل:  َسنًَة،  َأْرَبِعنَي  ُعُمِري  ِمْن  ِزْدُه  َقاَل:  َسنًَة،  ِستُّوَن  َقاَل:  ؟  َيا َربِّ ُعُمُرُه  َكْم 

ُعُمِري  ِمْن  َبِقَي  َقْد  ُه  إِنَّ آَدُم:  َفَقاَل  امْلَْوِت  َمَلُك  َأَتاُه  لَِداُوَد  َوَهَبَها  الَّتِي  اأْلَْرَبِعنَي  إاِلَّ  آَدَم  ُعُمُر  َنِفَد  َفَلمَّ  َقاَل: 

ُتُه، َوَخطَِئ  يَّ ُتُه، َوَنِسَ َفنَِسَيْت ُذرِّ يَّ َأْرَبُعوَن َسنًَة، َفَقاَل: َأَلْ ُتْعطَِها اْبنََك َداُوَد؟ َقاَل: َفَجَحَد آَدُم َفَجَحَدْت ُذرِّ

َأاَل   ، َربِّ َيا  َقاَل:  َوامْلُْبَتىَل،  ِحيَح  َوالصَّ َواْلَفِقرَي،  َواْلَغنِيَّ  ِعيَف،  َوالضَّ اْلَقِويَّ  فِيِهُم  َفَرَأى  ُتُه،  يَّ ُذرِّ َفَخطَِئْت 

ْيَت َبْينَُهْم، َقاَل: َأَرْدُت َأْن ُأْشَكَر«.)1(  َسوَّ

املعلم الثالث: بيان عظم منزلة ذوي االحتياجات اخلاصة عند الل عز وجل كم يف السنة 
النبوية.

اهللَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:    ُهَرْيَرَة  َأيِب  فَعْن  فصرب،  الدنيا  يف  ابتيل  من  أجر  السنة  بينت 

: »من أذهب حبيبتيه َفَصرَبَ َواْحَتَسَب َلْ َأْرَض َلُه َثَواًبا ُدوَن اجلنة« )2(.

نَِّة؟« ُقْلُت:  وعن َعَطاَء ْبِن َأيِب َرَباٍح َقاَل: َقاَل يِل اْبُن َعبَّاٍس : »َأاَل ُأِريَك اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل اجْلَ

ُف، َفاْدُع اللََّ يِل َقاَل:  ُع، َوإيِنِّ َأَتَكشَّ ْوَداُء َأَتِت النَّبِيَّ  َفَقاَلْت: إيِنِّ ُأرْصَ َبىَل َقاَل: َهِذِه امْلَْرَأُة السَّ

ُف، َفاْدُع  ، َفَقاَلْت: إيِنِّ َأَتَكشَّ نَُّة َوإِْن ِشْئِت َدَعْوُت اللََّ َأْن ُيَعافَِيِك، َفَقاَلْت: َأْصرِبُ ِت َوَلِك اجْلَ إْن ِشْئِت َصرَبْ

ا« )3(.  َف،  َفَدَعا هَلَ اللََّ يِل َأْن اَل َأَتَكشَّ

)1( أخرجه الرتمذي، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة األعراف، )5/ 267( ح)3076(، وقال: حسن صحيح، واحلاكم يف املستدرك 
عىل الصحيحني، كتاب التفسري، )2/ 354( ح)3257(.   

)2( أخرجه الرتمذي، كتاب الزهد، باب ذهاب البرص، )4/ 603( ح)2401(، وقال: »حسن صحيح«، وأمحد يف املسند، )13/ 39( 
ح)7597(، والدارمي، كتاب الرقاق، باب فيمن ذهب برصه فصرب،  )1/ 210(ح)2837(. 

)3( أخرجه: البخاري يف – كتاب املرىض - باب فضل من يرصع من الريح - 2140/5 ح )5328(، ومسلم يف – كتاب الرب والصلة 
واآلداب - باب ثواب املؤمن فيام يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها - 1994/4 ح )2576(، كلهم عن 

. ابن عباس
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من  البزار  وعند  تشعر....  ال  وهي  عورتا  تظهر  أن  خشيت  أهنا  »املراد  حجر:  ابن  احلافظ  قال 

وجه آخر عن ابن عباس  يف نحو هذه القصة أهنا قالت: إين أخاف اخلبيث أن جيردين فدعا هلا 

فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأيت أستار الكعبة فتتعلق هبا« )1(.... 

وهذا يدل عىل: )قوة يقي هذه املرأة وشدة حرصها عىل اجلنة؛ فهي ختتار اجلنة مع صربها عىل 

املرض مع أن النبي  خريها بي الدعاء هلا بالشفاء، وبي الصرب، فتختار الصرب عىل املرض، 

وتعاين منه، وتكابده وذلك يف سبيل دخوهلا اجلنة يف اآلخرة، ولكنها مل تصرب عىل التكشف، ومل ترض 

وهي  االنكشاف  هلا  يدث  إنام  ذلك  يف  معذورة  أهنا  مع  عليه،  تصرب  ومل  جسدها،  من  يشء  بانكشاف 

مرصوعة غري مدركة، واملريض ليس عليه حرج كام قال تعاىل:  نث ڌ ڈ    ژ  ژ      ڑ مث ]سورة  النور: 

61[، ولكنها مع ذلك مل تصرب عىل التكشف()2(.

)وقد جعل اهلل سبحانه املرض سببا يف التخفيف عن املريض يوم احلساب وذلك يكفر ذنوبه بام 

، َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ، َعِن  يصيبه يف الدنيا وبام يلحقه هبا من أمل أو هم أو غم، فَعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ

، َوال َحَزٍن، َوال َأًذى، َوال  النَّبِيِّ ، َقاَل: »َما ُيِصيُب امْلُْسلَِم ِمْن َنَصٍب، َوال َوَصٍب، َوال َهمٍّ

ا ِمْن َخَطاَياُه« )3(. َر اللَُّ هِبَ ْوَكُة ُيَشاُكَها، إاِل َكفَّ ، َحتَّى الشَّ َغمٍّ

عليها  صرب  إذا  كثرية  الكفارات  عىل  املصائب  أن  عىل  »والدالئل  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

)1( فتح الباري، ابن حجر، )115/10(.
  كان النبي(( : قال ،  ، وهذا نصه َعن ابِن عباس )واحلديث أخرجه : البزار يف مسنده 2 / 191 ح)5073
بمكة فجاءته امرأة من األنصار، فقالت : يا رسول الل، إن هذا اخلبيث قد غلبني فقال هلا : إن تصربي عىل ما أنت عليه جتيئي يوم القيامة 
ليس عليك ذنوب وال حساب قالت : والذي بعثك باحلق ألصربن حتى ألقى الل قالت : إين أخاف اخلبيث أن جيردين فدعا هلا فكانت 
إذا خشيت أن يأتيها تأيت أستار الكعبة فتعلق هبا فتقول له : اخسأ فيذهب عنها((. وقال البزار: وهذا احلديث الَ نعلُمُه ُيْرَوى هبذا اللفظ 
إالَّ ِمن هذا الوجه هبذ اإلسناد وصدقة ليس به بأس وفرقد قد حدث عنه مجاعة من أهل العلم منهم شعبة وغريه واحتملوا حديثه عىل 

سوء حفظ فيه، وقال األلباين: »صحيح«. صحيح األدب املفرد، األلباين، )ص: 189(.
)2( موسوعة فقه االبتالء، عيل نايف الشحود، )16/12(.

)3( ينظر املوسوعة الفقهية الكويتية )28/14(.
واحلديث: أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب ما جاء يف كفارة املرىض، )5/ 2137( ح)5318(،  ومسلم يف كتاب اآلداب، باب 

ثواب املؤمن فيام يصيبه، )8/ 16( ح)6661(.
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أثيب عىل صربه، فالثواب واجلزاء إنام يكون عىل العمل ـ وهو الصرب ـ وأما نفس املصيبة فهي من فعل 

اهلل، ال من فعل العبد، وهي من جزاء اهلل للعبد عىل ذنبه، وتكفريه ذنبه هبا« )1(.

اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ]يتجون[  »َأْرَبَعٌة  قال:    النبي  أن   : رسيع  بن  األسود  وعن 

، َفَيُقوُل: َربِّ َلَقْد  ا األََصمُّ ٍة. َفَأمَّ َرُجٌل َأَصمُّ ال َيْسَمُع َشْيًئا، َوَرُجٌل َأمْحَُق، َوَرُجٌل َهَرٌم، َوَرُجٌل َماَت يِف َفرْتَ

ا  ْبَياُن َيِْذُفويِن بِاْلَبْعِر، َوَأمَّ ُق َفَيُقوُل: َربِّ َلَقْد َجاَء اإلسالم َوالصِّ ا األمَْحَ َجاَء اإلسالم َوَما َأْسَمُع َشْيًئا، َوَأمَّ

َلَك  َأَتايِن  َما  َربِّ  َفَيُقوُل:  ِة  اْلَفرْتَ يِف  َماَت  الَِّذي  ا  َوَأمَّ َشْيًئا  َأْعِقُل  َوَما  اإلسالم  َجاَء  َلَقْد  َريبِّ  َفَيُقوُل:  َرُم  اهْلَ

ٍد بَِيِدِه َلْو َدَخُلوَها  ِسُل إَِلْيِهْم َأْن اْدُخُلوا النَّاَر َقاَل: َفَوالَِّذي َنْفُس حُمَمَّ َرُسوٌل، َفَيْأُخُذ َمَواثِيَقُهْم َلُيطِيُعنَُّه َفرُيْ

َلَكاَنْت َعَلْيِهْم َبْرًدا َوَسالًما« )2(.

املعلم الرابع: اإلفادة من مواهب ذوي االحتياجات اخلاصة يف السنة النبوية.

إن من أعظم صور العناية بذوي االحتياجات اخلاصة وضعهم يف مكانتهم الالئقة، وباألخص 

ليقوموا بدورهم يف نشاطات  الفرصة هلم  الكفايات واملواهب واإلبداعات، وإتاحة  إن كانوا من ذوي 

واملواطني،  األفراد  كبقية  يندجموا يف جمتمعاتم  وأن  ميادينها،  بكل  اليومية  فعالياتا  واملشاركة يف  احلياة 

ومن األمثلة عىل ذلك:

 ، َِعْن َرُسوِل اهلل ، ِمؤذنًا، فَعْن َعْبِد اهلل  أنه جعل عبد اهلل بن مكتوم

.)3( » ُبوا َحتَّى َتْسَمُعوا َتْأِذيَن اْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم ُن بَِلْيٍل، َفُكُلوا َوارْشَ ُه َقاَل: »إِنَّ باَِلالً ُيَؤذِّ َأنَّ

)1( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ) 362/30 (. 
)2( أخرجه أمحد يف املسند، )26/ 228( ح)16301(، والطرباين يف املعجم الكبري )1/ 287( ح)841(، والضياء املقديس يف األحاديث 

املختارة )4/ 254( ح)1454(، وقال الشيخ شعيب: حسن. )حتقيق مسند أمحد(
)3( مقال بعنوان رعاية اإلسالم لذوي االحتياجات اخلاصة، لتيسري التميمي، عىل موقع إسالم أون الين.

واحلديث أخرجه البخاري، كتاب اآلذان، باب أذان األعمى إذا كان له من خيربه  )1/ 223( ح)592(، ويف باب اآلذان بعد الفجر 
)1/ 224( ح)595(، ويف باب اآلذان قبل الفجر، )1/ 224( ح)597(، ويف )2/ 677( ح)1819(، ويف كتاب الشهادات، باب 
شهادة األعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله يف التأذين وغريه وما يعرف باألصوات  )2/ 940( ح)2513(، ويف )6/ 

2648( ح)6821(، ومسلم، كتاب الصيام، باب األكل والرشب حتى األذان الثاين للفجر، )3/ 128( ح)2503(. 
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وجعل فاطمة بنت قيس  تعتد عنده، فَعْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس ، »َأنَّ َأَبا َعْمِرو ْبَن 

َقَها اْلَبتََّة، َوُهَو َغائٌِب، َفَأْرَسَل إَِلْيَها َوكِيُلُه بَِشِعرٍي، َفَسِخَطْتُه، َفَقاَل: َواللَِّ َما َلِك َعَلْينَا  َحْفٍص  َطلَّ

ٍء، َفَجاَءْت َرُسوَل اللِ ، َفَذَكَرْت َذلَِك َلُه، َفَقاَل: َلْيَس َلِك َعَلْيِه َنَفَقٌة، َفَأَمَرَها َأْن َتْعَتدَّ  ِمْن َشْ

َأْعَمى  َرُجٌل  ُه  َفإِنَّ َمْكُتوٍم،  ُأمِّ  اْبِن  ِعنَْد  ي  اْعَتدِّ َأْصَحايِب،  َيْغَشاَها  اْمَرَأٌة  تِْلِك  َقاَل:  ُثمَّ  يٍك،  رَشِ ُأمِّ  َبْيِت  يِف 

َجْهٍم  َوَأَبا  ُسْفَياَن،  َأيِب  ْبَن  ُمَعاِوَيَة  َأنَّ  َلُه  َذَكْرُت  َحَلْلُت  َفَلمَّ  َقاَلْت:  َفآِذنِينِي،  َحَلْلِت  َفإَِذا  ثَِياَبِك،  َتَضِعنَي 

ا ُمَعاِوَيُة َفُصْعُلوٌك  ا َأُبو َجْهٍم، َفاَل َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاتِِقِه، َوَأمَّ َخَطَبايِن، َفَقاَل َرُسوُل اللِ : َأمَّ

ا، َواْغَتَبْطُت  الَ َماَل َلُه، اْنكِِحي ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد َفَكِرْهُتُه، ُثمَّ َقاَل: اْنكِِحي ُأَساَمَة، َفنََكْحُتُه، َفَجَعَل اللَُّ فِيِه َخرْيً

بِِه« )1(.

بل واستخلفه حي اخلروج للجهاد، فَعْن َأَنٍس : »َأنَّ النَّبِىَّ  اْسَتْخَلَف اْبَن 

.)2( » َتنْيِ ُأمِّ َمْكُتوٍم  َعىَل امْلَِدينَِة َمرَّ

بل لقد شارك بعضهم يف اجلهاد يف سبيل اهلل يف معركة القادسية فرزقه اهلل تعاىل الشهادة فيها، فقد 

اهللَِّ  َرُسوِل  َمَع  َيْغُزوَن  َشَباٌب  َبنُوَن  َأْرَبَعُة  َلُه  َوَكاَن  اْلَعَرِج  َشِديَد  َأْعَرَج    اجْلَُموِح  ْبُن  َعْمُرو  َكاَن 

ُه إىَِل ُأُحٍد َقاَل َلُه َبنُوُه: »إِنَّ اللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد   إَِذا َغَزا َفَلامَّ َأَراَد َرُسوُل اهللَِّ  َيَتَوجَّ

ُموِح َرُسوَل  َهاَد، َفَأَتى َعْمُرو ْبُن اجْلَ َجَعَل َلَك ُرْخَصًة َفَلو َقَعْدَت َفنَْحُن َنْكِفيَك، َفَقْد َوَضَع اللَُّ َعنَْك اجْلِ

اللَِّ  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّ إِنَّ َبنِىَّ َهُؤالَِء َيْمنَُعونِى َأْن َأْخُرَج َمَعَك َواللَِّ إِنِّى ألَْرُجو َأْن ُأَسَتْشَهَد 

َهاَد. َوَقاَل  ا َأْنَت َفَقْد َوَضَع اللَُّ َعنَْك اجْلِ نَِّة، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّ : َأمَّ َفَأَطَأ بُِعْرَجتِى َهِذِه ِف اجْلَ

َهاَدَة؟ َفَخَرَج َمَع َرُسوِل اللَِّ  َفُقتَِل  لَِبنِيِه: َوَما َعَلْيُكْم َأْن َتْدُعوُه َلَعلَّ اللََّ َعزَّ َوَجلَّ َيْرُزُقُه الشَّ

)1( أخرجه مسلم، كتاب الطالق، باب املطلقة ثالًثا ال نفقة هلا وال سكنى، )4/ 195( ح)3690(. 
 )91  /3( يوىل،  الضير  يف  باب  اخلراج،  كتاب  ويف  ح)595(،   )232  /1( األعمى،  إمامة  باب  الصالة،  كتاب  داود،  أبو  )2( أخرجه 

ح)2933(، وقال األلباين: »حسن صحيح«. )صحيح أيب داود - األم )3/ 146( رقم)608(. 
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َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا« )1(.

فقد رضب ذوو االحتياجات اخلاصة أروع األمثلة يف التضحية والفداء.

املعلم اخلامس: القيام بشئون ذوي االحتياجات اخلاصة وقضاياهم عىل أكمل وجه يف السنة 
النبوية.

من مظاهر عناية اإلسالم بذوي اإلعاقة احلث عىل القيام بشئوهنم وقضاياهم عىل أكمل وجه، 

ْبِن  فكثري من األحاديث حتث عىل معاونة الضعيف أو املعاق ومن هذه األحاديث ما جاء عْن ُمْصَعِب 

وَن  ُتنْرَصُ َهْل   : ُّالنَّبِي َفَقاَل  ُدوَنُه  َمْن  َعىَل  َفْضاًل  َلُه  َأنَّ    َسْعٌد  »َرَأى  َقاَل:  َسْعٍد 

َوُتْرَزُقوَن إاِلَّ بُِضَعَفائُِكم« )2(.

ٌء، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ يِل إَِلْيَك َحاَجًة، َفَقاَل:  وَعْن َأَنٍس ، َأنَّ اْمَرَأًة َكاَن يِف َعْقِلَها يَشْ

َحتَّى  الطُُّرِق،  َبْعِض  يِف  َمَعَها  َفَخاَل  َحاَجَتِك،  َلِك  َأْقيِضَ  َحتَّى  ِشْئِت،  َكِك  السِّ َأيَّ  اْنُظِري  ُفاَلٍن،  ُأمَّ  »َيا 

َفَرَغْت ِمْن َحاَجتَِها« )3(. 

هلا  والتواضع، وصرب عىل سؤاهلا حتى حقق  باحللم  املرأة  تعامل مع هذه    فالنبي 

سؤهلا، وهذا يدل عىل أن املسؤول ينبغي عليه أن يراعي أحوال هذه الفئة الضعيفة عىل كافة مستويات 

الرعاية الصحية واالجتامعية واالقتصادية والنفسية، ومتتد يده لقضاء حواجهم، وتلبية احتياجاتم.

 )24  /9( َهاِد   اجلِْ َتْرِك  يف  َواْلُعْذِر  َماَنِة  َوالزَّ َوامْلََرِض  ْعِف  بِالضَّ ُعْذَر  َلُه  َمْن  باب  السري،  كتاب  الكربى،  السنن  يف  البيهقي  )1( أخرجه 
ح)18277(، قلت: إسناد ضعيف ألنه منقطع.

واحلديث روي خمترصًا من حديث جابر  يف صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب هل خيرج امليت من القرب واللحد لعلة؟  
)1/ 453( ح)1286(. 

)2( أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب من استعان بالضعفاء والصاحلي يف احلرب )3/ 1061( ح)2739(. 
)3( أخرجه مسلم، كتاب فضائل النبي ، باب يف تواضعه ، )7/ 79( ح)6114(. 
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املبحث الثالث:

واجب ذوي االحتياجات اخلاصة جتاه ما هم فيه من االبتالء 
يف السنة النبوية.

أوالً: الرضا والتسليم بقدر الل يف السنة النبوية.

إن الرضا بقدر اهلل تعاىل من أجل النعم، وهذا الرضا يأت من تقوية الوازع الديني، أما إذا ضعف 

الوازع الديني عند الشخص فإنه ال جيد ما يمنعه عن التفكري يف أي جريمة، وال يستشعر مراقبة اهلل تعاىل 

يف الرس والعلن، وهذا ما جعل البعض يقدم عىل االنتحار ظانًا أنه سيتخلص مما أصابه ففي حديث  َأيِب 

، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّ  لَِرُجٍل  ُهَرْيَرَة ، َقاَل: »َشِهْدَنا َمَع َرُسوِل اللَِّ  َخْيرَبَ

بِِه  َوَكُثَرْت  اْلِقَتاِل،  َأَشدِّ  ِمْن  ُجُل  الرَّ َقاَتَل  اْلِقَتاُل،  َفَلمَّ َحرَضَ  النَّاِر،  َأْهِل  ِمْن  َهَذا  ِعي اإلسالم:  َيدَّ َمَعُه  ممَّْن 

ُث  دِّ َراُح، َفَأْثَبَتْتُه، َفَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّ، َأَرَأْيَت الَّذي حُتَ اجْلِ

َراُح، َفَقاَل النَّبيُّ : َأَما  ُه ِمْن َأْهِل النَّاِر، َقْد َقاَتَل يِف َسبِيِل اللَِّ ِمْن َأَشدِّ اْلِقَتاِل، َفَكُثَرْت بِِه اجْلِ َأنَّ

َراِح، َفَأْهَوى بَِيِدِه  ُجُل َأَلَ اجْلِ ُه ِمن َأْهِل النَّاِر، َفَكاَد َبْعُض امْلُْسلِِمنَي َيْرَتاُب، َفَبْينََم ُهَو َعىَل َذلَِك إِْذ َوجَد الرَّ إِنَّ

ا، َفاْشَتدَّ ِرَجاٌل ِمَن امْلُْسلِِمنَي إىَِل َرُسوِل اللَِّ ، َفَقاُلوا:  إىَِل كِنَاَنتِِه، َفاْنَتَزَع ِمنَْها َسْهًم، َفاْنَتَحَر هِبَ

َق اللَُّ َحِديَثَك، َقِد اْنَتَحَر ُفالٌن، َفَقَتَل َنْفَسُه، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّ : َيا باِلُل، ُقْم  َيا َرُسوَل اللَِّ، َصدَّ

ُجِل اْلَفاِجِر« )1(. يَن بالرَّ ُد َهَذا الدِّ نََّة إاِل ُمْؤِمٌن، َوإِنَّ اللََّ َلُيَؤيِّ ْن: اَل َيْدُخُل اجْلَ َفَأذِّ

فانظر إىل ضعف الوازع الديني عند هذا الرجل الذي استعجل املوت ملجرد شعوره باألمل، فلم 

يتحمل آالمه ومل يصرب عىل قضاء اهلل تعاىل فيه، فاستعجل وقتل نفسه، وتأمل هناية احلديث الذي يدل 

ُجِل اْلَفاِجِر(. يَن بالرَّ ُد َهَذا الدِّ عىل أن الرجل ضعيف اإليامن بل قد يكون من املنافقي )َوإِنَّ اللََّ َلُيَؤيِّ

)1( أخرجه: البخاري يف كتاب املغازي باب غزوة خيرب )4/ 1540( ح)3967(، ومسلم يف كتاب اإليامن باب من قتل نفسه )1/ 73( 
ح)220(، وأمحد يف املسند )13/ 455( ح)8091(، والدارمي يف املقدمة باب إن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )1/ 187( 

ح)2559(. 
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ألنه  اجلنة؛  أهل  من  فهو  باملعصية  يكفر  ال  والعبد  معصية  هو  القتل  قلت:  فإن  الكرماين:  قال 

مؤمن؟.

قلت: لعل رسول اهلل ، علم بالوحي أنه ليس مؤمنا، أو أنه سريتد حيث يستحل 
قتل نفسه، أو املراد من كونه من أهل النار: أنه من العصاة الذين يدخلون النار ثم خيرجون منها. انتهى)1(

ثانيًا: الصرب عىل قدر الل، وعد م اليأس يف السنة النبوية.

فَتسَود  تعاىل،  باهلل  حتى  رجاؤه  ويذهب  يشء،  بكل  تعلقه  ينقطع  املرء  جيعل  قاتل  عدو  اليأس 

الدنيا أمامه وال يرى فيها نورًا بل ظلامت بعضها فوق بعض إذا أراد أماًل مل يكد يراه، واألمل من اإليامن؛ 

قال تعاىل:نث ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   

ۆ          ۆ مث ]سورة  الزمر: 53[. 

حديث  يف  ذكره  جاء  الذي  الرجل  هذا  مع  حدث  كام  اهلالك،  يف  التفكري  إىل  يؤدي  قد  فاليأس 

ُجنُْدب ْبن َعْبِد اهللَِّ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ : »َكاَن فِيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل، بِِه ُجْرٌح، 

ْمُت  ُم، َحتَّى ماَت، قاَل اللَُّ َتعاىَل: باَدَرين َعْبِدي بِنَْفِسِه، َحرَّ ا َيَدُه، َفَم َرَقَأ الدَّ ينا، َفَحزَّ هِبَ َفَجِزَع، َفَأَخَذ ِسكِّ

نََّة« )2(. َعَلْيِه اجْلَ

وأوصله  وقدره،  تعاىل  اهلل  بقضاء  يرىض  ومل  بربه  يثق  فلم  اليأس  إىل  األمل  أوصله  الرجل  فهذا 

اجلهل واجلزع وعدم الصرب، إىل االستسالم لليأس والقنوط، وأدى به إىل االنتحار.

قـد يصاب املـرء بمـرض عضـال يعكر صفـو حياتـه، فيتـأمل منـه، وجيعلـه األمل ال يشـعر بطعم 

النبـي  هـذا يف حيـاة  قـد حـدث  االنتحـار،  يقـدم عـىل  قـد جيعلـه  ممـا  لـذة  أو  بحـالوة،  احليـاة وال 

)1(  الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري، الكرماين، )12/ 163(، وانظر: عمدة القاري، العيني، )14/ 181(. 
)2( أخرجه: البخاري يف كتاب اجلنائز باب ما جاء يف قاتل النفس )1/ 459( ح)1298(، ويف كتاب األنبياء باب ما ذكر عن بني إرسائيل 
)3/ 1275( ح)3276(، ومسلم يف كتاب اإليامن باب من قتل نفسه بيشء )1/ 74( ح)222(، وابن حبان كام يف اإلحسان كتاب 

اجلنايات ذكر حتريم اهلل جل وعال اجلنة عىل القاتل نفسه يف حالة من األحوال )13/ 328( ح)5988(.
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 كـام روى اإلمـام مسـلم يف صحيحه َعـْن َجابِـٍر  َقـاَل: »َجـاَء الطَُّفْيُل ْبـُن َعْمٍرو 

ْويِسُّ إىَِل النَّبِـيِّ  َفَقـاَل: َيا َرُسـوَل اللَِّ، َهْل َلـَك يِف ِحْصـٍن َحِصـنٍي َوَمنََعٍة؟ َقـاَل: َفَأَبى  الـدَّ

َذلَِك َرُسـوُل اللَِّ  لِلَّـِذي َذَخـَر اللَُّ لأِْلَْنَصـاِر، َفَلـمَّ َهاَجـَر النَّبِـيُّ  إىَِل امْلَِدينَِة، 

َهاَجـَر الطَُّفْيـُل ْبـُن َعْمـٍرو َوَهاَجـَر َمَعـُه َرُجـٌل ِمـْن َقْوِمـِه َفاْجَتـَوُوا امْلَِدينَـَة)1( َفَمـِرَض َفَجـِزَع َفَأَخـَذ 

ُه، َفَشـَخَبْت َيَداُه َحتَّـى َماَت َفـَرَءاُه الطَُّفْيُل ْبـُن َعْمـٍرو يِف َمنَاِمِه َفَقـاَل: َما َصنََع  َمَشـاِقَص َفَقَطـَع بِـِه َبَرامِجَ

بِـَك َربَُّك؟ َقـاَل: َغَفـَر يِل هِبِْجـَريِت إىَِل َنبِيِّـِه  َوَرآُه يِف َهْيَئـٍة َحَسـنٍَة َوَرآُه ُمَغطًِّيا َيَدْيـِه، َفَقاَل: 

َها الطَُّفْيُل َعىَل َرُسـوِل  َمـا يِل َأَراَك ُمَغطًِّيـا َيَدْيَك؟ َقـاَل: ِقيَل يِل َلـْن ُنْصلَِح ِمنْـَك َما َأْفَسـْدَت، َقـاَل: َفَقصَّ

ُهمَّ َولَِيَدْيِه َفاْغِفْر« )2(. اللَِّ ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّ : اللَّ

ثالثًا: تقوية الوازع الديني يف السنة النبوية.

اهلموم  لكل  وعالجا  للفرج،  مفتاحا  يعترب  الصرب، الذي  الديني  الوازع  تقوية  وسائل  من 

 : قال النبي  والغموم، وسبيال لنيل الثواب العظيم واألجر العميم، فعن صهيب

َلُه  ا  َفَكاَن َخرْيً اُء َشَكَر  َأَصاَبْتُه رَسَّ إِْن  لِْلُمْؤِمِن  إاِلَّ  َذاَك أِلََحٍد  َوَلْيَس  ُه َخرْيٌ  ُكلَّ َأْمَرُه  إِنَّ  امْلُْؤِمِن  أِلَْمِر  » َعَجًبا 

فيه األرسة واملسجد  تتعاون  أن  بد  الديني ال  الوازع  )3(؛ وتقوية  َلُه«  ا  َخرْيً َفَكاَن  َصرَبَ  اُء  رَضَّ َأَصاَبْتُه  َوإِْن 

الوازع  بالكتاب والسنة وبذلك يعظم  املتعددة، وذلك من خالل ربط األمة  واملدرسة وأجهزة اإلعالم 

الديني؛ ألنه شتان بي من يذكر بكالم اهلل وكالم رسوله، ومن يذكر ويوعظ بكالم آخر.

)1( واجتووا امْلَِدينَة: كرهوها َومل توافقهم.
املشقص من النصال: ما طال وعرض ، َوُهَو نصل السْهم إِذا َكاَن َطويال َومل يكن عريضا، َقاَل اْبن اأْلَْنَباِري: والرباجم ِعنْد اْلَعَرب: 
تِي يِف فضول ُظُهور اأْلََصابِع تبدو إِذا مجعت، َوتغمُض إِذا بسطت. ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، )2/  الفصوص الَّ

490(،  كشف املشكل من حديث الصحيحني، ابن اجلوزي، )3/ 105(، لسان العرب، ابن منظور، )7/ 48(.
اَلِة َعىَل اْلَقاتِِل َنْفَسُه، )3/ 66( ح)2224(، وأبو داود يف كتاب اجلنائز، باب اإلمام ال يصيل  )2( أخرجه: مسلم كتاب اجلنائز، َباُب َتْرِك الصَّ
اَلِة َعىَل َمْن َقَتَل َنْفَسُه، )4/ 368( ح)1963(،  عىل من قتل نفسه، )3/ 180( ح)3187(، والنسائي يف كتاب اجلنائز، باب َتْرك الصَّ

وابن ماجه يف كتاب اجلنائز، باب يف الصالة عىل أهل القبلة )1/ 488( ح)1526(، وأمحد يف املسند )23/ 231( ح)14982(. 
ُه َخرْيٌ )8/ 227( ح)7610(، والدارمي يف كتاب اإليامن باب املؤمن يؤجر يف كل  )3( أخرجه: مسلم كتاب الرقاق َباُب امْلُْؤِمُن َأْمُرُه ُكلُّ
يشء )1/ 208(ح )2819(، وابن حبان يف كتاب اجلنائز، ذكر إثبات اخلري للمسلم الصابر عند الضاء، والشاكر عند الرساء )7/ 

155( ح)2896(، والطرباين يف املعجم األوسط )4/ 153( ح)3849(. 
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بِاْلَقَدِر  »َوُتْؤِمَن  احلديث:  املؤمن كام يف  والقدر فمن عالمات  بالقضاء  اإليامن  تقوية  بد من  وال 

: »َقاَل َأَتْيُت ُأَبىَّ ْبَن َكْعٍب ، َفُقْلُت َلُه: َوَقَع ِف َنْفِسى َشْىٌء ِمَن  ْيَلِمىِّ ِه « )1(، وَعِن اْبِن الدَّ ِه َورَشِّ َخرْيِ

ْم  هَبُ َب َأْهَل َسَمَواتِِه َوَأْهَل َأْرِضِه َعذَّ ْثنِى بَِشْىٍء َلَعلَّ اللََّ َأْن ُيْذِهَبُه ِمْن َقْلبِى، َفَقاَل: َلْو َأنَّ اللََّ َعذَّ اْلَقَدِر، َفَحدِّ

ْم َوَلْو َأْنَفْقَت ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا ِف َسبِيِل اللَِّ َما  ْم ِمْن َأْعَمهِلِ ا هَلُ ُتُه َخرْيً ُهْم َكاَنْت َرمْحَ ْم َوَلْو َرمِحَ َوُهَو َغرْيُ َظاِلٍ هَلُ

َقبَِلُه اللَُّ ِمنَْك َحتَّى ُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َوَتْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبَك َلْ َيُكْن لُِيْخطَِئَك َوَأنَّ َما َأْخَطَأَك َلْ َيُكْن لُِيِصيَبَك َوَلْو 

ُثمَّ  َقاَل -  َذلَِك -  ِمْثَل  َفَقاَل    ْبَن َمْسُعوٍد  َعْبَد اللَِّ  َأَتْيُت  ُثمَّ  َقاَل  النَّاَر.  َلَدَخْلَت  َهَذا  َغرْيِ  ُمتَّ َعىَل 

َثنِى َعِن النَّبِىِّ  َأَتْيُت ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيَمِن  َفَقاَل ِمْثَل َذلَِك، َقاَل: ُثمَّ َأَتْيُت َزْيَد ْبَن َثابٍِت  َفَحدَّ

 ِمْثَل َذلَِك«.)2( 

قال الشنقيطي: »ينبغي للمسلم أن يسعى يف زيادة إيامنه، وأن يعود نفسه كلام ضاقت عليه الدنيا 

املؤمن  والغموم توجب عىل  اهلموم  الضيق وكثرة  كثرة  أن  اهلل سبحانه وتعاىل، وال شك  إىل  يلتجئ  أن 

التسلح بالتعلق باهلل عز وجل أضعاف ما نزل به من البالء، وكلام كان التجاء العبد إىل اهلل أصدق، ويقينه 

يقول:  وتعاىل  اهلل سبحانه  فإن  الوريد،  إليه من حبل  أقرب  الفرج  كان  كلام  أكمل؛  وتعاىل  باهلل سبحانه 

نثٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦمث ]سورة التوبة:118[ فلام بلغ األمر مبلغه، ووصلوا إىل قوله: 

نثٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹمث، جاء الفرج عند قوة اليقي أنه ال ملجأ وال منجى 
البالء،  املبلغ فقد نعمت عينه يف  العبد هذا  بلغ  فإن  تعاىل؛  تعاىل إال إىل اهلل  وال مفر وال مهرب من اهلل 

)1( أخرجه: مسلم ِكَتاُب اإِلياَمِن، باب بيان اإليامن واإلسالم واإلحسان وأرشاط الساعة، )1/ 28( ح)1(، وأبو داود يف كتاب السنة باب 
يف القدر )4/ 359( ح)4697(، والرتمذي يف كتاب القدر باب )17( )4/ 457( ح)2155(، والنسائي يف كتاب اإليامن باب ِصَفة 
ْساَلِم  )8/ 475(ح)5006(، وابن ماجه يف كتاب اإليامن باب يف القدر )1/ 29( ح)77(، وأمحد يف املسند )1/ 439(  ياَمِن َواإْلِ اإْلِ

. ح)374(،  عن ابن عمر
)2( أخرجه: أبو داود يف كتاب السنة باب يف القدر)4/ 361( ح)4701(، وابن حبان كتاب الرقاق باب الورع والتوكل ذكر اإلخبار عام 
جيب عىل املرء من تسليم األشياء إىل بارئه جل وعال )2/ 505( ح)727(، والبيهقي يف شعب اإليامن ذكر حديث مجع القرآن )1/ 
353( ح)179(، ويف كتاب القضاء والقدر، باب كيفية اإليامن بالقدر )ص: 196( ح)200(، وإسناد احلديث صحيح، ألن رجاله 

ثقات، وقال األلباين: صحيح. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، األلباين، )2/ 930( رقم)5244(.
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وهذا هو مقام اليقي يف حال الكرب..

