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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة
 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد :
حملكات النزاع , وجيلي مبهمات املسألة , ومما  بيانا فإن البحث يف املسائل املشرتكة بني العلوم يورث 

من خالل و ,  لم العقيدة وبني علم القراءاتالبحث يف املسائل املشرتكة بني عيدخل يف هذا الباب 
اآلية  وجدت أن هناك آاثراا عقدية متعلقة ابلقراءات القرآنية الواردة يف العقدية ملسائللبعض ا مراجعيت

فأردت أن أمهد الطريق بذكر بعض املسائل  مما جيعلها مؤثرة يف نتائج حبث املسألة , ملسألة ,اب املتعلقة
 :يف هذا املوضوع , وجعلت عنوان هذا البحث 

 العقدي للقراءات القرآنية ( ) األثر
 حدود البحث :

يتناول هذا البحث بيان أثر القراءات القرآنية يف مسائل العقيدة , وذلك من خالل تناول ثالثة مسائل 
  ودراستها وفق منهج أهل السنة واجلماعة .

هل التخصص وضابط القراءات اليت اوردها يف هذا البحث هي ما كان حمتجاا هبا ومعتمداا عليها عند أ
 يف القراءات القرآنية .

وقد سلكت يف منهج البحث املنهج االستقرائي يف مجع مادة البحث العلمية , مث املنهج التحليلي يف 
 التعامل مع هذه املادة العلمية واستخالص النتائج منها .

 على ما يلي : ترتيب خطة البحث وجاء 
 املقدمة

 التمهيد
 .  ابألرحامالتساؤل املبحث األول / 

 العذر ابجلهل يف مسائل العقيدة . املبحث الثاين /
 . داللة القرآن على صفة الساق هلل عز وجلاملبحث الثالث / 

 اخلامتة
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 الدراسات السابقة :

 وقفت على ثالث دراسات هلا تعلق ابملوضوع :
 –( للباحثة / ليلى السلمي  العقيدة مسائل على القراءات تنوع أثراألوىل : حبث بعنوان ) الدراسة 

, وهو حبث مسجل يف جامعة أم القرى يف مرحلة املاجستري , ومل يتيسر يل االطالع على   -وفقها هللا 
اقشته بعد , وتكونت خطة البحث من مقدمة كامل البحث حيث ال زال يف مرحلة البحث ومل تتم من

 وفصلني وخامتة . 
 تبع فيه .املقدمة تشمل أمهية البحث واملنهج امل

 الفصل األول / علم القراءات وأثره على العقيدة , ويشمل مبحثان : 
 األول / مدخل إىل علم القراءات .

 الثاين / أثر القراءات القرآنية على العقيدة وحكم منكرها .
 الفصل الثاين / االستدالل على مسائل االعتقاد ابلقراءات القرآنية , ويشمل مخسة مباحث :

 يف اإلميان ابهلل .األول / 
 الثاين / يف اإلميان ابملالئكة .

 الثالث / يف اإلميان ابلكتب والرسل .
 الرابع / يف اإلميان ابليوم اآلخر .

 اخلامس / يف اإلميان ابلقدر .
 اخلامتة / وفيها أهم النتائج .

 
وفقه  -للدكتور سامل الزهراين  (العقدية املسائل يف القرآنية القراءات أثر)الدراسة الثانية : دراسة بعنوان 

عضو هيئة التدريس بقسم القراءات جبامعة أم القرى , وقد شارك هبذا البحث يف أحد املؤمترات  -هللا 
حسب افادة الباحث  حمكمة علمية جملة يف ينشر ملالعلمية , ومل يتيسر يل االطالع على البحث حيث 

 . وخامتة , مباحث وثالثة , مقدمة , ويتكون هذا البحث من
 . العقيدة مسائل يف وأتثريها القرآنية القراءات تعدد فوائد / بعنوان األول املبحث

 . القرآنية القراءات داللة ضوء يف العقدية املسائل تصنيف / الثاين واملبحث
 . العقدية املسائل على القراءات داللة من مناذج / الثالث واملبحث
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دراسة بعنوان ) األثر العقدي يف تعدد التوجيه اإلعرايب آلايت القرآن الكرمي ( للدكتور الدراسة الثالثة : 
عضو هيئة التدريس يف قسم اللغة العربية يف جامعة القصيم , وهذا البحث   -وفقه هللا  –حممد السيف 

ث مطبوع يف والبح أصله رسالة دكتوراه مقدمة إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض ,
 وتكونت هذه الدراسة من مقدمة ومتهيد وقسمني كبريين وخامتة . ثالثة جملدات ,

التمهيد / وفيه احلديث عن علم العقيدة وعالقته ابلدراسات النحوية , ومفهوم التوجيه اإلعرايب , 
 ومفهوم االجتاه العقدي .

املتأثرة ابملعاين العقدية ( , ويف هذا القسم والقسم األول / بعنوان ) التوجيهات اإلعرابية آلايت القرآن 
مجع آلايت القرآن اليت وّجهت توجيهاا اعرابياا متأثراا ابملعاين العقدية , ومت ترتيبها وفق األبواب النحوية يف 

 ألفية ابن مالك .
 اإلعرابية.والقسم الثاين / دراسة الظاهرة , وفيه الكشف عن العالقة بني اإلعراب واملعتقد يف التوجيهات 

 اخلامتة / وتشمل أهم نتائج البحث .
 

 وهللا أسأل التوفيق والسداد يف القول والعمل , وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني .
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 متهيد
 

 , وبيان ذلك كما يلي :أمهية القراءات  وبيان ,القراءات  تعريفو  تعريف العقيدة , على ملتويش
 

 أوالا / تعريف العقيدة : 
, والعقيدة يف اللغة : اسم فعيلة من عقد , وهو  ) ع ق د ( العقيدة والعقدية ترجع إىل أصل واحد

 الشد والربط واجلزم . 
قال ابن فارس : ) العني والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق, وإليه ترجع فروع الباب  

 . (1)كلها... وعقد قلبه على كذا فال ينزع عنه ( 
وقال الفيومي : ) اعتقدت كذا : عقدت عليه القلب والضمري, حىت قيل : العقيدة: ما يدين اإلنسان 

 .  (2)الشك (  به , وله عقيدة حسنة: ساملة من
 العقيدة يف املعىن االصطالحي : 

, وميكن أن ُيستدرك على  (3)ذكر بعض أهل العلم أن لفظة العقيدة مل ترد يف نصوص الكتاب والسنة 
حبديث زيد بن اثبت رضي هللا عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ) ال يعتقد قلب  (4)ذلك 

ل اجلنة ( , قال: قلت: ما هن؟ قال: ) إخالص العمل, والنصيحة مسلم على ثالث خصال, إال دخ
 .  (5)لوالة األمر, ولزوم اجلماعة, فإن دعوهتم حتيط من ورائهم ( 

ما يشد ويربط اإلنسان قلبه  ) :إلسالمية , وميكن تعريفها أبهنا واملراد ابلعقيدة يف هذا البحث العقيدة ا
 .عليه من أصول اإلميان وما يلحق هبا (

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اجلزم واليقني متوجه إىل أصول اإلميان , أما بعض املسائل االحتمالية غري 
القطعية مما يُلحق أبصول اإلميان فال يلزم منه اجلزم واليقني , وذلك من جنس اعتقاد داللة قوله تعاىل ) 

 . (6) ؟ عن شدهتا كشف احلربهلل ؟ أم   الساق( هل املراد هبا صفة  يوم يكشف عن ساق
  

                                                           

 .5/417 البن فارس ( معجم مقاييس اللغة1)
 .2/421 للفيومي ( املصباح املنري2)
 .666( ينظر : معجم املناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص 3)
 . 23عبد احملسن العباد ص ل( ينظر : االنتصار 4)
 ( وقال احملقق : إسناده صحيح  . 235( أخرجه الدارمي رقم ) 5)
 . 11/336 البن تيمية جمموع الفتاوى ينظر : (6)
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 تعريف القراءات : اثنياا /
 اا عزو معرفت القراءات بعدة تعاريف لعل من أمجعها أهنا : ) علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها 

  . (2)(  (1) لناقله
 

 : اثلثاا / أمهية القراءات
تتجلى أمهية القراءات يف أهنا تبني معىن اآلية , وتوضح ما يلتبس من داللتها , وكل قراءة قد تزيد حكماا 

 قراءة يف يوجد ال معىن قارئ به يقرأ حرف كل  من تستنبط العلماء تزل ومل) ليس يف القراءة األخرى , 
 ., إىل غري ذلك مما يبني أمهية القراءات  (3)(  اآلخر

  
حيسن بيان بعض األمثلة  وبيان أمهيتها على وجه االختصار واملراد ابلقراءات ,, وبعد بيان املراد ابلعقيدة 

 العقدية اليت أتثرت ابلقراءات القرآنية , فمن ذلك :للمسائل 
 التساؤل ابألرحام . /1
 العذر ابجلهل يف مسائل العقيدة . /2
 قول ابن عباس يف تفسري آية الساق . /3
 
 

  

                                                           

 املصادر وجدت العبارة "بعزو الناقلة" والفرق بينهما يسري .( ويف بعض 1)
 .  1/9ينظر : منجد املقرئني البن اجلزري 

 .  6, احتاف فضالء البشر للبنا ص  1/53( شرح طيبة النشر للنويري 2)
 . 6ص  احتاف فضالء البشر للبنا( 3)
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 املبحث األول : التساؤل ابألرحام
 واألثر العقدي املرتتب على ذلك . املطلب األول / القراءة يف اآلية

باثَّ  قال تعاىل : ) ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا ُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا لاقا ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا ايا أاي ُّها
انا عالاْيكُ  اما ِإنَّ اَّللَّا كا اءاُلونا بِِه وااأْلاْرحا اءا واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا ِنسا ِثرياا وا االا كا ا رِجا ُهما   [1: النساء ](  ْم راِقيبااِمن ْ

يف قوله تعاىل ) واألرحاِم ( على قراءة اخلفض , وهي قراءة متواترة , وقد قرأ هبا  واألثر العقدي هو
, حيث يكون توجيه هذه القراءة  (2), كما قرأ هبا إبراهيم النخعي وقتادة واألعمش  (1)من الُقرَّاء محزة 

