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 المقدمة : 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو والتابعين ليم 
 بإحسان الى يوم الدين. 

تتجمى اىمية موضوع البحث في تميز المعجزة عن الكرامة وابطال دعاوى المدعين وابطال 
طالما جاء بيا االنبياء حججيم الواىية ومعرفة الشروط وضوابط المعجزة الحقيقية التي ال 

 دون غيرىم من مدعي النبوة وابطال شبياتيم.

جمال كبير اذ فيو ربط في معجزات االنبياء وباالخص  النو فيو موضوعملوسبب اختياري 
نبينا محمد )ص(  وكذلك بيان عظمة اهلل تبارك وتعالى وقدرتو واثبات قضية ان في خمقو 

 ان اكون ضمن الباحثين في ذلك المجال. ببتفأحن حتى يتبين الحكمة االليية ؤو لش

من ضمن المشاكل التي واجيتيا في اعداد بحثي عدم التميز حتى عمى مستوى باحثون 
ذلك االمر فعانيت صعوبة في التميز في ىذا االمر وكثرة المصادر التي كانت واكادميون 

 السمم.وانا في اول كبحر متالطم االمواج ال اعرف بدايتيا ونيايتيا 

 :وجاءت خطة البحث عمى النحو االتي 
 واصطالحا لغة المعجزة تعريف:   التمييد
 واسبابيا شروطيا المعجزة:  االول المبحث
 : المعجزة شروط:  االول المطمب
 المعجزة أسباب:  الثاني المطمب
 فييا العمماء واقوال المائدة سورة نزول:  الثاني المبحث
 المائدة سورة نزول:  األول المطمب
 المائدة سورة في العمماء اقوال:  الثاني المطمب
 الخاتمة 
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  التمهيد 
 واصطالحا المعجزة لغةتعريف 

 تعريف المعجزة لغة 
 . َعجَزت المرأة تعِجز ُعُجوًزا :كبرت وأسنت يقال:

 . وعجَز عن الشيء َعْجَزا وَعَجَزانا :َضعف ولم يقدر عميو
 وأعَجز فالن :سبق فمم يدرك
 . وَأعجزه فالن .صيره عاجزا

 . والَعُجز :مؤخر الشيء ،ُيذكر ويؤنث
وأصل الَعجز التأخر عن الشيء ،وحصولو عند عجز األمر ،أي مؤخره .أي مؤخره ،وىو 
 . ضد القدره ،والعجوز سميت بذلك لعجزىا ،أي :ضعفيا وعدم قدرتيا في كثير من األمور

والجيم والزاي تدل عمى أصمين ،أحدىما الضعف وذكر ابن فارس في مقاييسو أن العين 
 ٔ. ،واآلخر مؤخر الشيء

 . وأمر معجز ومعجزة : أي يعجز البشر أن يأتوا بمثمو
نما ىي لممبالغة  . والتاء في معجزة ليست لمتأنيث ،وا 

 
 تعريف المعجزة اصطالحا

النبوة تصديقا أمر خارق لمعادة يظيره اهلل عمى يد مدعى   :تعرف المعجزة اصطالًحا بأنيا
 .مع عدم المعارضة يمقرونة بالتحد  دعواه يلو ف

الخارقة ، البد أن تكون: خارقة لمعادة أي  -لك تعرف المعجزة وتتميز عن غيرىا من األمور
حياء الموتى،  خارقة لمقوانين الكونية المعتادة، والنواميس الكونية الثابتة كعدم إحراق النار، وا 

 .ٕوقمب العصا حية تسعى

                                                             
1

 411ْـ،ص1311-1311اتٍ يُظٕس اإلفشٚمٙ : نغاٌ انعشب، تٕالق  
2

 .111ْـ،ص1412اتٍ فاسط:  يعجى يماٚٛظ انهغح، انماْشج، يكرثح انخاَجٙ،  
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 : المعجزة شروطها واسبابها ولالمبحث ال 
 : شروط المعجزةالمطلب الول : 

 ومن خالل التعريف السابق لممعجزة نستطيع أن نتممس شروطيا:
أن تكون من األمور الخارقة لمعادة: مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراىيم عميو الصالة  -أ

وقومو، وعدم سيالنو عمييم، ومثل القرآن والسالم وعدم إغراق الماء لموسى عميو السالم 
 .ٔالكريم

نجازه، قال تعالى:  -ب َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُرُساًل مِّن َقْبِمَك ِمْنُيم )أن يكون الخارق من صنع اهلل وا 
ِإالَّ ِبِإْذِن المَِّو مَّن َقَصْصَنا َعَمْيَك َوِمْنُيم مَّن لَّْم َنْقُصْص َعَمْيَك َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأْن َيْأِتيَ ِبآَيٍة 

 .ٕ(َفِإَذا َجاء َأْمُر المَِّو ُقِضَي ِباْلَحقِّ َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلُمْبِطُمونَ 
 سالمتيا من المعارضة. -ج
 أن تقع عمى مقتضى قول من يّدعييا. -د
 التحدي بيا. -ه
 أن يستشيد بيا مّدعي الرسالة عمى اهلل عز وجل. -و
 وى الرسالة.تأخر األمر المعجز عن دع -ز

 .ٖوقد توافرت ىذه الشروط في إعجاز القرآن الكريم
القرآن الكريم ىو المعجزة الكبرى: لما زعم المشركون أن محمدًا صمى اهلل عميو وسمم  -ٖ

َلُو َبل الَّ ُيْؤِمُنوَن * َفْمَيْأُتوا ِبَحِديثٍ مِّثْ )ىو الذي ألف القرآن، قال اهلل تعالى:  ِمِو َأْم َيُقوُلوَن َتَقوَّ
 . ٗ(ِإن َكاُنوا َصاِدِقيَن * َأْم ُخِمُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُىُم اْلَخاِلُقونَ 

                                                             
1

 .16سٔاِ انشٛخاٌ، انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص  
2

 11غافش، آٚح: عٕسج  
3

 .01سٔاِ انشٛخاٌ، انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص  
4

 35 -33انطٕس، آٚح: عٕسج  



4 
 

ْثِمِو ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوْا َمِن ) ثم تحداىم بعشر سور:  - َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ
َصاِدِقيَن * َفِإن َلْم َيْسَتِجيُبوْا َلُكْم َفاْعَمُموْا َأنََّما ُأنِزِل ِبِعْمِم الّمِو  اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن الّمِو ِإن ُكنُتمْ 

 .ٔ(َوَأن الَّ ِإَلـَو ِإالَّ ُىَو َفَيْل َأنُتم مُّْسِمُمونَ 
ْلَنا َعَمى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبسُ )  ثم تحداىم بسورة واحدة:  - ن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مِّمَّا َنزَّ ْثِمِو َواِ  وَرٍة مِّن مِّ

اَر الَِّتي َواْدُعوْا ُشَيَداءُكم مِّن ُدوِن الّمِو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن * َفِإن لَّْم َتْفَعُموْا َوَلن َتْفَعُمواْ َفاتَُّقواْ النَّ 
 .ٕ(َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِرينَ 

ْثِمِو َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن الّمِو ِإن َأْم َيُقوُلوَن افْ )وقال تعالى:  - َتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّ
  ٖ(ُكنُتْم َصاِدِقينَ 

فعجز جميع الخمق أن يعارضوا ما جاء بو، سجل عمى الخمق جميعًا العجز إلى يوم القيامة 
َمى َأن َيْأُتوْا ِبِمْثِل َىـَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ عَ )بقولو تعالى:

 .ٗ( َوَلْو َكاَن َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َظِييًرا
وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال النبي صمى اهلل عميو وسمم:" ما من األنبياء نبّي إال 

نما كان الذي أوتيتو وحيًا أوحاه اهلل إلّي،  أعطى من اآليات ما مثمو آمن عميو البشر، وا 
 .٘فأرجوا أن أكون أكثرىم تابعًا يوم القيامة

إن معجزات األنبيـاء تتماثل مـن حيث إنيـا حسية ومخصوصة بزمنيا، أو بمـن حضرىا، أو 
منقرضة بانقراض من شاىدىا، أما معجزة نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمم فيي القرآن 

الكريم الذي لم يعط أحد مثمو، وىو أفيدىا وأدوميا، الشتمالو عمى الدعوة والحجة، واستمرار 
بو وبالغتو ومعانيو وأخباره، وعجز الجن واإلنس عمى أن يأتوا بسورة مثمو تحديو في أسمو 

، مع اعتناء معارضيو بمعرضتو فمم ولم يقدروا، اإلعصارمجتمعين أو متفرقين في جميع 

                                                             
1

 14ــ  13ْٕد، آٚح:  
2

 24 - 23انثمشج، آٚح:  
3

 .31َٕٚظ، آٚح:  
4

 11إلعشاء، آٚح: ا 
5

 .03سٔاِ انشٛخاٌ، انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص  
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فعمَّ نفعو من حضر ومن غاب، ومن وجد ومن سيوجد إلى آحر الدىر، ولذلك فإن محمدًا 
 .ٔاتباعاً  صمى اهلل عميو وسمم أكثر األنبياء

ىذا شرح لمحديث عمى وجو االجمال، وأما أسباب اختصاص نبينا محمد صمى اهلل عميو 
وسمم عن سائر األنبياء بيذه المعجزة الظاىرة، فمثالثة أسباب صار بيا من أخص إعجازه، 

 وأظير آياتو:
إن معجزة كل رسول موافق لألغمب من أحوال عصره والشائع المنتشر من ناس دىره،  -ٔ

فمما بعث نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمم في عصر الفصاحة والبالغة خص بالقرآن في 
عجازه، بما عجز عنو الفصحاء، وأذعن لو البمغاء، وتبمد فيو الشعراء ليكون العجز  إيجازه وا 

ن اختمفت-عنو أقير، والتقصير فيو أظير، فصارت معجزاتو  متشاكمة المعاني، مختمفة  -وا 
 .ٕالعمل

المعجزة في كل يوم بحسب أفياميم وعمى قدر عقوليم وأذىانيم أفياميم، والعرب إن  -ٕ
أصح الناس أصح الناس فيامًا وأحدَّىم أذىانًا، فخصوا من معجزات القرآن بما تجول فيو 

 .ٖأفياميم، وتصل فيو أفياميم، وتصل إليو أذىانيم
من وجوه الداللة وبين  وىذه المعجزة جمعت بين الدليل لما فيو من اإلعجاز وغيره -ٖ

المدلول بما فيو من بيان اإليمان وأدلتو، وبيان األحكام الشرعية والقصص واألمثال، والوعد 
والوعيد وغير ذلك من عمومو التي ال تنحصر، ثم جعل مع حفظو وتالوتو من أفضل 
الدىور األعمال التي يتقرب بيا إلى اهلل تعالى.. وليذا توفرت الدواعي عمى حفظو عمى مر 

واألعاصر، ففي كل قرن ترى من حفظتو ما يفوق العد واالحصاء، ويستنفذ نجوم السماء 
 .ٗومثل ذلك لم يتفق لغيره من الكتب اإللييو المقدسة

                                                             
1

 151خاذى انُثٍٛٛ د. ثايش تٍ َاطش صسعانح  
2

 113، ص 3، ج طذٛخ انثخاس٘ 
3

 153انُثٍٛٛ يذًذ د. ثايش تٍ َاطش ص سعانح خاذى 
4

 155صانًظذس َفغّ ،  
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وفي قولو صمى اهلل عميو وسمم: "فأرجو أن أكون أكثرىم تابعًا" آية من آيات نبوتو، كما قال 
بيذا في زمن قمة من المسممين، ثم من اهلل تعالى  النووي: فإنو أخبر صمى اهلل عميو وسمم