النهايات، وهي من عالمات سوء  أسوأ  التي هي  النهاية  هذه  يقدم عىل  أال  املؤمن  فينبغي عىل 

نث ڃ چ  اهلل سبحانه وتعاىل:  فقال  اإلنسان،  أمانًة يف عنق كل  النفس  اخلامتة، واهلل عز وجل جعل 

چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڇمث ]سورة  النساء:29[.

وقد ثبت يف احلديث عنه عليه الصالة والسالم من دعائه عند النوم أن يقول: »اَل َمْلَجَأ َواَل َمنَْجى 

ِمنَْك إاِلَّ إَِلْيَك« )1(.

فإذا فّوض العبد أمره إىل اهلل تعاىل ذاق حالوة اإليامن ولذة العبودية )2(. 

ذلك  وأن  البالء  عىل  والصرب  واحلاالت  األحوال  مجيع  يف  تعاىل  اهلل  بإرادة  التسليم  من  بد  فال 

مكتوب عىل اإلنسان يف بطن أمه. 

وال ينبغي القنوط أو تقنيط الناس من رمحة اهلل تعاىل، وإنام يفتح للناس باب الرجاء، فَعْن ُجنَْدٍب 

َث َأنَّ َرُجاًل َقاَل: »َواللَِّ الَ َيْغِفُر اللَُّ لُِفاَلٍن، َوإِنَّ اللََّ َتَعاىَل َقاَل:  ، َأنَّ  َرُسوَل اللِ ، َحدَّ

َمْن َذا الَِّذي َيَتَأىلَّ َعيَلَّ َأْن الَ َأْغِفَر لُِفاَلٍن، َفإيِنِّ َقْد َغَفْرُت لُِفاَلٍن، َوَأْحَبْطُت َعَمَلَك« )3(. فهذا رجل قنط غريه 

من رمحة اهلل تعاىل فحبط عمله، وغفر لغريه، فاإلنسان ينبغي أن ال يقنط من رمحة اهلل تعاىل، وال يقنط 

غريه أيضًا.

الدعوات  كتاب  97( ح)244(، ويف  الوضوء )1/  بات عىل  باب فضل من  الوضوء  كتاب  البخاري يف  أخرجه:  )1( جزء من حديث 
باب إذا بات طاهرًا )5/ 2326( ح)5952(،ويف باب ما يقول إذا نام )5/ 2326( ح)5954(،ويف باب النوم عىل الشق األيمن 
)5/ 2327( ح)5956(، وأبو داود يف كتاب األدب باب ما يقال عند النوم )4/ 471( ح)5048(، و الرتمذي يف كتاب الدعوات 
باب الدعاء إذا أوى إىل فراشه )5/ 468( ح)3394(، وابن ماجه يف كتاب الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إىل فراشه)2/ 1275( 

. ح)3876(، وأمحد يف املسند )30/ 618( ح)18680(، كلهم عن الرباء بن عازب
)2( رشح زاد املستقنع، الشنقيطي، )84/8(، دروس صوتية قام موقع الشبكة اإلسالمية بتفريغها، باختصار. 

ِة اهللِ َتَعاىَل )8/ 36( ح)6774(، وأمحد يف الزهد )1/ 360( ح)1135(،  )3( أخرجه: مسلم كتاب اآلداب َباب النَّْهِي َعْن الَتْقنِيِط ِمْن َرمْحَ
وابن حبان يف كتاب احلظر واإلباحة باب ما يكره من الكالم وما ال يكره - ذكر اخلرب الدال عىل أن قول املرء: ال يغفر اهلل لك، مما قد 
خياف عليه العقوبة به )13/ 19( ح)5711(، وأبو يعىل املوصيل يف مسنده )3/ 99( ح)1529(، والطرباين يف املعجم الكبري )2/ 

165( ح)1679(، وأبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء )2/ 316(. 
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A

عبده  حممدًا  سيدنا  أن  وأشهد  اهلل،  إال  إله  ال  أن  وأشهد  وباطنًا،  ظاهرًا  وآخرًا،  أوالً  هلل  احلمد 

ورسوله، أما بعد، فأخلص أهم نتائج البحث باآليت:

أن السنة النبوية وضعت أساليب األمن والسالمة.- 1

أن الرشع أمر بالتداوي حتى ال تستفحل اإلعاقة.- 2

من - 3 ألتباعها  محاية  البيئة  نظـافة  عىل  واملحافظة  األرض،  يف  اإلفساد  بعدم  أمرت  الرشيعة  أن 

األمراض.

من السبل والوسائل التي سلكها الرشع حلامية األطفال من اإلصابة باإلعاقة، منعهم من األعامل - 4

الشاقة.

اهتمت الرشيعة اإلسالمية بذوي االحتياجات اخلاصة من خالل وضع ترشيعات ال تض هبم.- 5

أن اإلسالم حذر من االستهزاء والسخرية منهم.- 6

أن من أعظم صور العناية بذوي االحتياجات اخلاصة وضعهم يف مكانتهم الالئقة.- 7

من مظاهر عناية اإلسالم بذوي اإلعاقة احلث عىل القيام بشئوهنم وقضاياهم عىل أكمل وجه.- 8

أن اإلسالم دعا ذوي االحتياجات اخلاصة إىل الرضا والتسليم بقدر اهلل، والصرب وعدم اجلزع.- 9

أما أهم التوصيات، فهي:  
االهتامم هبذه الفئة ودعمها.- 

دمج هذه الفئة يف املجتمع وعدم إشعارهم بأي نقص.- 

اختيار وظائف تناسب قدراتم.- 
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لبيب فّراج. منشور بمجلة الطفولة والتنمية القاهرة - عدد )2(، يناير 2001م. 

ختريج أحاديث اإلحياء = املغني عن محل األسفار للعراقي، دار ابن حزم، بريوت – لبنان، ط: - 8

األوىل، 1426 هـ - 2005 م.

التلخيص احلبري، البن حجر، دار الكتب العلمية، ط: األوىل، 1419هـ - 1989م. - 9

اجلامع الصحيح املسند املخترص من أمور رسول الل  وسننه وأيامه وهو )صحيح - 10

البخاري( دار ابن كثري الياممة، بريوت، ط: الثالثة،  1407هـ-1987م حتقيق: مصطفى ديب 

البغا.

اجلامع الصحيح سنن الرتمذي أليب عيسى الرتمذي السلمي، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - 11

حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون.
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موضوع البحث:   
دراسة حتليلية حلديث »أهل الدرجات العىل« تتضمن مجع ودراسة طرقه وشواهده، ثم بيان معانيه 

ودالالته، فهو دراسة هلذا احلديث رواية ودراية.

أهداف البحث:  
• الوقوف عىل ما ثبت من الطرق هلذا احلديث وما مل يثبت منها.	
• معرفة ألفاظ احلديث املختلفة، وما تدل عليه من املعاين والفوائد.	
• النبي 	 الواردة عن  إفراد حديث من األحاديث  التأليف عند املحدثي، وهو  أنواع  إبراز نوع من 

 بالكالم يف إسناده ومتنه.

مشكلة البحث:   
عدم وجود  دراسة مستقلة لألحاديث الواردة يف درجات اجلنة سندا ومتنا، فهذا البحث يسهم يف 

مجع ما يتعلق هبذه األحاديث ودراستها.

نتائج البحث:  
• عدد األحاديث الواردة يف موضوع البحث ستة أحاديث، ثالثة منها صحيحة، والرابع ضعيف 	

منكر، واخلامس ضعيف جدا، والسادس ضعيف مرسل.
• ثبوت احلديث الوارد يف أن أبا بكر وعمر  يف الدرجات العىل من اجلنة.	
• أن عدد درجات اجلنة ليس حمصورا يف مائة درجة عىل التحقيق.	
• أن املسافة بي درجات اجلنة كام بي السامء واألرض.	

ة ) املفتاحية (: الكلامت الدالَّ  
أهل، الدرجات، العىل.
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F 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من 

هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن 

حممدًا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعي: أما بعد.

  فإن من طرائق املحدثي التي سلكوها يف التأليف إفراد حديث من أحاديث النبي

بالتأليف، فتجمع طرقه، ويتكلم عىل رجاله، وكثرًيا ما يردف املؤلف ذلك بالكالم يف املسائل التي تضمنها 

هذا احلديث، والفوائد التي تستنبط منه)1(.

وإن من فوائد التأليف عىل هذه الطريقة حماولة استيعاب الطرق للمسألة أو احلديث الواحد وذكر 

ما يف هذا  بيان  بعضهم  يزيد  وقد  بيان حاهلا ورواتا  الطرق من كالم يف  ما يف هذه  ذكر  وربام  شواهده 

احلديث من الفقه والفوائد، وهذا أدعى جلمع كل ماله تعلق هبذا احلديث من حيث اإلسناد واملتن. 

قال اخلطيب البغدادي: »وجيمعون - أي املحدثون - أبواًبا يفردوهنا عن الكتب الطوال املصنفة يف 

األحكام، وعن مسانيد الصحابة أيًضا؛ فمنها: باب رؤية اهلل  يف اآلخرة، وباب الشفاعة، باب املسح 

عىل اخلفي...« إىل أن قال: »وطرق قول النبي : »من كذب عيل«، و: »إن الل ال يقبض العلم 

انتزاًعا«... إىل قوله: »وإن أهل الدرجات«)2(.

يف  التأليف  يف  سبق  بمن  تأسًيا  العىل؛  الدرجات  أهل  حديث  بدراسة  تعاىل  اهلل  استعنت  وقد 

األحاديث املفردة من علامء احلديث، وقد يفهم من كالم اخلطيب املتقدم أن هناك من ألف يف هذا احلديث، 

ومل أقف عليه.

)1(  مما ألف يف مجع املصنفات التي صنفت يف هذا النوع : كتاب التعريف بام أفرد من األحاديث بالتصنيف ، للمؤلف يوسف بن حممد 
بن إبراهيم العتيق ، النارش : دار الصميعي ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 1418هـ ، وقد ذكر فيه حوايل 450 كتاًبا ألف يف هذا النوع .

)2(  اجلامع آلداب الراوي وأخالق السامع، للخطيب البغدادي )300/2( .
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وقد سميت البحث: »حديث أهل الدرجات العىل رواية ودراية«، وقسمت البحث إىل فصلي:

الفصل األول: حديث أهل الدرجات العىل رواية.

الفصل الثاين: حديث أهل الدرجات العىل دراية، وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: معاين الكلامت الغريبة الواردة يف أحاديث البحث 

املبحث الثاين: تفاضل درجات أهل اجلنة، وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: تعريف الدرجة.

املطلب الثاين: عدد درجات اجلنة.

املطلب الثالث: املسافة بي درجات اجلنة.

املطلب الرابع: أعىل درجات اجلنة.

املطلب اخلامس: تفاوت درجات اجلنة.

. املبحث الثالث: فضل أيب بكر وعمر

اخلامتة، ثم املصادر واملراجع.

أمهية البحث وأسباب اختياره:  
تربز أمهية البحث يف أمور منها:

1 - ما تضمنه هذا احلديث من اإلخبار عام يكون يف اجلنة، وأهنا درجات متفاوتة، وذلك داخل يف 

اإليامن باليوم اآلخر، وإخبار النبي  بام يكون فيه من الغيب الذي علمه اهلل إياه عن طريق 

الوحي الذي أوحاه اهلل إليه.

2 - إبراز فضيلة الشيخي أيب بكر وعمر  يف كوهنام يف أعىل درجات اجلنة.

3 - عدم وجود دراسة مستقلة جامعة تعنى بجانبي الرواية والدراية هلذا احلديث فيام أعلم، مع 

احلاجة لذلك.
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أهداف البحث:  
من  حديث  إفراد  وهو  املحدثي،  عند  التأليف  أنواع  من  مهم  نوع  يف  التأليف  يف  اإلسهام   -  1

األحاديث النبوية، والكالم يف طرقه ومعانيه ومسائله.

2 - موعظة املؤمني، بالتنافس يف الطاعات، وزيادة احلسنات، للرتقي يف أعىل الدرجات.

الدراسات السابقة:  
بعد البحث مل أقف عىل دراسة مستقلة جامعة حلديث أهل الدرجات العىل، وما وقفت عليه هو 

كالم العلامء عىل هذا احلديث يف كتب الرشوح وغريها، وإن كان التأليف يف هذا النوع مما جرت به عادة 

املحدثي عليهم رمحة اهلل كام سبق يف كالم اخلطيب البغدادي.

منهج دراسة األحاديث رواية:  
واملعاجم - 1 واملسانيد  والسنن  الصحاح  كتب  من  املوضوع  يف  الواردة  املرفوعة  األحاديث  أمجع 

وغريها، وأقترص يف دراسة الطرق عىل املدار فمن فوقه.

أرتب األحاديث حسب األصحيَّة. - 2

إن كان احلديث يف الصحيحي أو أحدمها فقد أخرجه من غريمها، وال سيام السنن األربعة ومسند - 3

أمحد ونحوها من الكتب املشهورة.

أقترص يف تراجم الرواة عىل من تكلم فيه، وأما الثقات فال أترجم هلم إال إن كان من غري املشهورين.- 4

ذلك - 5 وأختم  حاله،  يبي  ما  والتعديل  اجلرح  أئمة  كالم  من  أسوق  فيه  املتكلم  الراوي  ترمجة  يف 

بحكم احلافظ ابن حجر يف التقريب إن كان من رجاله، فإن ترجح يل خالف ما ذهب إليه بينت ذلك. 

وهذا يف األحاديث املذكورة يف الفصل األول، وأما الفصل الثاين فأكتفي بحكم احلافظ ابن حجر.
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منهج دراسة األحاديث دراية:  
اقترصت عىل أهم املسائل التي تتضمنها أحاديث البحث.- 1

فصلت الكالم يف مسألة درجات اجلنة، ومل أفعل ذلك يف مسألة تفضيل أيب بكر وعمر ؛ - 2

لوضوحه وكثرة ما ألف فيه.

وبعد... فأسأل اهلل أن ينفعني وإخواين املسلمي هبذا البحث، ونسأله جل وعال أن يرزقنا الفردوس 

األعىل، مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيي والصديقي والشهداء والصاحلي، وحسن أولئك رفيًقا.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعي.
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الفصل األول: أحاديث أهل الدرجات العىل رواية:

عن أيب سعيد اخلدري  ، عن النبي  قال: »إن أهل اجلنة يرتاءون أهل الغرف - 1

من فوقهم كم يرتاءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املرشق أو املغرب؛ لتفاضل ما بينهم«، قالوا: 

يارسول الل؛ تلك منازل األنبياء، ال يبلغها غريهم؟ قال: »بىل؛ والذي نفس بيده، رجال آمنوا بالل وصدقوا 

املرسلني«.أخرجه البخاري)1( واللفظ له، ومسلم)2(، وابن حبان)3(.
كلهم من طريق مالك بن أنس، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار عنه به.

قال احلافظ ابن حجر: هذا احلديث من صحيح أحاديث مالك التي ليست يف املوطأ)4(.

وقد جاء هذا احلديث عن أيب سعيد اخلدري   من طرق أخرى غري الطريق السابقة، فمنها:

الطريق الثانية: عن أيب حازم سلمة بن دينار، عن النعامن بن أيب عياش عنه به خمترًصا.
.  وهو يف الصحيحي كام سيأيت عند حديث سهل بن سعد

الطريق الثالثة: عن عطية العويف عنه به:
أخرجه من هذه الطريق أبو داود)5(، والرتمذي)6(، 

وابن ماجه)7(، وأمحد)8(، كلهم من طرق به.

ولفظ الرتمذي: »إن أهل الدرجات العىل لرياهم من حتتهم كام ترون النجم الطالع يف أفق السامء، 

وإن أبا بكر وعمر منهم)9( وأنعام«.

)1(  صحيح البخاري ، كتاب بدء اخللق )6/ رقم 3256( .
)2(  صحيح مسلم ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها )2177/4( .

)3(  اإلحسان، البن حبان )404/16( .
)4(  فتح الباري، البن حجر )376/6( .

)5(  سنن أيب داود ، كتاب احلروف والقراءات )287/4( .
)6(  جامع الرتمذي ، كتاب املناقب )567/5( .

)7(  سنن ابن ماجه ، املقدمة )37/1( .
)8(  مسند اإلمام أمحد )27/3( .

)9(  جاء عند الزخمرشي يف الفائق )21/2( : »وإن احلسني منهم« ، وهذا اللفظ مل أقف عليه ، ولعله من حتريف بعض الرافضة ، واهلل 
أعلم .
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قال الرتمذي: هذا حديث حسن، روي من غري وجه عن عطية، عن أيب سعيد.

وقال الدارقطني: هو حديث حمفوظ عن عطية)1(.

حاتم)3(،  وأبو  أمحد)2(،  ضعفه  فقد  مشهور؛  فيه  الكالم  الكويف،  العويف  سعد  ابن  هو  وعطية: 

والنسائي)4( وغريهم، وكذا ضعفه ابن معي)5( يف رواية، وقال مرة: ليس به بأس)6(.

قال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه)7(.

وخلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه: »صدوق خيطئ كثرًيا، وكان شيعًيا مدلًسا«)8(.

ويظهر يل أن هذا الطريق قوي؛ الجتامع القرائن اآلتية:

كثرة من رواه عن عطية؛ مما يدل عىل ضبطه له.- 1

2 -.)9(  كان يشهد عىل سامعه هلذا احلديث من أيب سعيد

 كون احلديث يف فضائل أيب بكر وعمر، وعطية العويف كان يتشيع كام هو مذكور يف ترمجته، حتى 3- 

قيل: إنه كان يفضل علًيا عىل مجيع الصحابة)10(، مما يدل عىل صدقه وضبطه فيه.

ومع ذلك؛ فإن عطية العويف مل يتفرد هبذا احلديث؛ فقد توبع كام سيأيت يف الطريق اآلتية، وتوبع يف 

)1(  العلل، للدار قطني )291/11( ، وقد اشتهر هذا احلديث عن عطية العويف ، حتى وقفت عىل أربعي راوًيا ، وقد يزيدون ، كلهم 
يروون هذا احلديث عن عطية .

انظر يف كثري من هؤالء : تاريخ دمشق، البن عساكر )197-183/30( ، )185-174/44( .
)2(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي، )383/6( .

)3(  السابق نفسه .
)4(  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي )ص 225( .

)5(  الكامل، للجرجاين )369/5( .
)6(  سؤاالت يزيد بن طهمن،  من كالم أيب زكريا ييى بن معني يف الرجال ، رواية أيب خالد الدقاق يزيد بن اهليثم بن طهمن، )ص 84( .

)7(  الكامل، للجرجاين )370/5( .
)8(    تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )4616( .

)9(  مسند اإلمام أمحد )61/3( .
)10(  هتذيب التهذيب، البن حجر )226/7( .
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أصل احلديث يف الطريقي السابقتي.

الطريق الرابعة: جمالد بن سعيد عن أيب الوداك جرب بن نوف عنه به:

أخرجه أمحد)1(، وأبو يعىل)2(، وأبو عبيد القاسم بن سالم)3(، وابن عساكر)4(.

كلهم من طرق به نحو لفظ عطية العويف.

وعند أمحد)5(: »فقال إسامعيل بن أيب خالد وهو جالس مع جمالد عىل الطنفسة)6(: وأنا أشهد عىل 

عطية العويف أنه شهد عىل أيب سعيد اخلدري أنه سمع النبي  يقول ذلك«.

وجمالد بن سعيد ضعفه القطان)7( والنسائي)8(.

وقال أمحد بن حنبل: ليس بيشء، يرفع حديًثا كثرًيا ال يرفعه الناس، وقد احتمله الناس)9(.

وقال ابن معي: ضعيف، واهي احلديث)10(.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي احلديث)11(.

وقد خلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه ليس بالقوي، وقد تغري يف آخر عمره)12(.

)1(  مسند اإلمام أمحد )26/3( .
)2(  مسند أيب يعىل )461-460/2( .

)3(  غريب احلديث، البن سالم )170/3( .
)4(  تاريخ دمشق، البن عساكر )199-197/30 ، 174/44( .

)5(  مسند اإلمام أمحد )61/3( .
)6(  هي البساط . لسان العرب، البن منظور ، مادة )ط ن ف س( )127/6( .

)7(  الضعفاء، للبخاري )ص 116( .
)8(  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي )ص 236( .

)9(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي )361/8( .
)10(  السابق )362/8( .

)11(  السابق نفسه .
)12(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )6478( .
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)2( ولذا  وأبو الوّداك جرببن نوف اهلْمداين البِكايل وثقه ابن معي)1( وقال النسائي: ليس بالقوي 
جعله احلافظ بن حجر يف مرتبة »صدوق هيم«)3(

بغري  أنه حديث صحيح  تبي  التي وقفت عليها يف حديث أيب سعيد اخلدري، وقد  الطرق  هذه 

الزيادة التي يف فضل أيب بكر وعمر ؛ فإن هذه الزيادة إسنادها حسن لغريه. واهلل أعلم.

عن أيب حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد  ، عن النبي  قال: »إن أهل - 2

اجلنة ليرتاءون الغرف يف اجلنة كم ترتاءون الكوكب يف السمء«.

قال أبو حازم: فحدثت النعامن بن أيب عياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد يدث ويزيد فيه: »كم 

تراءون الكوكب الغارب يف األفق الرشقي والغريب«.

أخرجه البخاري)4( واللفظ له، ومسلم)5(، وأمحد)6(، والدارمي)7(.

كلهم من طرق عن أيب حازم به.

وأخرجه ابن حبان)8(، واللفظ له، والطرباين يف الكبري)9( خمترًصا، بإسنادمها عن أيوب بن سويد، 

عن مالك، عن أيب حازم به نحوه.

إال أنه زاد فيه: قالوا: يا رسول اهلل؛تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم؟ قال: »بىل والذي نفس 

)1(   اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي ) 533/2(.
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر ) 60/2(.

)3( تقريب التهذيب، البن حجر، رقم الرتمجة 894.
)4(  صحيح البخاري ، كتاب الرقاق )11/ رقم 6555 ، 6556( .

)5(  صحيح مسلم ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها )2177/4( .
)6(  مسند اإلمام أمحد )340/5( .

)7(  مسند الدارمي )433/2( .
)8(  اإلحسان، البن حبان )439/1( .

)9(  املعجم الكبري، للطرباين)141/6( .
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بيده؛ رجال آمنوا بالل وصدقوا املرسلني«.

وقد حكم أبو حاتم)1( وأبو زرعة)2( والدارقطني)3( بالوهم عىل أيوب بن سويد يف هذه الرواية؛ 

وذلك أن املحفوظ عن مالك أنه يروي هذا احلديث عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب 

سعيد اخلدري   كام تقدم.

وأيوب بن سويد ضعفه أمحد، وابن معي، وغريمها)4(.

وابن حبان وإن ذكره يف الثقات فقد قال فيه: كان رديء احلفظ، خيطئ)5(.

حيث جعله يف  حجر؛  ابن  احلافظ  إليه  ذهب  ما  خالف  مرتبة: ضعيف.  يكون يف  هذا  فهو عىل 

مرتبة: »صدوق خيطئ«)6(.

فعىل هذا يكون حديث أيوب بن سويد هذا منكًرا.

وجعل احلافظ ابن حجر ذلك من باب املدرج)7(. فيكون دخل عىل أيوب بن سويد إسناد حديث 

يف إسناد حديث آخر)8(. وكذلك فإنه أدرج متن حديث ايب سعيد اخلدري مع لفظ حديث سهل بن سعد 

 واهلل أعلم.

)1(  العلل، للدار قطني )223/2( .
)2(  السابق نفسه .

)3(  العلل،  للدار قطني )258/11( .
)4(    هتذيب الكمل، للمزي )477-475/3( .

)5(  السابق )476/3( .
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )615( .

)7(  فتح الباري، البن حجر )433/11( .
)8(  السابق )376/6( .
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كم - 3 الغرف  يف  ليرتاءون  اجلنة  أهل  »إن  قال:    النبي  عن   ،   هريرة  أيب  عن 

ترتاءون الكوكب الرشقي أو الغريب الغارب يف األفق - أو الطالع - يف تفاضل الدرجات«، قالوا: يا رسول 

الل؛ أولئك النبيون؟ قال: »بل والذي نفس بيده أقوام آمنوا بالل ورسوله وصدقوا املرسلني«.

أخرجه ابن املبارك يف الزهد)1(، واللفظ له، ومن طريقه الرتمذي)2(، وأخرجه أيضا  أمحد )3(، وابن 

خزيمة يف التوحيد)4(- وهو آخر حديث فيه-.

كلهم من طريق فليح بن سليامن، عن هالل بن عيل، عن عطاء بن يسار عنه به.

قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفليح بن سليامن - وإن خرج له الشيخان - إال أنه ضعفه ابن معي)5(، وأبو زرعة)6(، والنسائي)7(.

وقال أبو حاتم)8(: ليس بالقوي.

وقال الدارقطني)9(: خيتلفون فيه، وليس به بأس.

وقال ابن عدي)10(: ال بأس به.

وقد جعله احلافظ ابن حجر)11( يف مرتبة: »صدوق كثري اخلطأ«.

وهالل بن عيل بن أسامة العامري املدين: ثقة)12(.

)1(  الزهد، البن املبارك )768/2 ، رقم 1654( .
)2(  جامع الرتمذي ، كتاب صفة اجلنة )595/4( .

)3(  مسند اإلمام أمحد، )335/2( .
)4(  التوحيد، البن خزيمة، )907/2( .

)5(  سؤاالت الدارمي، تاريخ الدارمي عن ييى بن معني ، )ص 190( .
)6(  الضعفاء ، أليب زرعة )366/2( .

)7(  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي )ص 226( .
)8(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي، )85/7( .

)9(  هتذيب التهذيب، البن حجر )304/8( .
)10(  الكامل، للجرجاين )30/6( .

)11(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )5443( .
)12(  املرجع السابق ، رقم الرتمجة )7344( .
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وقد تقدم أن مالك بن أنس يروي هذا احلديث عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب 

.  وليس عن أيب هريرة ،  سعيد اخلدري

فالظاهر أن رواية فليح شاذة؛ ملخالفته من هو أوثق منه.

لكن نقل ابن خزيمة عن شيخه حممد بن ييى الذهيل أنه قال: ال أبعد أن يكون عطاء بن يسار قد 

.-  - سمعه من أيب سعيد وأيب هريرة

وكذلك نقل الدارقطني هذا عن الذهيل وأقره)1(.

وعىل هذا فاألئمة حممد بن ييى الذهيل، وكذلك الرتمذي، وظاهر صنيع ابن خزيمة، والدارقطني؛ 

كلهم يرون أن كال الوجهي عن عطاء بن يسار حمفوظ.

وعليه يكون إسناد حديث أيب هريرة   حسنًا  أو صحيحًا. واهلل أعلم.

  من طرق  أيب هريرة  احلديث عن  احلديث وقد جاء هذا  األوىل هلذا  الطريقة  هذه هي 

أخرى، منها:

الطريق الثانية: الشعبي عنه به:

أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل يف زوائده عىل كتاب أبيه فضائل الصحابة)2(، والبزار يف 

مسنده)3(، والطرباين يف معجمه األوسط)4(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق)5(.

كلهم من طرق عن أيب قتيبة َسْلم بن قتيبة، عن يونس بن أيب إسحاق، عنه به نحو لفظ عطية العويف 

.  السابق عن أيب سعيد اخلدري

)1(  العلل، للدار قطني، )101/11( .
)2(  فضائل الصحابة، لإلمام أمحد،)442/1 ، رقم 706( .

)3(  البحر الزخار، للبزار، )84/17 ، رقم 9619( .
)4(  املعجم األوسط، للطرباين، )132/6( .

)5(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )201-200/30( .
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قـال البـزار: هـذا احلديـث ال نعلـم رواه عـن يونس بن أيب إسـحاق عن الشـعبي عـن أيب هريرة 
إال أبـو قتيبة.

وقـال الطـرباين: مل يـرو هـذا احلديث عـن الشـعبي إال يونس بـن أيب إسـحاق، تفرد به أبـو قتيبة 
قتيبة. بن  سـلم 

وقـال الدارقطنـي: غريـب مـن حديث الشـعبي عـن أيب هريـرة، تفرد بـه يونس بن أيب إسـحاق 
الشـعبي)1(. عن 

وقد ذكر عبد اهلل بن أمحد بن حنبل أن إرسائيل بن يونس رواه عن أبيه أيًضا.

وقد أشار الدارقطني أيًضا إىل رواية إرسائيل عن يونس)2(.

وقد أسند هذه الرواية ابن عساكر)3(.

عريي، وثقه أبو داود)5(، وأبو زرعة)6(. وسلم بن قتيبة)4(، أبو قتيبة الشَّ

وقال ابن معي)7( وأبو حاتم)8(: ليس به بأس. زاد أبو حاتم: كثري الوهم، يكتب حديثه.

ولذا جعله احلافظ ابن حجر يف مرتبة: »صدوق«)9(.

وهو مع هذا قد توبع كام يف الطريق األوىل.

وأمــا يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي فوثقــه ابــن معــي)10(. وقــال ابــن مهــدي)11( 

)1(  أطراف الغرائب واألفراد، ملحمد املقديس، )226/5( .
)2(  العلل، للدار قطني، )114/11( .

)3(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )200-199/30( .
)4(  بفتح السي املهملة وإسكان الالم . انظر : اإلكمل، البن ماكوال )345/4( .

)5(  هتذيب الكمل، للمزي، )234/11( .
)6(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي، )266/4( .

)7(  تاريخ الدوري، التاريخ ، ليحيى بن معني ، رواية عباس الدوري عنه، )223/2( .
)8(  اجلرح والتعديل، للرازي، )266/4( .

)9(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )2471( .
)10(  سؤاالت الدارمي، تاريخ الدارمي عن ييى بن معني، )ص 60 ، رقم 87( .

)11(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي ، )244/9( .
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بــأس. بــه  ليــس  والنســائي)1(: 

وتكلم فيه أمحد، وقال: حديثه فيه زيادة عىل حديث الناس)2(.

وقال أيًضا: حديثه مضطرب)3(.

وقال أبو حاتم: كان صدوًقا، إال أنه ال يتج بحديثه)4(.

وقد خلص فيه احلافظ ابن حجر إىل أنه »صدوق هيم قلياًل«)5(.

فمام سبق يتبي يل أنه ال بأس هبذه الطريق. واهلل أعلم.

الطريق الثالثة: زيد بن أسلم عن أيب صالح عنه به:

أخرجه البزار)6( بإسناده عن حممد بن جميب، عن هشام بن سعد عنه به نحو لفظ فليح بن سليامن 

املتقدم.

وحممد بن جميب هو الثقفي الكويف الصائغ، سكن بغداد)7(، وهو مرتوك)8(.

فعىل هذا فال يعترب هبذه الطريق؛ لشدة ضعفها.

فمام سبق يتبي أن هذا احلديث عن أيب هريرة   حديث صحيح بطريقيه األوىل والثانية، 

وبشواهده. واهلل أعلم.

)1(  هتذيب الكمل، للمزي )492/32( .
)2(  املعرفة والتاريخ، للفسوي، )173/2( .