م به , واملعىن : اتقوا هللا الذي تساءلون به , وتساءلون  قسا
ُ

أن األرحام معطوفة على لفظ اجلاللة امل
ابألرحام , فيوهم املعىن جواز اإلقسام ابألرحام , وهذا من اإلقسام بغري هللا , ومن املتقرر شرعاا املنع من 

 . (3)ذلك 
ءة محزة أهنا : ) خطأ أيضاا يف أمر الدين عظيم , ألن النيب صلى هللا عليه قال الزجاج عن قرا

 . (5)فكيف يكون : تساءلون به وابلرحم على ذا ؟ (  (4)وسلم قال : " ال حتلفوا آبابئكم " 
 

 على أقوال : هلذه القراءةتعددت توجيهات أهل العلم وقد 
ن ) األرحام ( معطوفة ابلواو على ) تساءلون القول األول / أن التوجيه الصحيح لقراءة اخلفض أ

, والسؤال بسبب  (6)( , وأن داللة كلمة ) تساءلون ( ليس املراد هبا القسم بل املراد هبا السؤال ابهلل 
الرحم , فيكون معىن السؤال ابهلل يف مثل قول القائل لآلخر : أسألك ابهلل كذا وكذا , ويكون معىن 

أي أسألك بسبب الرحم اليت بيين وبينك , فيكون هذا من صور : لرحم السؤال ابلرحم : أسألك اب
 التوسل إىل هللا ابألعمال الصاحلة الذي هو من صور التوسل اجلائز .

                                                           

, النشر يف القراءات العشر البن  1/290القراءات لألزهري , معاين  226( ينظر : السبعة يف القراءات البن جماهد ص 1)
 . 209اجلزري ص 

اجلامع ,  1/223, شرح مشكل اآلاثر للطحاوي  1/252, معاين القرآن للفراء  1/431( ينظر : إعراب القرآن للنحاس 2)
 . 5/7لقرطيب ل ألحكام القرآن

 اجلامع,  2/5, احملرر الوجيز البن عطية  1/291لألزهري  , معاين القراءات 1/431( ينظر : إعراب القرآن للنحاس 3)
 . 5/7 للقرطيب القرآن ألحكام

 777( ص  1647, كتاب مناقب األنصار , ابب أايم اجلاهلية , ومسلم رقم ) 5/42( ,  3836( أخرجه البخاري رقم ) 4)
. 
 . 2/6( معاين القرآن للزجاج 5)
,  2/2, زاد املسري البن اجلوزي  1/345تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني  , 6/343لطربي ل جامع البيان( ينظر : 6)

 . 2/206بن كثري ال القرآن العظيم , تفسري 1/172التسهيل البن جزي 
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 . (2), وابن تيمية , وغريمها  (1)وممن اختار هذا التوجيه البغوي 
قوهلم أسألك ابهلل قال ابن تيمية : ) أما على قراءة اخلفض فقد قال طائفة من السلف : هو 

 وابلرحم , وهذا إخبار عن سؤاهلم ...
لكن بسبب الرحم ,  -والقسم هنا ال يسوغ  -معىن قوله : أسألك ابلرحم , ليس إقساما ابلرحم 

 (3)أي ألن الرحم توجب ألصحاهبا بعضهم على بعض حقوقا كسؤال الثالثة هلل تعاىل أبعماهلم الصاحلة 
  عليه وسلم وشفاعته . وكسؤالنا بدعاء النيب صلى هللا

ومن هذا الباب ما روي عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أن ابن أخيه عبد هللا بن جعفر كان 
إذا سأله حبق جعفر أعطاه وليس هذا من ابب اإلقسام ؛ فإن اإلقسام بغري جعفر أعظم بل من ابب 

 . (4)(  حق الرحم ألن حق هللا إمنا وجب بسبب جعفر وجعفر حقه على علي
وقال يف موطن آخر : ) وأما قول الناس : أسألك ابهلل وابلرحم , وقراءة من قرأ : ) تساءلون به 

( فهو من ابب التسبب هبا , فإن الرحم توجب الصلة , وتقتضي أن يصل اإلنسان قرابته ,  واألرحامِ 
يت بينهما , ليس هو من ابب فسؤال السائل ابلرحم لغريه , يتوسل إليه مبا يوجب صلته : من القرابة ال

اإلقسام , وال من ابب التوسل مبا ال يقتضي املطلوب , بل هو توسل مبا يقتضي املطلوب , كالتوسل 
 . (5)بدعاء األنبياء , وبطاعتهم , والصالة عليهم ( 

, وكثري ممن تكلم يف ختريج قراءة محزة كان جوابه ) مبين على كون التساؤل ابألرحام هو قسماا هبا 
 وهو خطأ , فإن السؤال ابهلل غري القسم ابهلل , والسؤال ابلرحم غري احللف هبا . 

وقد أوضح هذا الفرق شيخ اإلسالم ابن تيمية يف القاعدة اليت حرر فيها مسألة التوسل والوسيلة 
 . (6), فقال , وأجاد , وحقق كعادته جزاه هللا عن دينه , ونفسه خري اجلزاء ( 

 

                                                           

 . 13/18( ينظر : شرح السنة للبغوي 1)
 . 4/334املنار حملمد رشيد رضا , تفسري  4/184, روح املعاين لأللوسي  6/11لقرطيب ل اجلامع ألحكام القرآن( ينظر : 2)
,   4/172( ,  3465( يشري إىل حيث الثالثة الذين توسلوا إىل هللا بصاحل أعماهلم , واحلديث أخرجه البخاري رقم ) 3)

 . 1257( ص  2743كتاب األنبياء , ابب حديث الغار , ومسلم رقم ) 
 . 1/339 البن تيمية ( جمموع الفتاوى4)

 .32/13,  29/139,  221 /1 البن تيمية ىوينظر : جمموع الفتاو 
 . 801( اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ص 5)
 . 4/334( تفسري املنار حملمد رشيد رضا 6)



9 
 

( معطوفة ابلواو على األمر ابلتقوى , وهي خمفوضة حبرف اجلر  أن تكون ) األرحامِ  القول الثاين /
 .  (1)) يف ( احملذوف مع بقاء عمله , فيكون املعىن على ذلك : اتقوا هللا واتقوه يف األرحام أن تقطعوها 

ة معمر بن , وأبو عبيد (3), واحلسن البصري  (2)وممن قال هبذا التوجيه ابن عباس رضي هللا عنه 
 . (5), والقرطيب  (4)املثىن 

قال ابن خالويه : ) أما الكوفيون فأجازوا اخلفض , واحتجوا للقارئ أبنه أضمر اخلافض ,  
 واستدلوا أبن العجاج كان إذا قيل له : كيف جتدك , يقول : خرٍي , عافاك هللا , يريد : خبرٍي . 

 .  (6)وقال بعضهم معناه : واتقوه يف األرحام أن تقطعوها (  
 

م به هي األرحام ,  القول الثالث / أن تكون الواو هي واو القسم , واملقِسم هو هللا , واملقسا
وجواب القسم هو أن هللا رقيب عليهم , ويكون املعىن على ذلك : وأقسم ابألرحام , أي أن هللا أقسم 

 .  القسم : "إن هللا كان عليكم رقيبا"ابألرحام , وجواب 
 . (8), والقرطيب , وغريمها  (7)وممن قال هبذا التوجيه أبو حيان 

قال القرطيب : ) ال يبعد أن يكون "واألرحام" من هذا القبيل , فيكون أقسم هبا كما أقسم 
 م .مبخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته أتكيدا هلا حىت قرهنا بنفسه. وهللا أعل

 . (9)وهلل أن يقسم مبا شاء , ومينع ما شاء , ويبيح ما شاء , فال يبعد أن يكون قسما (  

                                                           

 . 8/144( ينظر : فتح الباري البن حجر 1)
 . 6/347لطربي ل جامع البيان( ينظر : 2)
 . 6/347 للطربي البيان جامع( ينظر : 3)
 . 1/113القرآن أليب عبيدة ( ينظر : جماز 4)
 .6/11  للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع( ينظر : 5)
 . 119( احلجة يف القراءات السبع البن خالويه ص 6)
 . 3/167 اليب حيان ( ينظر : البحر احمليط7)
 . 1/241, البيان يف غريب إعراب القرآن لألنباري  3/555( ينظر : الدر املصون للحليب 8)
 . 6/11  للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع(9)
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 : الرتجيح .  الثايناملطلب 
 

مما سبق من عرض األقوال يف هذه املسألة , فإن أقوى التوجيهات هو القول أبن املراد ب ) 
 جيهني اآلخرين  .تساءلون ( هو السؤال ابلرحم وليس القسم هبا , مع جواز التو 

 ومما يقوي هذا الرتجيح ما يلي : 
القول أبن اآلية تعين أن املخاطبني يقسمون ابلرحم , هذا يعترب احتماالا مشكالا من  /1

االحتماالت , وهناك احتماالت ال إشكال فيها ) وإذا كان اللفظ حمتمال مل يتعني احلمل على املعىن 
  . (1)املشكل ( 

أن مما جيعل القول أبن هللا هو الذي أقسم ابألرحام معىن مفضوالا هو أن هذا األسلوب )  /2
  وإن كان ذلك مما يسوغ يف اللغة . (2)أيابه نظم الكالم وسرده ( 

مع  –أن محل املعىن على حذف حرف اجلر مع بقاء عمله طريقة مفضولة عند النحاة  /3
اءة محزة : ) وألجل القراءة املذكورة والشواهد , مل أمنع العطف , قال ابن مالك بعد ذكر قر  -صحتها 

  . (3)على ضمري اجلر , بل نبهت على أن عود حرف اجلر مع املعطوف مفضل على عدم عوده ( 
بكالم متكلف , ) ومثل هذا  - إذا مل يتبني معناها للمفسر -أنه ال يسوغ رد القراءة الثابتة  /4

لَّما الكالم مردود عند أئمة ا سا ُ عالاْيِه وا لَّى اَّللَّ لدين , الن القراءات اليت قرأ هبا أئمة القراء ثبتت عن النيب صا
لَّما فمن رد ذلك فقد رد على النيب  سا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه وا تواترا يعرفه أهل الصنعة, وإذا ثبت شيء عن النيب صا

, واستقبح ما قرأ به,  لَّما سا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه وا وهذا مقام حمذور, وال يقلد فيه أئمة اللغة والنحو, فإن العربية صا
, وال يشك أحد يف فصاحته (  لَّما سا ُ عالاْيِه وا لَّى اَّللَّ   . (4)تتلقى من النيب صا

عرايب الذي اإل النحويجل ويُفسر مبجرد االحتمال ال جيوز أن حُيمل كالم هللا عز و ) أنه  /5
الكالم به له معىن ما , فإن هذا مقام غلط فيه أكثر املعربني للقرآن , حيتمله تركيب الكالم , ويكون 

فإهنم يُفسرون اآلية ويعربوهنا مبا حيتمله تركيب تلك اجلملة , ويُفهم من ذلك الرتكيب أي معىن اتفق , 
 وهذا غلط عظيم ياقطع السامع أبن مراد القرآن غريُه .