تسع اإلسالم في المسممين إلى  فتح عمى المسممين البالد، وبارك فييم، حتى انتيى األمر، وا 
 .ٔىذه الغاية المعروفة، وهلل الحمد عمى ىذه النعمة وسائر نعمو التي ال تحصى

 توضيح ىذا اإلعجاز:
 وسمم:بيان حال محمد صمى اهلل عميو  -

 إن وضعو صمى اهلل عميو وسمم من الناحية العممية معروف عند المشركين، فيو:
 بشر مثميم، وليس من جنس آخر. -أ

 أمي، ال يقرأ وال يكتب. -ب
تجاوز األربعين، ولم يكن معروفًا قبل ذلك بالخطابة، مجالو بعيد عن الكممة، وىو  -جـ

 مى إنشائو لقصيدة أو حتى خطبة نثرية.التجارة، ولم يحفظ عنو قبل البعثة أثر يدل ع
انو صمى اهلل عميو وسمم أتى بكتاب نسبو إلى اهلل، أجمع العرب عمى فصاحتو وبالغتو  -د

 .ٕىبوحسن نظمو، واشتمالو عمى عموم شتى، وآداب تتر 
 وقوع التحدي بيذا الكتاب:

 إن ىذا التحدي قائم في وجو كل معارض لمرسول صمى اهلل عميو وسمم. -أ
 .ٖالتحدي بأن يأتوا بسورة من مثمو -ب
ولممعارض أن يستعين بمن شاء من أعوان وشيداء ولممعارض أن يستعين بمن شاء  -جـ

 من أعوان وشيداء سواء كانوا من الجن، أو من اإلنس، أو من الجن واإلنس مجتمعين معًا.
 وجود دواعي التحدي:

 العرب أىل فصاحة وبالغة وبيان. -أ

                                                             
1

 (.111/  2ششح يغهى، نهُٕٔ٘ ) 
2

 .00سٔاِ انشٛخاٌ، انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص  
3

 (.101/  2ششح يغهى، نهُٕٔ٘ ) 



7 
 

 الرسول صمى اهلل عميو وسمم أىل عداوة عظيمة لو.إن معارضي  -ب
 وىم حريصون عمى أشد الحرص عمى إبطال دعوتو بأي وسيمة، ومن أي طريق. -جـ

نتيجة التحدي صدق نبوة محمد صمى اهلل عميو وسمم، ألنيم عجزوا غاية العجز عن اإلتيان 
لم يقدروا، إذ كالم الفقير بسورة من مثمو، ولو كان عندىم أدنى تأىل وتمكن لفعموا، ولكنيم 

الناقص الجاىل، ال يكون أبدًا مثل كالم الذي لو الكمال المطمق، والغنى المطمق والقدرة 
المطمقة، والعمم المطمق، فكما أن ذاتو وأسمائو وصفاتو وأفعالو، فبالضرورة ليس لكالمو 

مو، وغاب فؤاده، وىذا مثيل وال شبيو، وال يشتبو كالمو بكالم المخموقين إال عمى من اختل عق
برىان ساطع ودليل قاطع عمى صحة ما جاء بو صمى اهلل عميو وسمم، ويبقى عمى من 

 :ٔعجز عن ىذا التحدي قرار أن ال مفر من اتخاذ أحدىما
إما أن يؤمن بأن محمدًا صمى اهلل عميو وسمم رسول من اهلل، وأن القرآن حق كالم اهلل،  -

 لفطرة السميمة، طريق الناجين في الدنيا واآلخرة.وىذا ىو مقتضى العقل، وسبيل ا
ما أن يعاند، وىو يعمم من نفسو أن القرآن حق، وىذا سبيل الجاحدين ومقتضي الجيل  - وا 

والعناد، وأصحاب النفوس المريضة، والقموب السقيمة، وطريق الخاسرين في الدنيا واآلخرة. 
ن القرآن بيذه االستشارة لمعقول واأللباب وقد كان ىذا التحدي سببًا في إسالم الكثيرين، أل

والقموب يدعو لمتفكر في القرآن بشكل أكبر، ويجعل اإلنسان الشاك يتدبر أكثر وأكثر، حتى 
 .ٕيصل إلى النياية المحمودة إذا كان ممن يبحث عن الحق متجردًا من اليوى
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 .113سٔاِ انشٛخاٌ، انهؤنؤ ٔانًشجاٌ ص  
2

 .151سعانح خاذى انُثٍٛٛ يذًذ طـ 



8 
 

 المطلب الثاني : أسباب المعجزة
 ل بد للنبي من إقامة المعجز :

تكميف عامة البشر واجب عمى اهلل سبحانو ، وىذا الحكم قطعي قد ثبت بالبراىين الصحيحة 
، واالدلة العقمية الواضحة ، فإنيم محتاجون إلى التكميف في طريق تكامميم ، وحصوليم 

 عمى السعادة الكبرى ، والتجارة الرابحة .
و بحاجتيم إلى التكميف ، وىذا فإذا لم يكمفيم اهلل سبحانو ، فإما أن يكون ذلك لعدم عمم

ما الن اهلل أراد حجبيم عن الوصول إلى كماالتيم ، وىذا  جيل يتنزه عنو الحق تعالى ، وا 
ما النو أراد تكميفيم فمم يمكنو ذلك ،وىو عجز يمتنع  بخل يستحيل عمى الجواد المطمق ، وا 

ذن فال بد من تكميف البشر ، ومن الضروري أ ن التكميف يحتاج عمى القادر المطمق ، وا 
إلى مبمغ من نوع البشر يوقفيم عمى خفي التكميف وجميو : " لييمك من ىمك عن بينة 

 . ٔويحيى من حي عن بينة
ومن الضروري أيضا أن السفارة االليية من المناصب العظيمة التى يكثر ليا المدعون ، 

لكاذب ، ويختمط ويرغب في الحصول عمييا الراغبون ، ونتيجو ىذا أن يشتبو الصادق با
 المضل باليادي . 

ذن فال بد لمدعي السفارة أن يقيم شاىدا واصحا يدل عمى صدقو في الدعوى ، وأمانتو   وا 
في التبميغ ، وال يكون ىذا الشاىد من االفعال العادية التي يمكن غيره أن يأتي بنظيرىا ، 

 . ٕفينحصر الطريق بما يخرق النواميس الطبيعية
نما يكون االع جاز دليال عمى صدق المدعي ، الن المعجز فيو خرق لمنواميس الطبيعية ، وا 

قدار منو ، فمو كان مدعي النبوة  فال يمكن أن يقع من أحد إال بعناية من اهلل تعالى ، وا 
شادة بالباطل ،  كاذبا في دعواه ، كان إقداره عمى المعجز من قبل اهلل تعالى إغراء بالجيل وا 

 تعالى . وذلك محال عمى الحكيم
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فإذا ظيرت المعجزة عمى يده كانت دالة عمى صدقو ، وكاشفة عن رضا الحق سبحانو 
بنبوتو . وما ذكرناه قاعدة مطردة يجري عمييا العقالء من الناس فيما بشبو ىذه االمور ، وال 
يشكون فييا أبدا ، فإذا ادعى أحد من الناس سفارة عن ممك  من المموك في امور تختص 

كان من الواجب عميو أوال أن يقيم عمى دعواه دليال يعضدىا ، حين تشك الرعية برعيتو ، 
في صدقو ، وال بد من أن يكون ذلك الدليل في غاية الوضوح ، فإذا قال ليم ذلك السفير : 
 الشاىد عمى صدقي أن الممك غدا سيحييني بتحيتو الخاصة التي يحيي بيا سفراءه االخرين.

بين السفير وبين الرعية ، ثم حياه في الوقت المعين بتمك التحية ،  فإذا عمم الممك ما جرى
كان فعل الممك ىذا تصديقا لممدعي في السفارة وال يرتاب العقالء في ذلك الن الممك القادر 

المحافظ عمى مصالح رعيتو يقبح عميو أن يصدق ىذا المدعي إذا كان كاذبا ، النو يريد 
 . ٔإفساد الرعية
ذا كان ىذا الفعل قبيحا من سائر العقالء كان محال عمى الحكيم المطمق ، وقد أشار  وا 

ولو تقول عمينا بعض االقاويل الخذنا  )سبحانو إلى ىذا المعنى بقولو في كتابو الكريم : 
 . ٕ(منو باليمين ثم لقطعنا منو الوتين

لتصديقو ، ال يمكن  والمراد من االية الكريمة أن محمدا الذي أثبتنا نبوتو ، وأظيرنا المعجزة
أن يتقول عمينا بعض االقاويل ، ولو صنع ذلك الخذنا منو باليمين ، ولقطعنا منو الوتين ، 
دخال لمباطل في شريعة اليدى ، فيجب  فإن سكوتنا عن ىذه االقاويل إمضاء منا ليا ، وا 

اللة عمينا حفظ الشريعة في مرحمة البقاء ، كما وجب عمينا في مرحمة الحدوث . ولكن د
 المعجز عمى صدق مدعي النبوة متوقفة عمى القول بأن العقل يحكم بالحسن والقبح .

أما االشاعرة الذين ينكرون ىذا القول ، ويمنعون حكم العقل بذلك فال بد ليم من سد باب 
نما لزم من قوليم ىذا سد باب التصديق  التصديق بالنبوة . وىذا أحد مفاسد ىذا القول ، وا 
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ن المعجز إنما يكون دليال عمى صدق النبوة إذا قبح في العقل أن يظير المعجز بالنبوة ، ال
ذا لم يحكم العقل بذلك لم يستطع أحد أن يميز بين الصادق والكاذب  . ٔعمى يد الكاذب وا 

بااليات المقترحة في ىذه االمة ، الن تكذيب االيات المقترحة يوجب نزول العذاب عمى 
تعالى رفع العذاب الدنيوي عن ىذه االمة إكراما لنبيو صمى اهلل  المكذبين . وقد ضمن اهلل

 .ٕ(وما كان اهلل ليعذبيم وأنت فييم  )عميو وسمم وتعظيما لشأنو . فقد قال اهلل تعالى : 
 ألثباتان أسباب المعجزة والحاجة الييا كثيرة يحتاج الييا النبي )ص( وحتى الولي الصالح و 

امر معين ويحتاجيا الى قومو عندما يقول ليم موقف ضعف في اثبات قضية من اجل 
يجب ان تكون المعجزة من جنس ما اشتير بيم القوم فاذا كان القوم الدين وليذا ولتمك 

مشيورين بامر معين البد ان تكون المعجزة من جنس ما اشتيروا بو حتى يتحقق االثبات 
موسى )عميو السالم( كان قومو مشيورين بالسحر وكانوا عمى فاذا جئنا الى معجزة النبي 

مستوى عالي في ىذا المجال فتحداىم النبي موسى )عميو السالم( باختصاصو ولم يأتييم 
وتحداىم ان يأتوا بمثمو عندما بسحر وانما بمعجزة تقارب ىذا الشيء فاتاىم بمعجزة العصا 

والت االحداث حتى حصل الثبات بانو حتى تجمعوا في يوم الزينة في القصة المشيورة وت
مما حذى السحرة امنت بموسى عميو السالم مع االختالف وعدم التطرق الى عدم االيمان 

وكذلك النبي عيسى )عميو السالم( كان قومو معروفين في بفرعون ان يطرد موسى ويالحقو 
مما يقتضي ان مجال الطب ولحد االن ىناك أطباء من النصارى افضل الناس بالطبابة 

يأتي معجزة من جنس الطب؟ فاتى اهلل تبارك وتعالى بمعجزة احياء الموتى وتحداىم ان 
يقوموا بإخراج ميت من قبره وكذلك باحياء ميت مات ولم يدفن عمى كافة أىبة عقوليم 