)3(  العلل، للدار قطني، )51/2( .
)4(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي ، )244/9( .
)5(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )7899( .

)6(  مسند البزار، )338/15 ، رقم 8896( .
)7(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )297/3( .

)8(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )6266( .
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عن جابر بن سمرة ، قال: سمعت رسول اهلل  يقول: »إن أهل الدرجات - 4

العىل يراهم من هو أسفل منهم كم يرى الكوكب الدري يف أفق السمء، وأبو بكر وعمر منهم وأنعم«.

وابن  عدي)3(،  وابن  له،  واللفظ  الكبري)2(،  يف  والطرباين  الكبري)1(،  التاريخ  يف  البخاري  أخرجه 

عساكر)4(.

كلهم من طريق عبيد اهلل بن عمر القواريري، عن الصباح بن سهل الواسطي، عن حصي بن عبد 

الرمحن، عنه به.

قال ابن عساكر: غريب هبذا اإلسناد.

وقد حترف اسم الصباح بن سهل عند الطرباين إىل الربيع بن سهل، ومل يتفطن إىل هذا التحريف 

احلافظ اهليثمي، فقال: »فيه الربيع بن سهل الواسطي، ومل أعرفه، وبقية رجاله ثقات«)5(.

والصواب أنه الصباح بن سهل الواسطي البرصي، أبو سهل.

والصباح بن سهل، قال فيه البخاري: منكر احلديث، وال يتابع عىل حديثه)6(.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة أيًضا: هو منكر احلديث)7(.

زاد أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال مرة: شيخ جمهول)8(.

ابن معي: ال أعرفه؛ ألن مجيع ما يروي من  ابن عدي: وقول  ابن معي: ال أعرفه)9(. قال  وقال 

)1(  التاريخ الكبري، للبخاري، )314/4( .
)2(  املعجم الكبري، للطرباين، )254/2( .

)3(  الكامل، للجرجاين، )84/4( .
)4(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )201/30 ، 315/53( .

)5(  جممع الزوائد، للهيثمي، )57/9( .
)6(  التاريخ الكبري، للبخاري، )314/4( .

)7(  اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم الرازي ، )442/4( .
)8(  لسان امليزان، البن حجر، )179/3( .

)9(  سؤاالت الدارمي، تاريخ الدارمي عن ييى بن معني، )ص 135( .
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احلديث ال يبلغ عرشة أحاديث، وهي أحاديث ال يتابعه أحد عليها)1(.

وضعفه الدارقطني)2(.

فمام سبق يتبي أن هذا احلديث هبذا اإلسناد ضعيف منكر. واهلل أعلم.

عن عبد اهلل بن عمر -  - قال: قال رسول اهلل  قال: »إن أهل الدرجات - 5

العىل لينظر إليهم من هو أسفل منهم كم ينظر أحدكم إىل الكوكب الدري الغابر يف أفق من آفاق السمء، 

وإن أبا بكر وعمر ملنهم وأنعم«.

أخرجه ابن األعرايب يف معجمه)3(، ومن طريقه ابن عساكر)4(، ومن غري طريقه، كالمها من طريق 

حممد بن يونس، عن عباد بن أيب حليمة، عن أبيه، عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن أيب ثابت عنه به.

وحممد بن يونس، وهو ابن موسى بن سليامن الُكديمي البرصي، وكالم أهل العلم فيه مشهور؛ 

فقد جرحوه جرًحا شديًدا، واتموه بوضع احلديث)5(.

ولذا جعله احلافظ الذهبي يف مرتبة: »هالك«)6(.

وقد تساهل فيه احلافظ ابن حجر، فجعله يف مرتبة: »ضعيف«)7(.

فمام سبق يتبي أن هذا احلديث عن ابن عمر -  - ضعيف جًدا، وقد يكون موضوًعا.

وأما متن احلديث فهو حمفوظ عن غريه من الصحابة M، كام تقدم.

)1(  الكامل، للجرجاين )84/4( .
)2(  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي، )ص 250( .
)3(  معجم ابن األعرايب، )341/1 ، رقم 443( .

)4(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )185/44( .
)5(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )544-539/9( .

)6(  املغني يف الضعفاء، للذهبي، )646/2( .
)7(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )6419( .
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اجلنة وأسفلهم درجة - 6 أهل  أعىل  »إن بني  قال:    اهلل  نبي  أن  لنا  قال: ذكر  قتادة  عن 

كالنجم يرى يف مشارق األرض ومغارهبا«.

أخرجه ابن جرير)1( بإسناده عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أيب عروبة، عنه به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو مرسل وكان ييى بن سعيد القطان يقول يف مراسيل قتادة: هي 

بمنزلة الريح )2(.

وملا ذكر الزبيدي يف اإلحتاف)3( بعض األحاديث السابقة يف البحث عزا إىل ابن النجار أنه روى عن 

.  مثل ذلك، ومل أقف عليه من حديث أنس  أنس

وكتاب ابن النجار يف تاريخ بغداد مل يصلنا كاماًل، ولعل بعض الضعفاء وصل هذا املرسل عن 

طريق قتادة، فجعله عن أنس . واهلل أعلم.

)1(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطربي، )61/15( .
)2( تدريب الراوي، للسيوطي، ) 205/1(.

)3(  إحتاف السادة املتقني، للزبيدي، )529/10( .
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الفصل الثاين: حديث أهل الدرجات العىل دراية:

املبحث األول: معاين الكلامت الغريبة الواردة يف أحاديث البحث:  
قوله : »الغرف«: مجع غرفة، ويقال يف اجلمع أيًضا: ُغُرفات - بضمتي وبفتح الراء 

يَّة - بكرس العي وضمها، ومجعها عليون)1(. وبسكوهنا -، ويقال للغرفة: الُعلِّ

والغرفة هي املكان املرتفع يف البيت)2(. وتسميتها بالعلية لذلك، وقد جرى إطالقها عىل هذا املعنى 

يف عدة أحاديث، منها هذا احلديث، ومنها قول حذيفة بن أسيد  : »كان النبي  يف 

غرفة ونحن أسفل منه«. احلديث أخرجه مسلم)3(.

ومنها قول أيب أيوب األنصاري  : »إن نبي الل  نزل يف بيتنا األسفل، وكنت 

يف الغرفة، فأهريق ماء يف الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتبع املاء شفقة أن خيلص املاء إىل رسول 

الل ، فنزلنا إىل رسول الل  وأنا مشفق، فقلت: يا رسول الل؛ إنه ليس ينبغي أن 

نكون فوقك؛ انتقل إىل الغرفة«. احلديث أخرجه أمحد)4(، وإسناده صحيح.

البخاري يف صحيحه يف كتاب املظامل والغصب: باب الغرفة والعلية املرشفة وغري  وعقد اإلمام 

املرشفة يف السطوح وغريها.

وعقد اإلمام أبو داود يف سننه يف كتاب األدب: باب اختاذ الغرف.

وقوله : »الدري«: هو الشديد اإلنارة)5(.

)1(  هتذيب اللغة، لألزهري )187/3( ، والقاموس املحيط ، للفريوز آبادي، مادة )غ ر ف( .
)2(  فتح الباري، البن حجر، )139/5( .

)3(  صحيح مسلم، )2226/4( .
)4(  مسند اإلمام أمحد، )420/5( .

)5(  النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري اجلزري، )113/2( .
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اجلاري،  وبالكرس:  ر،  الدُّ إىل  نسبة  فبالضم  قال:  الدال،  تثليث  الكسائي  عن  اجلوزي  ابن  ونقل 

وبالفتح الالمع)1(.

وقوله : »الغابر«: أي الذاهب، وقد اختلفت الرواة يف قراءة هذا احلرف؛ فقيل كام 

سبق، وقيل: الغاير: بالتحتانية بدل املوحدة، أو باهلمزة.

قال عياض: كأنه الداخل يف الغروب. وقيل: الغارب، وقيل: العازب. واألول أشهر)2(.

وقوله : »األفق«: هو ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف األرض)3(، واملراد به هنا 

السامء)4(.

وقوله : »وأنعم« فرسه عطية راويه ملا سئل عنه، قال: أخصبا)5(. وقال مرة: وهنيًئا 

هلام)6(. وفرسه سفيان بن عيينة: وأهاًل)7(.

وفرسه سامل املرادي - أحد رواته عن عطية - قال: أي أرفعا)8(.

ونحوه ما نقل أبو عبيد عن الكسائي أنه قال يف تفسريه: أي زادا عىل ذلك. يقال: قد أحسنت إيل 

وأنعمت، أي زدت عىل اإلحسان. ودققت دواء فأنعمت دقه، أي بالغت وزدت)9(، وأنشد ابن األعرايب:

َوأَنْعَم َأْبَكاُر اهُلُموِم َوُعوهُنَا)10( ْقُه َليَلًة   َواِحي َلْ ُتَؤرِّ َسِمنُي الضَّ

)1(  فتح الباري، البن حجر، )377/6( .
)2(  املرجع السابق ، وانظر: حادي األرواح، البن القيم: )ص 111( ، و أيًضا : إحتاف السادة املتقني، للزبيدي، )528/10( .

)3(  لسان العرب، البن منظور ، مادة )أ ف ق( .
)4(  فتح الباري، البن حجر، )377/11( .
)5(  املعجم األوسط، للطرباين، )339/5( .

       وقد جاء يف بعض الطرق أن أبا سعيد اخلدري   هو الذي فرسه بذلك . )تاريخ دمشق، البن عساكر 180/44( .
)6(  الفوائد، أليب القاسم الرازي )260/1 ، رقم 919( .

)7(  مسند اإلمام أمحد، )50/3( .
)8(  تاريخ دمشق، البن عساكر )185/30( .
)9(  غريب احلديث، البن سالم، )170/3( .

م(  ع  )ن  مادة   ، الزبيدي  ملحمد  العروس،  تاج  هم،  بعد  مًها  كان  ما  أي   : وعوهنا   : وقوله   ، فاجأك  ما  أي   : اهلموم  أبكار   : )10(  قوله 
. )697/17(
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الضواحي: ما بدا من جسده. مل تؤرقه ليلة أبكار اهلموم وعوهنا وأنعام، أي وزاد عىل هذه الصفة)1(.

وفرس الفراء البيت السابق بأن معنى قوله: أنعم؛ أي صار إىل النعيم، فيكون معنى احلديث: وقد 

أنعام: أي صارا يف النعيم)2(.

وعىل هذا يكون مثل قوهلم: أشمل؛ إذا دخل يف الشامل)3(.

املبحث الثاين: تفاضل درجات أهل اجلنة، وفيه مطالب:  
املطلب األول: تعريف الدرجة:

الدال  بفتح  يقال: درجة  البناء: مراتب بعضها فوق بعض.  املرتبة، ودرج  اللغة: هي  الدرجة يف 

والدرجات:  الدرج.  واحدة  واملرقاة  اللغة،  اجليم يف هذه  تشدد  وقد  زة،  مُهَ َوْزُن  ُدَرَجة  ويقال:  واجليم، 

الطبقات من املراتب، والدرجة: املنزلة، ودرجات اجلنة منازل أرفع من منازل)4(.

والدرج يكون إىل فوق، فإن كان إىل أسفل فهو درك)5(.

جخ    ِّ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت   جت  ٱّٰٱ  واجلنة درجات، والنار دركات. قال تعاىل:   

]النساء: 145[.

)1(  هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري، )11/3( .
)2(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )201/30( .

)3(  النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري اجلزري، )83/5( .
ا(  ق  )ر  ومادة   ،  )266/2( ج(  ر  )د  مادة   ، منظور  البن  العرب،  ولسان   ،  )642/10( األزهري،  منصور  أليب  اللغة،  )4(  هتذيب 

. )332/14(
)5(  لسان العرب، البن منظور ، مادة )د ر ك( )422/10( .
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املطلب الثاين: عدد درجات اجلنة:
جاء الترصيح يف بعض األحاديث أن عدد درجات اجلنة مائة درجة، ومن هذه األحاديث:

بني كل 1-  ما  مائة درجة،  اجلنة  »يف   : اهلل  قال رسول  قال:     أيب هريرة   عن 

درجتني مائة عام«.أخرجه الرتمذي)1(، وأمحد)2(، واللفظ له، وأبو نعيم)3(.

كلهم من طريق رشيك)4( بن عبد اهلل، عن حممد بن ُجَحادة، عن عطاء عنه به.

وعند املزي يف التحفة)5( أن عطاء هو ابن أيب رباح، وسبق إىل ذلك أيًضا الدارقطني)6(.

ومال ابن حجر يف النكت الظراف عىل أطراف املزي إىل أن عطاء هو ابن يسار، ولعله رجع عن 

.  ذلك؛ فقد ذكره يف إحتاف املهرة)7( يف حديث عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة

قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.

وهذا اإلسناد فيه رشيك بن عبد اهلل القايض، صدوق خيطئ كثرًيا، كام قال احلافظ ابن حجر)8(. 

وقد تفرد به)9(.وأما حممد بن حجادة فهو ثقة)10(.

وقد أعل الدارقطني هذا اإلسناد بمخالفة مالك بن مغول لرشيك؛ فقد رواه مالك بن مغول عن 

حممد بن حجادة عن عطاء قوله.

قال الدارقطني: وهو أصح)11(.

)1(  جامع الرتمذي ، صفة اجلنة )582/4( .
)2(  مسند اإلمام أمحد، )292/2( .

)3(  صفة اجلنة، أليب نعيم األصبهاين، )62/2( .
)4(  حترف يف النسخة املطبوعة إىل : »إرسائيل«،  حتفة األرشاف، للمزي، )200/10(.

)5(  حتفة األرشاف، للمزي، )267/10( .
)6(  العلل، للدار قطني، )103/11( .

)7(  احتاف املهرة، البن حجر، )388/15( .
)8(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة، )2787( .

)9(  أطراف الغرائب واألفراد، البن حجر، )234/5( .
)10(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )5781( .

)11(  العلل، للدار قطني، )103/11( .
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ويظهر يل أنه حمفوظ مرفوًعا، وهو وإن كان ضعيًفا هبذا اإلسناد؛ حلال رشيك، إال أن له شواهد كام 

سيأيت، وهذا ظاهر حكم اإلمام الرتمذي. واهلل أعلم.

 عن معاذ بن جبل   أن رسول اهلل  قال: »من صام رمضان وصىل الصلوات 2- 

وحج البيت - قال الراوي: ال أدري أذكر الزكاة أم ال - إال كان حًقا عىل الل أن يغفر له، إن هاجر يف سبيل 

الل، أو مكث بأرضه التي ولد هبا«. 

قال معاذ: أال أخرب هبذا الناس؟ فقال رسول اهلل : »ذر الناس يعملون، فإن يف اجلنة 

اجلنة وأوسطها، وفوق ذلك  السمء واألرض، والفردوس أعىل  ما بني كل درجتني كم بني  مائة درجة، 

عرش الرمحن، ومنها تفجر أهنار اجلنة، فإذا سألتم الل فسلوه الفردوس«.

أخرجه الرتمذي)1(، واللفظ له، وأمحد)2(، كالمها من طريق عبد العزيز الدراوردي.

وابن ماجه)3( من طريق حفص بن ميرسة.

كالمها عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنه به.

أيًضا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن  أنه رواه  وذكر الرتمذي 

جبل)4(.

وقال الرتمذي عقب خترجيه للحديث: عطاء مل يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم املوت، مات يف 

خالفة عمر.

وعىل هذا فاإلسناد منقطع. واهلل أعلم.

)1(  جامع الرتمذي ، صفة اجلنة )582/4( .
)2(  مسند اإلمام أمحد، )241-240/5( .

)3(  سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد )1448/2( .
)4(  وقع يف املطبوع : »عبادة بن الصامت« وهو خطأ، قد جاء عىل الصواب، حتفة األحوذي، للمزي )200/7(.
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 عن عبادة بن الصامت  ، أن رسول اهلل  قال: »يف اجلنة مائة درجة، ما بني 3- 

ومن  األربعة،  اجلنة  أهنار  تفجر  ومنها  درجة،  أعالها  والفردوس  واألرض،  السمء  بني  كم  درجتني  كل 

فوقها يكون العرش؛ فإذا سألتم الل فسلوه الفردوس«.

أخرجه الرتمذي)1(، واللفظ له، وأمحد)2(، وابن خزيمة)3(، واهليثم بن كليب)4(، واحلاكم)5(.

كلهم من طريق مهام بن ييى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عنه به.

قال احلاكم: إسناده صحيح.

وقال الذهبي: رواته ثقات)6(.

ولكن أعله الرتمذي بمخالفة الدراوردي وغريه هلامم بن ييى؛ فقد تقدم أهنم رووه عن زيد بن 

. أسلم، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، وليس عن عبادة

قال الرتمذي: وهذا عندي أصح من حديث مهام)7(.

  به نحو لفظ حديث  وسيأيت أن هالل بن عيل روى عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة 

عبادة.

.)8(  ورجح الذهبي يف هذا االختالف عىل عطاء بن يسار أنه عن أيب هريرة

ويتمل أن يكون كل هذه األوجه الثالثة حمفوظ)9(.

)1(  جامع الرتمذي ، صفة اجلنة )583/4( .
)2(  مسند اإلمام أمحد، )316/5 ، 321( .

)3(  التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، البن خزيمة، )247/1( .
)4(  مسند اهليثم بن كليب، )161-160/3( .

)5(  املستدرك، أليب عبد اهلل النيسابوري، )80/1( .
)6(  خمترص العلو للعيل الغفار، للذهبي، )ص 107( .

)7(  هذا النص سقط من النسخة املطبوعة املتعمدة ، واستدركته من الطبعات األخرى ومن حتفة األحوذي، للمباركفوري، )200/7( .
)8(  خمترص العلو للعيل الغفار، للذهبي، )ص 107( .

)9(  سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباين، )592/2 ، رقم 922( .
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ويظهر يل أن الراجح هو الذي رجحه الرتمذي، وأن احلديث إنام هو عن عطاء بن يسار، عن معاذ، 

وهو منقطع كام تقدم، وليس عن عبادة؛ ألنه رواية األكثر، وأما حديث أيب هريرة   فإنه حديث 

آخر مستقل ال يعل به حديث معاذ.. واهلل أعلم.

عن أيب سعيد اخلدري  ، عن النبي  قال: »إن يف اجلنة مائة درجة، لو أن - 4

العاملني اجتمعوا يف إحداهن لوسعتهم«.

أخرجه الرتمذي)1(، واللفظ له، وأمحد)2(، وأبو يعىل)3(.

كلهم من طريق ابن هليعة، عن دراج، عن أيب اهليثم عنه به.

قال الرتمذي: هذا حديث غريب 

وهذا إسناد مشهور، وتروى به أحاديث كثرية، وفيه علتان:

األوىل: عبد اهلل بن هليعة: صدوق خلط بعد احرتاق كتبه)4(.

الثانية: دراج أبو السمح املرصي: صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف)5(.

ما  فلم أجد  العاملني...«  أن  »لو  قبله، إال قوله:  ما  له  أنه يشهد  إال  فعىل هذا؛ فاإلسناد ضعيف؛ 

يقويه. واهلل أعلم.

)1(  جامع الرتمذي ، صفة اجلنة )583/4( .
)2(  مسند اإلمام أمحد، )29/3( .

)3(  مسند أيب يعىل، )530/2( .
)4(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )3563( .

)5(  السابق ، رقم الرتمجة )1824( .
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وقد خرج اإلمام مسلم يف صحيحه)1( بإسناده عن أيب عبد الرمحن احلُُبيل عن أيب سعيد اخلدري 

  أن رسول اهلل  قال: »يا أبا سعيد؛ من ريض بالل رًبا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد نبًيا 

وجبت له اجلنة«. فعجب هلا أبو سعيد، فقال: َأِعْدَها َعيَلَّ يا رسول اهلل، ففعل، ثم قال: »وأخرى يرفع هبا 

العبد مائة درجة يف اجلنة، ما بني كل درجتني كم بني السمء واألرض«، قال: وما هي يا رسول اهلل؟ قال: 

»اجلهاد يف سبيل الل، اجلهاد يف سبيل الل«.

فهذا اللفظ يفيد أن هذه املائة درجة للمجاهدين يف سبيل اهلل، وال ينفي أن يكون هناك درجات 

أخرى دوهنا أعدت لغريهم)2(. واهلل أعلم.

بإسناده عن هالل بن عيل، عن عطاء بن  البخاري يف صحيحه)3(  ما أخرجه  ومثل هذا احلديث 

يسار، عن أيب هريرة   قال: قال رسول اهلل : »من آمن بالل ورسوله، وأقام الصالة، 

وصام رمضان، كان حًقا عىل الل أن يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل الل أو جلس يف أرضه التي ولد فيها«، 

فقالوا: يا رسول الل؛ أفال نبرش الناس؟ قال: »إن يف اجلنة مائة درجة أعدها الل للمجاهدين يف سبيل الل، ما 

بني الدرجتني كم بني السمء واألرض، فإذا سألتم الل فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط اجلنة وأعىل اجلنة - 

أراه قال: وفوقه عرش الرمحن -، ومنه تفجر أهنار اجلنة«.

َرِج، وإما أن تكون هنايتها هذه املائة درجة،  قال ابن القيم: إما أن تكون هذه املائة درجة من مُجَْلِة الدَّ

ويف ضمن كل درجة درج دوهنا)4(.

فمام تقدم يتبي أن عدد درجات اجلنة ليس حمصوًرا يف مائة درجة، وأن األحاديث التي وردت هبذا 

العدد منها ما جاء بلفظ: »يف اجلنة«، ومنها ما ورد بدوهنا؛ فإن كان املحفوظ ثبوتا فهي من مجلة درجها، 

)1(  صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة، )1501/3( .
)2(  فتح الباري، البن حجر، )16/6( .

)3(  صحيح البخاري ، كتاب اجلهاد )6/رقم 2790( .
)4(  حادي األرواح، البن القيم، )ص 113( .
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وإن كان املحفوظ سقوطها فهي الدرج الكبار املتضمنة للدرج الصغار. واهلل أعلم)1(.

رث  ويشهد لكون عدد درجات اجلنة ليس حمصوًرا بامئة درجة؛ اإلطالق يف مثل قوله تعاىل:   ّٰٱ 

يث   ِّ   ىث  نث  مث  زث   رث  يت  ىث    ِّ  ]سورة اإلرساء: 21[، وقوله تعاىل:  ّٰٱ  نث  مث  زث 

]سورة األنفال: 4[. واهلل أعلم.

ويشهد له ما أخرجه أبو داود)2(، واللفظ له، والرتمذي)3(، وغريمها بإسناد حسن، عن عبد اهلل بن 

عمرو ، عن النبي  قال: »يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كم كنت ترتل يف 

الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها«.

املطلب الثالث: املسافة بني درجات اجلنة:
   وحديث أيب هريرة ،  تقدم يف أكثر من حديث، منها حديث أيب سعيد اخلدري

أن ما بي الدرجتي كام بي السامء واألرض، وما بي السامء واألرض مخسامئة عام)4(.

وجاء يف حديث عطاء عن أيب هريرة  ، وقد تقدم أن ما بينهام مسرية مائة عام، إال أن يف 

إسنادها رشيك النخعي كام تقدم، وقد خالف غريه يف هذه اجلملة.

ومجع بينهام اإلمام ابن القيم عىل أن هذا حممول عىل اختالف السري يف الرسعة والبطء)5(. وهذا 

اجلمع يتاج إليه لو كانت الروايات مجيعها ثابتة وقد تبي أن رواية »مائة عام« ضعيفة وال تثبت. 

)1(  السابق )ص 114( .
)2(  سنن أيب داود ، كتاب الصالة )153/2( .

)3(  جامع الرتمذي ، كتاب فضائل القرآن )163/5( .
)4(  ورد يف ذلك حديث أيب هريرة  عند الرتمذي يف جامعه ، كتاب تفسري القرآن )376/4( ، وفيه انقطاع ، ورواه البزار يف مسنده 

)460/9( عن أيب ذر   ، وفيه انقطاع أيًضا ، وله شواهد أخرى ، وهو حسن بمجموعها . واهلل أعلم .
وصح موقوًفا عىل ابن مسعود   وله حكم الرفع ، كام عند الدارمي يف نقضه عىل املرييس )ص 222-223 ، رقم 98( ، وابن خزيمة 

يف التوحيد )242/1-243( ، وأبو الشيخ يف العظمة )689-688/2( .
)5(  حادي األرواح، البن القيم، )ص 114( .
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املطلب الرابع: أعىل درجات اجلنة:

الل  »إذا سألتم   قال:  النبي  أن  البخاري    عند  تقدم يف حديث أيب هريرة 

فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط اجلنة وأعىل اجلنة« احلديث)1(.

وال يعارض ذلك ما ثبت يف صحيح مسلم)2( عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  أنه سمع 

رسول اهلل  يقول: »إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عيل؛ فإنه من صىل عيل 

صالة صىل الل عليه هبا عرًشا، ثم سلوا الل يل الوسيلة؛ فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد الل، 

وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة«.

وروى أمحد)3( عن أيب سعيد اخلدري   قال: قال رسول اهلل : »الوسيلة درجة 

عند الل ليس فوقها درجة، فسلوا الل أن يؤتيني الوسيلة«، ويف إسناده ابن هليعة، وقد تقدم أن فيه ضعًفا، 

وشيخه يف هذا احلديث موسى بن وردان؛ صدوق ربام أخطأ)4(.

ويشهد له ما أخرجه أمحد)5( أيًضا، واللفظ له، والرتمذي)6( عن أيب هريرة   أن رسول اهلل 

 قال: »إذا صليتم عيل فاسألوا الل يل الوسيلة«، قيل: يا رسول الل؛ وما الوسيلة؟ قال: »أعىل 

درجة يف اجلنة، ال يناهلا إال رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو«.

ويف إسناده ليث بن أيب سليم، صدوق اختلط جًدا، ومل يتميز حديثه فرتك)7(.

وشيخه يف هذا احلديث كعب. قال الرتمذي: ليس هو بمعروف، وال نعلم أحًدا روى عنه غري 

ليث بن أيب سليم.

)1(  أحاديث أخرى يف الفردوس يف الدر املنثور، للسيوطي، )694-692/9( .
)2(  صحيح مسلم ، كتاب الصالة )289-288/1( .

)3(  مسند اإلمام أمحد، )83/3( .
)4(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )7023( .

)5(  مسند اإلمام أمحد، )265/2( .
)6(  جامع الرتمذي ، املناقب )546/5( .

)7(  تقريب التهذيب، البن حجر ، رقم الرتمجة )5685( .
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فال تعارض بي هذه األحاديث، فيقال: إن درجة الفردوس أعىل درجات اجلنة التي ينزهلا أهل 

اجلنة، وأما الوسيلة فهي خاصة بالنبي  ال ينزهلا أحد سواه)1(. واهلل أعلم.

عرش  إىل  الدرجات  أقرب  ألهنا  الوسيلة؛    النبي  درجة  وسميت  القيم:  ابن  قال 

الرمحن تبارك وتعاىل، وهي أقرب الدرجات إىل اهلل، وأصل اشتقاق لفظ: »الوسيلة« من القرب، وهي 
فعيلة، من وسل إليه: إذا تقرب إليه. قال لبيد: بىل كل ذي رأي إىل اهلل واسل)2(

خشية،  له  وأشدهم  به،  وأعلمهم  لربه،  عبودية  اخللق  أعظم    اهلل  رسول  كان  وملا 

  وأعظمهم له حمبة؛ كانت منزلته أقرب املنازل إىل اهلل، وهي أعىل درجة يف اجلنة، وأمر النبي

أمته أن يسألوها له لينالوا هبذا الدعاء الزلفى من اهلل، وزيادة اإليامن)3(.

فمام تقدم، ومن جمموع األحاديث يتبي أن أعىل درجات اجلنة: الوسيلة، وهي منزلة خاصة بالنبي 

 ، ولذا ملا حكى النبي . ثم دوهنا منازل األنبياء سوى النبي ،

بعد بعض درجات اجلنة، وأهنا ترى كالنجم الساطع البعيد يف األفق، بادر الصحابة M إىل القول 

بأهنا منازل األنبياء، ثم تأيت بعد منازل األنبياء منزلة ودرجة الفردوس، فهي ملن تفضل اهلل هبا عليه من 

سائر املؤمني. واهلل أعلم.

املطلب اخلامس: تفاوت درجات اجلنة:

يف  اهلل  عند  واملنزلة  النعيم  يف  أهلها  تفاضل  عىل  دال  بعض  فوق  بعضها  درجات  اجلنة  كون  إن 

ىث    ِّ  ]سورة اإلرساء:  نث  مث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت   رت  يب  اآلخرة. قال تعاىل:   ٱّٰٱ 

.]21

)1(  اخلصائص الكربى، للسيوطي )226-225/2( .
)2(  ديوان لبيد بن ربيعة )ص 132( ، ومطلع البيت : أرى الناس ال يدرون ما قدر أمرهم.

)3(  حادي األرواح، البن القيم )ص 118-117( .
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ىت  ِّ : أي يف الدنيا؛ فمنهم الغني والفقري، وبي ذلك، واحلسن  نت  مت  زت   قال ابن كثري: »   ٱّٰٱ 

زث  رث  والقبيح، وبي ذلك، ومن يموت صغرًيا ومن يعمر حتى يبقى شيًخا كبرًيا، وبي ذلك،    ٱّٰ 

ىث    ِّ  أي ولتفاوتم يف الدار اآلخرة أكرب من الدنيا؛ فإن منهم من يكون يف الدركات يف  نث  مث 

وسالسلها وأغالهلا، ومنهم من يكون يف الدرجات العىل ونعيمها ورسورها، ثم أهل الدركات  جهنم 

يتفاوتون فيام هم فيه، كام أن أهل الدرجات يتفاوتون«)1(.

ومنازل أهل اجلنة ودرجاتم بحسب إيامهنم وأعامهلم. ومع ذلك فإن النبي  أرشدنا كام مر 

يف حديث أيب هريرة   وغريه إىل سؤال اهلل الفردوس.

وقد تقدم أن من أهل اجلنة من يرى فيها من هو فوقه يف املنزلة كام يرى النجم الساطع البعيد يف السامء. 

وهم مع ذلك، فإهنم كام قال الضحاك: إن أهل اجلنة بعضهم فوق بعض درجات؛ األعىل يرى فضله عىل من هو 

أسفل منه، واألسفل ال يرى أن فوقه أحًدا)2(.

ولعله يريد أن األسفل ال يرى أن فوقه يف النعيم أحد؛ ملا هو فيه من النعيم العظيم، وأما إذا كان املراد أنه 

ال يرى أن فوقه أحد يف الدرجات فهذا مردود ملخالفته األحاديث التي تقدمت. واهلل أعلم.

: املبحث الثالث: فضل أيب بكر وعمر  
إن فضل أيب بكر الصديق وعمر الفاروق وتفضيلهام عىل سائر األمة أمر تواترت به األحاديث، 

وأمجع عليه سلف األمة، وال يشك يف هذا إال جاهل أو معاند.

قال اإلمام مالك: ما أدركت أحًدا ممن أقتدي به يشك يف تقديم أيب بكر وعمر)3(.

)1(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )37/3( .
)2(  الدر املنثور، للسيوطي، )285/9( .

)3(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )421/4( .
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واألحاديث الواردة يف هذا أكثر من أن حترص، وأشهر من أن تذكر)1(.

فهذا عبد اهلل بن عمر  يقول: »كنا يف زمن النبي  ال نعدل بأيب بكر أحًدا، ثم 

عمر، ثم عثامن، ثم نرتك أصحاب النبي  ال نفاضل بينهم«. أخرجه البخاري)2(.

وملا ظن بعض أن الناس أن عيل بن أيب طالب   مقدم عىل أيب بكر وعمر ؛ لقرابته 

بعد رسول اهلل  الناس خري  أيُّ  ابنه حممد بن احلنفية، فقال:   سأله  اهلل  ومصاهرته لرسول 

؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم؟ قال: ثم عمر. أخرجه البخاري)3(.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ُيروى هذا عن عيل بن أيب طالب   من نحو ثامني وجًها، وأنه 

كان يقوله عىل منرب الكوفة، بل قال: ال أوتى بأحد يفضلني عىل أيب بكر وعمر إال جلدته حد املفرتي)4(.

وقال رمحه اهلل: ولذلك ملا قال مالك للرشيد ملا قال له: يا أبا عبد اهلل؛ أخربين عن منزلة أيب بكر 

بعد وفاته.  منه  منه يف حياته كمنزلتهام  منزلتهام  املؤمني؛  أمري  يا  فقال:  ؟  النبي  وعمر من 

فقال: شفيتني يا مالك.

يعلمه  مما  ومباطنتهام  أمره  عىل  له  ومؤازرتام  بصحبته  اختصاصهام  من  هلام  كان  أنه  يبي  وهذا 

باالضطرار كل من كان عامًلا بأحوال النبي  وأفعاله وسريته مع أصحابه)5(.

الصحابة  الواردة يف فضائل  األحاديث   : الصاعدي -رمحه اهلل - يف كتابه  الشيخ د. سعود  ما ذكره أخونا  ما كتب يف هذا  )1(  من أمجع 
. )513-147/5 ، 322-91/4( M

)2(  صحيح البخاري ، فضائل الصحابة )7/رقم 3697( .
)3(  السابق )7/رقم 3671( .

)4(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )422/4( .

)5(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )424/4( .
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من    وعمر  بكر  أيب  فضل  عىل   - البحث  موضوع  وهو   - الدرجات  حديث  دل  وقد 

وجهي:

األول: أنه أثبت هلام علو درجتهام يف اجلنة.