                                                           

 . 13/462( فتح الباري البن حجر 1)
 . 2/5( احملرر الوجيز البن عطية 2)
 . 3/1254( شرح الكافية الشافية البن مالك 3)

 . 783وينظر : اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ص 
 . 6/10  للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع(4)
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آخر وكالم آخر , فإنه ال يلزم أن حيتمله القرآن , وإن احتمل ذلك الرتكيب هذا املعىن يف سياق 
 .نه قسممثل قول بعضهم يف قراءة من قرأ "واألرحاِم إن هللا كان عليكم رقيبا" ابجلر : إ

... بل للقرآن ُعرف خاص , ومعان معهودة ال يناسبه تفسريه بغريها , وال جيوز تفسريه بغري عرفة 
 ة إىل املعاين , كنسبة ألفاظه إىل األلفاظ , بل أعظم .واملعهود من معانية , فإن نسبة معاني

فكما أن ألفاظه ملوك األلفاظ وأجلها وأفصحها , وهلا من الفصاحة أعلى مراتبها اليت يعجز 
عنها قدر العاملني , فكذلك معانية أجل املعاين وأعظمها وأفخمها , فال جيوز تفسريه بغريها من املعاين 

ريها أعظم منها وأجل وأفخم , فال جيوز محله على املعاين القاصرة مبجرد اليت ال تليق به , بل غ
 االحتمال النحوي اإلعرايب .

ْعِف كثرٍي من أقوال املفسرين  فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على ابل فإنك تنتفع هبا يف معرفة ضا
 . (1)وزيفها , وتقطع أهنا ليست مراد املتكلم تعاىل بكالمه ( 

  
   

                                                           

 .  877-3/876القيم ( بدائع الفوائد البن 1)
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  العذر ابجلهل يف مسائل العقيدة:  الثايناملبحث 
 واألثر العقدي املرتتب على ذلك .  املطلب األول / القراءة يف اآلية

ْد أبِان َّناا ُمْسِلُمونا  قال تعاىل : ) نَّا وااْشها ِبراُسويل قااُلوا آما ْيُت ِإىلا احلْاواارِيِّنيا أاْن آِمُنوا يب وا ِإْذ أاْوحا وا
اِء  ( ِإذْ 111) ما ةا ِمنا السَّ اِئدا ناا ما ّزِلا عالاي ْ ْل ياْستاِطيُع رابُّكا أاْن يُ ن ا ْرمياا ها ى اْبنا ما قاالا ات َُّقوا قاالا احلْاواارِيُّونا ايا ِعيسا

ُتْم ُمْؤِمِننيا ) ن اْعلاما أا 112اَّللَّا ِإْن ُكن ْ ِئنَّ قُ ُلوبُ ناا وا تاْطما ا وا ها ا ( قااُلوا نُرِيُد أاْن َناُْكلا ِمن ْ ها ناُكونا عالاي ْ ناا وا قْ ت ا دا ْن قاْد صا
اِهِدينا ( ]املائدة:    [113 - 111ِمنا الشَّ

ْل ياْستاِطيُع رابُّكا  واألثر العقدي هو يف قوله تعاىل ) وقد استدل مجع من أهل العلم هبذه , (  ها
وأن من  االعتقاد ,اآلية على مسألة مهمة من مسائل االعتقاد وهي مسألة العذر ابجلهل يف مسائل 

ليس كل جهٍل  وحدود اجلهل الذي يعذر به صاحبه فإنه عوارض األهلية املانعة من التكفري هو اجلهل ,
) لو ُعِذرا اجلاهل ألجل جهله لكان اجلهل خرياا من العلم إذ كان حُيط عن العبد  معذور صاحبه إذ

لعبد يف جهله ابحلكم بعد التبليغ و أعباء التكليف , و يريح قلبه من ضروب التعنيف , فال حجة ل
يف أن قول احلواريني  األثر العقديويتمثل ,  (1)التمكني ؛ لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الُرسل ( 

يعترب شكاا يف قدرة هللا على  - (3)وهي قراءة مجهور القراء عدا الكسائي  -) هل يستطيع ربك (  (2)
عتربون ابلنسبة لنيب إنزال املائدة , والشك يف قدرة هللا كفٌر ال يناسب حال احلواريني ومكانتهم حيث يُ 

هللا عيسى عليه السالم كالصحابة رضوان هللا عليهم ابلنسبة لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم , فهم أوىل 
, ولكنهم مل يكفروا بسبب جهلهم , وقابلهم فريق آخر قرروا  ملة لكل شيءالناس يف معرفة قدرة هللا الشا

أن هذه اآلية ال يستدل هبا على هذه املسألة , ألن القراءة األخرى هلذه اآلية توضح أن احلواريني مل 
يكونوا شاكني يف قدرة هللا , وبسبب هذا اخلالف فقد تعددت أقوال أهل العلم يف توجيه هذه اآلية كما 

 سيأيت إن شاء هللا .

                                                           

 , وهذه املقالة للشافعي رمحه هللا . 2/17( ينظر : املنثور يف القواعد للزركشي 1)
( احلواريون مجع حواري , وحواري الرجل : صفوته وخالصته , وهو مأخوذ من احلور وهو البياض عند أهل اللغة , واحلواري 2)

فقيل : لبياض ثياهبم , وقيل : خللوص نياهتم , وقيل : ألهنم خاصة األنبياء أيضا الناصر , وقد اختلف يف سبب تسميتهم بذلك 
وا من كل عاْيب , وقال الزجاج : احلواريون : خلص ان األنبياء وأتويله الذين ُأْخِلُصوا ونُ قُّ ان , قال األزهري : احلاوارِيُّون ُخْلصا

 األنبياء عليهم السالم , وصفوهتم .
 ) حور ( . 11/103 للزبيدي ) حور ( , اتج العروس 1/458ثري ينظر : النهاية البن األ

 , احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة 228, النشر يف القراءات العشر للجزري ص  360( ينظر : الكايف لألشبيلي ص 3)
 . 565 /2, غيث النفع للصفاقسي  1/545عشر للبنا 
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ك { وبه قرأ قال الشوكاين رمحه هللا : ) قرأ الكسائي : } هل تستطيع { ابلفوقية ونصب } ربَّ 
علي وابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد , وقرأ الباقون ابلتحتية ورفع } ربك { واستشكلت القراءة 

شهد أبننا مسلمون { والسؤال عن الثانية أبنه قد وصف سبحانه احلواريون أبهنم قالوا : } آمنا وا
 . (1)استطاعته لذلك ينايف ما حكوه عن أنفسهم ( 

 
 :( 2)وميكن إمجال أبرزها يف مسلكني  يف توجيه هذه اآليةتعددت أقوال أهل العلم وقد 

املسلك األول / أن هذا القول الصادر من احلواريني يعترب شكاا يف قدرة هللا , وقد اختلف 
 املسلك يف توجيه ذلك على أقوال :أصحاب هذا 

القول األول / أن هذا القول من احلواريني يعترب شكاا يف بعض أفراد القدرة هلل عز وجل , وليس 
شكاا يف أصل صفة القدرة هلل سبحانه , والشك يف بعض أفراد القدرة هلل سبحانه موجب للكفر ومع 

ن بعض صور أفراد قدرة هللا قد ختفى على ذلك فهم مؤمنون وليسوا بكفار بسبب جهلهم , وذلك أل
بعض الناس حىت ولو كانوا من اخلاصة كاحلواريني , مع أن هذا القول الصادر منهم قد يكون يف أول 

 إسالمهم قبل أن تستحكم معرفتهم ابهلل .
وجعل أصحاب هذا القول نظريا قول احلواريني ما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي 

ه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ) أسرف رجل على نفسه , فلما حضره املوت أوصى هللا عن
بنيه فقال : إذا أن مت فأحرقوين مث اسحقوين مث اذروين يف الريح يف البحر فوهللا لئن قدر على ريب 

, فإذا هو قائم ليعذبين عذااب ما عذبه به أحدا , قال : ففعلوا ذلك به , فقال لألرض : أدى ما أخذت 
خمافتك , فغفر له بذلك  –أو قال  -, فقال له : ما محلك على ما صنعت , فقال : خشيتك اي رب 

 )(3) . 
قالوا فهذا رجل شك يف بعض أفراد قدرة هللا ومع ذلك مل يكفر بسبب جهله , وجعلوا هذا دليالا 

 على أن اجلهل عارض من عوارض األهلية املانعة من التكفري .
 رمحهم هللا . (4)قال هبذا القول ابن حزم , والشوكاين , وطائفة من السلف  وممن

                                                           

 . 2/116 للشوكاين (  فتح القدير1)
 ز أقوال أهل العلم , وهناك أقوال أخرى يف توجيه اآلية .( هذه أبر 2)

 . 7/605, اللباب يف علوم الكتاب البن عادل الدمشقي  12/137ينظر : تفسري الرازي 
, وأخرجه مسلم رقم )  2/4/176( بدون ترمجة ,  54( كتاب األنبياء , ابب رقم )  3481( أخرجه البخاري رقم ) 3)

 , واللفظ ملسلم . 1263ص( كتاب التوبة ,  2756
 . 20/36( ينظر : جمموع الفتاوى البن تيمية 4)
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 (1)قال ابن حزم بعد كالم له على أن اجلهل مانع من موانع التكفري : ) أبني من شيء يف هذا 

قول هللا تعاىل : " وإذ قال احلواريون اي عيسى بن مرمي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 
إىل قوله " ونعلم أن قد صدقتنا " , فهؤالء احلواريون الذين أثىن هللا عز و جل عليهم قد قالوا ابجلهل  "

لعيسى عليه السالم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ومل يبطل بذلك إمياهنم , وهذا ما 
 . (2)يينهم هلا ( ال خملص منه , وإمنا كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام احلجة وتب

وقال الشوكاين : ) هذا كان يف أول معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم ابهلل وهلذا قال عيسى يف 
اجلواب عن هذا االستفهام الصادر منهم : } اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني { أي ال تشكوا يف قدرة هللا ( 

(3 ). 
  