 :فمن ىذه المعجزات. ٖالطبية واستعدادىم في مجال التخصص ، ولم يستطيعوا في كل ذلك
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 وح في الطير فينفخ فيو فيكون طيرًا بإذن اهلل، ىذه معجزة فوق طاقة البشر.نفخ الر  -ٔ
أنو يمسح األكمو، واألكمو ىو الذي ُولد أعمى، ما رأى النور في حياتو، فيبرئو بإذن  -ٕ

 اهلل.
أنو يمسح عمى األبرص فيشفيو بإذن اهلل، والبرص من أعقد األمراض التي تستعصي  -ٖ

 عمى الطب.
  الموتى بإذن اهلل، بعضيم قال: بالنداء، وبعضيم قال: بالنفث. أنو يحيي -ٗ
أنو ُينبئ الناس بما يأكمون وما يدخرون في بيوتيم، وىذا نوع من االّطالع عمى األشياء  -٘

  المحجوبة والبعيدة، ونفوذ العمم بيا إلى ما وراء الحجب مستحيل.
، وألقى شبيو عمى من دّل عمى مكانو ثم أنو كّف اهلل بني إسرائيل عنو حينما أرادوا قتمو -ٙ

 ٕ، )َوَما َقَتُموُه َيِقينًا * َبْل َرَفَعُو المَُّو ِإَلْيِو( ٔ)َوَما َقَتُموُه َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو َلُيْم(رفعو إليو:
أن الحواريين طمبوا من سيدنا عيسى عميو السالم أن ُينزل اهلل عمييم مائدة من السماء  -ٚ

ليأكموا منيا، ولتطمئن قموبيم باإليمان فيثبتوا عميو، فدعا عيسى ربو فأنزل عمييم المائدة 
 .ٖالتي طمبوىا فكانت معجزة كبيرة لو

اما رسولنا محمد )ص( فكان قومو مشيورين بالفصاحة والبالغة ومعرفين في ذلك فاتى 
وىم اىل الفصاحة وا بالقران بمعجزة تالئم ىذا االمر وىو القران الكريم حيث تحداىم بان يأت

والبالغة ولكنيم لم يستطيعوا وتحداىم في المرحمة الثانية ان يأتوا بعشر سور ولم يستطيعوا 
وبالتالي تحداىم اخر المطاف ان يأتوا بسورة واحدة بكافة صنوف االنس وجموع الجن 

نُس  اْجَتَمَعتِ  لَِّئنِ  ُقلولكنيم لم يستطيعوا حيث قال تعالى ) َذا ِبِمْثلِ  َيْأُتوا َأن َعَمى   َواْلِجنُّ  اإْلِ  ىَ 
  .ٗ(َظِييًرا ِلَبْعضٍ  َبْعُضُيمْ  َكانَ  َوَلوْ  ِبِمْثِموِ  َيْأُتونَ  الَ  اْلُقْرآنِ 
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 : نزول سورة المائدة واقوال العلماء فيها الثانيالمبحث 
 المطلب األول : نزول سورة المائدة

قـال ابـن عبـاس، والضـحاك: ىـي مدنيـة، وقـال مقاتـل: ))نزلـت نيـارًا، وكميـا مدنيـة، وقـال 
ــْم ِديــَنُكْم...أبــو ســميمان الدمشــقي: فييــا مــن المكــي:  ــُت َلُك اآليــة، والصــحيح أن  اْلَيــْوَم َأْكَمْم

 .ٔنزلت بعرفة يوم عرفة؛ فميذا نسبت إلى مكة اْلَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكمْ ى:قولو تعال

روى الحــاكم فــي المســتدرك عــن جبيــر بـــن نفيــر قــال: ))حججــت فــدخمت عمــى عائشـــة، 
فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقمت: نعم، قالت: أما إنيا آخر سورة نزلت، فما وجدتم فييـا 

((، قـال الحـاكم: ))ىـذا حـديث صـحيح فاستحموه، وما وجدتم فييا مـن حـرام فحرمـوهمن حالل 
 .ٕعمى شرط الشيخين ولم يخرجاه(( ووافقو الذىبي

فيــو  مــا نــزل مــن القــرآن بعــد ىجــرة النبــي  قــال القرطبــي: وىــي مدنيــة بإجمــاع... وكــل
 .ٖمدني، سواء نزل بالمدينة أو في سفر من األسفار
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 المطلب الثاني : اقوال العلماء في سورة المائدة
ْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريِّيَن َأْن آِمُنوْا ِبي َوِبَرُسوِلي َقاُلَوْا آَمنَّا َواْشَيْد قال تعالى : ) ِبَأنََّنا َواِ 

 إلى آخر السورة.، ٔ(ُمْسِمُمونَ 
 فنقول مستعينين باهلل تبارك وتعالى:

ىذه اآليات تتكمم عن نبي اهلل عيسى بن مريم عميو الصالة والسالم، وقد جرت سنة اهلل 
تبارك وتعالى في خمقو أنو ما بعث رسوال إال وفي الغالب يؤيده بأنصار وأصحاب يعضدونو 

، كما  ٕ(ُىَو الَِّذَي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنينَ )نبينا صمى اهلل عميو وسمم  كما قال اهلل في حق
َوَكَذِلَك َجَعْمَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوِّا )يجعل فريقا آخر يقاوم ذلك النبي ويعاديو قال اهلل جل وعال :

 .ٖ(مَِّن اْلُمْجِرِميَن َوَكَفى ِبَربَِّك َىاِدًيا َوَنِصيًرا
في ىذه اآليات يخبر اهلل جل وعال أنو قذف وأليم في قموب الحواريين الذين ىم أنصار و 

عيسى ابن مريم قذف اهلل جل وعال في قموبيم محبة عيسى واإليمان باهلل جل وعال من قبل 
 . ٗونصرة ذلك النبي الكريم صموات اهلل عميو وعمى نبينا

ْذ َأْوَحْيُت )فقال اهلل جل وعال :   :  (ِإَلى اْلَحَواِريِّينَ َواِ 
و))أوحى(( في القرآن تأتي عمى ثالثة أضرب: تأتي بمعنى اإلرسال: وىو الذي يختص 

بالنبيين وكنا قد تكممنا عن ىذا سمفا وقسمناه إلى عدة أقسام فالوحي الذي يكون بو اإلنسان 
 . ٘نبيا ىذا يسمى إرسال
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نيا: يأتي بأن يكمم اهلل جل وعال العبد ويأتي عمى عدة ىيئات بيناىا في درس سابق قمنا م
من وراء حجاب أو يرسل جبرائيل بذاتو أو أن يكون شيئا يقذف في قمب ذلك النبي. وىذا 

 . ٔالنوع ىو الذي يميز بو النبيون عن غيرىم
وقال اهلل  (َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحلِ )والنوع الثاني: وحي بمعنى اإلليام قال اهلل جل وعال 

فوحي اهلل جل وعال إلى النحل ووحي اهلل  (َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيوِ )بارك وتعالى ت
تبارك وتعالى إلى أم موسى ال يجعل من النحل وال من أم موسى أنبياء ولكن المقصود 
اإلليام الذي وضعو اهلل جل وعال في النحل ووضعو اهلل جل وعال عند أم موسى. وىذا 

ْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريِّيَن َأْن آِمُنوْا ِبي َوِبَرُسوِلي)الثاني ىو الذي قصده اهلل بقولو  أي  (َواِ 
 أليمتيم اإليمان باهلل واإليمان برسولو صمى اهلل عميو وسمم.

ا * ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلَزاَليَ )النوع الثالث: الوحي بمعنى األمر قال اهلل جل وعال :  
نَساُن َما َلَيا * َيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَىا * ِبَأنَّ َربََّك َأوْ  َحى َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَيا* َوَقاَل اإْلِ

أي بأن اهلل أمرىا فأصبح ينجمي عن ىذا أن الوحي في القرآن  (ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَيا)ىذه  (َلَيا
  .ٕعمى ثالثة أضرب

ْذ  )ووحي بمعنى األمر. وقول اهلل جل وعال  معنى اإلرسال. ووحي بمعنى اإلليام.وحي ب َواِ 
 ىو من النوع الثاني أي إذ أليمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبرسولي. (َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريِّينَ 
ْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريِّيَن َأْن آِمُنوْا ِبي )قال اهلل جل وعال :  أي الحواريون  (َوِبَرُسوِلي َقاُلَواْ َواِ 

 .(آَمنَّا َواْشَيْد ِبَأنََّنا ُمْسِمُمونَ )
اختمف في المخاطب بـ اشيد ىل ىو اهلل أو عيسى؟ وقواعد القرآن ال تنافي االثنين أي  

 . (َواْشَيْد ِبَأنََّنا ُمْسِمُمونَ )أشيدوا اهلل وأشيدوا عيسى عمى أنيم مسممون 

                                                             
1

عثذ انشدًٍ تٍ عهٙ تٍ انجٕص٘ : صاد انًغٛش فٙ عهى انرفغٛش ، انًكرة اإلعاليٙ ، تٛشٔخ ،  

 166،ص5، ج3ْـ ، ط1414
2

يذًذ تٍ عهٙ تٍ يذًذ انشٕكاَٙ : فرخ انمذٚش انجايع تٍٛ فُٙ انشٔاٚح ٔانذساٚح يٍ عهى انرفغٛش ، داس  

 216،ص5،ط1006انفكش ،تٛشٔخ ، 
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ال بعد أن ذكر أن الحواريين كانوا أنصارا لعيسى ابن مريم أي خمصاء ثم قال اهلل جل وع
ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َيا ِعيَسى )وأصحاب وأصفياء ويعضدونو ويؤمنون باهلل قال اهلل جل وعال: 
َل َعَمْيَنا َمآِئَدًة مَِّن السََّماء َقاَل   .ٔ(اتَُّقوْا الّمَو ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ اْبَن َمْرَيَم َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأن ُيَنزِّ
َل )ىذه اآلية فييا قراءتان: القراءة األولى المشيورة التي بين أيدينا  َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأن ُيَنزِّ

بالتاء بدال من الياء وبنصب رب بدال من رفعيا،  (ىل تستطيع ربَّك)والقراءة الثانية  (َعَمْيَنا
عمى أن يستطيع فعل ورب فاعل، والقراءة  (َىْل َيْسَتِطيُع َربُّكَ )نقرؤىا اليوم:  قمنا القراءة التي

سنبين األمرين نبدأ بالثانية ألنيا مبيمة: إذا قمنا بقراءة الكسائي  (َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك )الثانية 
يصبح معنى اآلية مع تقدير  (ىل تستطيع ربك)ومن وافقو من القراء عمى أن اآلية 

محذوف: ىل تستطيع خطاب لعيسى ىل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل عمينا مائدة من ال
السماء! وىذه القراءة قمنا قرأ بيا الكسائي وكانت أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنو 

أن تسأل ربك أن ينزل  -الخطاب لعيسى -. يصير يصبح معنى اآلية ىل تستطيع ٕتختارىا
عمينا مائدة من السماء. وعمى القراءة األولى وىي قراءتنا في المصحف الذي بين أيدينا 

االستطاعة المعروفة لكن بالطبع ليس المقصود  (ىل يستطيع ربك)يصبح معنى اآلية 
 .ٖإظيار عجز اهلل كما سيأتي

َل َعَمْيَنا َمآِئَدًة مَِّن السََّماء َقاَل اتَُّقوْا الّمَو ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ  َىلْ ) عندما  (َيْسَتِطيُع َربَُّك َأن ُيَنزِّ
يتكمم اإلنسان مفسر أو غيره عن أمر ال بد أن يستصحب واقع الحال ىؤالء الذين يتكممون 