الثاين: أن النبي  ذكر هلام هذه املنقبة من غري أن يسأل عنها، وقد يكونا معه حي قال 

ذلك، وقد ال يكونا معه. ففي هذا تنويه من النبي  بمكانتهام يف كل أمر ومناسبة. واهلل أعلم.
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A

احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، فله احلمد عىل ما وفق وهدى وعلم، 

وبعد...

فإين يف اخلتام أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث، وهي كاآليت:

 األحاديث الواردة يف الدرجات العىل يف اجلنة حسب ما وقفت عليه ستة أحاديث؛ اثنان منها يف 1- 

والسادس  منكر, واخلامس ضعيف جدا,  والرابع ضعيف  بشواهده  والثالث صحيح  الصحيحي  

ضعيف مرسل.

 ثبوت احلديث الوارد يف أن أبا بكر وعمر  يف الدرجات العىل من اجلنة واحلديث الوارد يف 2- 

هذا حسن ومها  خري هذه الألمة وال شك أهنام يف أعىل الدرجات.

 أن عدد درجات اجلنة ليس حمصورًا يف مائة درجة عىل التحقيق.3- 

 املسافة بي درجات اجلنة كام بي السامء واألرض. 4- 

وإين أويص بالعناية  يف التأليف يف هذا النوع من التأليف، وهو دراسة وحتليل لبعض األحاديث 

التي جتمع كثرة طرقها وخمارجها، وكثرة مسائلها 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعي.
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موضوع البحث:  
أنواعها،  هبا،  )التعريف  اء  القرَّ استعملها  التي  واألداء  التحمل  لطرق  حتليلية  استقرائية  دراسة 

ألفاظ األداء يف كل منها، نبذة موجزة عن مالمح كل طريق منها(.

أهداف البحث:  
إبراز عناية العلامء بأسانيد القراءات، وحترهيم الدقة يف حتمل القراءات وأدائها.	•
حصول تصور واضح لصور التحمل وصيغه يف كل نوع من أنواعه.	•
اء.	• الوقوف عىل بداية نشأة كل نوع من أنواع التحمل، ومدى شهرة استعامله عند القرَّ
جتلية الغموض عام ُيعتدُّ به وما ال يعتد به من الطرق يف الرواية واألداء.	•

مشكلة البحث:  
اء  ما هي طرق التحمل واألداء؟ وما صور كل طريقة؟ وهل استعامل هذه الطرق يف عرف القرَّ

كاستعامهلا يف عرف املحدثي؟ وهل يعتد هبا مجيًعا يف نقل وحتمل القراءات؟

نتائج البحث:  
اء: فبعضها يندر استعامله )كاملكاتبة، والوجادة(، 	• أن طرق التحمل تتفاوت يف االستعامل عند القرَّ

املستعمل  املعتمد  استعامله )كالسامع، والتلقي(، وأما  يكثر  يقل استعامله )كاملناولة(، وبعضها  وبعضها 
اء فهو العرض والقراءة. عند مجيع القرَّ

أن علامء القراءات يفرقون يف األسانيد بي الرواية واألداء؛ فالرواية حتتمل غالب طرق التحمل، 	•
وأما األداء فال يكون فيه إال القراءة والعرض عىل الشيخ فحسب.

ة )املفتاحية(: الكلامت الدالَّ  
اء. طرق – التحمل – األداء - القرَّ
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F

احلمد هلل املتفضل بالعطاء املدرار، والشكر له آناء الليل وأطراف النهار، والصالة والسالم عىل 

حممد عبده ورسوله املصطفى املختار، وعىل آله وصحبه األطهار، صالة وسالًما دائمي بالعيش واإلبكار.

ثم أما بعد:

القراءة  قبوِل  مناَط  أن  واألخبار:  األقواُل  ترسيخه  يف  وترافدت  اآلثار،  عليه  تضافرت  مما  فإن 

ل، وأن القراءَة سنٌة متَّبعٌة يأخذها اآلِخُر عن األول، وأن من أعمل  القرآنية صحُة النقِل وسالمُة التحمُّ

الرأَي أو القياَس يف يشٍء منها فقد زّل، ويف هذه املعاين نصوٌص مجٌة ال تسعف بحرصها هذه الوريقاُت 

املعدودة، وال تسُعها الوجازُة املنشودة.

ولعيل أذكر منها ما رواه ابن جماهد ]ت: 324هـ[)1( بسنده عن عبد اهلل بن مسعود  قال: »قال 

ُعلِّمتم«)2(،  كم  القرآن  تقرؤوا  أن  يأمركم    الل  رسول  إن   : طالب  أيب  بن  عيل  لنا 

وروى بسنده عن زيد بن ثابت عن أبيه، قال: »القراءة سنة«، ويف رواية بزيادة: »فاقرؤوا كم جتدونه«)3(، 

وأورد بسنده عن ييى بن املنكدر قوله: »القراءة سنة يأخذها اآلخر عن األول«)4(.

اء السبعة: قال الداين ]ت: 444هـ[ -)5(- عن القرَّ
ـَة الَبـْيـَضـاَءَوَنـَبــُذوا الِقــَيــــاَس َواآلَراَء َوَسـَلُكوا امَلـَحـجَّ
ـاَدِة األَخـَيـاِر َوالَبـْحـِث َوالتَّـْفـتِـيِش لآِلَثـاِريِف ااِلْقــتِـَدا بِالسَّ
ُســوِل يِف امُلـْسـنَــِد امُلـتَّـِصـِل امَلنُْقـوِلإِْذ َكاَن َقْد َجـاَء َعــِن الرَّ
ـْمـُتــْمبَِأنَّـــُه َقـــْد َقــاَل: إَِذا َقـَرْأُتـْم  َفبِـالَِّذي َعنَِّي َقـــْد ُعـلِّ
َعـِن الَِّذيَن َعـَرُضـوا عـَلـْيـِهـْمَفاْسـَتـْمـَسُكوا لَِذا بِـَمـا َلـَدهْيِْم

)1( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )139/1- 142(.
)2( السبعة، البن جماهد، )ص47(.
)3( السبعة، البن جماهد، )ص49(.
)4( السبعة، البن جماهد، )ص50(.

)5( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )503/1- 505(.
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ـْم بِامًلْصـَطَفٰى إِْذ َكابِـٌر َأَخـَذَهـا َعـْن ُمـْرَتـَضَٰواتََّصـَلْت ِقـَراهُتُ
ــْه ـْه)1(َفنَْقـُلـُهـْم بِِه َتُقــوُم الـُحـجَّ َيا ُبـْؤَس َمْن َماَل َعِن امَلَحجَّ

من أجل ذا؛ أخذ السلف القرآن وقراءاته تلقًيا وتلقينًا، وتافتوا عليه تعلُّاًم وتعلياًم، وصار السابق 

اء  القرَّ يقرئ الالحق، واآلخر يتحمل عن األول، فاجتمع من األسانيد بحر أزخر، وانتظم من أسامي 

والرواة روض أزهر.

وتصحيحها،  الروايات  وفحص  وتنقيحها،  األسانيد  تفنيد  يف  جهًدا  القراءات  أعالم  يأُل  ومل 

القراءات  رجال  أسانيد  تطالع  حي  لتعجب  القارئ-  -أهيا  إنك  حتى  وتفنيدها،  العلل  واستخراج 

وترامجهم من غاية ضبطهم، وحترهيم اتصال السند، وحتققهم من عدالة الرواة وإتقاهنم، قال ابن اجلزري 

]ت: 833هـ[)2(: »ومن نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط برتاجم الرواة عرف قدر ما سربنا ونقحنا واعتربنا 

وصححنا، وهذا علم أمهل، وباب أغلق، وهو السبب األعظم يف ترك كثري من القراءات، واهلل -تعاىل- 

يفظ ما بقي«)3(.

يستقلَّ  مل  مغموًرا،  األسانيد  منثوًرا، وبي  الكتب  القراءات يف  الكالم عن طرق حتمل  كان  وملا 

بكتاب، ومل ُيسَتوىَف يف باب؛ اختطفته من زوايا الكتب، وانتهبته من أقوال الُكتَّاب، عىل أنني ال أزعم فيه 

البداءة واالبتكار، وال أدعي االحتكار)4(، غري أين ما ازددت به إال إيامًنا بقول الشاعر: »كم ترك األول 

لآلخر!«)5(.

)1( األرجوزة املنبهة، للداين، )ص124، 125(.
)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )247/2- 251(.

)3( النرش، البن اجلزري، )510/3، 511(.
)4( وسيأيت يف الدراسات السابقة بيان ما ألف من أبحاث يف هذا املوضوع، أو ما كتب حوله يف أطواء الكتب، وما أوردته يف هذا البحث 

مما مل أجده يف مجيع ما وقفت عليه من تلك األبحاث والكتب.
)5( أصل البيت:

اَلبِـُسَها ُذو َسـَلٍب َفـاِخـِراَل ِزْلَت ِمْن ُشْكِرَي يِف ُحلَّةٍ

ُل لآِْلِخـــِرَيـُقـوُل َمـْن َتـْقَرُع َأْسَمَعُه َكْم َتــَرَك اأْلَوَّ

والبيتان أليب متام من قصيدة يف مدح أيب سعيد الثغري، ينظر: رشح ديوان أيب متام، للخطيب التربيزي، )315/1(.
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وعوًدا عىل ذي َبدء؛ فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وال يتم نقل القرآن وقراءاته وتبليغها 

ة، وكيفياته املرضيَّة. -كام أمر بذلك النبي )1(- إال بطرائقه املرويَّ

ومقدمات  واألسانيد،  الرتاجم  كتب  يف  نظري  وأطلت  فكري،  أعملت  كذلك؛  ذلك  كان  فلام 

كتب علم القراءات، فجاء هذا البحث عىل هيئة استنباطات علمية، ونتائج استقرائية، أبديت فيه طرق 

حتمل القراءات وأدائها عىل ِجلَّتها، واستقصيتها ما استطعت إىل ذلك سبياًل، ثم عرضُت غالب مسائلها 

قراءًة مني عىل أستاذي اجلليل: د. حممد عصام القضاة -حفظه اهلل-، فإجازًة منه يل بموضوعها ومضموهنا، 

واستدراًكا هلفواتا، وتصحيًحا لعثراتا، فله من الشكر أجزله وأوفره، ومن الثناء أبلغه وأعطره.

واهلل أسأل اإلخالص والقبول، وهو املوفق واملعي.

أمهية البحث والباعث عىل اختياره:  
تتجىل القيمة العلمية للموضوع وأسباب اختياره فيام ييل:

وأسانيدها - 1 وقراءاته  الكريم  بالقرآن  املبارشة  وصلته  البحث،  هذا  يتناوله  الذي  املوضوع  رشف 

وطرق نقلها، وال شك أن رشف العلم من رشف املعلوم.

عدم استيفاء مسائل هذا املوضوع يف بحث أو كتاب، حسب بحثي واطالعي.- 2

رغبة الباحثة يف التعمق يف معرفة أسانيد القراءات وطرق نقلها، واالطالع عىل الكثري من املصادر - 3

عن هذا املوضوع؛ وذلك مما يوسع املدارك العلمية والبحثية، وينمي املعرفة بطرق املؤلفي ومناهج 

الباحثي فيه.

إبراز عناية العلامء بأسانيد القراءات، وحترهيم الدقة يف حتمل القراءات وأدائها.- 4

اء من طرق - 5 القرَّ عند  استعمل  ما  استقصاء كل  إىل  به  يتوصل  استقرائي  منهج علمي  إىل  االفتقار 

الطرق )كالتلقي(، وما  التحمل واألداء املستعملة عند علامء احلديث، وما مل يستعمل لدهيم من 

بني إرسائيل، حديث رقم )3461(  ما ذكر عن  باب  األنبياء،  أحاديث  البخاري، كتاب  صحيح  آية«،  َوَلو  َعنِّي  »َبلِّغوا  قال:  )1( حيث 
.)170/4(
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اء. استعمل عندهم ومل نجد له وجوًدا عند القرَّ

االطالع عىل الفارق البيِّ بي نقل القراءات ونقل احلديث يف كيفيات التحمل، وهيئات األداء.- 6

اء.- 7 الوقوف عىل بداية نشأة كل نوع من أنواع التحمل، ومدى شهرة استعامله عند القرَّ

جتلية الغموض عام ُيعتدُّ به وما ال يعتد به من الطرق يف الرواية واألداء.- 8

أن من ثمرات هذا البحث: حصول تصور واضح لصور التحمل وصيغه يف كل نوع من أنواعه.- 9

أن من ثمرات هذا البحث أيًضا: اكتساب مَلكة يمكن معها متييز أسانيد الرواية من أسانيد األداء، - 10

وما يستعمل من األلفاظ يف كل منهام.

حاجة الباحثي والدارسي إىل معرفة الطرق التي نقلت هبا القراءات القرآنية، والصيغ التي ينبغي - 11

أن تؤدى هبا، ومن ثم االعتامد عليها يف اجلانب التطبيقي؛ إذ إن حتمل القرآن وقراءاته وأدائها باٍق 

واألداء  التحمل  املتبعة يف  والطرق  اليوم،  إىل  متصلة  القراءات  أسانيد  تزال  الساعة، وال  قيام  إىل 

اء واملقرئي. معمواًل هبا عند القرَّ

التوصل إىل نتيجة حمتمة؛ وهي: حفظ اهلل لكتابه العزيز، وما تلك الرعاية والعناية بأسانيد القراءات، - 12

وال االنضباط يف نقلها وأدائها إال أسباب سخرها اهلل لتلك الغاية.

الدراسات السابقة:  
وقفت عىل عدة دراسات تناولت هذا املوضوع، وهي كالتايل:

بحث بعنوان: »طرق حتمل القراءات ونقلها عند املقرئني« لألستاذ الدكتور: حممد بن زين العابدين - 1

رستم، أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب بجامعة السلطان املوىل سليامن يف املغرب)1(.

وبعد االطالع عىل هذا البحث تبي أنه يغاير بحثي هذا فكرة ومنهًجا، وذلك ملا يأيت:

املؤمتر الدويل األول يف نواكشوط للمتخصصني يف القراءات، عام: 2011م، ومنشور عىل الشبكة العنكبوتية،  )1( وهو بحث مقدم إىل 
ملتقى أهل التفسري، يراجع الرابط التايل:

http://vb.tafsir.net/tafsir26979/#.VyIVu_krLIV 
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• أن هذا البحث غري قائم عىل استقراء النصوص وسربها.	

• أنه مل يتعرض للتلقي وال للكتابة وال للوجادة، بل اقترص عىل السامع والعرض واملناولة واإلجازة.	

• أنه مل يتعرض لرواية احلروف يف كل من السامع والعرض.	

• أنه خال من التعريف بالطرق وبيان صورها وأنواع كل منها.	

األمي، - 2 حممد  سيدي  حممد  الدكتور:  لألستاذ  اء«  القرَّ عند  والتحمل  »األخذ  بعنوان:  بحث 

األستاذ بكلية القرآن الكريم باجلامعة اإلسالمية)1(، وقد تناول فيه الكالم عن العرض والسامع واإلجازة 

والوجادة، غري أنه:

• مل يتعرض للتلقي أو املناولة أو املكاتبة.	

• مل يتعرض لرواية احلروف سامًعا أو عرًضا.	

• مل يتعرض لرواية الكتب واملتون يف كل من السامع والعرض واإلجازة والوجادة.	

تطبيقية« - 3 نظرية  دراسة  دراستها،  يف  اء  القرَّ ومنهج  القراءات  »أسانيد  بعنوان:  علمية  رسالة 

للدكتور: أمحد بن سعد املطريي، األستاذ املساعد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)2(، وقد خصص 

رواية  السامع،  العرض،  مباحث:  القراءات وحتملها، جعله عىل مخسة  نقل  للكالم عن طرق  فيه فصاًل 

احلروف، اإلجازة، الوجادة، وبالنظر إىل هذه املباحث ُيالحظ ما ييل:

• مل ُيعَتمد فيها منهج االستقراء، والتقسيم عىل أساسه.	

• مل يتعرض للتلقي أو املناولة أو املكاتبة.	

• مل يتعرض لرواية الكتب واملتون.	

)1( وهو بحث منشور بمجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، العدد السبعون، عام )1424هـ(.
عام  بالرياض،  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  الكريم،  للقرآن  العزيز  عبد  بن  الل  عبد  امللك  بكريس  مطبوع  بحث  )2( وهو 

)1434هـ- 2013م(، وأصله رسالة علمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض.
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اء«، للدكتور: أمحد فارس السلوم)1(، وقد جعله عىل - 4 بحث بعنوان: »طرق تلقي القرآن عند القرَّ

حمورين:

• القراءة سنة متبعة.	

• أنواع تلقي القرآن، اقترص فيه عىل )التلقي، العرض، السامع، رواية احلروف(.	

ويلحظ فيه:

إيراده لكل طريقة عىل تعريفها، وذكر بعض األمثلة عليها، دون استقراء صورها •- أنه يقترص يف 

وسرب أنواعها.

خال البحث من بقية الطرق املفصلة هنا )املناولة، املكاتبة، اإلجازة، الوجادة(.•-

وأما هذا البحث فهو قائم عىل االستقراء للنصوص، وحرص الصور احلاصلة من هذا االستقراء، 

اء يف التحمل والتي خلت منها  ومن ثم بيان أنواعها، كام أنه مشتمل عىل مجيع الطرق املستعملة عند القرَّ

األبحاث املذكورة )كالتلقي، واملناولة، واملكاتبة(، وتعرض لرواية األحرف، وكذا رواية الكتب واملتون، 

والصيغ التي يكون هبا األداء.

خطة البحث:  
قسمت البحث إىل مقدمة، ومتهيد، وسبعة مباحث عىل النحو التايل:

املقدمة: وتتضمن أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج 

العمل فيه.

التمهيد: وفيه:

التعريف بمعنى التحمل واألداء.	 

)1( وهو بحث منشور عىل الشبكة العنكبوتية، ملتقى أهل التفسري، يراجع الرابط التايل:
 VxJ78fkrLIW.#/http://vb.tafsir.net/tafsir19910
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املبحث األول: السامع من لفظ الشيخ، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف السامع لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع السامع، وصوره عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح السامع عند القرَّ

املبحث الثاين: القراءة عرًضا عىل الشيخ، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف العرض لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع العرض، وصوره عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح العرض عند القرَّ

املبحث الثالث: التلقي، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف التلقي لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: صور التلقي عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح التلقي عند القرَّ

املبحث الرابع: املناولة، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف املناولة لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع املناولة، وصورها عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح املناولة عند القرَّ



304

املبحث اخلامس: الكتابة، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف الكتابة لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع الكتابة، وصورها عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح الكتابة عند القرَّ

املبحث السادس: اإلجازة، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف اإلجازة لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع اإلجازة، وصورها عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح اإلجازة عند القرَّ

املبحث السابع: الوجادة، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف الوجادة لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع الوجادة، وصورها عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح الوجادة عند القرَّ

اخلامتة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

ثبت املصادر واملراجع.

منهج العمل يف البحث:  
يعتمد هذا البحث عىل املنهجي: االستقرائي التحلييل، واالستنباطي يف تتبع طرق حتمل القراءات 

اء، وقد اتبعت فيه ما ييل: وأدائها عند القرَّ
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االعتامد يف األساس عىل طرق التحمل واألداء عند املحدثي؛ إذ هي األصل يف هذا املقام.- 1

التقديم بذكر تعريف لغوي لكل طريقة، ثم ذكر ما اصطلح عليه املحدثون يف معناها، عدا ما كان من - 2

هذه الطرق خاًصا بتحمل القراءات )كالتلقي(؛ فأكتفي بالتعريف اللغوي له.

وغاية - 3 للذهبي،  اء  القرَّ )كمعرفة  والطبقات  الرتاجم  كتب  يف  الطرق  هذه  من  ورد  ما  مجيع  استقراء 

وغاية  والتيسري،  والغاية،  )كاإلرشاد،  املسندة  القراءات  كتب  ومقدمات  اجلزري(،  البن  النهاية 

االختصار، والروضة، واملنتهى، واملصباح، والنرش، وغريها(.

اء؛ بناًء عىل ما تم استقراؤه من صورها وألفاظها.- 4 االجتهاد يف التوصل إىل تعريف لكل طريقة عند القرَّ

سرب مجيع الصور احلاصلة باالستقراء يف كل طريقة من طرق التحمل، وتقسيمها إىل أنواع.- 5

التمثيل التطبيقي لكل طريقة من طرق التحمل، وأقسامها املتفرعة عنها.- 6

حرص صيغ األداء يف كل طريقة من الطرق باختصار.- 7

دراسة النصوص والصور يف كل طريقة من حيث:- 8

• اء.	 منشئها وبدء استعامهلا عند القرَّ

• اء وعن املحدثي )عند احلاجة(.	 املقارنة بي ما ورد فيها عن القرَّ

• حكم اعتبارها واالعتداد هبا يف حتمل القراءة؛ وذلك من خالل ما ورد رصاحة من نصوص 	

عن العلامء، فإن مل يكن؛ فإين أجتهد يف التوصل إىل ذلك اعتامًدا عىل ما أورده بعضهم من الصور دون 

ترصيح.

ترك التوسع يف الكالم عن اإلجازة وتارخيها وأنواعها ورشوطها وضوابطها؛ وذلك لكثرة األبحاث - 9

املفصلة املتعلقة هبذا الشأن)1(.

مصادر - 10 إىل  واإلحالة  املتن،  يف  هلم  ذكر  أول  عقيب  معقوفتي  بي  األعالم  وفيات  سنوات  إثبات 

ترامجهم يف احلاشية.

اء( للدكتور حممد فوزان العمر، وكتاب )اإلجازة القرآنية كم يريدها العلمء( للدكتور إهياب  )1( منها عىل سبيل املثال: كتاب )إجازات القرَّ
فكري.
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التزام الطرق املتبعة يف البحوث العلمية من: عزو اآليات إىل سورها، وختريج األحاديث واآلثار، - 11

وتوثيق النقول، وترتيب املصادر عند التوثيق ترتيًبا زمنًيا، وغري ذلك.

حدود البحث:  
اء  القرَّ تراجم  وألفاظهام يف كتب  التحمل واألداء  ما ورد من طرق  استقراء  البحث  يتناول هذا 

اء للذهبي، وغاية النهاية البن اجلزري(، ومقدمات كتب القراءات املسندة بدًءا  وطبقاتم )كمعرفة القرَّ

بـ)السبعة البن جماهد(، وانتهاًء بـ)النرش البن اجلزري(، وكذا بعض  فهارس املرويات كـ)فهرسة ابن 

خري اإلشبييل(، و)فهرس ابن غازي(.
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a

التعريف بمعنى التحمل واألداء

توطئة:  
القول فيها علامء احلديث،  التي بسط  أبواب علوم احلديث  التحمل واألداء من  ُيَعدُّ باب طرق 

اء، ولعل  وتوسعوا يف تفصيل أحكامها، وما يعتد به منها وما ال يعتد، ومل يرد مثل هذا التفصيل عند القرَّ

توسع  وقد  احلديث؛  عن  نقلها  يف  ختتلف  القرآن  فطبيعة  ُيؤدَّى؛  وما  ل  ُيَتحمَّ ما  طبيعة  إىل  يرجع  ذلك 

املحدثون يف طرق التحمل واألداء؛ ألن النص احلديثي ال يشرتط فيه ما يشرتط يف القرآن من كيفيات 

املحدثي رواية  النقل، وقد أجاز كثري من  التحمل واألداء، وهيئات مشرتطة العتبار صحة  حمدودة يف 

احلديث باملعنى -برشوطها-، وهذا يفتح أبواًبا من طرق التحمل واألداء ال يتملها نقل القرآن، ويدفع 

علامء احلديث إىل التوسع يف تفصيلها، وبيان أنواعها ورشوطها وأحكامها، وغري ذلك.

التحمل لغة:

مقاييس  يف  جاء  )مَحََل(،  وأصله  اًل،  وحِتِامَّ اًل  مُّ حَتَ َله  َفَتَحمَّ ومِحَّااًل،  ِمياًل  حَتْ األَمر  َعىَل  مَحََّله  مصدر 

اللغة: »احلاء وامليم والالم أصل واحد عىل إقالل اليشء«، ويطلق عىل االلتزام؛ ألنه التزم أداء ما علمه)1(.

التحمل اصطالًحا:

هو نقل احلديث عن الغري بأي طريق من طرق التحمل الصحيحة املعتربة، وهذا )الغري( يسمى يف 

عرف املحدثي شيًخا)2(.

وإذا طبقنا هذا التعريف عىل القراءة قلنا: التحمل هو نقل القراءة عن الغري بأي طريق من طرق 

اء: شيًخا أو مقرًئا. التحمل الصحيحة املعتربة، وهذا )الغري( يسمى يف عرف القرَّ

)1( مقاييس اللغة، البن فارس، مادة )محل(، )106/2(، وينظر: اللسان، البن منظور، )175/11(، القاموس املحيط، للفريوزآبادي، 
مادة )محل(، )987/1(، رشح حدود ابن عرفة، للرصاع، )ص456(، تاج العروس، للزبيدي، مادة )ح م ل(، )341/28(.

)2( الوسيط، ملحمد أبو شهبة، )ص94(.
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األداء لغة:

اُه َتْأِدَيًة: َأْوَصَلُه، وَقضاُه، واالسُم: األداُء، ويقال: أدى ما عليه أداًء وتأديًة)1(. مصدر َأدَّ

األداء اصطالًحا:

ف عنه املحدثي بطالب احلديث)2(. هو رواية احلديث للغري، وهذا )الغري( ُيَعرِّ

وإذا طبقنا هذا التعريف عىل القراءة قلنا: األداء هو رواية القراءة للغري، وهذا )الغري( يعرف عنه 

اء بالطالب أو القارئ. القرَّ

تذييل:  
تطرقت بعض كتب القراءات وعلوم القرآن لتحمل القراءة وأدائها من غري تفصيل، منها:

أورد الداين يف جامع البيان كالًما مجع فيه غالب طرق التحمل، فقال: »وال أعدو يف يشء مما أرسمه - 1

أو  إماًما،  أو سألت عنه  أو رويته عرًضا،  قراءة،  أو سمعته  أداء،  أو أخذته  لفًظا،  قرأته  ما  يف كتايب هذا 

ذاكرت به متصّدًرا، أو أجيز يل أو كتب به إيّل، أو أذن يل يف روايته، أو بلغني عن شيخ متقّدم، أو مقرئ 

متصّدر، بإسناد عرفته وطريق مّيزته، أو بحثت عنه عند عدم النّّص والرواية فيه، فأحلقته بنظريه، وأجريت 

له حكم شبيهه«)3(.

وقد حوى هذا النص مخسة من طرق التحمل ضمنًا، هي:

• العرض: »قرأته لفًظا، أخذته أداء...، أو رويته عرًضا«.	

• السامع: »أو سمعته قراءًة«.	

• املكاتبة: »أو ُكتِب به إيل«.	

• اإلجازة: »أو أجيز يل...، أو ُأذن يل يف روايته«.	

للزبيدي  العروس،  تاج   ،)1258/1( للفريوزآبادي،  املحيط،  القاموس   ،)27/14( منظور،  البن  اللسان،  يف:  )أدى(  مادة  )1( ينظر: 
.)54/37(

)2( الوسيط، ملحمد أبو شهبة، )ص94(.
)3( جامع البيان، للداين، )92/1(.
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• الوجادة: »أو بلغني عن شيخ متقّدم، أو مقرئ متصّدر، بإسناد عرفته وطريق مّيزته، أو بحثت عنه 	

عند عدم النّّص والرواية فيه«.

أفرد السيوطي ]ت: 911هـ[)1( يف كتابه )اإلتقان يف علوم القرآن( فصاًل يف حتمل القرآن، فقال: »النوع - 2

يف  متفرقة  وفوائد  واإلجازة،  والسامع  العرض  عن  فيه  تكلم  وقد  حتمله«،  كيفية  يف  والثالثون:  الرابع 

ذلك)2(.

أورد الشهاب القسطالين ]ت: 923هـ[)3(  يف )لطائف اإلشارات لفنون القراءات( تنبيًها عىل طرق - 3

التحمل واألخذ عن املشايخ، ناقش فيه حكم العرض والسامع واإلجازة)4(.

 

)1( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )301/3، 302(.
)2( ينظر: اإلتقان، للسيوطي، )632/2- 656(.

)3( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )232/3(. 
)4( ينظر: لطائف اإلشارات، للقسطالين، )378/1- 380(.
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امع من لفظ الشيخ املبحث األول: السَّ

امع لغة واصطالًحا: املطلب األول: تعريف السَّ  
قوة  األذن، وهي  والسمع: ِحسُّ  وَساَمِعَيًة،  وَساَمعًة،  وَساَمًعا،  َسْمًعا،  َسِمَع  لغًة: مصدر  مع  السَّ

ْكُر امَلْسموُع.  فيها، هبا تدرك األصوات، والسمع أيًضا: األُذُن، وما َوَقَر فيها من يشٍء َتْسَمُعه، والذِّ

مع: املصدر، وهو ما سمعت به فشاع وتكلم به، ويقال: أخذت ذلك عنه َساَمًعا وَسْمًعا،  والسَّ

جيء باملصدر عىل غري فعله)1(.

ويف اآلية: ﴿ەئ   ەئ    وئ   وئ﴾ ]سورة التوبة: 6[.

الشيخ من حفظه، أو  الطالب، سواء قرأ  مع يف اصطالح املحدثني: أن يقرأ الشيخ، ويسمع  السَّ

كتابه، وسواء كان بإمالء أو من غري إمالء)2(.

وقد عرف الداين السمع بأنه: »قراءة العامل للمتعلم«)3(، ويمكنني -من خالل استقراء النصوص- 

اء بأنه: تلقي القرآن برواية أو أكثر، أو ببعض األحرف، أو تلقي متن أو كتاب،  مع عند القرَّ ف السَّ أن ُأَعرِّ

سامًعا من لفظ الشيخ أو بحضته.

املطلب الثاين: أنواعه، وصور كل نوع:  
اء إىل ثالثة أنواع: يمكن -من خالل االستقراء- تقسيم السامع عند القرَّ

األول: أخذ القرآن سمًعا برواية أو أكثر:
من صور هذا النوع ما يكون منفرًدا دون عرض أو إجازة أو تالوة أو غريها، وقد يقيَّد املسموع 

املحيط،  القاموس   ،)163  ،162/8( منظور،  البن  اللسان،   ،)1232  ،1231/3( للجوهري،  الصحاح،  يف:  )سمع(  مادة  )1( ينظر: 
للفريوزآبادي، )730/1(.

مصطلح  تيسري   ،)418/1( للسيوطي،  الراوي،  تدريب  )ص132(،  الصالح،  ابن  مقدمة   ،)292/1( امللقن،  البن  املقنع،  )2( ينظر: 
احلديث، للطحان، )ص196(.

)3( جامع البيان، للداين، )274/1(، وينظر: خمترص العبارات، لألستاذ الدكتور إبراهيم الدورسي، )ص72(.
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كقول ابن اجلزري --: »إبراهيم بن أمحد بن عمر بن حفص بن اجلهم بن واقد بن عبد اهلل، أبو 

حفص، ويقال: أبو إسحاق الوكيمي الضير البغدادي، مشهور، روى قراءة أيب بكر بن عياش عن أبيه 

سمًعا عن ييى بن آدم«)1(.

وقد ال يقيَّد؛ فيقال: روى فالن القراءة سامًعا عن فالن، أو: روى القراءات سامًعا، أو سمع منه 

روى  الربوجردي،  -بالنون-  احلناط  حفص  أبو  عبدك  بن  يوسف  بن  »عمر  اجلزري:  ابن  قال  الكثري، 

القراءة سمًعا عن احلسي بن شريك صاحب أيب محدون«)2(.

ومن صوره: أن جيتمع السامع مع التالوة أو العرض، مثاله قول الذهبي ]ت: 748هـ[)3(: »محران بن 

أعي موىل بني شيبان، كويف مقرئ كبري. قال أبو عمرو الداين: أخذ القراءة عرًضا وسمًعا عن عبيد بن 

نضيلة، وأيب حرب بن أيب األسود، وييى بن وثاب«)4(.

وقول ابن اجلزري: »أسعد بن سلطان بن السعادات الواسطي، مقرئ عارف، روى العرش سمًعا 

وتالوة عن أيب العز القالنيس«)5(.

ومن صوره أيًضا: أن جيتمع السامع مع اإلجازة، كقول ابن اجلزري: »املؤيد بن حممد بن عيل أبو 

احلسن الطويس، مسند خراسان مع الثقة والعدالة، روى القراءات سامًعا من كتاب الغاية البن مهران عن 

أيب القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، رواها عنه: احلافظ، أبو عبد اهلل، حممد بن حممود بن النجار، واحلافظ 

أبو عمرو بن الصالح سمًعا وإجازة«)6(.

)1( غاية النهاية، البن اجلزري، )7/1(.
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )599/1(.

)3( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )71/2(.
اء، للذهبي، )171/1(. )4( معرفة القرَّ

)5( غاية النهاية، البن اجلزري، )160/1(.
)6( غاية النهاية، البن اجلزري، )36/2(.
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الثاين: سمع بعض األحرف، دون سمع كل القرآن:
أي: سامع أحرف اخلالف دون غريها، ودون عرض القرآن كاماًل أو سامعه، قال ابن اجلزري: 

»أخربنا العالمة أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي سمًعا ألحرف اخلالف...«)1(.