ال يصدر من مؤمنني , وأن عليهم الرجوع إىل القول الثاين / أن هذا القول والشك من احلواريني 
 اإلميان .

 وذهب إىل هذا القول الطربي والزخمشري .
ْل ياْستاِطيُع " ابلياء "  قال الطربي : ) وأوىل القراءتني عندي ابلصواب , قراءة من قرأ ذلك : " ها

 رابُّكا " برفع "الرّب" , مبعىن : هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه ؟
وإمنا قلنا ذلك أوىل القراءتني ابلصواب , ملا بيّ ّنا قبُل من أن قوله : "إذ قال احلواريون" , من صلة 
"إذ أوحيت" , وأنَّ معىن الكالم : وإذ أوحيت إىل احلواريون أن آمنوا يب وبرسويل , إذ قال احلواريون اي 

ٌ إذ كان ذلك كذلك , أن هللا تعاىل ذكره قد كرِه منهم ما قالوا  عيسى ابن مرمي هل يستطيع ربَّك ؟ فبنيِّ
من ذلك واستعظمه , وأمرهم ابلتوبة ومراجعة اإلميان من ِقيلهم ذلك , واإلقراِر هلل ابلقدرة على كل شيء 

م من األخبار .   , وتصديِق رسوله فيما أخربهم عن رهبِّ
ا منه ملا قالوا :"اتقوا هللا  إن كنتم مؤمنني" , ففي وقد قال عيسى هلم عند قيلهم ذلك له استعظاما

استتابة هللا إاّيهم ودعائه هلم إىل اإلميان به وبرسوله صلى هللا عليه وسلم عند قيلهم ما قالوا من ذلك , 
واستعظام نيبِّ هللا صلى هللا عليه وسلم كلمتهم , الداللُة الكافيُة من غريها على صحة القراءة يف ذلك 

                                                           

 ( أي يف ابب أن اجلهل مانع من موانع التكفري .1)
 . 296 /3 البن حزم ( الفصل2)
 . 2/116 للشوكاين ( ينظر : فتح القدير3)
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عىن يف قوهلم لعيسى , لو كانوا قالوا له :"هل تستطيع أن تسأل ربَّك أن ابلياء ورفع"الرب" , إذ كان ال م
 ينزل علينا مائدة من السماء" ؟ أن ُيستكرب هذا االستكبار .

... 
"اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني قالوا نريد أن َنكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا" . فقد أنبأ 

مون أن عيسى قد صدقهم , وال اطمأنت قلوهبم إىل حقيقة نبوته , فال هذا من قيلهم أهنم مل يكونوا يعل
بيان أبني من هذا الكالم , يف أن القوم كانوا قد خالط قلوهبم مرض وشك يف دينهم وتصديق رسوهلم, 

 وأهنم سألوا ما سألوا من ذلك اختبارا .
 ... 

عيسى للحواريني القائلني له : "هل  وأما قوله : "قال اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني" فإنه يعين : قال
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء" راقبوا هللا, أيها القوم, وخافوه أن ينزل بكم من هللا عقوبة 

على قولكم هذا , فإن هللا ال يعجزه شيء أراده , ويف شككم يف قدرة هللا على إنزال مائدة من السماء  
 بكم نقمته . كفر به , فاتقوا هللا أن ينزل

"إن كنتم مؤمنني" , يقول : إن كنتم مصدقي على ما أتوعدكم به من عقوبة هللا إايكم على 
 .( 1)قولكم:"هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء"؟ ( 

 وقال الزخمشري : ) فان قلت : 
 كيف قالوا : " هل يستطيع ربك " بعد إمياهنم وإخالصهم ؟ 

مث اتبعه قوله " إذ قالوا  (2) ابإلميان واإلخالص , وإمنا حكى ادعاءهم هلما قلت : ما وصفهم هللا
 " فآذن أن دعواهم كانت ابطلة وأهنم كانوا شاكني .

وقوله " هل يستطيع ربك " كالم ال يرد مثله عن مؤمنني معظمني لرهبم , وكذلك قول عيسى 
ه واستطاعته وال تقرتحوا عليه وال تتحكموا ما عليه السالم هلم معناه اتقوا هللا وال تشكوا يف اقتدار 

 تشتهون من اآلايت فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها 
 . (3)" إن كنتم مؤمنني " إن كانت دعواكم لإلميان صحيحة  ( 

 

                                                           

 . 122-9/118لطربي ل جامع البيان( 1)
( إذ قال 111حلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد أبننا مسلمون  )( يقصد يف قوله تعاىل ) وإذ أوحيت إىل ا2)

 احلواريون اي عيسى ابن مرمي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني ( .
 . 2/313 للزخمشري ( الكشاف3)
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ن   القول الثالث / أن هذه املقالة ) هل يستطيع ربك ( ليست من قول احلواريني , وإمنا ِمن قول ما
 كان مصاحباا هلم .

 هب إىل هذا القول القرطيب .وذ
قال القرطيب : ) احلواريني ُخلصان األنبياء ودخالؤهم وأنصارهم كما قال: " من أنصاري إىل هللا 

 [. 14قال احلواريون حنن أنصار هللا " ] الصف: 
ومعلوم أن األنبياء صلوات هللا وسالمه   (1)وقال عليه السالم: " لكل نيب حواري وحواري الزبري "

هم جاءوا مبعرفة هللا تعاىل وما جيب له وما جيوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم, فكيف علي
طاناهم واختص هبم حىت جيهلوا قدرة هللا تعاىل ؟   خيفى ذلك على من ابا

إال أنه جيوز أن يقال: إن ذلك صدر ممن كان معهم , كما قال بعض جهال األعراب للنيب صلى 
, وكما قال من قال من قوم موسى:  (2)هللا عليه وسلم : " اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط  " 

) قلت: وهذا حكى توجيهاا آخر وقال بعده [ ( مث  138" اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة " ] االعراف: 
 . (3)أتويل حسن, وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع احلواريني ( 

 
 

                                                           

ابب بعث النيب صلى هللا عليه وسلم الزبري طليعة وحده ,  ( كتاب أخبار اآلحاد , 7261( أخرجه البخاري رقم ) 1)
 . 1134( كتاب فضائل الصحابة , ص 2415, وأخرجه مسلم رقم )  4/9/89

( كتاب الفنت , ابب ما جاء لرتكنب سنن من كان  2180, والرتمذي رقم )  36/225(  21897( أخرجه أمحد رقم ) 2)
, واأللباين يف كتاب  2/295سن صحيح , وصححه ابن القيم يف اغاثة اللهفان , وقال الرتمذي : حديث ح 4/475قبلكم , 

 . 1/37السنة البن أيب عاصم 
 .8/284  للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع(  3)
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املسلك الثاين / أن هذا القول الصادر من احلواريني ال يعترب شكاا يف قدرة هللا , وقد قال ابن 
وقال ابن عطية )  , (1)األنباري : ) ال جيوز أحد أن يتوهم على احلواريني أهنم شكوا يف قدرة هللا تعاىل ( 

, وقد اختلف أصحاب هذا املسلك  (2)ال خالف أحفظه أهنم كانوا مؤمنني , وهذا هو ظاهر اآلية ( 
 يف توجيه ذلك على أقوال منها :

القول األول / أن قول احلواريني ) هل يستطيع ربك ( ليس شكاا يف قدرة هللا , وإمنا هو جار 
 ستطيِع ألمر : هل تستطيع كذا ؟ على معىن هل تفعل كذا ؟ .على طريقة العرب يف العرض يقولون للم

, والبغوي , وابن جزي ,  ( 5), وابن عطية  (4), والواحدي  (3)وممن قال هبذا القول ابن اجلوزي 
,  (9), والسعدي  (8), والسيوطي  (7), وابن تيمية , والطاهر ابن عاشور , والزركشي  (6)وابن هشام 

  اجلميع .رحم هللا (10)وغريهم 
قال البغوي : ) مل يقولوه شاكني يف قدرة هللا عز وجل, ولكن معناه: هل ينزل ربك أم ال ؟ كما 
يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع , وإمنا يريد هل يفعل ذلك أم 

 . (11)ال ( 
تعاىل على إنزال املائدة , وعلى هذا وقال ابن جزي : ) ظاهر هذا اللفظ أهنم شكوا يف قدرة هللا 

 أخذه الزخمشري , وقال : ما وصفهم هللا ابإلميان ولكن حكى دعواهم يف قوهلم آمنا .
وقال ابن عطية وغريه : ليس كذلك ألهنم شكوا يف قدرة هللا , لكنه مبعىن هل يفعل ربك هذا , 

اريني يف مواضع من كتابه , مع أن يف اللفظ وهل يقع منه إجابة إليه , وهذا أرجح ألن هللا أثىن على احلو 
ر (   . (1)بشاعة تُ ْنكا

                                                           

, ومل أقف عليه يف مظانه  4/500, الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب  2/456( زاد املسري البن اجلوزي 1)
 كتب ابن األنباري .من  