أبدا أن الحواريين يشكون في قدرة ؟ ويسألون عيسى ىم أنصاره وحواريوه وأصفياؤه فال يعقل 
في قدرة اهلل، لو كانوا يشكون في قدرة اهلل لما أصبحوا أصال مؤمنين فضال عمى أن يكونوا 

. لكن المقصود أنيم أرادوا أمرا زيادة في اليقين كما قال إبراىيم ٗحواريين لعيسى ابن مريم
                                                             

1
 112عٕسج انًائذج : االٚح  
2

 210،ص3،ج1ْـ ،ط1411عٛذ لطة إتشاْٛى : فٙ ظالل انمشاٌ ، داس انششٔق ، انماْشج ،تٛشٔخ ،  
3

جالل انذٍٚ عثذ انشدًٍ تٍ اتٙ تكش انغٕٛطٙ ، انذس انًُثٕس ، داس انفكش ،تٛشٔخ ،  

 522،ص6و،ج1003
4

انًعاَٙ فٙ ذفغٛش انمشاٌ ٔانغثع انًثاَٙ ، داس ادٛاء انرشاز يذًٕد شكش٘ االنٕعٙ انثغذاد٘ : سٔح  

 414،ص 1005، 4، ط 11انعشتٙ ، تٛشٔخ ، ج
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ْذ َقالَ )عميو الصالة والسالم كما نص القرآن بذلك  ِإْبَراِىيُم َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى  َواِ 
. فالذي يظير خروجا من خالفات المفسرين أن ٔ(َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَمى َوَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ َقْمِبي

 .ٕسؤال الحواريين ىنا من نوع سؤال إبراىيم عميو الصالة والسالم
َل َعَمْيَنا َمآِئَدًة مَِّن السََّماءَىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأن ُينَ )  ما المائدة؟  (زِّ

 المائدة الطعام الموجود في مكانو المعد لألكل وىو ال يخمو من أن يكون عمى أحد حالين: 
إن كان عمى خوان، خوان الذي يسمى اليوم طاولة الطعام الذي لو قوائم ىذا في المغة 

خاء، ىذا ما يسمى في عصرنا بطاولة يسمى خوان بضم الخاء ويسمى خوان بكسر ال
الطعام إذا كان عميو طعام يسمى مائدة وال يسمى مائدة إن لم يكن عمييا طعام، تسمى 

 . ٖخوان
ن كان عمى ما يسمى اليوم السفرة وىي كممة فصحى إذا وضع عمى السفرة يسمى مائدة،  وا 

ن ما دام موجود طعام يسمى مائدة، فإن كانت السفرة خالية من الطع ام ال تسمى مائدة. وا 
 . ٗليس عمييا طعام ال تسمى مائدة -الذي لو قوائم الطاولة  -كان الخوان 

المقصود أن الحواريين طمبوا ماذا؟ طمبوا طعاما، طمبوا طعامًا إذا عرجنا الحديث النبي عميو 
 الصالة والسالم ثبت عنو كما عند البخاري من حديث أنس: ) لم يأكل عمى خوان قط ( أي
ما يسميو اليوم الناس طاولة طعام نقل أنس رضي اهلل عنو وىو خادم نبينا صمى اهلل عميو 
وسمم أن النبي عميو الصالة والسالم لم يأكل عمى خوان أي عمى ما يسمى طاولة طعام قط 
وال يعني ىذا التحريم قطعا ألن الفعل المجرد ال يدل عمى حكم ولكنو عميو الصالة والسالم 

عبدا ولم يكن نبيا ممكا وكان األكل عمى الخوان من دأب المموك، فكان عميو كان نبيا 
الصالة والسالم ال يأكل حتى يكون أقرب إلى العبودية ولذلك قيل لقتادة راوي الحديث، 

                                                             
1

 261عٕسج انثمشج : االٚح  
2

يذًذ تٍ جشٚش تٍ ٚضٚذ تٍ خانذ انطثش٘ : جايع انثٛاٌ عٍ ذأٔٚم أ٘ انمشاٌ )ذفغٛش انطثش٘( ، داس  
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3
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4
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الحديث رواه البخاري عن أنس لكن الذي روى الحديث عن أنس قتادة بن دعامة السدوسي 
قال: حدثني أنس أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ذكر  المشيور قتادة قيل لو وىو يحدث

الحديث فيو ثالثة أشياء الذي ييمنا منيا: )وما أكل عمى خوان قط(، فقيل لقتادة: عمى أي 
. والسفرة في السابق كان ليا معاليق فتجمع  (عمى السفرة )شيء كانوا يأكمون؟ قال : 

ن طعاميم كان غالبا ليس ما يحفظ بعضيا عمى بعض وتعمق فيوضع فييا الطعام أحيانا أل
نما غالب الطعام تمر أو شيء يحفظ فكان يوضع بعضو في السفرة  في الثالجات اليوم وا 

فتعمق فإذا وضعت بين أيدي الناس مدت فإذا مدت أسفرت عما فييا فمما كان الطعام يسفر 
مم. ىذا الطمب عما فيو سميت سفرة. وقيل إن السفرة اسم لمطعام لكن األول أقرب فيما نع

 . ٔالذي تقدم بو الحواريون إلى عيسى
كأنو عميو السالم استعظم الطمب  (اتَُّقوْا الّمَو ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ )قال ليم عيسى عميو السالم : 

 (َقاُلواْ )فمما استعظم الطمب أدلى الحواريون بحجتيم في بيان سبب أنيم طمبوا ىذه المائدة، 
َأن نَّْأُكَل ِمْنَيا َوَتْطَمِئنَّ ُقُموُبَنا َوَنْعَمَم َأن َقْد َصَدْقَتَنا َوَنُكوَن َعَمْيَيا ِمَن  ُنِريدُ )أي الحواريون 

، اآلن قبل أن نعرج عمى التعميالت التي ذكرىا ٕ، ذكروا كم تعميل؟ أربعة(الشَّاِىِدينَ 
عن الخطأ إال  الحواريون نقول : إن الحوار واألخذ والعطاء أمر محمود ال يوجد أحد منزه

األنبياء بما عصميم اهلل جل وعال بو، كون اإلنسان يناقش ويأخذ ويعطي ويقبل أن يعترض 
عميو ويعترض عمى غيره ويقدم أدلة ىذا أمر محمود فيذا نبي يطمب منو أنصاره مائدة يقول 

ُنِريُد َأن نَّْأُكَل ِمْنَيا َوَتْطَمِئنَّ )يردون عميو يخبرون السبب  (اتَُّقوْا الّمَو ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ ): 
إلى آخر اآلية، ففيو أخذ وعطاء ذلك الرجل المعصوم الذي يجمس عمى كرسي  (ُقُموُبَنا.. 

وينبغي أال يقول إال الحق ال يوجد ، ال يوجد وال تبحث عنو، فإن العصمة خصيا اهلل جل 
العمماء قال مالك رحمو اهلل : ما منا إال وعال بأنبيائو ورسمو وقمنا مرارا المشيور من أقوال 

وراد ومردود عميو  وقال الشافعي رحمو اهلل تعالى: ما أعمم أحدا حفظ السنة كميا ، وقال 

                                                             
1

 311، يظذس عثك ركش ،ص  عٛذ لطة إتشاْٛى 
2

 111اتٙ تكش تٍ فشج االَظاس٘ انمشطثٙ ،يظذس عثك ركشِ ،صيذًذ تٍ ادًذ تٍ  
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غيره أشكل من ىذا، فال يوجد أحد تحارب وتعادي وتوالي وتخاصم من أجمو، أن مجرد 
ينا صمى اهلل عميو وسمم، فالن قال ينبغي أن يكون حق ال، ال يوجد ىذا الرجل إال قول نب

أما غيره ميما بمغ يعرض قولو عمى الكتاب والسنة فيقبل ما ىو حق ويعتذر لو عما أخطى 
 .ٔفيو

 فواجب عند اختالف الفيم  ***   إحساننا الظن بأىل العمم
تعتذر لو لكن لست ممزما بقولو، والناس منذ أن كانوا يأخذون ويعطون ويقبمون، ومن داللة 

لعالم أنو يناقش ويأخذ ويعطي لكن الميم أن يكون المراد من المناقشة واألخذ عمو كعب ا
ظيار عمو الصوت ونبذ األقران والتعالي  والحوار والوصول إلى الحق ليس قضية المجادلة وا 

اَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِتْمَك الدَّاُر اآْلِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُموِّا ِفي اأْلَْرِض وَ )عمى الناس، 
 . .ٕ(ِلْمُمتَِّقينَ 

 ()َقاَل اتَُّقوْا الّمَو ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ 
ُنِريُد َأن نَّْأُكَل ِمْنَيا َوَتْطَمِئنَّ ُقُموُبَنا َوَنْعَمَم َأن َقْد َصَدْقَتَنا َوَنُكوَن َعَمْيَيا )أي الحواريون  (َقاُلواْ )

ما وىو األظير أنيا نأكل من (ِمَن الشَّاِىِدينَ  يا إما لحاجتيم من الفقر الذي كانوا عميو وا 
لكونيا منزلة من السماء بإذن من اهلل وفضل منو تكون مباركة طيبة فيحسن بال شك األكل 

 منيا .
 : (ُنِريُد َأن نَّْأُكَل ِمْنَيا َوَتْطَمِئنَّ ُقُموُبَنا)
إلى مرحمة تسمى عين اليقين . ألن اإلنسان إذا حدثو أحد  ينتقمون ينتقمون (َتْطَمِئنَّ ُقُموُبَنا)

من الصادقين بشيء فيذا يقين لكنو إذا رأى الشيء بعينو انتقل من اليقين إلى عين 
اليقين،ومن أظير األدلة موسى عميو السالم فإن اهلل جل وعال أخبر موسى أن قومو عبدوا 

ضبا ورجع واهلل تبارك وتعالى أخبر موسى العجل من بعده فمما أخبره اهلل جل وعال اشتاط غ

                                                             
1
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أن قومو اتخذوا العجل من بعده فمما رجع إلى قومو رآىم بعينو يعبدون العجل كان ىذا 
أعظم في عينو أوقع أثرا في نفسو ليس الخبر كالمعاينة فألقى األلواح، ألن الشيء الذي تراه 

 . ٔبعينك ميما بمغ ليس كما يقال لك
صموا إلى مرحمة عين اليقين في أنيم يروا المائدة تنزل فيكون إيمانيم نقول ىم أرادوا أن ي

 أرفع.
 وقد قال العمماء من الفوائد:  

أن اإلنسان يجدد إيمانو يبحث عن وسائل تزيد من إيمانو ما بين الفينة والفينة وما بين 
 .ٕالحين واآلخر

 أما ماذا يزيد إيمانو؟ فيذا باب واسع. 
نخبر من بعدنا أن  (َوَنُكوَن َعَمْيَيا ِمَن الشَّاِىِدينَ )والخطاب لعيسى  (َقْد َصَدْقَتَناَوَنْعَمَم َأن )

ىناك مائدة نزلت فيصبح في فوائد دنيوية وفوائد دينية، فوائد دينية أننا نخبر الناس ونشيد 
 عمى صدقك وفوائد دنيوية أننا نأكل ونطعم ونسد جوعنا.