اإلدغام  وسمعت  القصباين:  »قال  465هـ[)2(:  ]ت:  اهلذيل  كقول  للمسموع،  بتقييد  ذلك  ويكون 

وترك اهلمز من ابن غالب، كام قرأ عليه الصواف، وأخذته«)3(.

أو بال تقييد، كقول الذهبي: »قرأ مجاعة من الطلبة عىل الشيخ أيب بكر بن املشيع اجلزري، أخذت 

عنه احلروف سمًعا«)4(.

الثالث: سمع املتون والكتب:
منه ما يكون سامًعا من لفظ الشيخ، ومنه ما يكون بقراءة أحد الطالب عليه ويسمع البقية؛ فقراءة 

الطالب له عرض، وملن حض سامع.

فمن األول قول ابن اجلزري: »احلسن بن خلف بن عبد اهلل بن بليمة -بفتح املوحدة وتشديد الالم 

نزيل اإلسكندرية، ومؤلف  القريواين،  امللييل  اهلوازي  أبو عيل  آخر احلروف-، األستاذ  بعدها  مكسورة 

كتاب )تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات( وقد قرأت به ورويته سمًعا من لفظ األستاذ ابن اللبان«)5(.

ومن الثاين قوله يف الكالم عن إسناده لكتاب التيسري: »وأخربين أيًضا الشيخ األصيل أبو العباس 

أمحد بن احلسن بن حممد بن حممد املرصي بالقاهرة املحروسة قراءة مني عليه، قال: أخربين به الشيخ أبو 

فارس عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد الواحد بن أيب زكنون التونيس قراءة عليه وأنا أسمع«)6(.

)1( حتبري التيسري، البن اجلزري، )ص102(.
)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )397/2- 401(.

)3( الكامل، للهذيل، )537/2(.
اء، للذهبي، )1193/3(. )4( معرفة القرَّ

)5( غاية النهاية، البن اجلزري، )212/1(.
)6( النرش، البن اجلزري، )165/2(.
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ومن صور هذا النوع ما جيتمع فيه سامع الكتاب مع القراءة بمضمنه )أي بام تضمنه الكتاب من 

القراءات(، وتكون صورته: سمعت كتاب كذا وتلوت به، أو قرأت بمضمنه، من ذلك قول ابن اجلزري 

أبو  الشيخان  أخربنا  قال:   ...« املالكي:  إسحاق  وأيب  املعدل،  الواعظ  احلسن  أيب  الشيخي  عن  إخباًرا 

احلسن عيل بن حممد بن محيد الواعظ املعدل املعروف بابن الصواف، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسامعيل بن 

غالب املالكي املعروف باخلياط سامًعا عليهام لكتاب الروضة وتالوة بمضمنه، قاال: سمعناه وتلونا به عىل 

مصنفه«)1(.

وقد يكون السامع للكتاب أو املتن جمرًدا عن القراءة بام فيه من قراءات، كقول ابن اجلزري: »وسمع 

ابناَي حممد وأمحد منه مجيع الشاطبية«)2(.

وقال أبو الطيب بن غلبون ]ت: 389هـ[)3(: »... وقرأ أبو ربيعة عىل قنبل، فقلت له: كيف سمعت 

الكتاب منه ومل تقرأ عليه؟، قال: كان قنبل قد قطع القراءة قبل موته بسبع سني، وكان كتابه ُيقرأ عليه، 

فسمعت الكتاب منه ول أقرأ عليه«)4(.

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: سمعت كذا من فالن، أو سمعت كذا من لفظه.- 1

أن يقول: أخربنا )أو أنا(، أو حدثنا )أو ثنا( فالن كذا )سامًعا(.- 2

أن يقول: سمعت كتاب كذا من فالن.- 3

أن يقول: سمعت األحرف من فالن.- 4

أن يقول: قرأ فالن كتاب كذا وأنا أسمع.- 5

)1( النرش، البن اجلزري، )201/1(.
)2( جامع أسانيد ابن اجلزري، )ص73(.

)3( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )470/1، 471(.
)4( اإلرشاد، البن غلبون، )183/1(.
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اء: املطلب الرابع: مالمح السامع عند القرَّ  
أواًل: ُيَعدُّ السامع أسبق طرق التحمل يف القراءة؛ لكون النبي  تلقى القرآن سامًعا 

عن جربيل ، قال تعاىل: ﴿پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ٿ   

ٿ﴾ ]سورة طـٰه: 114[.

ويف احلديث عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  يف قوله تعاىل: ﴿ېئ    ىئ   ىئ   ىئ   ی      

ی﴾ ]سورة القيامة: 16[، قال: »كان رسول الل  يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يرك شفتيه« 
فقال ابن عباس: »فأنا أحركهام لكم كام كان رسول اهلل  يركهام«، وقال سعيد: »أنا أحركهام 

كام رأيت ابن عباس يركهام«، فحرك شفتيه، فأنزل اهلل تعاىل: ﴿ېئ    ىئ   ىئ   ىئ   ی      یی   ی   جئ   

حئ    مئ﴾ ]سورة القيامة: 16-17[، قال: مْجُعُه لك يف صدِرك وتقرَأُه، ﴿يئ   جب   حب   خب﴾ ]سورة القيامة: 
18[ قال: فاستِمْع له وأنِصْت، ﴿ىب   يب     جت   حت﴾ ]سورة القيامة: 19[، ثم إن علينا أن تقَرَأُه، فكان رسول الل 

 بعد ذلك إذا أتاه جربيل استَمَع، فإذا انطلق جربيل قرَأُه النبي  كام قَرَأه«)1(.

يقرأه  فكان   ، النبي  عن  سامًعا  القرآن  يتلقون  عنهم-  اهلل  -ريض  الصحابة  وكان 

ٺ    ٺ      ٺ    ٺ      ڀ    ﴿ڀ    تعاىل:  قال  والتبليغ،  بالقراءة  واملأمور  األول،  املعلم  هو  إذ  عليهم؛ 

ٿ﴾ ]سورة اإلرساء: 106[، ويف الصحيح أن النبي  قال أليب: »إن الل أمرين أن أقرأ عليك 
القرآن، قال أيب: آلل سمين لك؟ قال: »الل سمك يل«، فجعل أيب يبكي«)2(.

 قال: »حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي  ويف األثر عن أيب عبد الرمحن السلمي 
، أهنم كانوا يقرتئون من رسول الل  عرش آيات، فال يأخذون يف العرش األخرى 

حتى يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل«)3(.

)1( متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب )كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ؟(، حديث رقم 
)5( )8/1(، ومسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب االستامع للقراءة، حديث رقم )147( )330/1(.

)2( متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب )كال لئن مل ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة(، حديث رقم 
)4960( )175/6(، ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل، حديث 

رقم )245( )550/1(.
وأمحد يف  آية، حديث رقم )29929( )117/6(،  القرآن كم  تعليم  القرآن، باب يف  ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب فضائل  )3( أخرجه 
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فكان  األوىل،  القرون  يف  القرآن  لتلقي  املعتربة  الطريقة  هي  الشيخ  عىل  السامع  طريقة  وكانت 

الكسائي يقرأ عىل الناس، وكانوا يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم، قال ابن جماهد: »حدثني أمحد بن 

القاسم الربين، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم، قال: سمعت الكسائي وهو يقرأ عىل الناس القرآن مرتي، 

وقال خلف: كنت أحض بي يدي الكسائي وهو يقرأ عىل الناس: وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم«)1(.

اء يف األمر األول يقرأ املعّلم عىل  ويصدق ذلك قول العالمة السخاوي ]ت: 643هـ[)2(: »كان القرَّ

املتعّلم اقتداًء برسول اهلل ، فإنه كان يتلو كتاب اهلل -عز وجل- عىل الناس كام أمره اهلل عزَّ 

: ﴿يئ    ، كذلك كان جربيل  يعرضه عىل رسول اهلل ، كام قال اهلل عز وجلَّ وجلَّ

جب   حب   خب﴾ ]سورة القيامة: 18[«)3(.

والكتب، وغلب  املتون  ما تكون يف سامع  أكثر  الطريقة يف تضاؤل، حتى أصبحت  وباتت هذه 

العرض والتالوة عىل الشيخ يف أخذ الروايات والقراءات، كام سيظهر يف املبحث التايل)4(.

ثانًيا: إن السامع املجرد عن العرض أو اإلجازة وإن اعتربه مجهور املحدثي أرفع طرق التحمل يف 

اء؛ وذلك للبون الشاسع بي تلقي احلديث وتلقي القرآن، يتضح  احلديث)5(، إال أنه ال يعد كذلك عند القرَّ

ذلك فيام ييل:

أن تلقي القرآن معتمد عىل األداء اللفظي من حيث هيئات النطق وكيفياته، وليس كل من سمع من - 1

ف علم القراءات بأنه: »علم بكيفية  الشيوخ قادر عىل األداء الصحيح بكيفيته السليمة، ولذلك ُيَعرَّ

مسنده، حديث رجل من أصحاب النبي ، رقم )23482( )466/38(، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن.
)1( السبعة، البن جماهد، )ص78(، وينظر: اإلرشاد، البن غلبون، )223/1(

)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )568/1- 571(.
اء، للسخاوي، )ص529(. )3( مجال القرَّ

اء الكبار للذهبي، وغاية النهاية البن اجلزري، وأسانيد املؤلفي  )4( يتضح ذلك من خالل استقراء كتب الطبقات واألسانيد، كمعرفة القرَّ
اء يف كتب القراءات، كاإلرشاد البن غلبون، واملنتهى للخزاعي، والتيسري للداين، والكامل للهذيل، واإلقناع البن الباذش،  إىل القرَّ

واملصباح للشهرزوري، والنرش والتحبري البن اجلزري، وغريها.
)5( ينظر: اإلملاع، للقايض عياض، )ص69(، مقدمة ابن الصالح، )ص132(، تدريب الراوي، للسيوطي، )418/1(.
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أداء كلمت القرآن، واختالفها، معزًوا لناقله«)1(، وذلك بخالف احلديث، وهو ظاهر.

أن احلديث جتزئ فيه الرواية باملعنى)2(، حتى إهنم عدوا املتواتر من احلديث نوعان: متواتر لفظي - 2

)وهو ما تواتر لفظه ومعناه(، ومتواتر معنوي )وهو ما تواتر معناه دون لفظه()3(، وأما القراءة املقبولة 

فهي ما تواتر لفظها)4(، واحتملها خط املصحف، ووافقت وجًها يف العربية.

أنه ال يكفي يف تلقي القرآن القراءة من املصحف دون معلم، ولو كان املصحف مضبوًطا، بل ال بد - 3

من املشافهة )سامًعا أو عرًضا(، قال الداين:

)5(َوٱلِعـلُم اَل َتأُخـُذهُۥ َعن ُصـُحِفيِّ كِر َعـن ُكُتبِيِّ َواَل ُحـُروُف ٱلذِّ

أي: ال تأخذ القراءة عمن تعلمها من الكتب فحسب؛ ألنه حريٌّ أن خيطئ يف القراءة، أو يصحفها، أو ال 

يؤدهيا عىل كيفيتها التي جتب أن تكون عليها إذا أخذت مشافهًة.

وقال: »وأفردت قراءة كل واحد من األئمة برواية من أخذ القراءة عنه تالوة، وأّدى احلروف عنه 

حميطة  غري  والّصحف  الكتب  إذ  املصحف؛  يف  ورؤية  الكتب،  يف  مطالعة  نقلها  من  رواية  دون  حكاية، 

باحلروف اجللّية، وال مؤدية عن األلفاظ اخلفية، والتالوة حميطة بذلك ومؤّدية عنه«)6(.

اء مع املصاحف املرسلة إىل األمصار اإلسالمية خري برهان عىل عدم  ويف إيفاد عثامن  القرَّ

كفاية التلقي من املصحف)7(.

)1( كذا عرفه ابن اجلزري، والشهاب القسطالين، ينظر: منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص9(، لطائف اإلشارات، للقسطالين، )355/1(.
)2( برشوطها، عىل خالف بي علامء احلديث يف ذلك، ينظر: التقريب والتيسري، للنووي، )ص74(، املنهل الروي، البن مجاعة الكناين، 

)ص99(، الباعث احلثيث، البن كثري، )ص141(.
)3( يراجع لالستزادة: تدريب الراوي، للسيوطي، )631/2(، الوسيط، ملحمد أبو شهبة، )ص190(.

)4( أو صح سندها مع الشهرة واالستفاضة، عىل اخلالف املعروف يف ذلك، وليس هنا موطن ذكره، راجع: اإلبانة، ملكي، )ص51- 52(، 
القيوم  عبد  للدكتور  القراءات،  صفحات يف علوم  اجلزري، )47/2- 63(،  النرش، البن  الوجيز، أليب شامة، )145/1(،  املرشد 

السندي، )ص56- 62(.
)5( األرجوزة املنبهة، للداين، )ص170(.

)6( جامع البيان، للداين، )75/1(.
العرفان،  مناهل   ،)377  -366/1( للجعربي،  املراصد،  أرباب  مجيلة   ،)141/1( داود،  أليب  التبيني،  خمترص  لالستزادة:  )7( يراجع 

للزرقاين، )403/1- 404(.
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أما احلديث فيجوز فيه األخذ باإلخبار والكتابة واإلعالم وغري ذلك)1(.

ثالًثا: مل يتعرض علامء القراءات حلكم اعتبار السامع وحده يف األخذ واألداء يف القراءة رصاحًة، 

غري ما جاء عن السيوطي --، حيث قال: »وأما السامع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا؛ 

ألن الصحابة -ريض اهلل عنهم- إنام أخذوا القرآن من يِفِ النبي ، لكن مل يأخذ به أحد من 

اء، واملنع فيه ظاهر؛ ألن املقصود هنا كيفية األداء، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر عىل األداء  القرَّ

وأما  القرآن،  أداء  يف  املعتربة  باهليئات  ال  اللفظ،  أو  املعنى  فيه  املقصود  فإن  احلديث؛  بخالف  كهيئته، 

النبي  من  سمعوه  كام  األداء  عىل  قدرتم  تقتيض  السليمة  وطباعهم  فصاحتهم  فكانت  الصحابة 

، ألنه نزل بلغتهم«)2(.

قال: »ويكى أن الشيخ شمس الدين ابن اجلزري ملا قدم القاهرة وازدمحت عليه اخللق، مل يتسع 

وقته لقراءة اجلميع، فكان يقرأ عليهم اآلية ثم يعيدوهنا عليه دفعة واحدة، فلم يكتِف بقراءته«)3(.

والذي يظهر للباحثة يف ذلك التفصيل عىل النحو التايل:

التفريق بني سمع الصحابة وسمع غريهم:- 1

، وقد وافق فصاحتهم، وسالمة  وذلك ألن الصحابة سمعوا القرآن من يِفِ النبي 

القرآن  نزل  الذين  هم  ألهنم  الصحيحة؛  وكيفياته  هبيئته  سمعوه  كام  وأدوه  قراءته،  فحاكوا  ألسنتهم، 

بلساهنم، وأما غريهم فقد دخلت العجمة عىل ألسنتهم، واسترشى فيهم اللحن، فال يكفي منهم السامع 

)1( يراجع: اإلملاع، للقايض عياض، )ص79- 116(، املقنع، البن امللقن، )314/1- 224(.
)2( اإلتقان، للسيوطي، )634/2(، وأورد هذا القول بنصه الشهاب القسطالين يف لطائف اإلشارات )378/1(.

)3( اإلتقان، للسيوطي، )634/2(.
وقد ذكر الداين يف جامع البيان )274/1( أن السامع أوىل من العرض عند أكثر العلامء، قال: »وهذا الذي حكاه جرير وابن نمري والتالوة 
والرّسد سواء ال فرق بينهام، وذلك عند من جعل الّسامع الذي هو قراءة العامل للمتعّلم، والعرض الذي هو قراءة املتعّلم عىل العامل 

واحد. فأما من فّرق بينهام فالّسامع عنده أقوى من العرض وأعىل عند أكثر العلامء«.
وهذا القول -إن صح- فإنه ال ينرصف إال إىل احلديث، أما يف القراءة فال يسلم به، قال حمقق الكتاب: »هذه الدعوى غري مسلمة، ألن قراءة 
اء دون رواية احلروف...، ولو كان السامع أقوى من العرض ما أتعب املؤلف نفسه يف إثبات عرض  العرض هي التي عول عليها القرَّ

محزة القراءة عىل األعمش. وثالًثا: أعرض ابن اجلزري يف النرش عن طرق رواية احلروف فلم يعتمد يف نرشه شيًئا منها«.
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اء من بعدهم فلم يلجؤوا إىل القراءة  كام يكفي من الرعيل األول من الصحابة رضوان اهلل عليهم، وأما القرَّ

عىل الطالب إال حي كانوا يزدمحون عليهم، فال يتمكنون من سامع كل عىل حدة، وقد تقدم ذكر قراءة 

الكسائي عىل طالبه ألجل ازدحامهم عليه.

ألن  هنا؛  به  يقال  أن  فيحتمل  الشيخ  لفظ  من  السامع  »وأما  السيوطي:  قول  يمل  ذلك  وعىل 

فكانت  الصحابة  وأما   ،... النبي  يِفِ  من  القرآن  أخذوا  إنام  عنهم-  اهلل  -ريض  الصحابة 

نزل  ، ألنه  النبي  األداء كام سمعوه من  تقتيض قدرتم عىل  السليمة  فصاحتهم وطباعهم 

بلغتهم«.

التفريق بني سمع العال وسمع غريه:- 2

ال خيفى أن العامل بالقراءة، املتمرس عليها، العارف باللغة ليس كغريه ممن ال علم له بذلك، ويتاج 

إىل دربة ومران عىل القراءة، فهذا ال مرية أنه ال يكفيه السامع؛ لعدم قدرته عىل األداء عىل الوجه الصحيح 

بمجرد السامع؛ وهلذا مل يكتف ابن اجلزري بقراءته عىل الطالب حي ازدمحوا عليه، بل كانوا يعيدوهنا عليه 

دفعة واحدة، كام تقدم.

وأما العامل احلاذق فإنه متى ما سمع من الشيخ قدر عىل أداء ما سمع بال مشقة، وعىل ذلك يمل 

قول الداين: »وال أعدو يف يشء مما أرسمه يف كتايب هذا ما قرأته لفًظا، أو أخذته أداء، أو سمعته قراءة...«)1(.

التفريق بني سمع القراءات وسمع الكتب:- 3

ل يف ذلك عىل هيئات  يعوَّ القراءة؛ ألنه ال  أو  العرض  والكتب ال يشرتط معه  املتون  فإن سامع 

املناولة واملكاتبة والوجادة، كام  فيها  القراءات؛ ولذلك جازت  أداء  املطلوب يف  باملعنى  النطق وكيفياته 

سيأيت.

)1( جامع البيان، للداين، )92/1(.
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التفريق بني الرواية وبني األداء:- 4

فيفرق بي األخذ عن الشيوخ سامًعا، وذكر ذلك يف أسانيد الرواية، وبي ذكره يف أسانيد األداء)1(، 

فإنه ال خالف يف عدم املنع من األول، بل إن كتب األسانيد والرتاجم تعجُّ به كام تقدم.

وأما أسانيد األداء فإنه ال ُيعتد فيها بروايات السامع املجردة عن العرض أو التالوة، مثال ذلك 

قول ابن اجلزري: »وقرأ السامري عىل حممد بن أمحد بن عبدان اخلزرجي، فهذه ثامن عرش طريًقا البن 

عبدان، وهو الصواب يف هذا اإلسناد، وإن كان بعضهم أسندها عن السامري عن ابن جماهد عن البكراوي 

قصدوا  وكأهنم  تالوة،  إسنادها  وهذا  السامع،  جهة  من  ذلك  فإن  وغريه،  الكايف  كصاحب  هشام  عن 

االختصار«)2(.

فاعتمد ابن اجلزري طريق السامري عن ابن عبدان عن احللواين عن هشام يف الطرق األدائية التي 

ساقها يف النرش؛ ألنه إسناد أداء وتالوة، وأمهل طريق السامري عن ابن جماهد عن البكراوي عن هشام؛ 

ألهنا رواية سامع)3(.

رابًعا: يف اعتبار سامع احلروف دون عرض القرآن كله خالف بي العلامء:

فذهب بعضهم إىل التسوية بينه وبي العرض، مع التفريق بينهام يف ألفاظ األداء، فال يقال: سمعت - 1

القرآن أو قرأته، بل يقال: سمعت احلروف، أو أخذت احلروف، أو رويتها. وممن ذهب إىل ذلك: 

اإلمام الداين، وابن الباذش ]ت: 540هـ[)4(، وأبو شامة ]ت: 665هـ[)5(.

قال الداين يف ذكر سامع محزة احلروف عن األعمش: »حّدثنا عبد العزيز بن جعفر، قال: حّدثنا عبد 

الواحد بن عمر، قال: حّدثنا حممد بن احلسي القطان، قال: حّدثنا حسي يعني ابن األسود، قال: حّدثنا 

)1( الفرق بي أسانيد الرواية وأسانيد األداء: أن أسانيد الرواية هي التي يكون فيها )أخربين( أو )حدثني(، أما أسانيد األداء فهي التي 
يكون فيها لفظ )قرأت( أو )أخربين أنه قرأ(، وقد أوقفني عىل هذا املعنى أستاذي الفاضل: أ.د. السال اجلكني حفظه الل.

)2( النرش، البن اجلزري، )360/2، 361(.
)3( ينظر: أسانيد القراءات، ألمحد املطريي، )92/1(.

)4( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )83/1(.
)5( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )365/1، 366(.
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عبيد اهلل، قال: كان محزة يسأل األعمش عن حروف القرآن«. قال أبو عمرو: وليس مما حكاه هؤالء براد 

ملا روته اجلامعة الكثرية العدد، وال بمزيل لصحته، من أن محزة قرأ عىل األعمش القرآن، بل جيب الوقوف 

عنده، ويلزم املصري إليه. فإن أيب ذلك آب، واستدّل بقول حّجاج، وابن داود ورّد قول اجلامعة، فقل له: 

ليست الفائدة يف نقل احلروف ذوات االتفاق، وإنام الفائدة يف نقل احلروف ذوات االختالف، فإذا كان 

عن  نقله  الذي  بمذهبه  األعمش  وأجابه  حرًفا،  حرًفا  فيها  املختلف  قراءته  عن  األعمش  سأل  قد  محزة 

أئمته، فذلك وقراءة القرآن كّله سواء يف معرفة مذهبه، فيام اخلالف فيه بي الناس موجود، وال يدفع صحة 

ذلك -ومعرفته بوجوه القراءات وطرق النقل- دافع«)1(.

فصحح رواية محزة للحروف عن األعمش، وسواها بقراءة القرآن كله.

ى ابن الباذش أيًضا بي سامع احلروف يف رواية محزة عن األعمش وبي العرض، قال: »قال  وسوَّ

إنه أخذ عن أيب حممد سليامن بن مهران األعمش، قيل: عرًضا، وقيل: سامًعا ألحرف  غري واحد عنه: 

اخلالف حرًفا حرًفا، وهذا والعرض سواء«)2(.

وقال أبو شامة: »ال جيوز له أن يقرأ إال بام قرأ أو سمع، فإن قرأ نفس احلروف املختلف فيها خاصة 

أو سمعها، وترك ما اتفق عليه جاز إقراؤه القرآن هبا اتفاًقا، بالرشط، وهو: أن يكون ذاكًرا كالقدم، لكن 

ال جيوز له أن يقول قرأت هبا القرآن كله«)3(.

وذهب بعض العلامء إىل عدم األخذ برواية احلروف يف أسانيد األداء، كابن مهران ]ت: 381هـ[)4(، - 2

وأيب الفضل اخلزاعي ]ت: 408هـ[)5(، ومل يعتمد ابن اجلزري شيًئا منها يف نرشه)6(.

)1( جامع البيان، للداين، )273/1(.

)2( اإلقناع، البن الباذش، )ص42(.
)3( إبراز املعاين، أليب شامة، )ص778(.

)4( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )49/1، 50(.
)5( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )109/2، 110(.

)6( وإن كان قد ذكر يف منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص10( ما يوافق القول األول، إذ قال: »وال جيوز له أن يقرئ إال بام سمع أو قرأ، 
فإن قرأ احلروف املختلف فيها أو سمعها فال خالف يف جواز إقرائه القرآن العظيم هبا بالرشط املتقدم، وهو أن يكون ذاكًرا، وما بعده 
وهل جيوز له أن يقول قرأت هبا القرآن كله؟ ال خيلو إما أن يكون قرأ القرآن كله بتلك الرواية عىل شيخه أصواًل وفًرشا، ومل يفته إال 
تلك األحرف فيتلفظ هبا بعد ذلك أو قبله أو ال، فإن كان فيجوز له ذلك وإال فال. ورأى اإلمام ابن جماهد وغريه جواز قول بعض من 
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قال ابن مهران يف رواية ييى بن آدم أيب بكر بن عياش: »ولقد أتعبني طلب هذه الرواية ببغداد 

وبالكوفة -أعني رواية ييى- فام وجدتا عند أحد إال رواية ومل أجدها قراءة، وقالوا يل: قد صح وثبت 

أن ييى مل يقرأ عىل أيب بكر، وإنام سأله عن احلروف، ومل يأخذ هبا أحد بل سمع منه الكتاب، فهذه رواية 

ال قراءة، ولو جاز أن يؤخذ هبا جلاز أن يؤخذ بجميع القراءات املروية عن األئمة؛ ألهنا اتصلت رواية وإن 

مل تتصل قراءة، وعىل ذاك فإين قرأت هبا مع ضعفها«)1(.

وضعف اخلزاعي رواية عمرو بن الصباح عن حفص؛ ألنه مل خيتم عليه القرآن، وإنام روى عنه 

احلروف: »قرأت القرآن كله عىل عبد اهلل بن احلسي بمرص، قال: قرأت عىل أمحد بن حممد بن محيد الفيل، 

عىل عمرو بن الصباح، عىل حفص، عىل عاصم. قال الشيخ أبو الفضل: وفيها نظر، قد ذكرت يف )الواضح( 

يقرأ عليه إال احلروف،  إنه مل  التالوة؛ ألن عمًرا مل خيتم عىل حفص، وقيل:  مع ما أهنا غري صحيحة يف 

فاعلم«)2(.

والذي يظهر هنا عدم اعتامد رواية احلروف يف أسانيد األداء؛ وإال ألخذ هبا ابن اجلزري يف نرشه)3(.

يقول قرأت برواية كذا القرآن من غري تأكيد إذا كان قرأ القرآن، وهذا قول ال يعول عليه، وكنت قد ملت إليه ثم ظهر يل أنه تدليس 
فاحش، وهذا يلزم منه مفاسد كثرية فرجعت عنه«.

)1( املبسوط، البن ِمهران، )ص45- 46(.
)2( املنتهى، للخزاعي، )363/1(.

النرش، البن اجلزري، )251/2-  التي ساقها ابن اجلزري يف النرش، ينظر:  )3( وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل استقراء أسانيد األداء 
.)507/3
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املبحث الثاين: العرض عىل الشيخ

املطلب األول: تعريف العرض لغة واصطالًحا:  
العرض لغة: يف األصل خالف الطول، وله معاٍن عدة، منها: َعَرَض اليشَء له عرًضا: أظهره له، 

اه. ومنه قوله تعاىل: ﴿ڄ   ڄ   ڃ   ڃ﴾ ]سورة البقرة: 31[،  وأبرزه إليه. َعَرَض عليه أمَر كذا: أراه إيَّ

وَعَرْضُت الِكتاب، وَعَرْضُت اجلُنَْد عْرَض الَعْيِ إِذا َأْمَرْرَتم َعَلْيَك وَنَظْرَت َما حاهُلم.

ويقال: عاَرَض اليشَء باليشِء ُمعاَرضًة: قابَلُه، وَعاَرْضُت كتايب بكتابِِه؛ أي: قابلُتُه)1(.

العرض يف اصطالح املحدثني: القراءة عىل الشيخ حفًظا أو من كتاب)2(.

اء: هو قراءة الطالب أو تالوته عىل الشيخ)3(، قال القايض عياض ]ت: 544هـ[ والعرض عند القرَّ

عىل  القرآن  يعرض  الشيخ كام  عىل  يقرؤه  ما  يعرض  القارئ  يسمونه عرًضا؛ ألن  املحدثي  »وأكثر   :)4(

إمامه«)5(، وعرفه الداين بأنه: »قراءة املتعلم عىل العامل«)6(.

املطلب الثاين: أنواعه، وصور كل نوع:  
يمكنني اعتبار العرض أو التالوة ثالثَة أنواع كام يأيت:

األول: عرض القرآن أو بعضه تالوًة:

النص  أسانيد  غالب  يف  االعتامد  وعليه  األداء،  أسانيد  يف  العمل  عليه  إذ  جًدا؛  كثرية  وصوره 

والرواية. 

)1( ينظر: مادة )عرض( يف: هتذيب اللغة، لألزهري، )290/1(، املحيط يف اللغة، للصاحب بن عباد، )305/1(، مقاييس اللغة، البن 
فارس، )269/4(، تاج العروس، للزبيدي، )382/18(.

)2( ينظر: الباعث احلثيث، البن كثري، )ص110(، رشح علل الرتمذي، البن رجب، )502/1(، تدريب الراوي، للسيوطي، )423/1(.
)3( ينظر: لطائف اإلشارات، للقسطالين، )378/1(، خمترص العبارات، لألستاذ الدكتور إبراهيم الدورسي، )ص83(.

)4( تنظر ترمجته يف: سري أعالم النبالء، للذهبي، )49/15- 52(.
)5( اإلملاع، للقايض عياض، )ص71(.

)6( جامع البيان، للداين، )274/1(.
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ويعرّب عنه بالقراءة أو التالوة:

فمن األمثلة عىل استعامل لفظ القراءة: قول ابن الفحام ]ت: 516هـ[ يف إسناد رواية البزي عن ابن 

الفاريس  العزيز  عبد  بن  نرص  احلسي  أيب  الشيخ  عىل  آخره  إىل  أوله  من  كله  القرآن  هبا  »قرأت  كثري: 

واملالكي«)1(.

ومن األمثلة عىل استعامل لفظ العرض قول ابن اجلزري: »أمحد بن عيسى قالون بن مينا املدين، 

روى القراءة عن أبيه عرًضا«.

ومن األمثلة عىل استعامل لفظ التالوة قول ابن الباذش: »وقد أخذت طريق ابن عبد الرزاق عن 

قنبل تالوة وسامًعا من طريق أيب احلسن عيل بن إسامعيل اخلاشع، وأيب القاسم عبد اهلل بن اليسع األنطاكي، 

وأيب العباس املطوعي، وغريهم«)2(.

والعرض إما فردي أو مجاعي، فالعرض اجلامعي له صورتان:

األوىل: أن يقرأ الشيخ اآلية عىل الطالب، ثم يعرضها الطالب عليه دفعة واحدة، وقد فعل ذلك 

ابن اجلزري ملا قدم القاهرة وازدمحت عليه اخللق، فلم يتسع وقته لقراءة اجلميع، فكان يقرأ عليهم اآلية ثم 

يعيدوهنا عليه دفعة واحدة)3(.

الثانية: أن يعرض عىل الشيخ عدد من الطالب دفعة واحدة، كل منهم يقرأ يف مواضع متنوعة من 

القرآن، وقد فعل ذلك علم الدين السخاوي، قال ابن خلكان ]ت: 681هـ[)4(: »ورأيته مراًرا يركب هبيمة 

وهو يصعد إىل جبل الصاحلي، وحوله اثنان وثالثة، وكل واحد يقرأ ميعاده يف موضع غري اآلخر، والكل 

يف دفعة واحدة، وهو يرد عىل اجلميع«)5(.

)1( التجريد، البن الفحام، )ص88(.
)2( اإلقناع، البن الباذش، )ص21(.

)3( ينظر: اإلتقان، للسيوطي، )634/2(. 
)4( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )220/1(.

)5( وفيات األعيان، البن خلكان، )441/3(.
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الثاين: عرض احلروف املختلف فيها جمردة عن التالوة:
اء دون عرض القرآن أو تالوته، ومن األمثلة عليه: أي: عرض احلروف املختلف فيها عن القرَّ

ما ورد أن محزة عرض احلروف عىل األعمش دون قراءة عليه، قال ابن اجلزري: »وقرأ محزة عىل 

أيب حممد سليامن بن مهران األعمش عرًضا، وقيل: احلروف فقط«)1(.

أخذ  املكي،  بكر  أبو  املؤمن  بن عبد  بن حممد  اهلل  بن عبد  »أمحد  اجلزري:  ابن  قول  األمثلة  ومن 

احلروف عن أيب جعفر حممد بن صالح بن بكر بن تربة العنزي سنة تسع وتسعي ومائتي عن البزي، قرأ 

عليه احلروف أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد الطربي بمكة يف املسجد احلرام«)2(.

الثالث: عرض الكتب أو املتون:
مع القراءة بمضمنها، كقول ابن اجلزري يف جامع أسانيده: »وأما الشيخ اإلمام األستاذ أبو حيان، 

فقال شيخنا أبو املعايل بن اللبان : »ثم قرأت عليه القرآن العظيم من فاحتته إىل خامتته...، وقرأت 

)عقد الآليل يف القراءات السبع العوايل( من نظمه، و)املطلوب يف قراءة يعقوب( من نظمه، وتلوت عليه 

القرآن العظيم بم تضمنته الكتب املذكورة«)3(.

أو من غري قراءة بمضمنها، كقول ابن اجلزري: »قال ابن اللبان: وقرأت عىل شيخنا قطب الدين 

املذكور كثرًيا من مروياته، وعرضت عليه القصيدتني )الالمية( و)الرائية( لإلمام أيب القاسم الشاطبي«)4(.