 . 2/260 البن عطية ( احملرر الوجيز2)
 . 2/456 البن اجلوزي ( ينظر : زاد املسري3)
 . 7/105 البن عاشور التحري والتنوير , 2/245الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد للواحدي  ( ينظر :4)
 . 2/259 البن عطية ( ينظر : احملرر الوجيز5)
 . 6/689 البن هشام ( ينظر : مغين اللبيب6)
 . 3/407 للزركشي ( ينظر : الربهان7)
 .127ص  للسيوطي واحمللي , تفسري اجلاللني 5/1697,  4/1512 للسيوطي ( ينظر : اإلتقان8)
 . 248لسعدي ص ل تيسري الكرمي الرمحن( ينظر : 9)
 . 1/115( ينظر :  مشكالت األحاديث النبوية للقصيمي 10)
 . 3/117لبغوي ل معامل التنزيل( 11)
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وقال ابن تيمية : ) كما يقال للرجل ؛ هل تقدر أن تفعل كذا ؟ أي هل تفعله ؟ وهو مشهور يف  
 . (2)كالم الناس ( 

 
أن قول احلواريني ) هل يستطيع ربك ( مبعىن: هل يستجيب لك إن سألته ذلك  (3)القول الثاين /

طيعك فيه ؟ فتكون ) يستطيع ( مبعىن يطيع , يقال أطاع و استطاع مبعىن واحد , كقوهلم أجاب و وي
 .  (4)استجاب , معناه : هل يطيعك ربك إبجابة سؤالك 

 رمحهما هللا . (5)وذهب إىل هذا القول السدي , وأبو هالل العسكري 
يستطيع مبعىن يطيع , كما قالوا : قال السدي : ) املعىن هل يطيعك ربك إن سألته " أن ينزل " ف

 .( 6)استجاب مبعىن أجاب , وكذلك استطاع مبعىن أطاع ( 
 

                                                                                                                                                                      

 . 1/257 البن جزي ( التسهيل لعلوم التنزيل1)
 . 8/374 البن تيمية ( جمموع الفتاوى2)
 ( هذا القول مقارب للقول السابق يف التوجيه وبني التوجيهني تالزم , وإمنا أفردته ملا رأيت تتابع أهل العلم على إفراده .3)
 . 3/117لبغوي ل معامل التنزيل( ينظر : 4)
 . 110ص  للعسكري ينظر : الفروق اللغوية( 5)
 . 284/  8  للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع,  9/117لطربي ل جامع البيان( 6)
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 : الرتجيح .  الثايناملطلب 
هو القول أبن احلواريني مل يشكوا يف قدرة هللا , وأن كالمهم  –وهللا أعلم  –الذي يظهر رجحانه 

يقولون للمستطيع ألمر : هل تستطيع   حممول على أن هذا األسلوب جار على طريقة العرب يف العرض
كذا ؟ على معىن تفعل كذا ؟ , أو أن هذا القول مبعىن : هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه 
؟ فتكون ) يستطيع ( مبعىن يطيع , يقال أطاع و استطاع مبعىن واحد , كقوهلم أجاب و استجاب , 

  ومعناه : هل يطيعك ربك إبجابة سؤالك .
 يرجح هذا القول أمور /ومما 

أن القراءة األخرى املتواترة يف اآلية وهي ) هل تستطيع ربَّك ( ابلتاء ونصب ) ربك ( تؤيد  /1
هذا املعىن , فقد قرأ هبا علي , وعائشة , ومعاذ , وابن عباس , ومن التابعني جماهد وسعيد بن جبري , 

 . (1)ومن القراء الكسائي 
 . (2)طيع ربك ( وقرأ ابقي القراء ) هل يست

فيكون معىن اآلية على هذه القراءة هل " تستطيع " أي " هل تسأل لنا ربَّك " , فعرّب 
 ابالستطاعة عن طلب الطاعة , أي إجابة السؤال . 

وقيل : هي على حذف مضاف تقديره " هل تستطيع سؤال ربِّك " , فأقيم املضاف إليه " ربِّك 
 . (3)به " ُمقام املضاف " سؤال " يف إعرا

و على هذا املعىن ال يكون احلواريُّون قد قالوا ما قالوه شاكني يف قدرة هللا , و ال يكون مما يكفر 
 به قائله , و ابلتايل فال حّجة يف اآلية على العذر ابجلهل , فضالا عن وقوعه .

ْل تاْستاِطيُع " ابلت اء " رابَّكا " قال الطربي : ) قرأ ذلك مجاعة من الصحابة والتابعني : " ها
 ابلنصب , مبعىن : هل تستطيع أن تسأل ربك ؟ 

 أو : هل تستطيع أن تدعوا ربَّك ؟ 
 أو: هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ 

وقالوا : مل يكن احلواريون شاكِّني أن هللا تعاىل ذكره قادٌر أن ينزل عليهم ذلك , وإمنا قالوا لعيسى 
 . (1): هل تستطيع أنت ذلك ( 

                                                           

, اإلقناع يف القراءات السبع لألنصاري ص  212( ينظر : إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر للقالنسي ص1)
 .  1/545, احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر للبنا  228ي ص , النشر يف القراءات العشر للجزر   636

, احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة  228, النشر يف القراءات العشر للجزري ص  360( ينظر : الكايف لألشبيلي ص 2)
 . 565 /2, غيث النفع للصفاقسي  1/545عشر للبنا 

 . 3/225بن كثري  ال القرآن العظيم , تفسري 7/105 شورالبن عا ( ينظر : التحرير والتنوير3)
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ي : ) وقرىء " تستطيع " بتاء اخلطاب " ربك " ابلنصب أي هل تستطيع سؤال وقال ابن جز 
 . (2)ربك وهذه القراءة ال تقتضي أهنم شكوا ( 

قراءة علي  (3) وقال البغوي : ) قرأ الكسائي "هل تستطيع" ابلتاء "ربك" بنصب الباء وهو
 .  (4)وعائشة وابن عباس وجماهد, أي: هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك ( 

 .  (5)أن مجعاا من الصحابة قرأ هذه اآلية ) تستطيع ( رفعا للتوهم يف شك احلواريني  /2
فقد ورد عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت : ) كان احلواريون ال يشكون أن هللا قادر أن ينزل 

 . (6)عليهم مائدة , ولكن قالوا : اي عيسى هل تستطيع ربك؟ ( 
مال فريق من الصحابة   (7)قال ابن عطية رمحه هللا بعد ذكره لقراءة ) يستطيع ( : ) وبسببها 

وغريهم إىل غري هذه القراءة , فقرأ علي بن أيب طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وسعيد بن 
  .( 8)(  جبري " هل تستطيع ربك " ابلتاء ونصب الباء من " ربك " املعىن هل تستطيع أن تسأل ربك

 .(9)أن مجعاا من التابعني أيضاا قرأ هذه اآلية ) تستطيع ( رفعا للتوهم يف شك احلواريني  /3
فعن عن سعيد بن جبري رمحه هللا : أنه قرأها كذلك : ) هل تستطيع ربك ( , وقال : ) تستطيع 

  . (10)أن تسأل ربك , وقال: أال ترى أهنم مؤمنون ؟ ( 
أن مجعاا من أهل العلم جعل نظري هذه اآلية آية إبراهيم يف قوله تعاىل ) قال أومل تؤمن قال  /4

بلى ( , فاحلواريون ) كانوا عاملني ابستطاعة هللا تعاىل لذلك ولغريه علم داللة وخرب ونظر فأرادوا علم 
[  260ي املوتى " ] البقرة: معاينة كذلك , كما قال إبراهيم صلى هللا عليه وسلم : " رب أرين كيف حتي

... , وقد كان إبراهيم علم لذلك علم خرب ونظر , ولكن أراد املعاينة اليت ال يدخلها ريب وال شبهة , 

                                                                                                                                                                      

 . 9/117لطربي ل جامع البيان( 1)
 . 1/257 البن جزي ( التسهيل لعلوم التنزيل2)
 : وهي . هكذا يف املطبوع , ولعل الصواب (3)
 . 3/117لبغوي ل معامل التنزيل( 4)
 . 9/117لطربي ل جامع البيان( ينظر 5)
 .4/1243(  7014) وهذا لفظه ( , وابن أيب حامت يف التفسري رقم )  9/118( أخرجه الطربي يف تفسريه رقم 6)
 ( أي بسبب ما فيها من إشكال .7)
 . 2/259 البن عطية ( ينظر : احملرر الوجيز8)
 . 2/259 البن عطية , احملرر الوجيز 9/117لطربي ل جامع البيان( ينظر 9)
 . 9/118يف تفسريه رقم ( أخرجه الطربي 10)
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الن علم النظر واخلرب قد تدخله الشبهة واالعرتاضات , وعلم املعاينة ال يدخله شيء من ذلك , ولذلك 
  . (1)إبراهيم: " ولكن ليطمئن قليب " (  قال احلواريون : " وتطمئن قلوبنا " كما قال

أن هذا اسلوب مشهور يف لغة العرب يقولون للمستطيع ألمر : هل تستطيع أن تفعل كذا ؟  /5
 . (2)أي نطلب منك أن تفعل كذا 

قال النحاس : ) معروف يف كالم العرب أن يقال هل يستطيع أن يقوم ؟ مبعىن هل يستطيع أن 
 . (3)ت تعرف أنه يستطيعه ( يفعل ذلك مبسأليت , وأن

وقال الطاهر ابن عاشور : ) جرى قوله تعاىل : } هل يستطيع رّبك { على طريقة عربية يف 
العرض والدعاء , يقولون للمستطيع ألمر : هل تستطيع كذا , على معىن تطّلب العذر له إن مل جيبك 

عليه , وذلك كناية فلم يبق منظوراا فيه إىل مطلوبك , وأّن السائل ال حيّب أن يكّلف املسؤول ما يشّق 
إىل صريح املعىن املقتضي أنّه يشّك يف استطاعة املسؤول , وإمّنا يقول ذلك األدىن لألعلى منه , ويف 

 شيء يعلم أنه مستطاع للمسؤول , فقرينة الكناية حتّقُق املسؤول أّن السائل يعلم استطاعته . 
أّن رجالا قال لعبد هللا بن زيد : أتستطيع أن تريين كيف  ومنه ما جاء يف حديث حيىي املازين " 

 , فإّن السائل يعلم أّن عبد هللا بن زيد ال يشّق عليه ذلك .  (4)كان رسول هللا يتوّضأ " 
فليس قول احلوارّيني احملكي هبذا اللفظ يف القرآن إاّل لفظاا من لغتهم يدّل على التلّطف والتأّدب 

سب أهل اإلميان اخلالص , وليس شّكاا يف قدرة هللا تعاىل ولكّنهم سألوا آية يف السؤال , كما هو منا
لزايدة اطمئنان قلوهبم ابإلميان أبن ينتقلوا من الدليل العقلي إىل الدليل احملسوس , فإّن النفوس ابحملسوس 

شّكاا يف [  260آنس , كما مل يكن سؤال إبراهيم بقوله } رّب أرين كيف حتيي املوتى { ] البقرة : 
 احلال . 