عيسى اقتنع بقوليم قيل: جاء في بعض اآلثار أنو أمرىم أن  (اِىِدينَ َوَنُكوَن َعَمْيَيا ِمَن الشَّ )
 .ٖيصوموا ثالثين يوما فصاموا فدعا ربو

َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم المَُّيمَّ َربََّنا َأنِزْل َعَمْيَنا َمآِئَدًة مَِّن السََّماء َتُكوُن  )قال اهلل جل وعال بعدىا: 
ِلَنا  َوَّ   . ٗ(َوآِخِرَنا َوآَيًة مِّنَك َواْرُزْقَنا َوَأنَت َخْيُر الرَّاِزِقينَ َلَنا ِعيدًا ألِّ

نحويا أصميا يا اهلل، نحويا أصل ىذا النداء يا اهلل  (المَُّيمَّ )أي النبي  (َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ )
نما العرب تحذف أحيانا حرف النداء فمما حذفت حرف  (المَُّيمَّ )كممة  النداء أصميا يا اهلل وا 

أصل الميم : يا اهلل ثم حذفوا حرف النداء  –أعيد  -في يا اهلل عوضت بدال منو بالميم. 
الذي ىو الياء ثم أضافوا ميما بدال من الياء المحذوفة فأصبحت الميم، وال يقال )يا الميم( 

                                                             
1

 455،يظذس عثك ركشِ ،صانغًعاَٙيُظٕس تٍ عثذ انجثاس  
2

 612يذًذ تٍ عهٙ تٍ يذًذ انشٕكاَٙ ،يظذس عثك ركشِ ، ص 
3

 461،يظذس عثك ركشِ ،صيُظٕس تٍ عثذ انجثاس انغًعاَٙ 
4

 114عٕسج انًائذج : االٚح  



21 
 

و إال بالميم والياء، فال يجمع ما بين البدل والمبدل منو، ال يجمع ما بين البدل والمبدل من
 عند الضرورة الشعرية كما نقل سيبويو وغيره رحميم اهلل عن الراجز أنو قال:

 إني إذا ما خطب ألما * أقول يا الميم يا الميم
ىذا شاىد نحوي المقصود بو الجمع بين البدل والمبدل منو، لكن ال يقاس عميو لكن األصل 

 .ٔكما قمنا أن الياء حذفت وأبدلت عنيا الميم
وأصميا يا ربنا وحذف حرف النداء فأصبحت رب منادى  (َسى اْبُن َمْرَيَم المَُّيمَّ َربََّناَقاَل ِعي)

َربََّنا َأنِزْل َعَمْيَنا َمآِئَدًة مَِّن )وألنو مضاف نصب مباشرة فمذلك جاءت الفتحة عمى الباء. 
لذلك  اآلن الذي يدعو عيسى ثم نعت تمك المائدة ذكر بعض أوصافيا وتعميالت (السََّماء
ِلَنا َوآِخِرَنا َوآَيًة مِّنَك َواْرُزْقَنا َوَأنتَ )الطمب  َوَّ َخْيُر  َأنِزْل َعَمْيَنا َمآِئَدًة مَِّن السََّماء َتُكوُن َلَنا ِعيدًا ألِّ
 .(الرَّاِزِقينَ 

 ذكر عيسى عميو الصالة والسالم في دعائو لربو مصمحتين: 
 . (َتُكوُن َلَنا ِعيداً )و  (َخْيُر الرَّاِزِقينَ َواْرُزْقَنا َوَأنَت )المصمحة الدنيوية : 

أي عالمة وأمارة عمى أنك قبمت دعاءنا فيكون ذلك  (َوآَيًة مِّنكَ )المصمحة الدينية : أنو قال 
 .ٕسبب في أن يدخل الناس في الدين بعد ذلك أفواجا

ِلَنا َوآِخِرَناَقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم المَُّيمَّ َربََّنا َأنِزْل َعَمْيَنا ) َوَّ  .(َمآِئَدًة مَِّن السََّماء َتُكوُن َلَنا ِعيدًا ألِّ
العيد الشيء الذي يعود ويتكرر لكن ال ينبغي أن يكون ثمة عيد إال بإذن شرعي، أما أن 

يتخذ اإلنسان من أي مناسبة دينية أو غير دينية عيدا فيذا أمر إذا ربطيا بالدين ال يجوز 
من باب العادات ىذا باب واسع ال يحسن تفصيمو اآلن، لكن نقول  شرعا أما إذا جعميا

األشياء الشرعية ال تثبت إال بشيء شرعي فمثال : اهلل جل وعال عمى مر العصور يجعل 
من بعض عبادات أنبيائو ورسمو سننا يجتمع الناس عميو فمثال كمنا اآلن في الطواف 

لكن ىذا اإلحياء لم يكن من أنفسنا إنما  والسعي نمر عمى الصفا والمروة لنحيي سنة ىاجر
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كان بإذن من َمن؟ كان بإذن من اهلل عمى لسان رسولو صمى اهلل عميو وسمم نطوف بالبيت 
كما طاف بو إبراىيم عميو الصالة والسالم من قبل ونرمي الجمار كما رماىا إبراىيم من قبل 

نما شرعو اهلل تبارك وتعالى فنحيي ممة إبراىيم لكن ىذا أمر لم نجتيد بو نحن من أنفس نا وا 
َأْم َلُيْم ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُيم مَِّن )لنا والدين ال يكون باجتياد شخصي أبدا قال اهلل جل وعال 

 .ٔ (الدِّيِن َما َلْم َيْأَذن ِبِو المَّوُ 
ِلَنا َوآِخِرَنا َوآَيًة مِّنَك َواْرُزْقَنا َوَأنَت  ) َوَّ  .(َخْيُر الرَّاِزِقينَ َتُكوُن َلَنا ِعيدًا ألِّ

ُلَيا َعَمْيُكْم َفَمن َيْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم َفِإنِّي ُأَعذُِّبُو َعَذاًبا الَّ ُأَعذُِّبُو )قال اهلل بعدىا:  َقاَل الّمُو ِإنِّي ُمَنزِّ
 . ٕ(َأَحًدا مَِّن اْلَعاَلِمينَ 

 ؟أوالً : اختمف العمماء ىل أنزل اهلل جل وعال المائدة أو لم ينزليا
ُلَيا)اهلل جل وعال قال   وليس في القرآن أن اهلل أنزليا فجميور العمماء من  (ِإنِّي ُمَنزِّ

، وىو (إن ىذا وعد من اهلل لنبيو واهلل ال يخمف الميعاد  )المفسرين عمى أنيا ُأنزلت، وقالوا: 
 . ٖالذي نختاره

هلل عنو إلى أن اهلل ذىب مجاىد رحمو اهلل تعالى المفسر المعروف تمميذ ابن عباس رضي ا
 . ٗلم ينزليا ألنو مجرد مثل ضربو اهلل في كتابو، وىذا أبعد األقوال عن الصواب في ظننا

القول الثالث قالو الحسن البصري رحمو اهلل تعالى وتبعو عميو بعض المفسرين وىو: أن اهلل 
خافوا  (َعَذاًبا الَّ ُأَعذُِّبُو َأَحًدا مَِّن اْلَعاَلِمينَ َفَمن َيْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم َفِإنِّي ُأَعذُِّبُو )لما قال ليم 

وطمبوا اإلعفاء من نزوليا واستغفروا اهلل ولم تنزل المائدة. ىذا قول الحسن البصري رحمو 
اهلل . الذين قالوا بيذا الرأي من أدلتيم أن ىذه المائدة لم تذكر في اإلنجيل الذي بين أيدينا 

تيا إال من القرآن،من أدلة من قال أنيا لم تنزل أنيم قالوا إنيا غير والنصارى ال يعرفون قص
مذكورة في اإلنجيل الموجود وأن النصارى لم يفيموىا إال من المؤمنين . رد جميور العمماء 
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عمى ىذا القول بأن كونيا لم تذكر في اإلنجيل ىذا من الشيء الذي نسوه الذي قال اهلل جل 
فيذا من الشيء الذي أنساىم اهلل جل وعال إياه. الذي  (ّظًا مِّمَّا ُذكُِّروْا ِبوِ َفَنُسوْا حَ )وعال عنيم 

نختاره واهلل أعمم من ىذه األقوال أن اهلل جل وعال أنزليا وىو كما قمنا مذىب جماىير 
 .ٔالعمماء

ُلَيا َعَمْيُكْم َفَمن َيْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم َفِإنِّي أُ ) َعذُِّبُو َعَذاًبا الَّ ُأَعذُِّبُو َأَحًدا مَِّن َقاَل الّمُو ِإنِّي ُمَنزِّ
ىنا نتوقف، اآلية يا ُأخي إذا كان ظاىرة وأقيمت الحجة ينقطع العذر فإذا انقطع  (اْلَعاَلِمينَ 

ما كفر أو ينزل عذاب، وقف عند ىذه وارجع  العذر أصبح اهلل ال يقبل عنده إما إيمان وا 
جع لسيرة نبينا صمى اهلل عميو وسمم فييا أن النبي لمسيرة، دعك اآلن من كتب التفسير، ار 

عميو الصالة والسالم كما في مسند أحمد من طريقين بإسناد كالىما جيد فييا أن النبي 
 -الصفا الجبل المعروف  –صمى اهلل عميو وسمم طمبت منو قريش أن يجعل ليم الصفا 

لصفا ذىبا آمنا بك! فأراد طمبت منو قريش أن يجعل ليم الصفا ذىبا قالوا : إن جعمت ا
النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يدعو أن يجعل اهلل الصفا ذىبا حتى يؤمنوا فبعث اهلل إليو 
جبرائيل عميو السالم أو ممكا غيره أخبره أنو لو جعل اهلل الصفا ذىبا ولم يؤمنوا فإن اهلل 

يم ماذا؟ مؤمنين ألنيم سييمكيم عن بكرة أبييم، طبعا إذا ىمكوا عن بكرة أبييم لن يكون من
انتيوا لكن إذا بقوا ولم ييمكيم اهلل فيو أمل أنيم ىم يؤمنوا أو فيو أمل أن يأتي من ظيورىم 

من؟ من يؤمن، إما أنيم ىم يؤمنون كما حدث أو أن يأتي من ظيورىم مؤمنين فاختار 
يخرج اهلل  النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يبقوا عمى حاليم حتى يؤمن منيم من يؤمن أو أن

من ظيورىم من يؤمن باهلل ومن يعبد اهلل ال يشرك بو شيئا. ولذلك قال اهلل في سورة اإلسراء 
ُلوَن َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظمَ ) ُموْا ِبَيا َوَما َمَنَعَنا َأن نُّْرِسَل ِباآلَياِت ِإالَّ َأن َكذََّب ِبَيا اأَلوَّ

. واهلل إذا أراد أن يرحم أمة أمات نبييا قبل إىالكيا.  فيكون ٕ(َياِت ِإالَّ َتْخِويًفاَوَما ُنْرِسُل ِباآل
ذا أراد اهلل أن ييمك أمة أبقى نبييا حيا وأىمكيا ونبييا ينظر ليكون  النبي فرطا سابق ألمتو وا 
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م أقر لعينو وأىمك لمن عصاه كما ىو دأب اهلل في سنن األنبياء الذين قبمنا فقوم صالح قو 
َوَأنَجْيَنا )قال اهلل جل وعال عن صالح  ٔنوح قوم لوط كميم أىمكوا وأنبياءىم ينظرون إلييم

بعد أن أخبر أنو أىمك قومو وكذلك قال اهلل عن شعيب وكذلك  ٕ(الَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقونَ 
ِمنُكْم َفِإنِّي ُأَعذُِّبُو َعَذاًبا َفَمن َيْكُفْر َبْعُد )اهلل قال عن عاد وغيرىم من األمم وىذا أظنو ظاىر. 