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: قرأت القرآن عىل فالن.- 1

أن يقول: أقرأين فالن كذا.- 2

)1( النرش، البن اجلزري، )441/2(.
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )74/1(.

)3( جامع أسانيد ابن اجلزري، )ص115-114(.
)4( جامع أسانيد ابن اجلزري، )ص119(.
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أن يقول: أخذت القراءة عن فالن عرًضا.- 3

أن يقول: أخذت قراءة فالن تالوة عليه.- 4

أن يقول: عرضت عىل فالن كذا.- 5

اء: املطلب الرابع: مالمح العرض عند القرَّ  
اء؛ وذلك ملا يأيت: أواًل: ُيَعدُّ العرض )أو القراءة عىل الشيخ( أرفع طرق التحمل عند القرَّ

، قال - 1 ؛ ففي احلديث عن أنس بن مالك  أن اهلل -عز وجل- أمر به نبيه 

النبي  أليب: »إن الل أمرين أن أقرأ عليك ﴿ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   چ﴾ ]سورة 

البينة: 1[، قال: وسمين؟ قال: »نعم«، فبكى«)1(.

أنه سنة عن النبي  وصحابته ومن بعدهم؛ فقد كان النبي  يعرض - 2

القرآن عىل جربيل يف رمضان من كل عام مرة، وعرضه عليه يف العام الذي قبض فيه مرتي)2(.

قال الداين: »حّدثنا حممد بن أمحد، قال: حّدثنا ابن جماهد، قال: حّدثني أمحد بن حممد بن صدقة، 

قال: حّدثنا إبراهيم بن حممد املدين، قال: حّدثنا عبيد بن ميمون التبان، قال: قال يل هارون بن زيد: قراءة 

من تقرأ؟ قلت: قراءة نافع بن أيب نعيم، قال: فعىل من قرأ نافع؟ قلت: أخربنا نافع أنه قرأ عىل األعرج، 

وأن األعرج قال: قرأت عىل أيب هريرة، وقال أبو هريرة: قرأت عىل أيّب بن كعب، قال أيّب: عرض عيّل 

رسول اهلل  القرآن، وقال: »أمرين جربيل  أن أعرض عليك القرآن«)3(.

وقال: »حّدثنا خلف بن إبراهيم املقرئ، قال: حّدثنا أمحد بن حممد املكي، قال: حّدثنا عيل بن عبد 

، حديث رقم )3809( )63/5(،  بن كعب  أيب  مناقب  باب  األنصار،  مناقب  البخاري يف صحيحه، كتاب  )1( متفق عليه؛ أخرجه 
واللفظ له، ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل واحلذاق فيه، وإن كان 
القارئ أفضل من املقروء عليه، حديث رقم )245( )550/1( ولفظه: »إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك«، قال: آهلل سامين لك؟ قال: »اهلل 

سامك يل«، قال: فجعل أيب يبكي«.
  النبي  يعرض عىل  قال: »كان  ُهَريرة،  أيب  البخاري يف صحيحه عن  ما رواه  منها:  آثار كثرية،  املعنى  )2( وقد ورد يف هذا 
القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتي يف العام الذي قبض فيه«، كتاب فضائل القرآن، باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي 

،  حديث رقم )4998( )186/6(.
)3( جامع البيان، للداين، )229/1(، وينظر: السبعة، البن جماهد، )ص55(.
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   العزيز، قال: حّدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم، قال: معنى هذا احلديث عندنا أن رسول اهلل

إنام أراد بذلك العرض عىل أيّب أن يتعّلم أيّب منه القراءة وسنّته فيها، وليكون عرض القرآن سنّة«)1(.

وروى ابن جماهد بسنده أن نافًعا قال: »قرأت عىل سبعي من التابعي«)2(.

أنه املعتمد لدى أئمة القراءات من السلف واخللف، وهو أشهر طرق التحمل املستعملة عندهم، - 3

قال السيوطي: »وأما القراءة عىل الشيخ فهي املستعملة سلًفا وخلًفا«)3(.

أن به تتحقق املشافهة املرشوطة يف اتصال السند، قال العالمة حممد األمي )عبد اهلل أفندي زاده( - 4

]ت: بعد 1275هـ[)4(: »فال جيوز ألحد قراءة القرآن من غري أخذ كامل عن أفواه الرجال املقرئي باإلسناد، 

ويرم تعليم علم القراءة باستنباط املسائل من كتب القوم بمطلق الرأي بغري تلقٍّ عىل الرتتيب املعتاد؛ 

إليه  متصل  بال سند  انقطاع، فاإلقراء  بال    النبي  إىل  السند  اتصال  القرآن:  أركان  ألن 

-عليه الصالة والسالم- مردود وممنوع عن األخذ واالتباع«)5(.

أن به يصل أداء القراءة بكيفياتا الصحيحة، وهيئاتا املعتربة، قال الداين: »إذ الكتب والّصحف - 5

غري حميطة باحلروف اجللّية، وال مؤدية عن األلفاظ اخلفية، والتالوة حميطة بذلك ومؤّدية عنه«)6(.

أهل  عىل  القراءة  عرضوا  اء  القرَّ نرى  »وإنام  224هـ[)7(:  ]ت:  سالم  بن  القاسم  اهلل  عبيد  أبو  وقال 

املعرفة هبا ثم متسكوا بام علموا منها؛ خمافة أن يزيغوا عام بي اللوحي بزيادة أو نقصان«)8(.

القراءة - 6 الشيخ لو غلط يف  أتقن وأضبط وأوكد وأثبت من سامعه؛ ألن  الشيخ  العرض عىل  أن 

قاباًل  املحل  فيه  يكون  -فيام  لظنه  أو  الشيخ،  هليبة  أو  جلهله،  إما  عليه  الرد  للطالب  يتهيأ  مل  وهيئتها 

)1( جامع البيان، للداين، )230/1(.
)2( السبعة، البن جماهد، )ص61(.
)3( اإلتقان، للسيوطي، )634/2(.

)4( تنظر ترمجته يف: هدية العارفني، للبغدادي، )375/2(.
)5( عمدة اخلالن، لعبد اهلل أفندي زاده، )خمطوط- مكتبة جامعة برينستون( لوح )4/ب(.

)6( جامع البيان، للداين، )75/1(.
)7( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )17/2، 18(.

)8( فضائل القرآن، أليب عبيد اهلل القاسم بن سالم، )ص361(.
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لالختالف- أن ذلك روايته، بخالف ما لو غلط الطالب فإن الشيخ يرد عليه)1(.

اء بي السامع للقراءة وعرضها، وهذا كثري يف أسانيدهم، وفائدته: زيادة التوثيق  ثانًيا: قد جيمع القرَّ

يف نقل القراءة، واالطمئنان لصحتها.

ومن أمثلة ذلك: قول ابن اجلزري يف ترمجة ابن احلباب: »شيخ متصدر مشهور ثقة ضابط من كبار 

احلذاق، روى القراءة عرًضا وسمًعا عن البزي«)2(.

ثالًثا: يرادف لفظ العرض: لفظ القراءة ولفظ التالوة، وقد فرق بعض علامء احلديث بي القراءة 

غاير  إنام  املحدث(  والعرض عىل  القراءة  )باب  »قوله:  ابن حجر ]ت: 852هـ[)3(:  احلافظ  قال  والعرض؛ 

بينهام بالعطف؛ ملا بينهام من العموم واخلصوص؛ ألن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغريه، وال يقع 

العرض إال بالقراءة؛ ألن العرض عبارة عام يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غريه بحضته، فهو 

أخص من القراءة، وتوسع فيه بعضهم فأطلقه عىل ما إذا أحض األصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته 

املناولة  الطالب عليه، واحلق أن هذا يسمى عرض  يقرأه  أو  به  يرويه عنه من غري أن يدثه  أن  له  وأذن 

بالتقييد ال اإلطالق«)4(.

اء)5(، ويقل استعامل لفظ  وقد وجدتُّ أن لفظ القراءة هو املستعمل يف عامة أسانيد األداء عند القرَّ

العرض، ومن األمثلة عليه:

قول ابن سفيان ]ت: 415هـ[)6( يف إسناد رواية هشام: »وأما رواية هشام بن عامر عنه فإين قرأ ت هبا 

)1( ينظر: فتح الباري، البن حجر، )150/1(، فتح املغيث، للسخاوي، )177/2(، تدريب الراوي، للسيوطي، )428/1(.
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )209/1(.

)3( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )178/2، 179(.
)4( فتح الباري، البن حجر، )149/1(، وينظر: تدريب الراوي، للسيوطي، )424/1(.

)5( ينظر عىل سبيل املثال: السبعة، البن جماهد، )ص88- 103(، اإلرشاد، البن غلبون، )174/1- 240(، التذكرة، لطاهر بن غلبون، 
االكتفاء، أليب طاهر إسامعيل  التبرصة، البن فارس اخلياط، )3/1- 54(،  التيسري، للداين، )ص105-  122(،   ،)61 -11/1(
اخلياط،  لسبط  االختيار،   ،)34 )ص30-  رشيح،  البن  الكايف،   ،)550/3  -5/2( للهذيل،  الكامل،   ،)27 )ص18-  خلف،  بن 

)77/1- 164(، املصباح، للشهرزوري، )160/1- 389(، غاية االختصار، للهمذاين، )85/1- 162(.
)6( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )147/2(.
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عىل أيب الطيب، وقرأ أبو الطيب عىل أيب احلسن أمحد بن حممد بن بالل املقرئ...«)1(.

ويكثر استعامل لفظ العرض يف أسانيد النص والرواية)2(، كقول ابن جماهد: »حدثني ابن أيب الدنيا 

قال: قال حممد بن اهليثم: سمعت خلف بن متيم يقول حدثني محزة الزيات أن سفيان الثوري عرض عليه 

القرآن أربع عرضات«)3(.

رابًعا: إذا اجتمع لفظ القراءة والتالوة يف إسناد؛ فالظاهر يف الفرق بينهام: أن القراءة تنرصف إىل 
قراءة املتن أو الكتاب، والتالوة تنرصف إىل العرض بمضمنه.

قال ابن اجلزري يف إسناده بكتاب التيسري: »وقرأته أمجع عىل الشيخ اإلمام العامل أيب جعفر أمحد بن 

يوسف بن مالك األندليس، قدم علينا دمشق أوائل إحدى وسبعي وسبعامئة، قال: أخربنا به اإلمام أبو 

احلسن عيل بن عمر بن إبراهيم القيجاطي األندليس قراءة وتالوة«)4(.

والذي يدل عىل هذا املعنى قول ابن اجلزري يف مواضع كثرية من أسانيده بالكتب التي أوردها يف 

أول نرشه: »قرأته وتلوت به«، أو »قرأته وتلوت بمضمنه«)5(.

خامًسا: يف اعتبار عرض أحرف اخلالف دون تالوة للقرآن خالف بي العلامء، هو نفسه اخلالف 
الواقع يف سامع احلروف دون كل القرآن، وقد سبق الكالم عنه تفصياًل)6(.

سادًسا: هل يعتد بالعرض اجلامعي –بصورتيه املذكورتي قريًبا- يف حتمل القراءات؟

الشيخ مل يسمع من كل واحد من  التحمل؛ لكون  فالظاهر أهنا ال جتزئ يف  األوىل:  الصورة  أما 

الذين قرؤوا عليه، ومل يصحح قراءتم.

)1( اهلادي، البن سفيان، )ص25(.
)2( ينظر عىل سبيل املثال: غاية النهاية، البن اجلزري، )6/1، 9، 10، 11، 15، 65، 72، 100، 152، 171، 229، 315، 360، 614، 

.)620
)3( السبعة، البن جماهد، )ص75(.

)4( النرش، البن اجلزري، )162/2(.
)5( ينظر عىل سبيل املثال: النرش، البن اجلزري، )168/2، 169، 174، 180، 204، 208(.

)6( ينظر: املبحث األول، املطلب الرابع من هذ البحث.
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قال األستاذ الدكتور حممد سيدي األمي: »فلعل ابن اجلزري بفعله هذا قصد أمرين:

أوهلم: أن يصل للجميع السامع من لفظه وهو أحد مراتب األخذ والتحمل؛ فال تفوت من حض 

هذه امليزة، فيعد من تالميذ الشيخ الذين سمعوا منه وإن مل يكن جميًدا ضابًطا للفظ الشيخ.

ثانيهم: أن من كان من احلارضين ضابًطا متقنًا، واستطاع أن يعيد لفظ الشيخ كام جيب؛ حصل له 

العرض املطلوب والسامع وذلك أعىل املراتب)1(.

القايض يف  »قال  السخاوي:  الدين  ترمجة علم  الذهبي -- يف  قال  الثانية:  الصورة  وأما 

)وفيات األعيان(: رأيته مراًرا راكًبا هبيمة إىل اجلبل، وحوله اثنان وثالثة يقرؤون عليه، دفعة واحدة يف 

أماكن من القرآن خمتلفة، وهو يرد عىل اجلميع.

قلت: ما أعلم أحًدا من املقرئي ترخص يف إقراء اثني فصاعًدا، إال الشيخ علم الدين، ويف النفس 

من صحة حتمل الرواية عىل هذا الفعل يشء، فإن اهلل تعاىل ما جعل لرجل من قلبي يف جوفه.

وال ريب يف أن ذلك أيًضا خالف السنة؛ ألن اهلل تعاىل يقول: ﴿ۆ   ۆ   ۈ    ۈ   

ٴۇ   ۋ﴾ ]سورة األعراف: 204[.

وإذا كان هذا يقرأ يف سورة، وهذا يف سورة، وهذا يف سورة، يف آن واحد، ففيه مفاسد:

أحدها: زوال هبجة القرآن عند السامعي.

وثانيها: أن كل واحد يشوش عىل اآلخر، مع كونه مأموًرا باإلنصات.

وثالثها: أن القارئ منهم ال جيوز له أن يقول قرأت القرآن كله، عىل الشيخ وهو يسمع، ويعي ما 

أتلوه عليه، كام ال يسوغ للشيخ أن يقول لكل فرد منهم: قرأ عيل فالن القرآن مجيعه، وأنا أسمع قراءته وما 

هذا يف قوة البرش.

اء، لألستاذ الدكتور حممد سيدي األمي، )ص361(. )1( بحث األخذ والتحمل عند القرَّ
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قالت عائشة -ريض اهلل عنها-: »سبحان من وسع سمعه األصوات«)1(، وإنام يصحح التحمل 

إجازة الشيخ للتلميذ، ولكن تصري الرواية بالقراءة إجازة، ال سامًعا من كل وجه«)2(.

وما ذكره الذهبي ال يبطل عمل السخاوي، يظهر ذلك من مناقشة قول الذهبي من وجوه:

األول: قوله: »فإن اهلل ما جعل لرجل من قلبي يف جوفه«، ينتقض هذا االستشهاد بأمور:

له نمط يف  القرآن فقط، والقرآن  يقرأ  السخاوي ال يتاج إىل قلبي، ألن كل من حوله  أن فعل 

وقرأ  يشء  يف  تاًما  شغاًل  وشغلت  للقراءة،  متقنًا  كنت  لو  أنك  والدليل:  كالم،  أي  عن  خيتلف  القراءة 

بجوارك رجل وأخطأ؛ ألرسعت يف الرد عليه دون إدراك، أو -عىل األقل- ستشعر أنه أخطأ، وستقول 

له: أعد مرة أخرى.

إذن: طبيعة القرآن ختتلف عن طبيعة أي كالم آخر.

الثاين: وأما قوله: ﴿ۆ   ۆ   ۈ    ۈ   ٴۇ   ۋ﴾، فإذا كان املراد بذلك الشيخ؛ 

فهو يسمع منهم مجيًعا، ومل ينشغل بيشء عنهم.

وإذا كان املراد به الطالب؛ فهذا يف غاية العجب، وال يتاج إىل رد.

الثالث: قوله: »أحدها: زوال هبجة القرآن عند السامعي«، هذا اإلشكال وارد يف مجع القراءات، 

ومع ذلك أجازه العلامء يف حال التعلم، وأدلتهم عىل جوازه كثرية، فمن أثبت اجلمع لزمه إثبات العرض 

اجلامعي.

الرابع: قوله: »أن كل واحد يشوش عىل اآلخر«، يقال: بل هذا فيه إثبات أن الطالب املتقن رغم 

قوة  ملعرفة  اء  القرَّ يستعمله  قد  خفي  ملحظ  وهذا  اخلطأ،  دون  يقرأ  أن  استطاع  بجواره  الذي  التشويش 

احلفظ.

)1( ورد يف حديث املجادلة )خولة بنت ثعلبة(، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل: ﴿مئ   ىئ   يئ   جب﴾، حديث 
رقم )117/9(، بلفظ »احلمد هلل الذي وسع سمعه األصوات«.

وأخرجه باللفظ املذكور: ابن خزيمة يف التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، )107/1(.  
اء، للذهبي، )1247/3- 1248(. )2( معرفة القرَّ
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اخلامس: قوله: أن القارئ منهم ال جيوز له أن يقول: قرأت القرآن كله عىل الشيخ وهو يسمع، 

ويعي ما أتلوه. يقال: بل جيوز ذلك، أمل يسمع منه القرآن كاماًل؟

القصيد؛ فاهلل -سبحانه وتعاىل- قد منَّ عىل  الفرس وبيت  أنه وعى ما سمعه؛ فهذا مربط  وأما 

ا، وبعضهم أعطاه  بعض البرش بزيادة يف بعض احلواس، وهذا مما هو مشهور؛ فبعضهم أعطاه اهلل نظًرا حادًّ

قوة جسدية تفوق غريه، وهكذا.

وعليه؛ فإن ذلك جائز وممكن يف حق السخاوي، وال يمكن أن ُيظن هبذا اإلمام أنه قد يعلم من 

نفسه العجز عن فعل يشء ثم يفعله، ال سيام إن كان متعلًقا بتحمل القراءة، ويؤكد ذلك شهادة صاحب 

)َوَفَيات األعيان( بقوله: »وهو يرد عىل اجلميع«؛ فقد شهد عىل قدرة اإلمام السخاوي عىل الرد عىل من 

أخطأ منهم مجيًعا، فكالمه مقدم عىل كالم الذهبي ملعاينته الواقعة، بل قد شهد له الذهبي نفسه بالذكاء 

والفطنة، فقال: »وقد كان الشيخ علم الدين من أفراد العامل، ومن أذكياء بني آدم«)1(.

ورد ابن اجلزري ما قاله الذهبي، فقال: »قال الذهبي: ويف نفيس يشء من صحة الرواية عىل هذا 

النعت؛ ألنه ال يتصور أن يسمع جمموع الكلامت، قلت: بل يف النفس مما قاله الذهبي يشء، أمل يسمع وهو 

يرد عىل اجلميع؟ مع أن السخاوي ال نشك يف واليته، وقد أخربين مجاعة من الشيوخ الذي أدركتهم عن 

شيوخهم أن بعض اجلن كان يقرأ عليه، وقضيته التي حكاها العدل شمس الدين حممد بن إبراهيم اجلزري 

يف تارخيه مع تلميذه يف حق جاريته معروفة ذكرتا يف الطبقات الكربى تدل عىل مقداره«)2(.

حترًيا  وأكمل؛  وأسلم  أوىل  تركها  فإن  السخاوي،  اإلمام  حق  يف  الطريقة  هذه  جازت  وإن  هذا 

للدقة، وتوخًيا متام الضبط، واهلل أعلم.

اء، للذهبي، )1248/3(. )1( معرفة القرَّ
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )570/1(.
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املبحث الثالث: التلقني

املطلب األول: تعريف التلقني لغة واصطالًحا:  
نُْتُه: أخذته َلقانَِيًة وفهمته، والَتْلقُي:  التلقني لغة: مصدر من َلِقنُْت الكالم بالكرس: فِهمته، َلَقنًا. وَتَلقَّ

الفهم. واالسم  َلِقٌن: رسيع  أفهم. وغالٌم  مل  ما  منه  فهمني  تلقينًا أي:  لقنني فالن كالًما  كالتفهيم. وقد 

اللقانة واللقانية.

ويف حديث اهلجرة: »ويبيت عندمها عبد الل بن أيب بكر، وهو شاٌب َثِقٌف َلِقٌن«)1(، أي: َفِهٌم، حسُن 

التلقي ملا يسمعه)2(.

اء بأنه: أخذ القراءة عن الشيوخ عىل سبيل التعليم واملدارسة  ويمكنني أن أعرف التلقني عند القرَّ

والرتديد والتصحيح؛ بغية حفظها، عىل نحو ما يتعلم الصبيان يف الُكتَّاب.

اء: املطلب الثاين: صورة التلقني عند القرَّ  
وهو إما تلقي مجاعي أو فردي، وأكثر ما يكون اجلامعي يف تعليم الصغار، ومن صور التلقي: قرأ 

فالن القرآن تلقينًا عىل فالن، أو أخذ قراءة فالن تلقينًا.

تلقينًا خًسا خًسا، وختمت عليه بعد  قال ابن ِمهران: »وقال محاد: فتح القاسم عيل أكثر القرآن 

ذلك ما ال أحيص كثرة، فقلت له: أروي عنك هذه القراءة؟ فقال يل: نعم«)3(.

وقال: »قال عبد احلميد بن صالح علمني أبو بكر بن عياش القرآن وكان يفتح عيل وعىل مجاعة 

وأبو يوسف يعقوب بن خليفة بي يدي أيب بكر يف سوق احلناطي بالكناسة يف مسجده وهناك كان جيلس 

 وأصحابه، حديث رقم )3905( )58/5(،  البخاري يف صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النبي  )1( أخرجه 
وكتاب اللباس، باب التقنع، حديث رقم )5807( )145/7(.

)2( ينظر: مادة )لقن( يف: الصحاح، للجوهري، )2196/6(، اللسان، البن منظور، )390/13(، تاج العروس، للزبيدي، )123/36، 
.)124

)3( املبسوط، البن مهران، )ص43(.
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ويلقن الغلمن عن تلقني أيب بكر بن عياش، وكان أبو يوسف حسن الصوت، فكان جيلس قدام أيب بكر بن 

عياش، فيعلمنا أبو بكر قراءة عاصم ويأخذها علينا أبو يوسف األعشى بحضته«)1(.

بن  سعيد  بن  احلسن،  بن  احلسن  بن  زيد  بن  احلسن  بن  زيد  بن  احلسن  بن  »زيد  الذهبي:  وقال 

عصمة ابن محري، العالمة تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي، التاجر املقرئ النحوي احلنفي، شيخ 

اء والنحاة بدمشق، ولد يف شعبان سنة عرشين ومخسامئة، وقرأ القرآن تلقينًا عىل أيب حممد سبط اخلياط،  القرَّ

وله نحو من سبع سني، وهذا نادر«)2(.

ومما ُشِهر أن حفًصا قرأ تلقينًا عىل عاصم بن أيب النجود، قال ابن اجلزري: »حفص بن سليامن بن 

املغرية أبو عمر بن أيب داود األسدي الكويف الغارضي البزاز، ويعرف بحفيص، أخذ القراءة عرًضا وتلقينًا 

عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته«)3(.

ومن أمثلة التلقي قول ابن اجلزري: »حممد بن حبيب أبو جعفر الشموين الكويف، مقرئ ضابط 

عنه  القراءة  روى  وأحذقهم،  أصحابه  أجل  وهو  األعشى  يوسف  أيب  عن  عرًضا  القراءة  أخذ  مشهور، 

عرًضا إدريس، ابن عبد الكريم والقاسم بن أمحد اخلياط وحممد بن عبد اهلل احلريب ومحاد بن حممد بن محاد، 

تلقن القرآن من األعشى تلقينًا وكان يلقنه بالكوفة«)4(.

املطلب الثالث: صيغ األداء:  
أن يقول الراوي: قرأت القرآن تلقينًا عىل فالن.- 1

أن يقول: لقنني فالن قراءة كذا.- 2

)1( املبسوط، البن مهران، )ص49(.
اء، للذهبي، )1141/3(. )2( معرفة القرَّ

)3( غاية النهاية، البن اجلزري، )254/1(.

)4( غاية النهاية، البن اجلزري، )115/2(.
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اء: املطلب الرابع: مالمح التلقني عند القرَّ  
اء؛ وذلك ألنه يعتنى فيه بالتصحيح واحلفظ  ُيَعدُّ التلقي من أرفع طرق التحمل عند القرَّ أواًل: 

املتقن، وهو جامع للطريقتي السابقتي )السامع والعرض(.

 يعلم أصحابه  ثانًيا: بدأ التلقي -باملعنى املذكور- يف زمن النبوة، فقد كان النبي 

ويلقنهم، ويتدارس معهم القرآن، وسبق يف األثر أهنم كانوا ال يتجاوزون العرش آيات حتى يتعلموا ما 

اهلل  رسول  »كان  قال:  الصامت  بن  عبادة  عن  روي  فقد  اإلسالم،  يف  يدخل  من  يلقنون  كانوا  ثم  فيها، 

يعّلمه  منا  رجل  إىل  دفعه    اهلل  رسول  عىل  مهاجر  رجل  قدم  فإذا  يشغل،   

القرآن، فدفع إيّل رسول اهلل  رجاًل، وكان معي يف البيت، أعّشيه عشاء أهل البيت، فكنت 

أقرئه القرآن«)1(.

الناس،  يقرئون  األقطار؛  بعض  إىل  مقرئي  الصحابة  من  يرسل    النبي  وكان 

ويلقنوهنم، ويعلموهنم الدين، كمصعب بن عمري، ومعاذ بن جبل، وأيب موسى األشعري، وغريهم.

ويف زمن الصحابة اشتهر منهم مقرئون يلقنون القرآن كام تلقوه ملن بعدهم، اجتمع عليهم الناس 

لألخذ، وجلسوا لإلقراء والتلقي، وظهرت هلم مدارس يف اإلقراء، كمدرسة ابن عباس بمكة، ومدرسة 

أيب باملدينة، ومدرسة ابن مسعود بالكوفة، وغريها)2(.

 وكان أبو الدرداء  جيعل الناس حي جيتمعون عليه بعد صالة الغداة للقراءة عرشة عرشة، 

ن، حتى بلغ الذين يقرئون القرآن عنده أزيد من ألف رجل، وهو يقف يف  وعىل كل عرشة عريف أو ملقِّ

املحراب يرمقهم ببرصه، وقد يطوف عليهم قائاًم، فإذا أحكم الرجل منهم حتول إىل أيب الدرداء يعرض 

عليه، وكان عبد اهلل بن عامر عريًفا عىل عرشة، فلام مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر)3(.

)1( أخرجه أمحد يف مسنده )22766( )426/37(، والطرباين يف مسند الشاميني )2237( )270/3(، وقال شعيب األرنؤوط: »إسناده 
حسن«، مسند أمحد، )426/37(.

)2( يراجع لالستزادة: حمارضات يف علوم القرآن، للدكتور غانم قدوري احلمد، )ص120-114(.
اء، للسخاوي، )ص542(. )3( مجال القرَّ
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ثم تصدر من بعد الصحابة قوم للتلقي يف كل جيل، ولذلك نامذج كثرية، أذكر منها:

• ما أورده الذهبي، قال: »سبيع بن املسلم بن عيل بن هارون الدمشقي، املقرئ الضير، أبو الوحش 	

املعروف بابن قرياط. قرأ القراءات عىل أيب عيل األهوازي...، وانتهت إليه املشيخة يف القراءة بدمشق، 

وقرأ عليه مجاعة. وكان يقرئ الناس تلقًينا وجتويًدا، من الصبح إىل قريب الظهر«)1(.

• قرأ 	 مقرئ،  الوارب  بابن  يعرف  املرصي  جماهد  بن  حممد  بن  »عيل  قال:  اجلزري،  ابن  أورده  ما 

الروايات عىل والده وعىل حممد بن أيب بكر الصقيل سنة ثالث وسبعامئة، وأم باجلامع احلاكمي وتصدر 

للتلقي باجلامع الظاهري«)2(.

)ربيب  وحفص  عياش،  بن  بكر  وأبو  قالون،  املشهورين:  الرواة  من  تلقينًا  القراءة  أخذ  وممن 

عاصم()3(.

أورد الذهبي عن شعبة أنه قال: »تعلمت من عاصم القرآن كام يتعلم الصبي من املعلم، فلقي مني 

شدة، فام أحسن غري قراءته، وهذا الذي أخربتك به من القرآن إنام تعلمته من عاصم تعلاًم«)4(.

ثالًثا: يفرق بي التلقي والعرض بام يأيت:

الشيخ - 1 إنام هو قراءة عىل  الشيخ، والقراءة عليه، والعرض  التلقي جامٌع للسامع من يف  أن  َم  َتقدَّ

فحسب.

اء احلاذقي املتقني، ويغلب التلقي يف تلقي الصغار واملبتدئي.- 2 يغلب العرض يف تلقي القرَّ

تراعى يف التلقي عدة اعتبارات ال تراعى غالًبا يف العرض، منها:- 3

• مقدار ما يلقن: فرياعى أال يزيد عىل عرش آيات يف اليوم، وكان كثري من السلف يلقنون اآليات 	

ابن اجلزري: »وأما ما ورد عن  )5(-، وثالًثا ثالًثا، قال  مخًسا مخًسا -وهو أفضله لفعل حربيل 

اء، للذهبي، )888/2(. )1( معرفة القرَّ
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )576/1(.

)3( ينظر: غاية النهاية، البن اجلزري، )254/1، 615(.
اء، للذهبي، )285/1(. )4( معرفة القرَّ

ًسا«،  ًسا مَخْ يَل مَخْ َس آَياٍت َفإِنَّ النَّبِيَّ  َكاَن َيْأُخُذُه ِمْن ِجرْبِ )5( أخرج البيهقي بسنده عن أيب العالية أنه قال: »تعلموا القرآن مَخْ
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السلف من أهنم كانوا يقرئون ثالًثا ثالًثا، ومخًسا مخًسا، وعرًشا عرًشا، ال يزيدون عىل ذلك فهذه حالة 

التلقي. وأما من يريد تصحيح قراءة أو نقل رواية أو نحو ذلك فال حرج عىل املقرئ أن يقرئ ما شاء«)1(.

وأقل التلقي: آية كل يوم، كام روي أن ييى بن وثاب تلقن القراءة من عبيد بن نضيلة آية آية، قال 

عاصم بن أيب النجود: »تعلم ييى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية، وكان واهلل قارًئا«، قال السخاوي: 

»فهذه حال التلقي«)2(.

طريقة التلقني: فهي معتمدة عىل التعليم واملدارسة والرتديد والتصحيح، وأما العرض فال يكون 	•

فيه ذلك.

شعب اإليامن للبيهقي، باب تعظيم القرآن، فصل يف تعلم القرآن، حديث رقم )1806، 1807( )346/3(. وأخرجه ابن أيب شيبة يف 
مصنفه، كتاب فضائل القرآن، باب يف تعليم القرآن كم آية، حديث رقم )29930( )117/6(.

)1( منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص13(.
اء، للسخاوي، )ص529- 531(. اء، للسخاوي، )ص530(، وينظر: السبعة، البن جماهد، )ص69(، مجال القرَّ )2( مجال القرَّ
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املبحث الرابع: املناولة

املطلب األول: تعريف املناولة لغة واصطالًحا:  
ونلته  َنْواًل،  أنوُل  بالَعطيًّة  له  ُنْلُت  يقال:  العطية،  وهو:  والنوال،  النول  من  أصلها  لغة:  املناولة 

العطية. ونولته: أعطيته نوااًل، وناولته اليشء فتناوله مناولة، إِذا عاَطْيَته، وتناولُت من َيده َشْيئا: تعاَطْيُته، 

له، إِذا أعَطاُه)1(. وُيقال: أناله معروَفه، وَنوَّ

واملناولة عند املحدثني: أن يعطي الشيخ للتلميذ كتاًبا أو صحيفة لريويه عنه، مقرونة باإلجازة، أو 

جمردة عنها)2(.

اء بأهنا: أن يعطي الشيخ للتلميذ كتاًبا يف القراءات من مسموعه  ويمكن تعريف املناولة عند القرَّ

أو من مروياته أو من تأليفه، بعد أن جييزه به، أو من غري إجازة له.

اء، وصور كل نوع: املطلب الثاين: أنواع املناولة عند القرَّ  
اء خاصة بالكتب؛ إذ ال يتصور يف أخذ القرآن أن  بعد التتبع واالستقراء تبي يل أن املناولة عند القرَّ

يكون عىل صورة املناولة املتبعة عند املحدثي، بل ال بد فيه من املشافهة )السامع أو العرض(. 

قال السيوطي: »وأوجه التحمل عند أهل احلديث: السامع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والسامع 

عليه بقراءة غريه، واملناولة، واإلجازة، واملكاتبة، والوصية، واإلعالم، والوجادة، فأما غري األولي فال 

يأيت هنا ملا يعلم مما سنذكره«)3(.

الكتب،  رواية  الصدد جاءت يف  هذا  للمناولة يف  عليها  التي وقفت  الصور  فجميع  ذلك  وعىل 

ويمكن اعتبارها عىل نوعي:

منظور،  اللسان، البن  للجوهري، )1836/5، 1837(،  الصحاح،  اللغة، لألزهري، )267/15(،  هتذيب  )نول( يف:  مادة  )1( ينظر: 
.)685 ،684/11(

عرت،  الدين  لنور  احلديث،  علوم  يف  النقد  منهج   ،)467/1( للسيوطي،  الراوي،  تدريب  )ص165(،  الصالح  ابن  مقدمة  )2( ينظر: 
)ص217(.