 . (5)وعلى هذا املعىن جرى تفسري احملققني ( 
 

أما قول بعض أهل العلم أبن احلواريني ال ميكن أن يصدر منهم شك يف بعض أفراد القدرة هلل , 
فهذا القول حمل أتمل فإن بعض من كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم قد صدر منه قريب من هذا 

 سنان أنه مسع أاب واقد الليثي رضي هللا عنه يقول : خرجنا مع رسول هللا صلى القول , فعن سنان بن أيب
                                                           

 .  7/105 البن عاشور , وينظر : التحرير والتنوير 8/284  للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع(1)
 . 8/374 البن تيمية , جمموع الفتاوى 2/54( ينظر : تفسري ابن أيب زمنني 2)
 . 2/385( معاين القران للنحاس 3)
 . 48/1/1ابب مسح الرأس كله , ( كتاب الوضوء ,  185( أخرجه البخاري رقم ) 4)
 . 7/105 البن عاشور ( التحرير والتنوير5)
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قال : فمررن بشجرة ,  –وكانوا أسلموا يوم الفتح  -هللا عليه وسلم إىل حنني وحنن حديثو عهد بكفر 
وهلا , وكان للكفار سدرة يعكفون ح (1)فقلنا : اي رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط 

ويعلقون هبا أسلحتهم يدعوهنا ذات أنواط , فلما قلنا ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم قال : ) هللا أكرب 
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى " اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون 

 . (2)" لرتكنب سنن من كان قبلكم (  
 

أبن احلواريني قد خرجوا من اإلميان , حمل أتمل , فإن هللا أخرب عنهم أبهنم وقول بعض أهل العلم 
{ ]املائدة:  قوله مسلمون كما يف ْد أبِان َّناا ُمْسِلُمونا نَّا وااْشها , وأخرب سبحانه أنه من يكفر [ 111}قااُلوا آما

زِّ  قوله بعد نزول املائدة فإن هللا يعذبه كما يف ْن ياْكُفْر ب اْعُد ِمْنُكْم فاِإيّنِ أُعاذِّبُُه }قاالا اَّللَُّ ِإيّنِ ُمن ا هلُاا عالاْيُكْم فاما
{ ]املائدة:  ا ِمنا اْلعاالاِمنيا دا اابا الا أُعاذِّبُُه أاحا , فدل على أن احلواريني مل يكفروا قبل نزول املائدة [ 115عاذا

 بسبب مقولتهم .
 

وىل ابلتقدمي من محله على املعىن ومهما أمكن محل قول احلواريني على احململ احلسن فهو أ
املستبشع , ومن ذلك أن محل قول احلواريني على الطلب من هللا أن ينزل عليهم املائدة أوىل ابلتقدمي من 
محل قوهلم على الشك يف قدرة هللا أو حىت يف بعض أفراد القدرة وأن ذلك كان جهالا منهم أو كان يف 

  أول إسالمهم , وهللا أعلم .
  

                                                           

( هي اسم شجرة بعينها من شجر السمر كانت للمشركني تعبد من دون هللا ويعلقون هبا سالحهم تربكاا ويعكفون حوهلا 1)
 فسألوه أن جيعل هلم مثلها فنهاهم عن ذلك .

 ) نوط ( . 14/330 البن منظور ( , لسان العرب) نوط  5/128ينظر : النهاية البن األثري 
, كتاب الفنت , ابب ما جاء لرتكنب سنن  4/475(   2180, والرتمذي رقم )  36/225(  21897( أخرجه أمحد رقم ) 2)

, وقال الرتمذي : حديث حسن صحيح ,  1/37(  76من كان قبلكم , وابن أيب عاصم يف كتاب السنة ) واللفظ له ( رقم ) 
 حه األلباين يف ظالل اجلنه يف ختريج السنة البن أيب عاصم .وصح
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  الساق  تفسري آيةابن عباس يف  قول:  الثالثث املبح
 واألثر العقدي املرتتب على ذلك  املطلب األول / القراءة يف اآلية

{ ]القلم:  ُجوِد فاالا ياْستاِطيُعونا يُْدعاْونا ِإىلا السُّ اٍق وا ُف عاْن سا [ , واألثر 42قال تعاىل :}ي اْوما يُْكشا
اٍق ( ,  ي اْوما  العقدي هو يف قوله تعاىل ) ُف عاْن سا وقد استدل مجع من أهل العلم هبذه اآلية على يُْكشا

إليه القول بذلك  سبنُ وممن اثبات صفة الساق هلل عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعاىل , 
  ابن عباس رضي هللا عنه , ولكن القراءة املنسوبة له تبني خالف ذلك كما سيأيت إبذن هللا .

,  (1)مل يقع التنازع بني الصحابة والتابعني يف شيء من نصوص الصفات إال يف هذه اآلية و 
 . (2)وأمثاهلا 

واخلالف يف هذه اآلية حمتمل ألنه من املعلوم ) أن قوله تعاىل "يوم يكشف عن ساق " ليس نصاا 
فة و كونه غري صفة و يف أن الساق صفة هلل تعاىل ؛ ألنه جاء منكرا غري معّرف فيكون قابالا كونه ص

 . (3)تعيينه لواحد من ذلك يتوقف على الدليل ( 
 وقد اختلف أهل العلم يف داللة هذه اآلية على صفة الساق على قولني :

القول األول / أن هذه اآلية تعترب من نصوص الصفات , وبناء على ذلك فإنه تُثبت هلل استنباطاا 
 ئق به سبحانه وال مياثل صفات املخلوقني .من هذه اآلية صفة الساق على الوجه الال

,  (2), وأيب يعلى  (1), والبخاري  (5), وابن مسعود  (4)وممن قال هبذا القول أبو سعيد اخلدري 
, وذكره  (7), واأللباين  (6), وابن عثيمني  (5), والسعدي , وابن ابز  (4), والشوكاين  (3)وابن القيم 

 . (8)ابن تيمية احتماالا 

                                                           

, الصواعق املرسلة البن القيم  202, خمتصر الفتاوى املصرية للبعلي ص  5/472 البن تيمية ( ينظر : بيان تلبيس اجلهمية1)
1/252 . 

 . 6/394( ينظر : جمموع الفتاوى البن تيمية 2)
 . 2/122غنيمان ( شرح كتاب التوحيد من البخاري لل3)
, ولعل هذا القول منسوب إليه ألنه راوي احلديث الذي يف التصريح بلفظ  6/394 البن تيمية ( ينظر : جمموع الفتاوى4)

 "فيكشف عن ساقه".
, ولفظه : عن ابن مسعود , يف قوله تعاىل : }يوم يكشف عن  3/335(  3293( أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه رقم ) 5)

 عن ساقه , يعين ساقه تبارك وتعاىل ( . ساق{ قال : )
: ) أخربن علي بن العباس بن األشعث الغزى بغزة ثنا حممد بن محاد الطهراين ثنا  1/16وقال ابن منده يف الرد على اجلهمية 

! قال  عبد الرزاق أنبأ الثوري عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء عن ابن مسعود يف قوله جل وعز ! " يوم يكشف عن ساق "
 : عن ساقيه , قال أبو عبد هللا : هكذا يف قراءة ابن مسعود ,و "يكشف" بفتح الياء وكسر الشني ( .
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قال السعدي : ) إذا كان يوم القيامة, وانكشف فيه من القالقل والزالزل واألهوال ما ال يدخل 
حتت الوهم, وأتى الباري لفصل القضاء بني عباده وجمازاهتم فكشف عن ساقه الكرمية اليت ال يشبهها 

السجود هلل,  شيء, ورأى اخلالئق من جالل هللا وعظمته ما ال ميكن التعبري عنه, فحينئذ يدعون إىل
فيسجد املؤمنون الذين كانوا يسجدون هلل, طوعاا واختياراا, ويذهب الفجار املنافقون ليسجدوا فال 

 .( 9)يقدرون على السجود ( 
 ومما استدلوا به :

يف بيان معىن هذه اآلية , فعن  (10)ما ورد من التفسري املرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  /1
 عنه قال : قال الرسول صلى هللا عليه و آله و سلم : ) إذا مجع هللا العباد يف صعيد أيب هريرة رضي هللا

واحد ندى مناد ليلحق كل قوم مبا كانوا يعبدون , فيلحق كل قوم مبا كانوا يعبدون , ويبقى الناس على 
, فيقول : هل تعرفونه حاهلم , فيأتيهم فيقول : ما ابل الناس ذهبوا وأنتم ها هنا , فيقولون : ننتظر إهلنا 

                                                                                                                                                                      

عن ابن مسعود يف  : ) واأخراج عبد الرزاق , وعابد بن مُحايد , واابن املنذر , واابن منده 14/643وقال السيوطي يف الدر املنثور 
قوله : }يوم يكشف عن ساق{ قال : عن ساقيه تبارك وتعاىل , قال ابن منده : لعله يف قراءة ابن مسعود يكشف بفتح الياء 

 وكسر الشني ...
وأخرج الفراييب وسعيد بن منصور , واابن منده والبيهقي يف األمساء والصفات من طريق إبراهيم النخعي يف قوله : }يوم يكشف 

 عن ساق{ ... 
 قال : وقال ابن مسعود : يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويقسو ظهر الكافر فيصري عظما واحدا ( . 