 . (الَّ ُأَعذُِّبُو َأَحًدا مَِّن اْلَعاَلِمينَ 
 وقد قمنا في درس سابق أخذ بعض العمماء من ىذه اآلية أن أعظم الناس عذابًا ثالثة:

، والذين كفروا  ٖ(َأْدِخُموا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ )أتباع آل فرعون قال اهلل جل وعال : 
َفَمن َيْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم َفِإنِّي ُأَعذُِّبُو )بالمائدة بعد نزوليا من قوم عيسى قال اهلل جل وعال :

والثالث المنافقون الذين كانوا عمى عيد النبي صمى اهلل  (َعَذاًبا الَّ ُأَعذُِّبُو َأَحًدا مَِّن اْلَعاَلِمينَ 
، ويظير لي أن  ٗ(ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ )عميو وسمم قال اهلل جل وعال : 

 ىؤالء المنافقين ىم أشد خمق اهلل جل وعال عذابا. بيذا انتيت مسألة المائدة.
ْذ َقاَل الّمُو َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأنَت ُقمَت ِلمنَّاِس )ثم قال اهلل جل وعال بعدىا: اتَِّخُذوِني َوُأمَِّي َواِ 

ِإَلَيْيِن ِمن ُدوِن الّمِو َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلي ِبَحقٍّ ِإن ُكنُت ُقْمُتُو َفَقْد 
 خر السورة.إلى آ ٘(َعِمْمَتُو َتْعَمُم َما ِفي َنْفِسي َواَل َأْعَمُم َما ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأنَت َعالَُّم اْلُغُيوبِ 

ىذا الموقف موقف في اآلخرة أما موقف المائدة كان أين؟ كان في الدنيا، أما ىذا موقف في 
ن قال بعض العمماء أنو موقف دنيوي لكنو بعيد كونو جاء بصيغة الماضي ال ينفي  اآلخرة وا 

ْذ َقاَل الّمُو َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأنَت قُ )أنو سيكون يوم القيامة.  مَت ِلمنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمَِّي َواِ 
نحن نعمم أن اهلل يعمم أن عيسى ابن مريم لم يقل ىذا لمناس واهلل ما أراد  (ِإَلَيْيِن ِمن ُدوِن الّموِ 

نما أراد اهلل  تقريع النصارى وتوبيخيم في يوم العرض األكبر  بيذا السؤال توبيخ عيسى وا 
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لى عبادة أمو وقالوا باألقانيم  عمى ما اتيموا بو نبييم كذبا أنو دعاىم إلى عبادة نفسو وا 
الثالثة وزعموا أن المسيح ابن اهلل فأراد اهلل جل وعال أن يبطل كيدىم ويظير كذبيم عمى 
مأل من األشياد بنطق عيسى نفسو فيقول اهلل جل وعال يوم يحشر العباد، يوم الحشر يوم 

قولون جميعا: )إن اهلل غضب غضبا لم عظيم وقد مر بكم في حديث الشفاعة أن األنبياء ي
يغضب قمبو وال بعده مثمو( فيتدافعون الشفاعة أولو العزم من الرسل حتى تصل إلى نبينا 
صمى اهلل عميو وسمم فالموقف موقف جميل وخطب عظيم ودعاء النبيين يومئذ )الميم سمم 

 .ٔسمم(
كم ىمزة؟ ىمزتان، اليمزة  (أأنت)في ىذا الموقف في ىذا الشأن يسأل اهلل جل وعال عيسى 

َأَأنَت ُقمَت ِلمنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمَِّي ِإَلَيْيِن )األولى لالستفيام واليمزة الثانية من  أصل الكممة، 
بدىيا كان المفروض عيسى يقول ال أو يقول لم أقمو، لكن عيسى في ىذه  (ِمن ُدوِن الّموِ 

ب مع الرب جل وعال بدأ جوابو بقولو اآليات كما سيأتي ضرب أروع األمثمة في األد
 . (ُسْبَحاَنكَ )

 وقد قال بعض العمماء إن عيسى عميو السالم قدم الجواب بكممة سبحانك لسببين: 
 قدم الجواب بكممة )ُسْبَحاَنَك( لسببين :

 األول منيما: تنزيو اهلل عما أضيف إليو . 
 . ٕواألمر الثاني: الخضوع لعزة اهلل والخوف من سطوتو

َقاَل )ثم قال بدأ يدخل في الجواب قال :  (ُسْبَحاَنكَ )ن أجل ذلك قال ىذا النبي الكريم م
في أشياء يا أخي تممكيا وفي أشياء أنت ال  (ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلي ِبَحقٍّ 

مم كما يتكمم الرب تممكيا من أعظم ما ال نممكو أننا عبيد، وبما أننا عبيد ال نممك أن نتك
سبحانو وتعالى وال نطالب بحق األلوىية ألننا لسنا آلية فال إلو إال اهلل وكل أحد سوى اهلل 
مربوب وعبد واهلل جل وعال وحده ىو اإللو وىو الرب ال رب غيره وال إلو سواه. فيذا الحق 
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يممك ىذا الحق أنو يعبد أحد من دون اهلل ال يستحقو إال اهلل فال يمكن أن يأتي أحد ال 
فيطمبو لنفسو، فعيسى يقول أنا مربوب وعبد وال أممك أن أطمب من الناس أن يعبدوني من 

 . ٔدونك ألنو ىذا ليس في حق فيو فمقام األلوىية غير مقام العبودية
ن ُكنُت إِ )ثم لم يقل أنا لم أقمو، قال تأدبا مع ربو:  (َما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلي ِبَحقٍّ )

، وىذا (ُقْمُتُو َفَقْد َعِمْمَتُو َتْعَمُم َما ِفي َنْفِسي َواَل َأْعَمُم َما ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأنَت َعالَُّم اْلُغُيوبِ 
الجواب ال يكون إال مع من؟ إال مع اهلل، ال تستطيع أن تجيب أحدا من الناس بيذا الجواب، 

ع اهلل . مع الناس تقول لم أقمو أو تقول قمتو، مستحيل ىذا الجواب ال يمكن أن يكون إال م
ذىبت إلى مكان كذا أو لم تذىب؟ تقول لمن سألك ذىبت أو لم أذىب، لكن ما يعقل أن 

تقول لو إن كنت ذىبت فأنت تعمم أني ذىبت! من أين يعمم أنك ذىبت؟ ىذا جواب ال يقال 
 .ٕإال لمن؟ إال هلل

وىذه واضحة ال تحتاج  (َتْعَمُم َما ِفي َنْفِسي َواَل َأْعَمُم َما ِفي َنْفِسكَ  ِإن ُكنُت ُقْمُتُو َفَقْد َعِمْمَتوُ )
فما من غيب إال واهلل جل وعال يعممو كما قال لقمان  (ِإنََّك َأنَت َعالَُّم اْلُغُيوبِ )إلى بيان 
َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي َيا ُبَنيَّ ِإنََّيا ِإن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي )البنو :

 .ٖ(اأْلَْرِض َيْأِت ِبَيا المَُّو ِإنَّ المََّو َلِطيٌف َخِبيرٌ 
 (بِ ِإن ُكنُت ُقْمُتُو َفَقْد َعِمْمَتُو َتْعَمُم َما ِفي َنْفِسي َواَل َأْعَمُم َما ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأنَت َعالَُّم اْلُغُيو )

َما ُقْمُت  )ىذا استثناء(ِإالَّ )ىذه ما نافية(َما ُقْمُت َلُيمْ )م النصارى قال:ثم أخذ يبرئ ساحتو أما
فأنا عبد أنفذ أوامرك وأؤدي ما أوكمتو إلي وال أستطيع أن أخرج عن (َلُيْم ِإالَّ َما َأَمْرَتِني ِبوِ 

حرف  (َأنِ )ىذه (َربِّي َوَربَُّكمْ َما ُقْمُت َلُيْم إال َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِن اْعُبُدوْا الّمَو )أمرك مثقال ذرة
إال )مفسرة لقولو : (َأِن اْعُبُدوْا الّمَو َربِّي َوَربَُّكمْ )تفسير ال محل لو من اإلعراب فأصبحت جممة

. وقد مر عمينا ىذا في  (َأِن اْعُبُدوْا الّمَو َربِّي َوَربَُّكمْ )يعني ما الذي أمرتني بو؟ (َما َأَمْرَتِني ِبوِ 

                                                             
1

 512، يظذس عثك ركشِ ،صعثذ انشدًٍ تٍ َاطش انغعذ٘ 
2

 112،، يظذس عثك ركشِ ،ص يذًٕد شكش٘ االنٕعٙ انثغذاد٘ 
3

 16ًاٌ : االٚح معٕسج ن 



26 
 

َأنَّ َداِبَر َىؤالء )أي أمر؟(َوَقَضْيَنا ِإَلْيِو َذِلَك اأَلْمرَ )ومنو قول اهلل جل وعال :  سورة البقرة
مفسرة لقول اهلل جل وعال : (َأنَّ َداِبَر َىؤالء َمْقُطوٌع مُّْصِبِحينَ )، فيذه ٔ(َمْقُطوٌع مُّْصِبِحينَ 

مفسرة لقول اهلل (اْعُبُدوْا الّمَو َربِّي َوَربَُّكمْ َأِن ). كذلك ىذه قول اهلل تبارك وتعالى (َذِلَك اأَلْمرَ )
. فعيسى عميو السالم قبل أن  (ِإالَّ َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِن اْعُبُدوْا الّمَو َربِّي َوَربَُّكمْ )تبارك وتعالى

التوحيد  وىذا ىو (َأِن اْعُبُدوْا الّمَو َربِّي َوَربَُّكمْ )يقرر أن اهلل رب ليم قرر أن اهلل رب لو ىو 
الذي بعث اهلل جل وعال بو الرسل من نوح إلى محمد صموات اهلل وسالمو عمييم أجمعين، 

 .ٕوالذي ال يقبل اهلل من أحد صرفا وال عدال إال بتحقيقو
 (مْ َوُكنُت َعَمْيِيْم َشِييًدا مَّا ُدْمُت ِفييِ  )يتكمم عن نفسو  (َوُكنتُ ()َأِن اْعُبُدوْا الّمَو َربِّي َوَربَُّكمْ )

أنو عبد متى ما وضع أو رفع ال يعمم شيئا وال يوجد عاقل يدعي أنو  (مَّا ُدْمُت ِفيِيمْ )قولو 
يفيم كل شيء أو يعمم كل شيء، النبي عميو الصالة والسالم كما قمنا ىذا مرارا كان يعيش 

 )لنبيو: في المدينة حولو فيو المدينة فيو مياجرين فيو أنصار فيو ييود فيو منافقين فاهلل يقول
َتْينِ   ٖ(َوِمْن َأْىِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوْا َعَمى النَِّفاِق اَل َتْعَمُمُيْم َنْحُن َنْعَمُمُيْم َسُنَعذُِّبُيم مَّرَّ

قال العمماء إذا جاز عمى سيد الخمق صمى اهلل عميو وسمم: أن يكون لو جيران يسكنون  
مدينتو وال يعمم أنيم يكيدون لو وأنيم منافقون فمن باب أولى أن يخفى ذلك عمى من دونو 

 .ٗوكل الناس دونو صموات اهلل وسالمو عميو
ينيم أعيش أقول ليم اعبدوا اهلل ىذا يوافق وىذا لم وأنا ب(َوُكنُت َعَمْيِيْم َشِييًدا مَّا ُدْمُت ِفيِيمْ )

يوافق أنا شييدىم ىذا وافق وىذا لم يوافق ىذا قبل وىذا لم يقبل ىذا رضي بك ربا وىذا لم 
 .٘يرض

ِقيَب َعَمْيِيْم َوَأنَت َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َشِييدٌ )   (مَّا ُدْمُت ِفيِيْم َفَممَّا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت َأنَت الرَّ
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 ذه ))َتَوفَّْيَتِني(( فييا نوع من اإلشكال: ى
نما رفع إلى السماء قال اهلل جل وعال  َفَعُو )ألن عيسى عميو السالم قطعا ليس بميت وا  َبل رَّ

وىذا نص فدائما عندما تريد أن تفسر أو حتى في أي شيء في حياتك امسك  (الّمُو ِإَلْيوِ 
يك عمى من؟ عمى األصل إال أصمك إذا جاء شيء يعارض األصل رد العارض وخم