)3( اإلتقان، للسيوطي، )633/2(.
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الصورة األوىل: مناولة كتاب مع اإلجازة به. 
مثاهلا قول ابن اجلزري يف إسناده بكتاب التيسري للداين: »... أخربنا به أبو احلسن عيل بن حممد بن 

هذيل األندليس قراءة وتالوة للحصار وسامًعا البن وضاح سوى يسري منه فمناولة وإجازة«)1(.

أيب  العالمة  لإلمام  برشحها  »وأخربين  732هـ[)2(:  ]ت:  للجعربي  املعاين  بكنز  إسناده  يف  وقوله 

إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي، -وتويف سنة اثنتي وثالثي وسبعامئة ببلدة اخلليل -:  شيخنا 

اإلمام األستاذ أبو بكر عبد اهلل بن أيدغدي الشميس املعروف بابن اجلندي تالوة ومناولة وإجازة«)3(.

النافع يف رشح  الوجيز  بكتاب  إسناده  يف ذكر  ]ت: 919هـ[)4(  ابن غازي  ومن أرصح صوره قول 

الدرر اللوامع: »الوجيز النافع يف رشح الدرر اللوامع البن مسلم: أخربين به عن أبيه عن جده قال: قرأت 

بعضه عىل مؤلفه، وناولني مجيعه يف أصيل منه الذي انتسخه يل من أصله، وقابله به، وبعثه يل من سبتة بعد 

أن كتب يل عليه اإلجازة«)5(.

الصورة الثانية: مناولة كتاب مع عدم اإلجازة به. 
يف إسناده بكتاب اهلادي للقريواين: »حدثنِي به  من أمثلتها قول ابن خري اإلشبييل ]ت: 575هـ[)6( 

شيخنا اخلطيب أبو احْلسن رَشيح بن حممد املقرئ -- مناولة ِمنُْه يل يف أصل كتابه«)7(.

ومن أمثلتها قول املالقي ]ت: 705هـ[)8( يف الدر النثري عند ذكر إسناده بكتاب الكايف: »وقرأته عىل 

القايض أيب عيل بن أيب األحوص، وحدثني به عن القايض أيب القاسم أمحد بن يزيد بن بقى مناولة عن أيب 

)1( النرش، البن اجلزري، )163/2(.
)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )21/1(.

)3( النرش، البن اجلزري، )177/2(.
)4( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )336/5(.

)5( فهرس ابن غازي، )ص99(.
)6( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )139/2(.

)7( فهرسة ابن خري، )ص24(.
)8( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )177/4(.
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احلسن رشيح عن أبيه«)1(.

احلسن  أبو  أخربنا   ...« 476هـ[)2(:  ]ت:  رشيح  البن  الكايف  بكتاب  إسناده  يف  اجلزري  ابن  وقول 

رشيح، كذا أخربين هبذا اإلسناد أبو املعايل عن أيب حيان وكتبه يل بخطه، والذي رأيته يف أسانيد أيب حيان 

بن  يزيد  بن  أمحد  القاسم  أبو  مناولة  به  أخربنا  باملقة،  األحوص  أيب  بن  أيب عيل  قرأته عىل  قال:  وبخطه 

بقي«)3(.

ومن أمثلته قول ابن غازي يف إسناده بكتاب اإلقناع البن الباذش: »أخربين به عن ابيه، عن جده، 

عن أيب الربكات السلمي، عن أيب جعفر بن الزبري، عن أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن عطية القييس 

املالقي، مناولة عن أيب حممد بن عبيد اهلل هو احلجري، كتابة عن مؤلفه«)4(.

فغاية ما وقفت عليه من ألفاظ املناولة يف مجيع الكتب التي بني يدي خيتص بالكتب واملتون فحسب.

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: أخربين أو حدثني فالن كتاب كذا مناولة.- 1

أن يقول: ناولني فالن كتاب كذا.- 2

املطلب الرابع: مالمح املناولة عند القرَّاء:  
اء خاصة بالكتب؛ إذ ال يتصور يف أخذ القرآن أن يكون عىل صورة  أواًل: تقدم أن املناولة عند القرَّ

املناولة املتبعة عند املحدثي.

اء هو ما أورده ابن خري اإلشبييل يف  ثانًيا: أول نص وقفت عليه يف استعامل لفظ املناولة عند القرَّ

فهرسته، حيث قال يف ذكر إسناده بكتاب املحرب يف القراءات البن أشته ]ت: 360هـ[)5(: »حدثني به الشيخان 

)1( الدر النثري، للاملقي، )90/1(.
)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )153/2(.

)3( النرش، البن اجلزري، )185/2(.
)4( فهرس ابن غازي، )ص96(.

)5( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )184/2(.
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أبو األصبغ عيسى بن حممد بن أيب البحر -- مناولة، وأبو بكر حممد بن أمحد بن طاهر إجازة، قاال: 

حدثنا به أبو عيل حسي بن حممد الغساين، قال: حدثني أبو عمر بن عبد الرب مناولة منه يل«)1(.

]ت: 463هـ[)3(،  الرب  بن عبد  أيب عمرو  مناولة عن  )املحرب(  ]ت: 498هـ[)2(  الغساين  أبو عيل  فروى 

اء كان يف القرن اخلامس، واهلل أعلم. وعليه فابتداء استعامل لفظ املناولة لدى القرَّ

 

)1( فهرسة ابن خري، )ص24(.
)2( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )255/2(.
)3( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )240/8(.
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املبحث اخلامس: الكتابة )املكاتبة(

املطلب األول: تعريف الكتابة لغة واصطالًحا:  
الكتابة )واملكاتبة( لغة: مصدر من َكَتَب اليشَء َيكُتبه َكْتًبا وِكتاًبا وِكتابًة، وَكتَّبه: َخطَّه، والِكتاُب: 

ياغِة  ِمثُل الصِّ َلُه ِصناعًة،  ملَِن تكوُن  ملَِا ُكتب جَمُموًعا؛ والِكتاُب َمصَدٌر؛ والِكتابُة  ُكتِب فيه، وهو اسٌم  ما 

واخِلياطِة، وامُلكاَتَبة والتَّكاُتُب، بَِمعنًى)1(.

مقرونة  بأمره،  أو  بخطه  غائب  أو  حلارض  مسموعه  الشيخ  يكتب  أن  املحدثني:  عند  والكتابة 

باإلجازة، أو جمردة عنها)2(.

اء هي: أن يكتب الشيخ أو من أذن له شيًئا من كتبه أو مروياته  ويمكن أ ن يقال: إن الكتابة عند القرَّ

يف القراءة لتلميذه حارًضا أو غائًبا، مع إجازة بام كتب أو من غري إجازة.

اء، وصور كل نوع: املطلب الثاين: أنواع الكتابة عند القرَّ  
يمكن اعتبار الكتابة عىل نوعي:

األول: الكتابة بمؤَلف أو إجازة:

فمن أمثلتها: قول ابن جماهد: »وأخربين أبو حاتم الرازي يف كتابه إيل عن أيب زيد األنصار عن أيب 

الشموين  بن حبيب  قرأ عىل حممد  أنه  كتابه إيل  يف  اخلياط  أمحد  بن  القاسم  »وأخربين  وقوله:  عمرو«)3(، 

القرآن كله...«)4(.

وقول ابن اجلزري يف إسناده بكتاب التجريد: »وأخربنا به إجازة شفاًها غري واحد من الثقات: 

القايض سليامن بن محزة وييى بن سعد، وأبو بكر بن أمحد بن عبد الدائم، قالوا: أخربنا جعفر بن عيل 

)1( ينظر: اللسان، البن منظور، مادة )كتب(، )698/1، 699(.
)2( ينظر: مقدمة ابن الصالح، )ص354(، املقنع، البن امللقن، )330/1(، تدريب الراوي، للسيوطي، )480/1(، 

)3( السبعة، البن جماهد، )ص99، 358(.

)4( السبعة، البن جماهد، )ص99، 358(.
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اهلمداين مشافهة وعبد الرمحن بن عبد املجيد الصفراوي مكاتبة«)1(.

وقوله يف إسناده بكتاب املصباح: »... أخربنا به الشيوخ: أبو الربكات داود بن أمحد بن حممد بن 

منصور بن مالعب، وأبو حفص عمر بن بكرون، وأبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن سكينة، وأبو حممد 

عبد الواحد بن سلطان، وأبو يعىل محزة بن عيل القبيطي، وعبد العزيز بن الناقد، وزاهر بن رستم، وأبو 

املقرون  بن  املعايل  أيب  بن  حممد  أيب  بن  حممد  شجاع  وأبو  احلرصي،  بن  عيل  بن  حممد  بن  نرص  الفتوح 

البغداديون مشافهة من األول، ومكاتبة من الباقني«)2(.

وقال ابن خري اإلشبييل يف إسناده بكتاب املحرب يف القراءات البن أشته: »وحدثني به أيضا الشيخ 

أبو حممد بن عتاب -- إذنا فيم كتب به إيل قال حدثنا به أبو عمر بن عبد الرب وابن احلذاء مجيعا 

إجازة منهام له بالسند املتقدم قبل«)3(.

وقال يف إسناده بكتاب التبرصة يف القراءات السبع ملكي بن أيب طالب ]ت: 437هـ[)4(: »وحدثني به 

إجازة فيم كتب به إيل عن مؤلفه أيب حممد مكي    أيضا أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب 

املذكور«)5(.

ويف إسناده بكتاب اهلاءات أليب طاهر عبد الواحد بن عمر بن أيب هاشم املقرئ ]ت: 349هـ[)6(: 

»حدثني هبام شيخنا أبو احلسن يونس بن حممد بن مغيث إذًنا ومشافهة، والشيخ أبو حممد عبد الرمحن ابن 

حممد بن عتاب إجازة ومكاتبة«)7(.

ويف إسناده بكتاب اإلرشاد إىل معامل أصول قراءة نافع أليب الربيع سليامن بن حارث بن هارون 

)1( السبعة، البن جماهد، )ص135(.
)2( النرش، البن اجلزري، )233/2، 234(.

)3( فهرسة ابن خري، )ص24(.
)4( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )309/2(.

)5( فهرسة ابن خري، )ص28(.
)6( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )475/1- 477(.

)7( فهرسة ابن خري، )ص32(.
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الفهمي ]ت: 481هـ[)1(: »وحدثني به أيضا شيخنا أبو زيد عبد الرمحن بن سعيد بن عبد الرمحن بن مروان 

الفهمي املقرئ الرسقسطي  إجازة منه يل فيم كتب به إيل عن عمه أيب الربيع سليامن بن حارث ابن 

هارون الفهمي مؤلفه«)2(.

ويف إسناده بكتاب املحتسب البن جني ]ت: 392هـ[)3(: »حدثني به الشيخ احلافظ أبو الطاهر أمحد 

بن حممد السلفي ريض اهلل عنه إجازة فيم كتب به إيل قال قرأت عىل مرشد بن ييى املدين بمرص من أوله 

إىل سورة املائدة ومل يتفق إمتامه فأجاز يل باقية كام أجازه له نرص بن عبد العزيز بن نوح الفاريس عن عيل بن 

زيد القاساين عن ابن جني مؤلفه«)4(.

وقال ابن غازي يف إسناده بكتاب اإلقناع البن الباذش: »أخربين به عن ابيه، عن جده، عن أيب 

الربكات السلمي، عن أيب جعفر بن الزبري، عن أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن عطية القييس املالقي، 

مناولة عن أيب حممد بن عبيد اهلل هو احلجري، كتابة عن مؤلفه«)5(.

الثاين: الكتابة بقراءة أو رواية أو حرف من احلروف:

من أمثلتها قال ابن جماهد: »وقال أبو زيد فيم كتب به إىل أبو حاتم عن أبى زيد عن أبى عمرو: 

﴿ۀ   ۀ    ہ   ہ   ہ   ہ﴾ ]سورة اإلنسان: 15-16[، ال يصل ﴿ہ﴾«)6(.

وقول ابن اجلزري يف إسناد رواية أيب احلارث عن الكسائي: »ومن طريق ابن الفرج: قرأتا عىل 

الشيخ الصالح أيب عيل احلسن بن أمحد بن هالل بجامع دمشق، عن اإلمام أيب احلسن عيل بن أمحد املقديس، 

أخربنا احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل البكري كتابة«)7(.

)1( تنظر ترمجته يف: بغية امللتمس، للضبي، )ص300(.
)2( فهرسة ابن خري، )ص33(.

)3( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )204/4(.
)4( فهرسة ابن خري، )ص40(.

)5( فهرس ابن غازي، )ص96(.
)6( السبعة، البن جماهد، )ص664(.
)7( النرش، البن اجلزري، )455/3(.
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املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: أخربنا فالن كذا مكاتبة أو كتابة.- 1

أن يقول: أخربنا إذًنا فيام كتب به إيل.- 2

أن يقول: أخربنا فالن إجازة فيام كتب به إيل.- 3

اء: املطلب الرابع: مالمح املكاتبة عند القرَّ  
آنًفا هي غاية ما وقفت  املذكورة  اء؛ فالصور  القرَّ نادرة االستعامل عند  املكاتبة طريقة  ُتَعدُّ  أواًل: 

عليه يف مجيع الكتب التي بي يدي.

ثانًيا: بدأ استعامل لفظ املكاتبة يف القرن الرابع اهلجري -حسب استقرائي- كام سبق يف رواية ابن 

جماهد، ومل أقف عىل من روى مكاتبًة قبله.

ثالًثا: ال يعتد باملكاتبة وحدها يف أسانيد األداء؛ الشرتاط املشافهة يف التلقي، وتقدم ذلك يف غري 

موضع.

قال السيوطي: »وأوجه التحمل عند أهل احلديث: السامع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والسامع 

عليه بقراءة غريه، واملناولة، واإلجازة، واملكاتبة، والوصية، واإلعالم، والوجادة، فأما غري األولي فال 

يأيت هنا ملا يعلم مما سنذكره«)1(.

وأّدى  تالوة،  عنه  القراءة  أخذ  من  برواية  األئمة  من  واحد  كل  قراءة  »وأفردت  الداين:  وقال 

احلروف عنه حكاية، دون رواية من نقلها مطالعة يف الكتب، ورؤية يف املصحف؛ إذ الكتب والّصحف 

غري حميطة باحلروف اجللّية، وال مؤدية عن األلفاظ اخلفية، والتالوة حميطة بذلك ومؤّدية عنه«)2(.

وأما روايتها متابعة والنص عليها يف أسانيد الرواية فال يمنع منه، كام تقدم من األمثلة والصور.

)1( اإلتقان، للسيوطي، )633/2(.
)2( جامع البيان، للداين، )75/1(.
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قال الداين: »وال أعدو يف يشء مما أرسمه يف كتايب هذا ما قرأته لفًظا، أو أخذته أداء، أو سمعته 

ًرا، أو أجيز يل، أو كتب به إيّل، أو أذن يل  قراءة، أو رويته عرًضا، أو سألت عنه إماًما، أو ذاكرت به متصدِّ

يف روايه«)1(.

 

)1( جامع البيان، للداين، )92/1(.
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املبحث السادس: اإلجازة

املطلب األول: تعريف اإلجازة لغة واصطالًحا:  
اإلجازة لغة: أصلها: َجَوَز، ُجْزُت الطريَق، وجاَز املوضَع َجْوًزا وُجُؤوًزا وَجواًزا وجَماًزا، وجاَز بِِه 

وجاَوزه ِجواًزا، وَأجازه وَأجاز غرَيه، وجاَزه: َساَر فِيِه َوَسَلَكُه، وَأجاَزه: َخلَّفه َوَقَطَعُه، وَأجازه: َأْنَفَذه.

ويقال: أجزت عىل اسمه، إذا جعلته جائزا، وجوز له ما صنعه، وأجاز له: سوغ له ذلك. أجاز 

رأيه: أنفذه)1(.

اإلجازة عند املحدثني: هي إذن الشيخ بالرواية عنه، لفًظا، أو كتابة)2(.

اء: شهادة الشيخ املجيز يف اإلقراء للمجاز له برواية القرآن عنه، لفًظا أو كتابة. وهي عند القرَّ

قال السيوطي: »فُجِعَلت اإلجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز باألهلية«)3(.

املطلب الثاين: أنواع اإلجازة، وصورها:  
النوع األول: قراءة القرآن واإلجازة به كله:

مثاله قول ابن اجلزري يف جامع أسانيده: »...أبو بكر حممد ابن الشيخ اإلمام العالمة املرحوم، 

مفتي املسلمي، افتخار الدين حممد بن شمس الدين حممد بن أيب بكر حممد بن احلسي النوري اهلروي 

احلنفي...، وأتم عيلَّ هذه اخلتمة املباركة يف )19( من مجادى األوىل سنة ثامن وثامنامئة ببلدة تون املعمورة، 

وكتبت له َثمَّ اإلجازة عىل سبيل الوجازة«)4(.

)1( ينظر مادة )جوز( يف: اللسان، البن منظور، )326/5(، تاج العروس، للفريوزآبادي، )75/15(.
للطحان،  احلديث،  مصطلح  تيسري  )ص39(،  عثيمي،  البن  احلديث،  مصطلح   ،)467/1( للسيوطي،  الراوي،  تدريب  )2( ينظر: 

)ص198(.
)3( اإلتقان، للسيوطي، )652/2(.

)4( جامع أسانيد ابن اجلزري، )ص65(.
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النوع الثاين: قراءة بعض القرآن أو قراءة أحرف اخلالف واإلجازة به كله:

فلقيني  الروم  »ودخل  األصبهاين:  شهريار  بن  أمحد  بن  حممد  ترمجة  يف  اجلزري  ابن  قول  مثاله 

بأنطاكية متوجًها إيّل إىل الشام، فقرأ عيل للعرشة بعض القرآن وأجزته«)1(.

النوع الثالث: قراءة بعض القرآن واإلجازة بم قرئ:

مثاله قول ابن اجلزري يف ترمجة شيخه أبو بكر بن أْيُدْغدي الشهري بابن اجلندي ]ت: 769هـ[: »وألف 

كتاب البستان يف الثالثة عرش قرأت عليه به سوى قراءة احلسن إىل قوله تعاىل يف سورة النحل: ﴿چ   چ   نث   

ڇ    ڇ﴾ ]سورة النحل:90[ فمرض وأجازين بذلك«)2(.

النوع الرابع: سمع القرآن واإلجازة به كله:

مثاله قول ابن مهران يف إسناده برواية األصبهاين عن ورش: »وصار مجاعة من قراء القرآن إىل 

يونس بن عبد األعىل وأنا حارضهم، فسألوه أن يقرئهم القرآن عىل قراءة نافع؛ فامتنع، وقال: أحضوا 

أيام كثرية،  القرآن عليه من أوله إىل آخره يف  فاستمعوا قراءته عيل وهي لكم إجازة؛ فقرأ  ليقرأ،  مواًسا 

وسمعت قراءته عليه«)3(.

النوع اخلامس: اإلجازة مشافهة من غري سمع أو قراءة للقرآن:

مثاله قول ابن اجلزري يف ترمجة أسعد اليزدي ]ت: بعد 580هـ[: »وقد وصل إيّل اإلسناد إليه مشافهة 

من الشيخ ظهري الدين عبد اهلل بن خض بن مسعود إجازة منه شافهني هبا بمدينة يزد«)4(.

النوع السادس: كتابة اإلجازة وإرساهلا من غري قراءة أو سمع:

مثاله قول ابن اجلزري يف ترمجة أمحد بن عبد العزيز احلراين ]ت: 788هـ[: »وسمع منه مجاعة كثريون 

)1( غاية النهاية، البن اجلزري، )64/2(.
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )180/1(.

النهاية، البن  غاية  اء، للذهبي، )460/1(،  القرَّ معرفة  البيان، للداين، )301/1(،  جامع  )3( املبسوط، البن مهران، )ص11(، وينظر: 
اجلزري، )316/2(.

)4( غاية النهاية، البن اجلزري، )160/1(.
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وكتب إيل باإلجازة من حلب مرات«)1(.

النوع السابع: اإلجازة برواية الكتب واملتون:

مثاله قول ابن اجلزري يف ترمجة أمحد بن رجب السالمي ]ت: 775هـ[: »وروى الشاطبية عن القايض 

أيب عبد اهلل حممد بن مجاعة إجازة«)2(.

النوع الثامن: اإلجازة العامة:

وهي أن جييز الشيخ أهل زمانه أو عامة املسلمي بمروياته من الكتب أو من القراءات.

طاهر  أبو  احلافظ  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  بن  »أمحد  اجلزري:  ابن  قول  ذلك  مثال 

السلفي...، روى القراءات عنه: عيسى بن عبد العزيز بن عيسى، وروى عنه القراءات باإلجازة العامة: 

الكامل الضير«)3(.

وقال ابن اجلزري يف طيبة النرش)4(:
يَوَقـْد َأَجـْزُتـَهـا لِـُكـلِّ ُمـْقـِري َكـَذا َأَجـْزُت ُكلَّ َمْن ِف َعرْصِ
...............................ِرَواَيـًة بِـَشـْرطِـَهـا اْلـُمـْعـَتــرَبِ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: أجازين فالن.- 1

أن يقول: أخربنا فالن إجازة.- 2

اء: املطلب الرابع: مالمح اإلجازة عند القرَّ  
أواًل: اإلجازة طريقة مستحدثة لتحمل القراءات مل تكن معروفة يف زمن النبي  وال 

)1( غاية النهاية، البن اجلزري، )69/1(.

)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )53/1(.
)3( غاية النهاية، البن اجلزري، )103/1(.

)4( بيت رقم )1013، 1014(.
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صحابته، وقد وجدت أن أول ظهور هلا كان يف القرن الثالث اهلجري، فمن أوائل النصوص التي وقفت 

عليها يف تلقي القراءات باإلجازة: ما ذكرته قريًبا من إجازة يونس بن عبد األعىل ]ت: 246هـ[ لألصبهاين 

]ت: 296هـ[، بقراءة مواس بن سهل عليه.

ثانًيا: ال يشرتط يف حتمل القراءات اإلذن بذلك من الشيخ، وال شهادته باألهلية؛ قال السيوطي: 

»اإلجازة من الشيخ غري رشط يف جواز التصدي لإلقراء واإلفادة، فمن علم من نفسه األهلية جاز له ذلك 

وإن مل جيزه أحد، وعىل ذلك السلف األولون والصدر الصالح، وكذلك يف كل علم، ويف اإلقراء واإلفتاء، 

خالًفا ملا يتومهه األغبياء من اعتقاد كوهنا رشًطا«)1(.

اء ملا ييل: وإنم جلأ إليها القرَّ

ثبوت السند وتوثيقه بعد أن طالت سلسلته وكثر ورجاله.- 1

ما فيها من طلب لعلو السند ومتابعته واالستشهاد له، قال شمس الدين السخاوي: »... وإال فام - 2

املانع منه عىل سبيل املتابعة، إذا كان قد أحكم القرآن وصححه كام فعله أبو العالء نفسه، حيث يذكر سنده 

بالتالوة ثم يردفه باإلجازة، إما للعلو أو املتابعة واالستشهاد«)2(.

ما فيها من اطمئنان ألهلية الراوي، وإقرار بصحة ما يروي؛ »ألن أهلية الشخص ال يعلمها غالًبا - 3

من يريد األخذ عنه من املبتدئي ونحوهم؛ لقصور مقامهم عن ذلك، والبحث عن األهلية قبل األخذ 

رشط«)3(.

ثالًثا: هل يعتد باإلجازة يف الرواية واألداء؟

إن كانت جمردة عن السامع أو العرض؛ فالظاهر أنه ال يعتد هبا يف أسانيد األداء، ويف اإلقراء هبا - 1

أنواع  عىل  له  أجيز  بام  يقرأ  أن  جيوز  »وهل  شامة:  أبو  قال  اجلزري،  ابن  ونقله  شامة،  أبو  ذكره  خالف 

)1( اإلتقان، للسيوطي، )652/2(.
)2( فتح املغيث، للسخاوي، )233/2(، ونقل هذا القول بنصه الشهاب القسطالين يف لطائف اإلشارات، )379/1(.

)3( اإلتقان، للسيوطي، )652/2(.
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اإلجازة؟ جوزه اجلعربي مطلًقا، والظاهر أنه تال بذلك عىل غري ذلك الشيخ وسمعه...، وقد قرأ باإلجازة 

أبو معرش الطربي، وتبعه اجلعربي وغريه، ويف النفس منه يشء، وال بد مع ذلك من اشرتاط األهلية«)1(.

وقال ابن اجلزري: »... ومنعه احلافظ احلجة أبو العالء اهلمداين، وجعله من أكرب الكبائر، وعندي 

أنه ال خيلو إما أن يكون تال بذلك أو سمعه فأراد أن يعيل السند أو يكثر الطرق فجعلها متابعة أواًل، فإن 

كان؛ فجائز حسن...، وممن أقرأ باإلجازة من غري متابعة: اإلمام أبو معرش الطربي، وتبعه اجلعربي وغريه، 

وعندي يف ذلك نظر، لكن ال بد من اشرتاط األهلية«)2(.

أما رواية القراءة باإلجازة، والتحمل هبا؛ فلم يمنعه أحد من العلامء، بل له أمثلة كثرية يف ترامجهم 

وأسانيدهم، وسبق ذكر بعضها.

وأما إن كانت مقرونة بالقراءة واملشافهة عىل الشيوخ فإهنا جائزة حسنة يف الرواية واألداء، كام - 2

ذكر ذلك ابن اجلزري، قال: »وعندي أنه ال خيلو إما أن يكون تال بذلك أو سمعه فأراد أن يعيل السند أو 

يكثر الطرق، فجعلها متابعة أواًل، فإن كان: فجائز حسن، فعل ذلك العالمة أبو حيان يف كتاب )التجريد( 

وغريه عن أيب احلسن بن البخاري وغريه متابعة، وكذا فعل الشيخ اإلمام تقي الدين حممد بن أمحد الصائغ 

باملستنري عن الشيخ كامل الدين الضير عن السلفي«)3(.

 

)1( إبراز املعاين، أليب شامة، )ص778(، وينظر: منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص11(.
)2( منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص11(.

للقسطالين،  اإلشارات،  لطائف   ،)234  ،233/2( للسخاوي،  املغيث،  فتح  وينظر:  )ص11(،  اجلزري،  البن  املقرئني،  )3( منجد 
.)380 -379/1(
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املبحث السابع: الوجادة

املطلب األول: تعريف الوجادة لغة واصطالًحا:  
ُء جَيُِده ُوُجوًدا، أي: ُيْلِفيه، َوامْلَْصَدُر َوْجًدا  ْ الوجادة لغة: مصدر وَجد، يقال: وجد َمْطُلوَبُه، َواليشَّ

وِجَدًة وُوْجًدا ووُجوًدا وِوْجداًنا وإِْجداًنا، وأما الوجادة فهو مصدر ُمَولَّد غري مسموع من العرب)1(.

الوجادة يف اصطالح املحدثني: هي أن يقف عىل أحاديث بخط راوهيا، فريوهيا الواجد من غري 

سامع وال إجازة وال مناولة)2(.

اء فيقال: الوجادة هي أن يقف عىل حروف يف  ويمكن سحب هذا التعريف عىل الوجادة عند القرَّ

القراءات بخط راوهيا، فريوهيا الواجد عنه من غري سامع وال إجازة وال مناولة.

املطلب الثاين: صور الوجادة:  
من صورها الرصية قول ابن اجلزري: »العباس بن حممد بن أيب حممد ييى بن املبارك اليزيدي 

العدوي أبو الفضل البغدادي، روى القراءة عن عميه أيب عبد الرمحن عبد اهلل وأيب إسحاق إبراهيم، روى 

عنه وجادة ابنه حممد«)3(.

وقوله: »أمحد بن حممد بن سعيد أبو عيل، ويقال: أبو احلسن األذين، روى القراءة عن أمحد بن حممد 

الدهقان، وإسامعيل القايض، وعبد اهلل بن إبراهيم بن قتيبة، والقاسم بن أمحد بن اخلياط، وحممد بن أمحد 

بن نرص بن أيب حكم، وحممد بن ييى الكسائي، ووجادة عن كتاب حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلريب«)4(.

منظور،  البن  اللسان،   ،)548  ،547/2( للجوهري،  الصحاح،   ،)86/6( فارس،  البن  اللغة،  مقاييس  يف:  )وجد(  مادة  )1( ينظر: 
)445/3(، تاج العروس، للفريوزآبادي، )260/9(.

)2( ينظر: مقدمة ابن الصالح، )ص148(، نزهة النظر، يف البن حجر، )ص160(، تدريب الراوي، للسيوطي، )487/1(.
)3( غاية النهاية، البن اجلزري، )354/1(.
)4( غاية النهاية، البن اجلزري، )116/1(.
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ويف روضة املالكي ]ت: 438هـ[)1(: »قال يل ابن احلاممي--: حتى لقنني ﴿ڇ   ڇ    ڍ   

ڍ﴾ ]سورة الناس: 1[، ولفظ ابن احلاممي بإمالة ﴿ ڍ﴾، وذكر أبو طاهر بن أيب هاشم يف كتابه امللقب 

بالبيان، قال: فإن أبا عبد اهلل حممد بن العباس بن حممد بن أيب حممد اليزيدي حدثني، قال يل: وجدت يف 

كتب أيب كتاًبا رأيناه، وكثرًيا ما فيه يدث عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن أيب حممد اليزيدي، عن أبيه، عن 

أيب عمرو بن العالء«)2(.

ومن الصور التي مل يرصح فيها بلفظ الوجادة قول الداين: »قال أبو طاهر: أخربنا ابن سعيد، قال: 

قرأت يف كتاب حممد بن عبد اهلل احلريي، قال: قرأت عىل حممد بن حبيب، وذكر أنه قرأ عىل أيب يوسف، 

وقرأ أبو يوسف عىل أيب بكر، وقرأ أبو بكر عىل عاصم«)3(.

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: وجدت كذا يف كتاب فالن، أو بخطه.- 1

أن يقول: حدثني فالن كذا وجادة عن كتاب فالن.- 2

أن يقول: قرأت كذا يف كتاب فالن.- 3

اء: املطلب الرابع: مالمح الوجادة عند القرَّ  
اء يف هناية القرن الثالث، وبداية القرن الرابع اهلجري،  أواًل: بدأ استعامل لفظ الوجادة عند القرَّ

حيث نجد أول نص يف استعامله: ما أورده ابن اجلزري يف ترمجة حممد بن العباس بن حممد بن ييى بن 

يف  عاش  ممن  وكالمها  إليهام-،  اإلشارة  -وسبقت  سعيد  بن  حممد  بن  أمحد  ترمجة  ويف  اليزيدي،  املبارك 

أواخر القرن الثالث، وبداية القرن الرابع اهلجري)4(، ومل أجد فيام وقفت عليه من الكتب من روى القراءة 

)1( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )230/1(.
)2( الروضة، للاملكي، )179/1(، وينظر: غاية االختصار، للهمذاين، )112/1(.

)3( جامع البيان، للداين، )349/1(.
)4( حيث تويف األول سنة )310هـ(، ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )192/4(، سري أعالم النبالء، للذهبي )361/14(.

وأما الثاين فعاش يف هناية القرن الثالث وبداية الرابع، ينظر: غاية النهاية، البن اجلزري، )1169/1(.  
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وجادة قبلهام)1(.

اء؛ وذلك العتامد القراءة عىل املشافهة،  ثانًيا: تعد الوجادة من الطرق القليلة االستعامل عند القرَّ

ومما يدل عىل ذلك: أنه مل يرد ذكرها يف غاية النهاية البن اجلزري سوى مرتي، ومل يرد هلا ذكر يف جامع 

أسانيده، ووردت يف النرش مرة واحدة)2(.

ثالًثا: يف اعتبار الوجادة يف رواية احلديث خالف عند املحدثي)3(، وهي وإن قال بعضهم بصحتها 

-برشوطها- يف احلديث، إال أن هذا ال ينسحب عىل رواية أحرف القراءة؛، فال يصح اعتبارها هنا؛ ملا 

يأيت:

أن القراءة يشرتط فيها املشافهة واألخذ من أفواه الشيوخ، وتقدم ذلك يف غري موضع، وال أدل - 1

عليه من قول الداين: »وأفردت قراءة كل واحد من األئمة برواية من أخذ القراءة عنه تالوة، وأّدى احلروف 

عنه حكاية، دون رواية من نقلها مطالعة يف الكتب، ورؤية يف املصحف؛ إذ الكتب والّصحف غري حميطة 

باحلروف اجللّية، وال مؤدية عن األلفاظ اخلفية، والتالوة حميطة بذلك ومؤّدية عنه«)4(.

فيه - 2 علة  السند  وانقطاع  السند،  اتصال  يف  املرشوط  السامع  توفر  لعدم  بالوجادة؛  السند  انقطاع 

الشيخ هبا  الشيخ، واألعىل أن يدث  بد من سامع األسانيد عىل  ابن اجلزري: »وال  توجب ضعفه، قال 

لفظه، فأما من مل يسمع األسانيد عىل شيخه فأسانيده من طريقه منقطعة«)5(.

ولذلك قال ابن اجلزري عند ذكر وقف أيب عمرو عىل قوله تعاىل: ﴿ے﴾ و﴿ۉ﴾ ]سورة 

عن  بذلك  وقرأ  و﴿ۉ﴾...،  ﴿ے﴾  يف  فيه  خمتلًفا  فوقع  املوصول  قطع  »وأما   :]82 القصص: 

الكسائي عىل شيخه أيب الفتح، وروى أبو احلسن بن غلبون ذلك عن الكسائي من رواية قتيبة، ومل يذكر 

)1( ينظر: أسانيد القراءات، ألمحد املطريي، )ص227(.
)2( ينظر: غاية النهاية، البن اجلزري، )116/1، 354(، النرش، البن اجلزري، )1475-1473/4(.