 .  269( ص  167والدارقطين يف الرؤية رقم ) 
 : ) اسناد صحيح ( . 2/587وقال احلاكم يف املستدرك 

 .  1/160( ,  161,  160وذكر أثر ابن مسعود أبو يعلى يف إبطال التأويالت رقم ) 
( حيث بوب بلفظ آية سورة القلم مث ذكر حتت الباب حديث أيب سعيد وفيه ) فيكشف عن ساقه ( , ينظر صحيح 1)

 . 6/159(  4919البخاري كتاب التفسري , ابب ) يوم يكشف عن ساق ( رقم ) 
 . 1/159 اليب يعلى ال التأويالت( ينظر : إبط2)
 . 34( ينظر : اجتماع اجليوش اإلسالمية البن القيم ص 3)
 . 5/340لشوكاين ل فتح القدير( ينظر : 4)
 . 4/130( ينظر : جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن ابز 5)
 . 1/22 البن عثيمني ( ينظر : دروس وفتاوى احلرم املدين6)
 ( . 584رقم )  لأللباين يحة( ينظر : السلسلة الصح7)
 . 5/473 البن تيمية ( ينظر : بيان تلبيس اجلهمية8)
 . 881لسعدي ص ل تيسري الكرمي الرمحن( 9)
 . 2/121( ينظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 10)
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؟ فيقولون : إذا تعرف إلينا عرفناه , فيكشف هلم عن ساقه فيقعون سجودا , وذلك قول هللا تعاىل } 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون { , ويبقى كل منافق فال يستطيع أن يسجد 

 .  (1), مث يقودهم إىل اجلنة (
 عليه وسلم يف احلديث الطويل يف وصف أحداث يوم القيامة عن مطابقة اآلية لقوله صلى هللا /2

أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه , قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ) يكشف ربنا عن 
ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد يف الدنيا رائء ومسعة فيذهب ليسجد فيعود 

 . (3)ا يدل على أن معىن اآلية حممول على معىن احلديث , مم (2)ظهره طبقا واحدا (
وقد يُعرتض على لفظة "ساقه" يف هذا احلديث أبهنا وردت بلفظ "ساق" بدون إضافة , قال ابن 

 . (4)حجر بعد ذكره رواية "ساقه" : ) أخرجها اإلمساعيلي كذلك , مث قال يف قوله "عن ساقه" : نكرة 
مث أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ "يكشف عن ساق" قال 
اإلمساعيلي : هذه أصح ملوافقتها لفظ القرآن يف اجلملة , ال يظن أن هللا ذو أعضاء وجوارح ملا يف ذلك 

 . (5)من مشاهبة املخلوقني تعاىل هللا عن ذلك ليس كمثله شيء ( 
 واجلواب على ذلك / 

فظ إضافة لرواية البخاري له فقد رواه مسلم أيضاا يف بعض نسخه قال البيهقي بعد أن هذا الل /1
ذكره لرواية البخاري : ) رواه البخاري يف "الصحيح" , عن ابن بكري , ورواه عن آدم بن أيب إايس , عن 

 الليث خمتصرا , وقال يف احلديث يكشف ربنا عن ساقه .
 .  (6)ليث كما رواه ابن بكري ( ورواه مسلم ؛ عن عيسى بن محاد , عن ال

قال األلباين : ) و إن كنت أرى من حيث الرواية أن لفظ " ساق " أصح من لفظ " ساقه "  /2
, فإنه ال فرق بينهما عندي من حيث الدراية , ألن سياق احلديث يدل على أن املعىن هو ساق هللا 

                                                           

, كتاب الرقاق , ابب يف سجود املؤمنني يوم القيامة  , وهذا لفظه , وأخرجه  3/1848( ,  2845( أخرجه الدارمي رقم ) 1)
 . 1/17( ,  8ابن منده رقم ) 

 ( . 584وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم ) 
, وأخرجه أيضاا يف كتاب  6/159(  4919( أخرجه البخاري كتاب التفسري , ابب ) يوم يكشف عن ساق ( رقم ) 2)

 . 9/130(  7439التوحيد , ابب ) وجوه يومئذ نظرة ( رقم ) 
 . 34ص  البن القيم , اجتماع اجليوش اإلسالمية 1/253 البن القيم ( ينظر : الصواعق املرسلة3)
رة بدون اضافة .4)  ( أي ُمناكَّ
 . 11/18 البن حجر ( فتح الباري5)
 . 2/182بيهقي ( األمساء والصفات لل6)
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احلاكم بلفظ : " هل بينكم و بني هللا من  تبارك و تعاىل , و أصرح الرواايت يف ذلك رواية هشام عند
 آية تعرفوهنا ؟ فيقولون : نعم الساق , فيكشف عن ساق ... " .

قلت : فهذا صريح أو كالصريح أبن املعىن إمنا هو ساق ذي اجلاللة تبارك و تعاىل , فالظاهر أن 
ال أبس عليه من ذلك ما  سعيد بن أيب هالل كان يرويه اترة ابملعىن حني كان يقول : " عن ساقه " . و

 دام أنه أصاب احلق . 
و أن مما يؤكد صحة احلديث يف اجلملة ذلك الشاهد عن ابن مسعود الذي ذكره البيهقي مرفوعا 

( من  115, و إن مل أكن وقفت عليه اآلن مرفوعا , و قد أخرجه ابن خزمية يف " التوحيد " ) ص 
عبد هللا , قال : تفرتقون أيها الناس عند خروجه ثالث فرق  طريق أيب الزعراء قال : " ذكروا الدجال عند

... فذكر احلديث بطوله : و قال : مث يتمثل هللا للخلق , فيقول : هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون : 
سبحانه إذا اعرتف لنا عرفناه فعند ذلك يكشف عن ساق , فال يبقى مؤمن و ال مؤمنة إال خر هلل 

 ساجدا " .
ثقات رجال الشيخني غري أيب الزعراء , و امسه عبد هللا ابن هاىنء األزدي , و قد قلت : و رجاله 

 وثقه ابن سعد , و ابن حبان , و العجلي , و مل يرو عنه غري ابن أخته سلمة ابن كهيل . 
ووجدت للحديث شاهدا آخر مرفوعا و هو نص يف اخلالف السابق يف " الساق " و إسناده 

 إىل القراء لعزته و صراحته و هو : قوي , فأحببت أن أسوقه
" إذا مجع هللا العباد بصعيد واحد ندى مناد : يلحق كل قوم مبا كانوا يعبدون , و يبقى الناس 

 على حاهلم , فيأتيهم فيقول : ما ابل الناس ذهبوا و أنتم ههنا ؟
فناه , فيكشف هلم عن فيقولون : ننتظر إهلنا , فيقول : هل تعرفونه ؟ فيقولون : إذا تعرف إلينا عر 

ساقه , فيقعون سجدا و ذلك قول هللا تعاىل : ) يوم يكشف عن ساق و يدعون إىل السجود فال 
 .  (1)يستطيعون ( و يبقى كل منافق , فال يستطيع أن يسجد , مث يقودهم إىل اجلنة " ( 

                                                           

 ( . 584رقم )  لأللباين ( السلسلة الصحيحة1)
 . 18وينظر : التعليق على فتح الباري لعبدهللا الدويش ص 
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ه ال تثبت صفة القول الثاين / أن هذه اآلية ال تعترب من نصوص الصفات , وبناء على ذلك فإن
 الساق هلل من هذه اآلية .

ومما حيسن التنبيه عليه هنا أنه عند نسبة القول ألحد بنفي صفة الساق من هذه اآلية فإنه البد 
من التصريح بنفي صفة الساق من هذه اآلية , وال يكفي تفسريه اآلية ابلشدة أو النور , وحنو ذلك , 

ف على كالم صريح هلم يف نفي صفة الساق من هذه اآلية , وإمنا وأكثر الذين ُنسب هلم هذا القول مل أق
هو تفسريهم هلذه اآلية ابلكرب والشدة , أو النور العظيم ,  -على تقدير ثبوته  –الذي وقفت عليه 

 وهذا التفسري ال يلزم منه نفي داللة اآلية على صفة الساق بل ميكن محل اآلية على املعنيني مجيعاا .  
 (5), وعكرمة  (4), وقتادة  (3), وسعيد ابن جبري  (2), وجماهد (1)ويُنسب هذا القول البن عباس 

 . (8), وابن تيمية , والقول الثاين املتأخر البن القيم  (7), واالمساعيلي  (6), واحلسن البصري 

                                                           

على  –( مل أقف على كالم صريح البن عباس رضي هللا عنهما يف نفي صفة الساق من هذه اآلية , وإمنا الذي وقفت عليه 1)
ابلكرب والشدة , وهذا التفسري ال يلزم منه نفي داللة اآلية على صفة الساق بل ميكن محل هو تفسريه هلذه اآلية  -تقدير ثبوته 

 اآلية على املعنيني مجيعاا كما سبق يف النقل عن السعدي يف القول األول .
(  3902) , واحلاكم يف املستدرك رقم 3/177وقد جاء أثر ابن عباس هذا من عدة طرق منها ما أخرجه الفراء يف معان القرآن 

 . 2/183( ,  746, والبيهقي يف األمساء والصفات رقم ) 23/187 جامع البيان, والطربي يف  2/587
 . 17/435وقال احلاكم : ) هذا حديث صحيح اإلسناد ( , وحسن اسناده ابن حجر يف الفتح 

 ) ساقطة اإلسناد ( . : 293وقال شيخ اإلسالم عن رواية ابن عباس كما يف االستغاثة يف الرد على البكري ص 
وقد مجع بعض الباحثني مجيع طرق مروايت ابن عباس يف هذا األثر وتوصل إىل أنه مل يثبت منها شيء . ينظر : املنهل الرقراق 

 .  17يف ختريج ما روى عن الصحابة و التابعني يف تفسري " يوم يكشف عن ساق " لسليم بن عيد اهلاليل ص 
اآلية  هبا على هذه املسألة , وذلك أن بن عباس كان يقرأ هذه االستداللعن ابن عباس فال يصح وحىت لو ثبتت هذه الرواية 