بعارض يفوق؟ يفوق األصل،وأنت ماشي في حياتك في أمر دين أو أمر دنيا امسك األصل 
نما تثبت في األصل رد العارض وابق عمى  ال تترك األصل ألي عارض أو ألي شبية وا 

، لكن خميك متمسك باألصل فاهلل جل وعال تكمم ٔاألصل حتى لو لم تفيم العارض مو الزم
َوَما َقَتُموُه )عيسى في سورة النساء وقال إن الييود زعمت أنيا قتمتو، وقال جل وعال : عن

نَّ الَِّذيَن اْخَتَمُفوْا ِفيِو َلِفي َشكٍّ مِّْنُو َما َلُيم ِبِو ِمْن ِعْمٍم إِ  الَّ اتَِّباَع َوَما َصَمُبوُه َوَلِكن ُشبَِّو َلُيْم َواِ 
َفَعُو الّمُو ِإَلْيوِ َوَما َقَتُمو )ثم قال : (الظَّنِّ  ، ىذا اهلل يقول في كتابو أنو رفع عيسى  ٕ(ُه َيِقيًنا*َبل رَّ

، نبقي عمى األصل الذي ىو ٖفمما تأتي آية أنو توفى واهلل يقول رفع ما يجتمع وفاة مع رفع
يعني استوفيت بقائي معيم ثم  (َتَوفَّْيَتِني)الرفع ونقول إن الوفاة ىنا بمعنى الرفع ، يعني 

فعتني، حتى نبقي عمى ماذا؟ نبقي عمى األصل، وىذا من أخذ بيذه القاعدة يسمم في أمر ر 
دينو وأمر دنياه ألنو ليس كل شبية تستطيع أنت أن تردىا لكن حتى لو وجدت شبية ال 

تستطيع أن تردىا ابق عمى األصل حتى يمن اهلل عميك بعالم تسألو عن ىذه الشبية، فيردىا 
ل شبية تأتيك تأخذ بيا الشبو ال تنتيي ستصل إلى ما ال نياية أما كل أصل تمسكو ك

تتخبط بك الطرق كما ىو حاصل بعض ممن ينتسب إلى العمم، كيف يتخبط ميمنة وميسرة 
ألنو ال يوجد أصل أصال يقبض عميو ويمسك بو، لكن يمسك اإلنسان عمى األصل ثم 

أنو مؤمن فإخراجو من الممة يحتاج يمضي. فاألصل مثال في المؤمن من قال ال إلو إال اهلل 
إلى أصل أعظم من ىذا وال يوجد حتى ىو يفرح بالكفر إذا قال أنا كافر راضي أنا كافر ىذا 
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ييدم األصل لكن إذا فعل أفعال يعتقد أنيا كفر في خالف أنيا كفر لم يرض بيا ليس لك 
ا الذي وقع فيو من وقع وال لغيرك أن يكفره بمثل ىذه الشبيات، ستصل إلى ما ال نياية، وىذ

ظير في أيام الصحابة لما ُكفِّر عمي وُكّفر عثمان وُكفِّر غيرىما من أضل ضـل بيذا 
الطريق، فال يمسك أصل كمما جاءتو شبية يطبقيا عمى الناس إلى ما ال نياية الذين 

لوا خاصموا عميًا مروا عمى شجرة شجرة لييودي فييا بمح جاءوا جوعا جاء بيخرجوا البمح قا
ىذه شجرة ييودي ما يجوز ىذا ذمي مستأمن والييودي عالم بس عناد ما يسمم، سكت عنيم 
وينظر فييم بعد قميل جاء عبد اهلل بن خباب بن األرت مسمم حاط المصحف في جيبو قالوا 

: ماذا تقول في عثمان وعمي؟  قال : صحابة أخطئوا في أشياء وأصابوا في أشياء 
عميو وسمم مردىم إلى اهلل ، قالوا : إن ىذا الذي في صدرك يعني  وأصحاب النبي صمى اهلل

ِإِن اْلُحْكُم )القرآن يأمرنا بقتمك! ألنك ما قمت الحق! وعمي حكم الرجال في دين اهلل واهلل يقول 
أصبح عمي كافر وأنت ما ترى أن عمي كافر يعني أنت ايش ؟ أنت كافر ألن من  (ِإالَّ ِلّموِ 

فيو كافر ، كأنو يبني طوب!! وأخرجوه من ناقتو ومعو زوجتو وابنو ثم لم ير كفر الكافر 
جاءوا إلى نير دجمة ىذا الذي في العراق وذبحوه عمى النير وسال دمو عمى النير!!! 

 -بالعامية خمنا نقول –والييودي ينظر! قال : واهلل ما رأيت أجيل منكم؟!  ألحين أنتم 
وىي كميا حبتين بمح تقولوا حرام وما يجوز وتأتون ممتنعين عن التمر تقولوا حرام وذمة 

لرجل من أتباع دينكم يقول ال إلو إال اهلل وتذبحونو كما يذبح الشاة تقولون ىذا يجوز؟! ىذا 
. فالعاقل في كل شؤون حياتو يمسك أصل ويتمسك بو وليس سيال أن تيدم ٔييودي فيميا

 . ٕاألصل ألن ىذا الباب لو دخمت فيو ما تنتيي
أنا أتكمم في مسجدي ىذا تأخرت يوم عن الصالة صمى شخص بدال مني فدخل رجل طيب 

يعني كان في واحد ساجد المي ساجد ىذا ساجد مو عمى أطراف األصابع عمى األمشاط 
معروف أن السنة عمى األمشاط يعني عامي من العوام إلى اآلن ىذا العامي ما يدري عن 
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حي عارض، فقال أخذني بيدي وقال شوف شــوف كيف القصة وىذا الرجل يعني ليس من ال
يصمي! ما طبق السجود والسجود عمى األعضاء السبعة وىذا ما سجد عمى األعضاء 
السبعة! شوف ىذه الفتوى المركبة: إذن السجود غير صحيح! والسجود ركن من أركان 

كأنو أن صالتو غير صحيحة، إذن ما  -واهلل في المسجد –الصالة إذن صالتو غير 
صمى، إذن الرسول يقول )العيد الذي بيننا وبينيم الصالة فمن تركيا فقد كفر( صار كافر 
وقعد يقول سبحان ربي األعمى سبحان ربي األعمى الميم اغفر لي! كمو من ترك ماذا؟ من 
ترك األصل فعقمك ال تعطيو لغيرك احفظ لسانك عن أعراض المسممين عالم حاكم أمير 

في النقاش العممي ناقش عمى كيفك، قل ما تشاء العمم حق مشاع ما في وزير صغير كبير، 
أحد بيده العمم كمو، لكن بالذات اإلخراج من الممة واإلدخال في الممة ىذا ليس ألحد اهلل 

 . ٔاحنا أطمنا بس نرجو اهلل الفائدة (َوَلـِكن مَّن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدراً )يقول: 
اتَِّخُذوِني َوُأمَِّي ِإَلـَيْيِن ِمن ُدوِن الّمِو َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما  َأَأنَت ُقمَت ِلمنَّاسِ  )

 َلْيَس ِلي ِبَحقٍّ ِإن ُكنُت ُقْمُتُو َفَقْد َعِمْمَتُو َتْعَمُم َما ِفي َنْفِسي َواَل َأْعَمُم َما ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأنتَ 
ُقْمُت َلُيْم ِإالَّ َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِن اْعُبُدوْا الّمَو َربِّي َوَربَُّكْم َوُكنُت َعَمْيِيْم َشِييدًا  َعالَُّم اْلُغُيوِب * َما

قمنا إن الوفاة ىنا بمعنى الرفع حتى يصير األمر تقعيدي،  (مَّا ُدْمُت ِفيِيْم َفَممَّا َتَوفَّْيَتِني...
 .ٕالوفاة في كتاب اهلل عمى ثالثة أضرب

 لفظ الوفاة في كتاب اهلل عمى ثالثة أضرب:  
 ٖ(المَُّو َيَتَوفَّى اأْلَنُفَس ِحيَن َمْوِتَيا)الوفاة بمعنى الموت وانقضاء األجل، ومنو قول اهلل تعالى:

 . (المَُّو َيَتَوفَّى اأْلَنُفَس ِحيَن َمْوِتَيا)، أي حين انقضاء أجميا. ومنو قول اهلل تعالى:
 . ٗ(َوُىَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكم ِبالمَّْيِل َوَيْعَمُم َما َجَرْحُتم ِبالنََّيارِ )م قال اهلل جل وعال : والوفاة بمعنى النو 
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 . ٔ(َوُىَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكم ِبالمَّْيِل َوَيْعَمُم َما َجَرْحُتم ِبالنََّيارِ )الوفاة بمعنى النوم قال اهلل تعالى 
ا َتَوفَّْيَتِني)والوفاة بمعنى الرفع وىي اآلية التي بين أيدينا  ِقيَب )أي رفعتني  (َفَممَّ ُكنَت َأنَت الرَّ

 وال ريب أن اهلل عمى كل شيء شييد. (َعَمْيِيْم َوَأنَت َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َشِييدٌ 
ن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأنَت ِإن ُتَعذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم ِعبَ )ثم قال اهلل جل وعال عمى لسان عيسى:  اُدَك َواِ 

  ٕ(اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 
 وىذه من أعظم آيات القرآن في المعاني، ومعناىا كثير لكن نحوم حوليا وفق التالي:

 أوال معناىا:
اهلل جل وعال أرحم بعباده من أنفسيم، أرحم بخمقو من أنفسيم فمما يحق العذاب عمى أحد  

مستحق تماما لمعذاب لو لم يكن عبدا متمردا مستحقا لمعذاب لما عذبو اهلل  فمعنى قطعا أنيم
، أرحم بالعبد من الوالدة بولدىا ٖألن اهلل أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بالعبد من الوالدة بولدىا

أنيم يعني لو ما كانوا يستحقون أنت ما عذبتيم واألصل  (ِإن ُتَعذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم ِعَباُدكَ )فقولو: 
ن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك )عبادك، ممموكون لك تفعل وتحكم فييم ما تشاء  ِإن ُتَعذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم ِعَباُدَك َواِ 

ن تغفر ليم فإنك أنت الغفور الرحيم، وىذا مرده  (َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  ولم يقل عيسى ىنا وا 
ظمة وخطب جميل وال يريد عيسى أن يظير إلى أننا كما بينا قبل قميل أن الموقف موقف ع

ِإن ُتَعذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم )بمظير من يممي عمى ربو ما يفعل ولذلك قال بما يناسب واقع الحال: 
ن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  بمعنى أنك لو غفرت وأنت قادر عمى أن  (ِعَباُدَك َواِ 

بيم و إال فميس عفو اهلل عمن يعفو عنو لضعف أو عجز كما يفعل تعذب لكن لحكمة لم تعذ
بعض أىل الدنيا، تجيء مثال لمدير ضعيف شخصية ويتأخر المدرس ىو خوفا منو 

المدرس ىذا لو قرابات لو شفاعات يقول سامحناك المرة ىذه لن نكتب فيك، فيذا عفو لكنو 
ناتج عن عزة وقدرة و إال فإن ، لكن عفو اهلل جل وعال عمن يعفو عنو ٗناجم عن ضعف
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ن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأنَت )اهلل قادر عمى أن يعذبيم ولذلك قال عيسى  ِإن ُتَعذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم ِعَباُدَك َواِ 
، ىذه اآلية ورد أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قام ليمة ال يردد إال ىذه اآلية، (اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

وثبت عند مسمم وغيره من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنيما أن النبي 
َربِّ ِإنَُّينَّ َأْضَمْمَن َكِثيًرا مَِّن )صمى اهلل عميو وسمم تال قول اهلل جل وعال عمى لسان إبراىيم: 