)3( ليس هنا موطن التوسع فيه، لالستزادة يراجع: التقريب والتيسري، للنووي، )ص66(، مقدمة ابن الصالح، )ص178-181(، تدريب 
الراوي، للسيوطي، )487/1-491(، منهج النقد يف علوم احلديث، لنور الدين عرت، )ص222-220(.

)4( جامع البيان، للداين، )75/1(.
)5( منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص16(.
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عن أيب عمرو يف ذلك شيًئا، وكذلك الداين مل يعول عىل الوقف عىل الكايف عن أيب عمرو يف يشء من كتبه، 

وروي بصيغة التمريض، ول يذكره يف املفردات البتة، ورواه يف جامعه وجادة عن ابن  وقال يف التيسري: 

اليزيدي عن أبيه عن أيب عمرو من طريق أيب طاهر بن أيب هاشم، وقال: قال أبو طاهر: ال أدري عن أي 

ولد اليزيدي ذكره«)1(.

فدل ذلك عىل ضعف الرواية املعتمدة عىل الوجادة.

وقال العالمة حممد األمي )عبد اهلل أفندي زاده(: »فال جيوز ألحد قراءة القرآن من غري أخذ كامل 

بمطلق  القوم  املسائل من كتب  باستنباط  القراءة  تعليم علم  ويرم  باإلسناد،  املقرئي  الرجال  أفواه  عن 

بال    النبي  إىل  السند  اتصال  القرآن:  أركان  ألن  املعتاد؛  الرتتيب  عىل  تلق  بغري  الرأي 

انقطاع، فاإلقراء بال سند متصل إليه -عليه الصالة والسالم- مردود وممنوع عن األخذ واالتباع«)2(.

ال تعد الوجادة من باب الرواية، بل هي حكاية عام وجده يف الكتاب)3(، وعليه فاعتبارها يف رواية - 3

يشء من القراءات ال يصح.

 

)1( النرش، البن اجلزري، )1475-1473/4(.
)2( عمدة اخلالن، لعبد اهلل أفندي زاده، )خمطوط( لوح )4/ب(.

)3( ينظر: الباعث احلثيث، البن كثري، )ص128(.
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A

احلمد هلل املتفضل بالتامم وبلوغ املرام، والصالة والسالم عل النبي العدنان، وبعد:

اء(؛ أرقم لك -أهيا القارئ  ففي ختام هذا البحث املعنون له بـ)طرق التحمل واألداء عند القرَّ

الكريم- ما انتهى إليه من نتائج إمجااًل:

واملكاتبة،  واملناولة،  والتلقي،  والعرض،  السامع،  هي:  عامة  واألداء  التحمل  طرق  أن  فأوهلا: 

واإلجازة، واإلعالم، والوصية، والوجادة.

• اء فهو: السامع، والعرض، والتلقي، واملناولة، واملكاتبة، واإلجازة، 	 فأما ما ورد منها عند القرَّ

والوجادة.

• اء فهو: اإلعالم، والوصية.	 وأما ما ورد منها عند املحدثي ومل يرد عند القرَّ

• اء ومل يرد عند املحدثي فهو: التلقي.	 وأما ما ورد منها عند القرَّ

• وأما القدر املشرتك بينهام فهو: السامع، والعرض، واملناولة، واملكاتبة، واإلجازة، والوجادة.	

اء )وهو اإلعالم، والوصية(، وما قلَّ استعامله أو  وثانيها: أن ما مل يرد من طرق التحمل عند القرَّ

ندر )وهو املناولة، واملكاتبة، والوجادة( فسبب ذلك: االعتامد يف القراءات عىل املشافهة، واشرتاط تلقيها 

من أفواه الشيوخ بالكيفية واهليئة املعتربة.

وثالثها: أن علامء القراءات يفرقون يف األسانيد بي الرواية واألداء؛ فالرواية حتتمل غالب طرق 

التحمل املذكورة، وأما األداء فال يكون فيه إال القراءة والعرض عىل الشيخ فحسب.

)كالسامع،  العرض  إىل  إضافة  الطرق  بعض  األداء  أسانيد  يف  يوردون  قد  العلامء  أن  ورابعها: 

واملناولة، والكتابة، واإلجازة، والوجادة(؛ للمتابعة واالستشهاد وطلب علو اإلسناد، وهذا حسن.

اء: وخامسها: أن هذه الطرق تتفاوت يف االستعامل عند القرَّ
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• فبعضها يندر استعامله )كاملكاتبة، والوجادة(.	

• وبعضها يقل استعامله )كاملناولة(.	

• وبعضها يكثر استعامله )كالسامع، والتلقي(.	

• اء فهو العرض والقراءة.	 وأما املعتمد املستعمل عند مجيع القرَّ

اء؛ فالسامع -مثاًل- يعد أرفع  وسادسها: أن هذه الطرق تتفاوت رفعة ونزواًل عند املحدثي والقرَّ

اء، بل ال يعتد به وحده -عىل الصحيح- يف  طرق التحمل عند مجاهري املحدثي، وهو ليس كذلك عند القرَّ

أسانيد األداء لدهيم.

اء،  وسابعها: أن ثمرة هذا البحث هي: التوصل إىل تعريف كل نوع من أنواع التحمل عند القرَّ

وحصول تصور واضح لصوره وصيغه يف كل نوع من أنواعه، ومن َثمَّ االعتامد عليها يف اجلانب التطبيقي 

يف القراءة واإلقراء.

ثم إين ال أبرح حتى أقدم بني يدي الباحثني توصيتني:

والبحث؛  بالدراسة  اء(  القرَّ عند  وألفاظهام  والتعديل  )اجلرح  بتناول موضوع  فإحدامها: أويص 

فهو من املوضوعات اجليدة التي مل تستقل ببحث بعد، وهو صنو هذا البحث، وأخوه يف الباب؛ الرتباطهام 

بموضوعات علوم احلديث.

واألخرى: أويص أن تعنى اجلهات العلمية والكرايس املتخصصة بعمل ندوات حول التعريف 

اء، وطرق حتملهم للقراءات، وصيغ أدائهم هلا. بأسانيد القرَّ

واهلل أسأل أن هيب لنا وقًتا مبارًكا، وفكًرا سالًكا، وقلاًم مشارًكا، وأن ينفع بام كتبنا، ويبارك فيام 

سطرنا، وأن يعفو عام طغى به القلم، أو زلت يف بعض كلامته القدم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعي. 
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أواًل: املصادر املخطوطة:  
زاده  أفندي  اهلل  بعبد  املعروف  اإلستانبويل  األمي  العرفان، ملحمد  زبدة  إيضاح  عمدة اخلالن يف 

)ت: بعد 1275هـ(، مكتبة جامعة برينستون.

ثانًيا: املصادر املطبوعة، والرسائل العلمية:  
القرآن الكريم.- 1

القييس )ت: - 2 القراءات، أليب حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار  اإلبانة عن معاين 

437هـ(، حتقيق: د. عبد الفتاح إسامعيل شلبي، القاهرة: دار هنضة مرص للطبع والنرش.

إبراز املعاين من حرز األماين، أليب القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املقديس - 3

الدمشقي املعروف بأيب شامة )ت: 665هـ(، بريوت: دار الكتب العلمية.

اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت: 911هـ(، حتقيق: مركز - 4

النبوية: جممع امللك فهد  الدراسات القرآنية بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف. املدينة 

لطباعة املصحف الرشيف، ط4، 1434هـ- 2013م.

االختيار يف القراءات العرش، أليب حممد عبد اهلل بن عيل احلنبيل البغدادي املعروف بسبط اخلياط )ت: - 5

سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  الرياض:  السرب،  نارص  بن  العزيز  عبد  وحتقيق:  دراسة  541هـ(، 

اإلسالمية، 1417هـ.

اء، أ.د. حممد سيدي حممد األمي، جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن - 6 األخذ والتحمل عند القرَّ

الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، العدد السبعون، 1424هـ.
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اء والرواة، وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدالالت، - 7 األرجوزة املنبهة عىل أسمء القرَّ

أليب عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن الداين )ت: 444هـ(، حتقيق وتعليق: حممد بن جمقان اجلزائري. 

الرياض: دار املغني للنرش والتوزيع، ط1، 1420هـ- 1999م.

اإلرشاد يف القراءات عن األئمة السبعة، أليب الطيب عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون املقرئ )ت: - 8

القرآن  حفظ  يف  الدولية  سلطان  األمري  جائزة  السيد،  محدي  بن  باسم  وحتقيق:  دراسة  389هـ(، 

للعسكريي. ط1، 1432هـ- 2011م.

املطريي، - 9 سعد  بن  أمحد  د.  تطبيقية(،  نظرية  )دراسة  دراستها  يف  اء  القرَّ ومنهج  القراءات  أسانيد 

الرياض: كريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

1434هـ- 2013م.

العلم - 10 دار  بريوت:  1396هـ(،  )ت:  الدمشقي  الزركيل  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خلري  األعالم، 

للماليي، ط15، 2002م.

ابن - 11 الفايس  الكتامي احلمريي  امللك  بن عبد  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، أليب احلسن عيل بن حممد 

القطان )ت: 628هـ(، حتقيق: حسن فوزي الصعيدي. القاهرة: الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، 

ط1، 1424هـ - 2004م.

الطاهر إسامعيل بن خلف )ت: 455هـ(، حتقيق: د. - 12 املشهورة، أليب  السبع  القراءات  االكتفاء يف 

حاتم صالح الضامن. دمشق: دار نينوى. ط1، 1426هـ- 2005م.

اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السمع، أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون - 13

املكتبة  القاهرة/ تونس: دار الرتاث،  السيد أمحد صقر.  السبتي )ت: 544هـ(، حتقيق:  اليحصبي 

العتيقة، ط1، 1379هـ - 1970م.

الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم - 14

الدمشقي )ت: 774هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2.
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بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، أليب جعفر أمحد بن ييى بن أمحد بن عمرية الضبي )ت: - 15

599هـ(، القاهرة: دار الكاتب العريب،  1967م.

امللّقب - 16 احلسيني  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حممد  الفيض  أليب  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

بيدي )ت: 1205هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققي، الكويت: دار اهلداية. بمرتىض الزَّ

تاريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ(، - 17

حتقيق: د. بشار عواد معروف، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1422هـ - 2002م.

التبرصة يف قراءات األئمة العرشة، أليب احلسن عيل بن فارس اخلياط )ت: 452هـ(، دراسة وحتقيق: - 18

د. رحاب حممد شقي، الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1428هـ- 2007م.

الفحام - 19 بابن  املعروف  عتيق  بن  الرمحن  عبد  القاسم  السبع، أليب  القراءات  املريد يف  لبغية  التجريد 

1422هـ-  ط1،  عامر،  دار  ن:  عامَّ الدوري.  ضاري  د.  وحتقيق:  دراسة  516هـ(،  )ت:  الصقيل 

2002م.

حتبري التيسري يف القراءات العرش، أليب اخلري شمس الدين حممد بن حممد بن يوسف ابن اجلزري )ت: - 20

ن: دار الفرقان، ط1، 1421هـ - 2000م. 833هـ(، حتقيق: د. أمحد حممد مفلح القضاة، عامَّ

)ت: - 21 السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جلالل  النواوي،  تقريب  رشح  يف  الراوي  تدريب 

911هـ(، حتقيق: أيب قتيبة نظر حممد الفاريايب، الرياض: دار طيبة.

رسالة - 22 399هـ(،  )ت:  غلبون  بن  املنعم  عبد  بن  طاهر  احلسن  أليب  الثمن،  القراءات  يف  التذكرة 

دكتوراه، دراسة وحتقيق: د. أيمن رشدي سويد. جامعة أم القرى، 1410هـ- 1990م.

التعلل برسوم اإلسناد بعد انتقال أهل املنزل والناد )فهرس ابن غازي(، ملحمد بن أمحد بن حممد بن - 23

1399هـ-  املغرب،  دار  البيضاء:  الدار  الزاهي،  حممد  حتقيق:  910هـ(،  )ت:  املكنايس  غازي 

1979م.
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التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث، أليب زكريا حميي الدين ييى بن رشف - 24

النووي )ت: 676هـ(، تقديم وحتقيق وتعليق: حممد عثامن اخلشت، بريوت: دار الكتاب العريب، 

ط1، 1405هـ - 1985م.

هتذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي )ت: 370هـ(، حتقيق: حممد عوض - 25

مرعب، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 2001م

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح - 26

الرياض:  الشهوان،  إبراهيم  بن  العزيز  عبد  حتقيق:  311هـ(،  )ت:  النيسابوري  السلمي  بكر  بن 

مكتبة الرشد، ط5، 1414هـ - 1994م.

التيسري يف القراءات السبع، أليب عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن الداين )ت: 444هـ(، حتقيق: أ.د. - 27

خلف بن محود الشغديل، حائل: دار األندلس للنرش والتوزيع. ط1، 1436هـ - 2015م.

مكتبة - 28 الرياض:  النعيمي.  بن حممود طحان  أمحد  بن  احلديث، أليب حفص حممود  تيسري مصطلح 

املعارف للنرش والتوزيع، ط10، 1425هـ- 2004م.

سعيد - 29 حازم  حتقيق:  اجلزري،  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  اخلري،  أليب  اجلزري.  ابن  أسانيد  جامع 

حيدر، الرياض: كريس تعليم القرآن الكريم بجامعة امللك سعود، ط1، 1435هـ- 2014م.

جامع البيان يف القراءات السبع، أليب عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر الداين )ت: 444هـ(. - 30

بي  التنسيق  وتم  القرى  أم  ماجستري من جامعة  الكتاب رسائل  الشارقة، )أصل  الشارقة: جامعة 

الرسائل وطباعتها بجامعة الشارقة(، ط1، 1428هـ - 2007م.

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الل  وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، - 31

أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي )ت: 256هـ(، حتقيق: حممد زهري بن 

نارص النارص، بريوت: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(. 

ط1، 1422هـ.
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اء وكمل اإلقراء، أليب احلسن علم الدين عيل بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املرصي - 32 مجال القرَّ

الشافعي السخاوي )ت: 643هـ(، حتقيق: د. مروان العطيَّة، د. حمسن خرابة، دمشق/ بريوت: دار 

املأمون للرتاث، ط1، 1418هـ - 1997م.

مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد، أليب إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي 3 33

اللطيف مجيل  النبوية: كريس الشيخ يوسف عبد  املدينة  إلياس حممد أنور،  )ت: 732هـ(، حتقيق: حممد 

للقراءات بجامعة طيبة، ط1، 1438هـ- 2017م.

لعبد - 34 التيسري،  كتاب  عليها  اشتمل  مقفالت  وحل  مشكالت  رشح  يف  النمري  والعذب  النثري  الدر 

الواحد بن حممد بن عيل بن أيب السداد األموي املالقي )ت: 705هـ(، دراسة وحتقيق: أمحد عبد اهلل 

أمحد املقرئ. جدة: دار الفنون للطباعة والنرش، 1411هـ - 1990م.

الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة، أليب عيل احلسن بن حممد بن إبراهيم املالكي البغدادي )ت: - 35

438هـ(، رسالة دكتوراه، دراسة وحتقيق: نبيل بن حممد آل إسامعيل، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية بالرياض، 1415هـ.

)ت: - 36 البغدادي  جماهد  ابن  التميمي  العباس  بن  موسى  بن  أمحد  بكر  أليب  القراءات،  يف  السبعة 

324هـ(، حتقيق: شوقي ضيف، القاهرة: دار املعارف.

سري أعالم النبالء، أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )ت: 748هـ(، - 37

الرسالة، ط3،  حتقيق: جمموعة من املحققي بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط. بريوت: مؤسسة 

1405هـ - 1985م.

له - 38 قدم  التربيزي )ت: 502هـ(،  الشيباين  بن حممد  بن عيل  متام، أليب زكريا ييى  أيب  ديوان  رشح 

ووضع هوامشه وفهارسه: راجي األسمر، بريوت: دار الكتاب العريب، ط2، 1414هـ- 1994م.

رشح حدود ابن عرفة )اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية(، أليب عبد اهلل - 39

حممد بن قاسم األنصاري الرصاع التونيس املالكي )ت: 894هـ(، بريوت: املكتبة العلمية. ط1، 

1350هـ.
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رشح علل الرتمذي، لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن الَسالمي البغدادي احلنبيل - 40

ن: مكتبة املنار، ط1، 1407هـ - 1987م. )ت: 795هـ(، حتقيق: د. مهام عبد الرحيم سعيد، عامَّ

شعب اإليمن، أليب بكر أمحد بن احلسي بن عيل بن موسى اخلراساين البيهقي )ت: 458هـ(، حتقيق: - 41

د. عبد العيل عبد احلميد حامد، الرياض: مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، بالتعاون مع الدار السلفية- 

بومباي. ط1، 1423هـ - 2003م.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )ت: 393هـ(، - 42

ـ -1987م. حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، بريوت: دار العلم للماليي، ط4، 1407ه

صفحات يف علوم القراءات، د. أبو طاهر، عبد القيوم عبد الغفور السندي. مكة املكرمة: املكتبة - 43

األمدادية، ط1، 1415هـ.

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، أليب اخلري شمس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي - 44

)ت: 902هـ(. بريوت: منشورات دار مكتبة احلياة.

طيبة النرش يف القراءات العرش، أليب اخلري شمس الدين حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري )ت: - 45

833هـ(، ضبط وتصحيح ومراجعة: حممد متيم الزعبي، املدينة النبوية: مكتبة دار اهلدى، 1426هـ- 

2005م.

العالء احلسن بن أمحد بن احلسن اهلمذاين - 46 أئمة األمصار، أليب  العرشة  غاية االختصار يف قراءات 

ط1،  للرتاث.  الصحابة  دار  طنطا:  طلعت،  فؤاد  حممد  أرشف  حتقيق:  569هـ(،  )ت:  العطار 

1427هـ- 2006م.

اجلزري )ت: - 47 بن  بن حممد  بن حممد  الدين حممد  اخلري شمس  اء، أليب  القرَّ النهاية يف طبقات  غاية 

833هـ(، عني بنرشه ألول مرة عام 1351هـ: ج. برجسرتارس، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.



364

فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي )ت: - 48

852هـ(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل 

دار  بريوت:  باز،  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  العالمة:  تعليقات  عليه  اخلطيب،  الدين  حمب  طبعه: 

املعرفة.

فتح املغيث برشح الفية احلديث للعراقي، أليب اخلري شمس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن - 49

أيب بكر بن عثامن بن حممد السخاوي )ت: 902هـ(، حتقيق: عيل حسي عيل، القاهرة: مكتبة السنة. 

ط1، 1424هـ - 2003م.

البغدادي )ت: 224هـ(، حتقيق: - 50 اهلروي  اهلل  بن عبد  القاسم بن ساّلم  ُعبيد  القرآن، أليب  فضائل 

ابن كثري، ط1، 1415هـ  الدين، دمشق/ بريوت: دار  العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تقي  مروان 

-1995م.

فهرسة ابن خري اإلشبييل، أليب بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين األموي اإلشبييل )ت: - 51

575هـ(، حتقيق: حممد فؤاد منصور، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ- 1998م.

حتقيق: - 52 817هـ(،  )ت:  الفريوزآبادى  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  طاهر  أليب  املحيط،  القاموس 

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

ط8، 1426هـ - 2005م.

الرعيني األندليس )ت: 476هـ(، حتقيق: - 53 أبو عبد اهلل حممد بن رشيح  القراءات السبع،  الكايف يف 

أمحد حممود الشافعي، بريوت: دار الكتب العلمية.ط1، 1421هـ- 2000م.

الكامل يف القراءات اخلمسني، أليب القاسم يوسف بن عيل بن جبارة اهلذيل )ت: 465هـ(، حتقيق: - 54

عمر يوسف محدان، تغريد محدان، املدينة النبوية: كريس الشيخ يوسف بن عبد اللطيف مجيل بجامعة 

طيبة، ط1، 1436هـ- 2015م.
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الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أليب بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن - 55

الرشد، ط1،  مكتبة  الرياض:  احلوت.  يوسف  العبيس )ت: 235هـ(، حتقيق: كامل  بن خواستي 

1409هـ.

الرويفعى - 56 األنصاري  منظور  ابن  عىل  بن  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أليب  العرب،  لسان 

اإلفريقى )ت: 711هـ(، بريوت: دار صادر، ط3، 1414هـ.

لطائف اإلشارات لفنون القراءات، أليب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين )ت: 923هـ(، - 57

حتقيق: مركز الدراسات القرآنية بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية: جممع 

امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 1434هـ- 2013م.

املبسوط يف القراءات العرش، أليب بكر أمحد بن احلسي بن ِمْهران النيسابورّى )ت: 381هـ(، حتقيق: - 58

سبيع محزة حاكيمي، دمشق: جممع اللغة العربية، 1981م.

ن: دار عامر، ط1، 1423هـ- 2003م.- 59 حمارضات يف علوم القرآن، د. غانم قدوري احلمد. عامَّ

بن عباد - 60 بالصاحب  املشهور  الطالقاين  العباس  بن  بن عباد  القاسم إلسامعيل  أبو  اللغة،  املحيط يف 

)ت: 385هـ(، حتقيق: حممد حسن آل ياسي، القاهرة: عامل الكتب، ط1، 1424هـ- 1994م.

خمترص التبيني هلجاء التنزيل. أليب داود سليامن بن أيب القاسم نجاح )ت: 496هـ(، دراسة وحتقيق: - 61

1434هـ-  ط4،  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  النبوية:  املدينة  رششال،  أمحد  د. 

2013م.

دار - 62 الرياض:  الدورسي،  سعيد  بن  إبراهيم  أ.د.  القراءات،  مصطلحات  ملعجم  العبارات  خمترص 

احلضارة للنرش والتوزيع، ط1، 1429هـ- 2008م.

املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز. أليب القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل - 63

بن إبراهيم املقديس الدمشقي املعروف بأيب شامة )ت: 665هـ(، حتقيق: طيار آلتي قوالج، بريوت: 

دار صادر، 1395هـ - 1975م.



366

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت: - 64

241هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إرشاف: د. عبد اهلل بن عبد املحسن 

الرتكي، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ - 2001م.

مسند البزار )البحر الزخار(، أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي - 65

املعروف بالبزار )ت: 292هـ(، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، عادل بن سعد، صربي عبد اخلالق 

الشافعي، املدينة النبوية: مكتبة العلوم واحلكم، ط1، بدأت 1988م، وانتهت 2009م.

)ت: - 66 الطرباين  الشامي  اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  القاسم  أليب  الشاميني،  مسند 

1405هـ-  ط1،  الرسالة،  مؤسسة  بريوت:  السلفي.  املجيد  عبد  بن  محدي  حتقيق:  360هـ(، 

1984م.

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول الل ، أليب احلسن مسلم بن - 67

احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري )ت: 261هـ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار 

إحياء الرتاث العريب.

املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر، للمبارك بن احلسن بن أمحد الشهرزوري )ت: 550هـ(، - 68

حتقيق: عثامن غزال، القاهرة: دار احلديث، 1428هـ- 2007م.

مصطلح احلديث ملحمد بن صالح بن حممد العثيمي )ت: 1421هـ(. القاهرة: مكتبة العلم. ط1، - 69

1415هـ - 1994م.

الرمحن - 70 عبد  بن  عثامن  الدين  تقي  عمرو  أليب  الصالح(،  ابن  )مقدمة  احلديث  علوم  أنواع  معرفة 

املعروف بابن الصالح )ت: 643هـ(، حتقيق: نور الدين عرت، دمشق: دار الفكر، بريوت: دار الفكر 

املعارص، 1406هـ - 1986م.

مقاييس اللغة، أليب احلسي أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت: 395هـ(، حتقيق: عبد - 71

السالم حممد هارون، دار الفكر، 1399هـ- 1979م.
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املقنع يف علوم احلديث، أليب حفص رساج الدين عمر بن عيل بن أمحد ابن امللقن الشافعي املرصي - 72

)ت: 804هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن يوسف اجلديع، السعودية: دار فواز للنرش، ط1، 1413هـ.

ْرقاين )ت: 1367هـ(، القاهرة: مطبعة عيسى - 73 مناهل العرفان يف علوم القرآن، ملحمد عبد العظيم الزُّ

البايب احللبي ورشكاه، ط3.

املنتهى، أليب الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي )ت: 408هـ(، حتقيق: حممد شفاعت رباين، املدينة - 74

النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 1434هـ.

منجد املقرئني ومرشد الطالبني، أليب اخلري شمس الدين حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري )ت: - 75

833هـ(، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1420هـ -1999م.

منهج النقد يف علوم احلديث، لنور الدين حممد عرت احللبي، دمشق: دار الفكر، ط3، 1418هـ - - 76

1997م.

املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبوي، أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل - 77

رمضان،  الرمحن  عبد  الدين  حميي  د.  حتقيق:  733هـ(،  )ت:  الشافعي  احلموي  الكناين  مجاعة  بن 

دمشق: دار الفكر. ط2، 1406هـ.

النرش يف القراءات العرش، أليب اخلري شمس الدين حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري )ت: 833هـ(، - 78

دراسة وحتقيق: أ.د. السامل حممد حممود اجلكني، املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

الرشيف، ط1، 1435هـ.

اهلادي يف القراءات السبع، أليب عبد اهلل حممد بن سفيان القريواين )ت: 415هـ(. طنطا: دار الصحابة - 79

للرتاث، ط1، 1432هـ- 2011م.

هدية العارفني أسمء املؤلفني وآثار املصنفني، إلسامعيل بن حممد أمي بن مري سليم الباباين البغدادي - 80

طبعه  أعادت  1951هـ،  البهية،  مطبعتها  يف  اجلليلة  املعارف  وكالة  إستانبول:  1399هـ(.  )ت: 

باألوفست: دار إحياء الرتاث العريب- بريوت.
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الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث، ملحمد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة )ت: 1403هـ(، القاهرة: - 81

دار الفكر العريب.
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No. (1)

The Foundations of Quranic Methodology in 
Elucidating Quranic Verses Pertaining to Legal 

Injunctions.
Dr. Adel Rashad Ghoneim

Research theme: 
The paper highlights the principles of the Quran’s methodology in 
elucidating verses pertaining to legal injunctions.   

Research aims: 
The paper expounds the principles of the Quran’s methodology in 
explaining verses related to legal injunctions. It is tailored to make 
those verses present in the minds of the propagators of Islam, 
educators and pioneering intellectuals who attempt to apply insights 
derived from those verses to people’s lives for purifying their moral 
behavior. 

Research problem: 
What are the principles the Quran adopted in expounding verses 
related to legal injunctions?

Research results: 
The Quran adopted creedal, intellectual, emotional and behavioral 
bases in expounding legal injunctions included in its verses. 

Keywords: 
Principle – methodology – legal injunctions – the Glorious Quran. 
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No. (2)

Rainwater: Its Significance and Use in Pursuit of 
Quranic Instructions. 

Dr. Abdul-Hay bin Dakheel Allah Al-Mohammadi

Research theme: 
Rainwater as highlighted in certain verses of the Glorious Quran.   

Research aims: 
To prove the sufficiency of rainwater for fulfilling people’s needs 
when they behave well in using water and stop wasting it.
To highlight the significance of taking legal and material means to 
maximize benefit from rainwater. 

To highlight the concern of the Quran about water in general and 
rainwater specially.  

Research problem: 
What are the Quranic verses, which refer to utilizing rainwater for 
fulfilling the needs of people? 
What is the validity of the view that the stop of rain is irrelevant 
to committing sins?

Research results: 
The research paper concluded that Allah has created underground 
cavities to keep water and help reserve rains. Water springs are 
some of its signs, which are mentioned in the Quran. Man can take 
water from those springs either naturally or artificially.

Keywords: 
Water – rain – the Glorious Quran – saving water – extravagance 
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No. (3)

Dictionary of Reported Quotations in the Quran. 
Dr. Yahya Mohammad Amer Rashid

Research theme: 
The paper highlights statements quoted in the Quran through 
some of Allah’s creatures such as humans, jinn, angles, inanimate 
objects and animals. 

Research aims: 
To highlight writing on quotations reported in the Quran. 
To prove that reported quotations in the Quran are a part of the 
speech of Allah. 
To confirm that the method of using quotations has a role in the 
process of cognitive recognition. It also aims at providing Islamic 
bases of this topic.  

Research problem: 
What is a reported quotation of the Quran and who/which is 
usually quoted in the Quran? 

Research results: 
The Quran reports quotations according to its own inimitable style, 
not according to the original phrasing of those quotations.

There are different forms of reporting a quotation in the Quran. 
Most frequently, the Quran provides the exact phrase. Sometimes 
it provides a quotation in the form of a reported speech. In other 
occasions, it provides the meaning of a quotation in the form of an 
appeal, invocation, inspiration, an oath or a question.  

Keywords: 
Reporting a quotation – quotation – those who are quoted 
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No. (4)

The Sunnah’s Consideration of Persons with Special 
Needs.

Dr. Mohammad Sayyid Ahmad Shihatah. 

Research theme: 
The Sunnah’s consideration of those with special needs. 

Research aims: 
To provide legal proofs on the welfare Islam offers for persons 
with special needs and to maintain recommendations and practical 
proposals related to the topic. 

To endorse the significance of applying the methodology of the 
Sunnah in providing welfare for persons with special needs and to 
expound their status in Islam.

 Research problem: 
How did the Prophetic Sunnah consider people in general and the 
weak among those of special needs?

Research results: 
The Sunnah of the Prophet set up rules for safety and security. The 
Islamic Sharia commanded seeking medical treatment to decrease 
disability. Moreover, Sharia prohibited spread of mischief in earth. 
It further commanded to maintain clean environment in order to 
safeguard people against diseases. One of the aspects of showing 
interest about disabled people is to help them do their business and 
fulfill their needs. 

Keywords: 
Prophetic Sunnah – welfare – special needs – those who are 
differently abled
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No. (5)

Prophetic Tradition on the People of the Highly 
Elevated Grades of Paradise: Study of Transmission 

and Meaning.
Dr. Sulayman bin Saleh Althinyan. 

Research theme: 
The paper presents a study of the Prophetic tradition on the people 
of highly elevated grades in heavens by examining its paths of 
transmission, its further supporting versions, explaining its meaning 
and implications. It is a study of transmission and meaning of the 
hadith.   

Research aims: 
To highlight authentic and unauthentic versions of the report under 
discussion.
To study variant texts of the hadith, their meanings, implications 
and lessons derived from them. 
To endorse a method of writing employed by the scholars of Hadith; 
i.e.  intensively studying one single hadith of the Prophet by 
examining its transmission and meaning.   

Research problem: 
There is no previous study, which focused on the report of the people 
of highly elevated grades in paradise by studying its transmission 
and meaning. This paper attempts to collect and analyze all variant 
versions of the report.  

Research results: 
The number of versions examined in this paper is six; three of them 
are proved to be authentic, the fourth is munkar (a report transmitted 
by unreliable transmitters when compared to the version of other 
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reliable reporters), the fifth is very weak, while the sixth is mursal 
(report where the name of the Companion who received it from the 
Prophet is missing).
The report which proves that Abū Bakr and ʿUmar (may Allah be 
pleased with them) are destined for the highest elevated grades of 
paradise is authentic. 
It is verified that the number of grades of paradise is not restricted 
to be 100. 
The distance between each grade in paradise is like the distance 
between the sky and the earth. 

Keywords: 
People – grades – highly elevated
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(No. 6)

Methods of Reception and Delivery of Quran 
according to Quran Reciters: An Empirical Analytical 

Study.
Maryam bint Hamdi bin Mohammad Nawfal. 

Research theme: 
The paper provides an empirical analytical study of the methods of 
reception and delivery of Quran, which were adopted by Quran reciters. 
It elaborated their definitions, types, words and phrases used to express 
each method and a description of each type.  

Research aims: 
To highlight Muslim scholars’ consideration of transmission paths of 
Quran reciters and their exactitude in accurately receiving and delivering 
the Quran.

To provide the concept of each method of reception and delivery. 

To provide the origin and provenance of each method of reception and 
delivery and its use by Quran reciters.      

To clarify accredited and unaccredited methods of receiving and delivering 
the Quran.   

Research problem: 
What are the methods of reception and delivery? What are the ramifications 
of each method? Have they been used by Quran reciters in the same way 
as being used by the scholars of Hadith?  Are all those methods reliably 
accredited as methods of receiving and delivering the recitation of the 
Quran?

Research results: 
Methods of receiving and delivering the Quran vary according to their 
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use by Quran reciters. Some of them are rarely used by them such as 
murāsalah (correspondence) and wijādah (finding a Quran manuscript 
and transmitting it via its reciter). Some of them are used on a limited 
scale such as munāwalah (to handle the reported part of the Quran to 
a student to transmit it on the authority of the teacher). Some of those 
methods are used frequently such as direct hearing and teaching from a 
Quran teacher. The standard method, which is commonly used by Quran 
reciters, is reciting to a teacher while he is listening to the student. 

Scholars of Quran recitations differentiate between transmission of a 
Quran mode of recitation through a well-known chain of narrators and 
properly articulating the text of the Quran. The former may be acquired 
through any of the methods of reception while the latter is only conducted 
through the method of direct reading by a student to his teacher. 

Keywords: 
Methods – reception – articulating the text of the Quran – Quran reciters.
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