، وقول اهلل في ىذه اآلية عمى  ٔ(النَّاِس َفَمن َتِبَعِني َفِإنَُّو ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
ن َتْغِفْر َلُيْم َفِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ )لسان عيسى ، ثم بكى صمى (ِإن ُتَعذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم ِعَباُدَك َواِ 

ما بكى جاءه جبرائيل بعد أن بعثو اهلل سل محمدا عالم يبكي؟ واهلل أعمم اهلل عميو وسمم فم
بسببو فجاءه جبرائيل سألو فقال: )إني أخشى عمى أمتي( فبعث اهلل جل وعال جبرائيل ليقول 
لو: )إن اهلل لن يسوءك في أمتك( وليذا قال العمماء : إن أمة محمد صمى اهلل عميو وسمم 

 .ٕىذا الحديثأمة مرحومة ، أخذوىا من 
أن اهلل جل وعال وعد نبيو أنو لن يسوءه في أمتو واهلل جل وعال ال يخمف الميعاد والنبي 

صمى اهلل عميو وسمم يسوءه أال ترحم أمتو واهلل وعده أال يسوءه فيذا عمى وجو اإلجمال أن 
 .ٖىذه األمة أمة محمد صمى اهلل عميو وسمم أمة مرحومة

اِدِقيَن ِصْدُقُيمْ )ارك وتعالى: ينتيي الموقف بقول اهلل تب صدقوا في  (َقاَل الّمُو َىَذا َيْوُم َينَفُع الصَّ
النيات صدقوا في األقوال صدقوا في األعمال فكان صدقيم ىذا ينفعيم بين يدي ربيم ولذلك 

ْحَسانُ )الجزاء من جنس العمل و ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ ل اهلل ، فمما صدقوا مع اهلل قا ٗ(َىْل َجَزاء اإْلِ
ْقَتِدرٍ )جل وعال :  ، الجزاء من جنس العمل، قال اهلل جل  ٘(ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِميٍك مُّ

اِدِقيَن ِصْدُقُيْم َلُيْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَيا اأَلْنَياُر َخاِلِديَن )وعال :  َقاَل الّمُو َىَذا َيْوُم َينَفُع الصَّ
ِضَي المّ  ، ىذه أتم نعمة وال توجد نعمة  ٙ(ُو َعْنُيْم َوَرُضوْا َعْنُو َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ِفيَيا َأَبًدا رَّ
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ياكم  بعد رؤية وجو اهلل أعظم من رضوان اهلل وىي آخر ما يعطاه أىل الجنة. بمغنا اهلل وا 
 .ٔرضوانو

ِض َوَما ِفيِينَّ َوُىَو َعَمى ُكلِّ ِلّمِو ُمْمُك السََّماَواِت َواأَلرْ )ثم ختم اهلل جل وعال السورة كميا بقولو: 
. وقمنا مرارا إن تقديم الخبر نوع من أنواع الحصر والمعنى أن اهلل جل وعال ٕ(َشْيٍء َقِديرٌ 

المالك وحده لما في السماوات وما في األرض وما بينين وما فيين وىو تبارك وتعالى عمى 
ء بفضمو ويؤخر من يشاء بعدلو، كل شيء قادر يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد يقدم من يشا

 وال يسألو مخموق عن عمة فعمو وال يعترض عميو ذو عقل بعقمو.
حسانو نسأل اهلل أن ينفعنا  ىذا ما تيسر إيراده من سورة المائدة فممو الحمد عمى توفيقو وا 

ياكم بما قمنا. ىذا واهلل تعالى أعمم وصمى اهلل عمى محمد وعمى آلو والحمد هلل رب  وا 
 .ٖمينالعال
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 الخاتمة :
 توصمت الباحثة الى النتائج التالية :

 أيام وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عمى متكاممة نزلت سورة آخر ىي المائدة سورة .ٔ
 . قرآن بعدىا ينسخيا لم محكمة، سورة فيي. الوداع حجة

 النداء ذلك تكرر وقد ،{ آمنوا الذين أييا يا} بـ استيمت المصحف في سورة أول وىي .ٕ
 السورة اشتممت، كمو القرآن في وثمانين ثمانية أصل من مرة عشر ستة طياتيا في

 الوفاء فتناولت التشريع، أوجو مختمف طالت األحكام من  ىائل كم عمى الكريمة
 وبيان تعالى، اهلل شعائر وتعظيم الخير عمى بالتعاون واألمر االعتداء ومنع بالعقود

كمال المحرمة األطعمة  الحالل، والمطعومات الضرورة، وأحكام حال وبيان الدين وا 
 والقصاص، والديات الطيارة، وأحكام الكتابيات، ونكاح واإلحرام، والصيد، والذبائح،

 السرقة وحدي والردة، الحكم جاىمية وأصل تعالى، اهلل بشريعة العمل ترك من وحكم
 وكفارات والخمر، الميسر وأحكام األرض، في واإلفساد البغي وقضايا والحرابة،
 الجاىمية أمور وتفنيد الموت، عند والوصية اإلحرام، في الصيد وقتل األيمان،
 الذي السمس، البياني األسموب بذلك األحكام ىذه عرضت ىكذا. والسائبة كالبحيرة
 األفئدة، إليو وتتداعى النفوس بو فتجيش أعماقيا داخل فيتغمغل القموب إليو تستمع
 . الحكيم الذكر تأثير ىو وذلك العظيم، القرآن بالغة ىي تمك شغافيا، فيباشر

 عمى السورة شددت وقصصيا أحكاميا ثنايا وبين مختتميا في كما مستيميا في .ٖ
 . بيا االلتزام وضرورة والمواثيق بالعيود الوفاء وجوب

 اإللزام من أنواعا تضمنت إذا غرابة فال قبل من ذكرنا كما العقود سورة تسمى السورة .ٗ
 نكث من إسرائيل بنو  استمرأه بما اإلطار ذلك في وذكرت  العقود، أحكام رأس عمى

 اهلل صمى محمد برسالة والكفر واإِلنجيل، التوراة وتحريف المواثيق، ونقض العيود
 في تجذرت التي وأباطيميم النصارى ضالالت من الكثير عرت ثم وسمم، عميو

 وبعد والولد، الشريك من بو يميق ال ما تعالى اهلل ِإلى نسبوا حيث الزائفة، عقائدىم
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 ابني قصة نثرت أنبيائيم مع إسرائيل بني  قصص تاريخ من لجانب السورة تعرض
 من كان الذي  في ممثمة والشر، الخير  قوتي بين العنيف الصراع ِإلى إشارة آدم
 سطح عمى مرة ألول حدثت التي النكراء الجريمة تمك ىابيل، ألخيو قابيل قتل

 ألوار تجسيدا الطاىر البريء الدم إراقة ونيايتيا حسدا بدايتيا كانت والتي األرض،
 أثيمة شريرة نفس في تمثال: لمبشرية نموذجين  القصة عرضت لقد تمك، الحسد نار

 . مؤمنة خاشعة كريمة خّيرة لنفس ونموذج حاقدة، حاسدة
 اهلل أيد التي العظيمة المعجزات إحدى كانت التي" المائدة" قصة السورة ذكرت كما .٘

 وابتالء استجابة جاءت وقد والسالم، الصالة عميو مريم بن عيسى رسولو بيا تعالى
 .لمحواريين

بطال تعالى اهلل لتوحيد منيا وتحقيقا  بذلك النصرانية معتنقي السورة ذكرت التثميث العقيدة وا 
 رؤوسيم، ليولو فتشيب تعالى، اهلل يدي بين القيامة يوم سيقفونو الذي المخزي الموقف
 تبكيتاً  األشياد رؤوس عمى مريم بن عيسى تعالى اهلل يسأل حين أكبادىم لقوارعو وتتفطر

 َقالَ  المَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  ِإَلَيْينِ  َوُأمِّيَ  اتَِّخُذوِني ِلمنَّاسِ  ُقْمتَ  ءَأنتَ ) اهلل دون من عبدوه وقد ليم
 إلى الناس يحشر العظيم اليوم ذلك في. (ِبَحقٍّ  ِلي َلْيَس  َما َأُقولَ  َأنْ  ِلي َيُكونُ  َما ُسْبَحاَنكَ 
 أو واألرض، السماوات عرضيا جنة في أبدية سعادة إلى إما منو يخرجون دقيق حساب
 .والحجارة الناس وقودىا نار في أبدية تعاسة
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 قائمة المصادر والمراجع :
مصطفى مسمم محمد،   ىمام الصنعاني  ،تحقيق :د.عبد الرزاق بن : تفسير القران  .ٔ

 .ىـ ٓٔٗٔمكتبة الرشيد ، الرياض ، 
منصور بن عبد الجبار السمعاني  ، تحقيق : ياسر بن إبراىيم وغنيم : تفسير القران  .ٕ

 .م ٜٜٚٔ ، ٔطعباس بن إبراىيم ، دار الوطن ، الرياض ،
عبد الرحمن بن : السعدي(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )تفسير  .ٖ

 ، ٙطؤسسة الرسالة ، بيروت ،ناصر السعدي  ، تحقيق : ابن عثيمين ، م
 .هٕٔٗٔ

ن جرير بن يزيد بن خالد محمد ب: جامع البيان عن تأويل أي القران )تفسير الطبري( .ٗ
 .ىـ ٘ٓٗٔ، دار الفكر ،بيروت ،الطبري 

،دار الكتب األنصاري القرطبي ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد :  الجامع ألحكام القرآن .٘
 .ىـٕٔٗٔالعممية ،بيروت ، 

محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرج االنصاري القرطبي  : الجامع الحكام القران  .ٙ
 ىـ ٕٖٚٔ ،ٕط،تحقيق : احمد عبد العميم البردوني ، دار الشعب ، القاىرة ،

الفكر ،بيروت  جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي  ، دار: الدر المنثور  .ٚ
 .مٖٜٜٔ، 

طبع عمى نفقة صاحب السمو الشيخ  ،  محمد أبو زىرة: رسالة خاتم النبيين محمد  .ٛ
 م.ٕٓٓٓر ، دار الطباعة والنشر ، الرياض ، خميفة بن حمد آل ثاني أمير قط

محمود شكري االلوسي البغدادي  ، : روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني  .ٜ
 . ٜٜ٘ٔ، ٗث العربي ، بيروت ، طدار احياء الترا

عبد الرحمن بن عمي بن الجوزي ، المكتب : زاد المسير في عمم التفسير  .ٓٔ
 .ىـ ٗٓٗٔ ، ٖطاإلسالمي ، بيروت ،

 ٕٔٓٓدار الفكر ،بيروت ، ، : النووي  شرح مسمم .ٔٔ
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العقيدة االسالمية  ) معجزات سيدنا عيسى عميو السالم( : الدكتور محمد  .ٕٔ
 ىـ .ٙٔٗٔدار الكتب العممية ،بيروت ، راتب النابمسي ، 

محمد بن عمي : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير  .ٖٔ
 .ٜٜٙٔ ،٘طبن محمد الشوكاني ، دار الفكر ،بيروت ،

 ،ٚطسيد قطب إبراىيم ، دار الشروق ، القاىرة ،بيروت ،: في ظالل القران  .ٗٔ
 .ىـ ٓٓٗٔ

 .ىـٖٚٓٔ-ٖٓٓٔاإلفريقي ، بوالق ابن منظور : لسان العرب  .٘ٔ
،  ٕ، المكتب االسالمي ، بيروت ، طرواه الشيخان : المؤلؤ والمرجان  .ٙٔ

ٜٜٜٔ. 
 .ىـٕٓٗٔ، ابن فارس، مكتبة الخانجي ، القاىرة : معجم مقاييس المغة  .ٚٔ

 