 التايل إن شاء هللا. املطلبيف  فهو يقصد يوم القيامة وال يقصد هللا عز وجل , وسيأيت مزيد بيانبلفظ )يوم تكشف عن ساق(
 . 23/188لطربي ل جامع البيان( ينظر : 2)
 . 23/188السابق  ( ينظر : املرجع3)
 . 23/188( ينظر : املرجع السابق 4)
 . 2/186( ,  751, البيهقي يف األمساء والصفات رقم )  23/195لطربي ل جامع البيان( ينظر : 5)
 .  1/159 أليب يعلى ( ينظر : إبطال التأويالت6)
 غري ابن حجر ., ومل أقف على كالم اإلمساعيلي عند  11/18( ينظر : فتح الباري البن حجر 7)
 . 1/252 البن القيم ( ينظر : الصواعق املرسلة8)

واعتربته هو القول املتأخر بدليل أن قوله األول مذكور يف كتابه : اجتماع اجليوش اإلسالمية , وهذا القول مذكور يف كتابه 
بدليل أنه أحال يف كتابه الصواعق على  الصواعق املرسلة , وكتابه الصواعق املرسلة متأخر عن كتابه اجتماع اجليوش اإلسالمية 

 . 4/1305,  4/1254كتابه اجتماع اجليوش يف أكثر من موضع منها : 
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قال ابن تيمية رمحه هللا : ) ال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال " 
يوم يكشف عن ساق " و مل يضفها هللا تعاىل إىل نفسه , و مل يقل عن ساقه , فمع عدم التعريف 

صرف اآلية عن  ابإلضافة ال يظهر أهنا من الصفات إال بدليل آخر و مثل هذا ليس بتأويل , إمنا التأويل
 . ( 1)مدلوهلا ومفهومها ومعناها املعروف ( 

 ومما استدلوا به :
ما روي عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف قوله  /1

 .  (2)تعاىل " يوم يكشف عن ساق " قال ) عن نور عظيم فيخرون له سجداا ( 
أن هذه من الصفات فإنه قال " يوم يكشف عن ساق " و مل  ) أن ظاهر القرآن ال يدل على /2

يضفها هللا تعاىل إىل نفسه , و مل يقل عن ساقه , فمع عدم التعريف ابإلضافة ال يظهر أهنا من الصفات 
إال بدليل آخر و مثل هذا ليس بتأويل , إمنا التأويل صرف اآلية عن مدلوهلا ومفهومها ومعناها املعروف 

 )(3 ). 
 
 

                                                           

 . 5/473 البن تيمية , وينظر : بيان تلبيس اجلهمية 6/394( جمموع الفتاوى البن تيمية 1)
, والبيهقي يف األمساء  23/195, وابن جرير يف التفسري  13/269(  7283(  أخرجه أبو يعلى يف مسنده رقم ) 2)

 . 2/187( ,  752والصفات رقم ) 
أييت أبحاديث منكرة ال يتابع عليها ( , وأورده ابن كثري يف تفسريه  -وهو شامي  -وقال البيهقي: ) تفرد به روح بن جناح  

 1339الضعيفة رقم )  , وضعفه األلباين يف السلسلة 11/18وقال: ) فيه رجل مبهم ( , وضعفه ابن حجر يف الفتح  8/199
 , )3/512  . 

 . 1/252 البن القيم , الصواعق املرسلة 6/394( جمموع الفتاوى البن تيمية 3)



29 
 

 : الرتجيح .  ينطلب الثاامل
 

أن األقرب للصواب هو القول أبن هذه  -وهللا أعلم–بعد بيان األقوال يف املطلب السابق يظهر 
 اآلية تعترب من نصوص الصفات , وأنه يثبت منها صفة الساق هلل سبحانه وتعاىل .

 وذلك ملا يلي :
  األول .ثبوت التفسري النبوي لآلية كما سبق يف أدلة القول  /1
مطابقة حديث أيب سعيد اخلدري يف الصحيحني لآلية , مما يؤيد أن معىن اآلية حممول على  /2

 معىن احلديث كما سبق يف أدلة القول األول . 
أن تفسري الكشف عن الساق يف اآلية ابلكشف عن الشدة ال يصح , وذلك أن للكشف   /3

 معنيني :
فا البالء : أي أزاله  شا  و رفعه .) يُقال : كا

فا عنه : أي  أظهره وبينه .  شا  ويقال : كا
فمن األول قوله تعاىل } مث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون { , و قوله تعاىل 
} ولو رمحناهم وكشفنا ما هبم من ضر للجوا يف طغياهنم يعمهون { , وقوله تعاىل } فلما كشفنا عنهم 

 هم ينكثون { . الرجز إىل أجل هم ابلغوه إذا
و من الثاين قوله تعاىل } يوم يكشف عن ساق { , مل يقل : يوم يكشف الساق , وهذا يبني  

خطأ من قال املراد هبذه كشف الشدة , وأن الشدة تسمى ساقا , و أنه لو أريد ذلك لقيل يوم يكشف 
 . (1)عن الشدة , أو يكشف الشدة ( 

ة ال يصح , أل دَّ ة , أي : فتفسري الساق ب  )الشِّ دَّ ة أن يقال : كشف هللا الشِّ دَّ ن املستعمل يف الشِّ
ُهُم  ْفناا عان ْ شا ا كا ابا ِإذاا ُهْم يانُكثُونا { , وقال : } ف الامَّ ُهُم اْلعاذا ْفناا عان ْ شا ا كا أزاهلا , كما قال : } ف الامَّ

لاْو رامِحْنااُهمْ  لُِغوُه { , وقال : } وا ٍل ُهْم ابا ابا ِإىلا أاجا وا يف طُْغيااهِنِْم  العاذا ا هِبِْم ِمْن ُضرٍّ لالاجُّ ْفناا ما شا واكا
ة ؛ أي : أزاهلا ؛ فلفظ اآلية :  دَّ ُهونا { , وإذا كان املعروف من ذلك يف اللغة أن يقال : كشف الشِّ ي اْعما

 . (2)} يكشف عن ساق { , وهذا يراد به اإلظهار واإلابنة؛ كما قال : } كشفنا عنهم { ( 

                                                           

 . 293( االستغاثة يف الرد على البكري البن تيمية ص 1)
 . 1/253 البن تيمية , وينظر : الصواعق املرسلة 5/473 البن تيمية ( بيان تلبيس اجلهمية2)
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ْفُت ولغة العر  شا ب ال تساعد على تفسري الساق ابلشدة ) فإن لغة القوم يف مثل ذلك أن يقال كا
ْفُت عنها , كما قال هللا تعاىل " فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون " ,  شا الشدةا عن القوم , ال كا

 وقال " ولو رمحناهم وكشفنا ما هبم من ضر " .
 .  (1)ف عنه ( فالعذاب والشدة هو املكشوف ال املكشو  

أن تفسري الكشف عن الساق ابلشدة غري صحيح , وذلك أنه لو كان املراد كذلك لكان   /4
  . (2)كشف الشدة يشمل املؤمنني والكفار , و ) يوم القيامة ال يكشف الشدة عن الكفار ( 

أن تفسري الكشف عن الساق إبزالة الشدة غري صحيح وذلك ألن ذلك املوقف هو وقت  /5
 .  (3)الشدة , وليس زوال الشدة  حدوث

أن تركيب الكالم وسياقه وتدبر املعىن يدل على أن ظاهر اآلية فيه داللة على صفة الساق هلل  /6
, ووجه هذا أن ) ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخرب أنه يكشف عن ساق ويدعون إىل  (4)

 .  (5)السجود , والسجود ال يصلح إال هلل , فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه ( 
أنه مل يصح تفسري ابن عباس لآلية ابلشدة ) والرواية يف ذلك عن ابن عباس ساقطة اإلسناد  /7

 )(6) . 
هبا على هذه املسألة , وذلك أن  االستداللثبتت هذه الرواية عن ابن عباس فال يصح  وحىت لو

بن عباس كان يقرأ هذه اآلية بلفظ ) يوم تكشف عن ساق ( فهو يقصد يوم القيامة وال يقصد هللا عز 
د : ) عن ابن عباس رضي هللا عنه , أنه قرا )يوم تكشف عن ساق( يري إبسناده وجل , فقد أخرج الفراء

, قال أبو حامت السجستاين : ) من قرأ ابلتاء : أي تكشف اآلخرة عن  (7)القيامة والساعة لشدهتا( 
 .  (8)ساق , يستبني منها ما هو غائب عنه ( 

                                                           

 . 1/253 البن القيم املرسلة( الصواعق 1)
 . 1/64وينظر : خمتصر الصواعق للموصلي 

 . 293( االستغاثة يف الرد على البكري البن تيمية ص 2)
 . 1/253 البن القيم , الصواعق املرسلة 5/474 البن تيمية ( ينظر : بيان تلبيس اجلهمية3)
 . 5/474 البن تيمية ( ينظر : بيان تلبيس اجلهمية4)
 . 5/473 البن تيمية ن تلبيس اجلهمية( بيا5)
 . 293( االستغاثة يف الرد على البكري البن تيمية ص 6)
 . 3/177( معاين القرآن للفراء 7)

) قلت : وهذا سند صحيح ( كما يف  : ) هذا إسناد مستقيم ( , وقال شعيب األرنؤوط 5/15قال النحاس يف إعراب القرآن 
 (  .8/341حاشية العواصم والقواصم البن الوزير )

 . 17 ص ( الرد على اجلهمية البن منده8)
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, وقال  (2), والقرطيب وقال : ) هذا اسناد مستقيم (  (1)وممن ذكر قراءة ابن عباس هذه النحاس 
ر , وعبد بن محيد , وابن منده من طريق : عمرو ابن دينار , قال السيوطي : ) وأخرج سعيد بن منصو 
, قال أبو حامت السجستاين : أي -بفتح التاء  -ف عن ساق { : كان ابن عباس يقرأ : } يوم تاْكشِ 

  .(3)تكشف اآلخرة عن ساقها ( 
, فإن هذا ال مينع صحة  (4)أنه وإن كانت اآلية ال يقصد منها إثبات صفة الساق أصالة  /8 

 إثبات صفة الساق من اآلية استنباطاا . 
  

  

                                                           

 . 5/15 البن النحاس ( ينظر : إعراب القرآن1)
 . 21/175  للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع( ينظر : 2)
 . 14/646 للسيوطي (الدر املنثور3)
 .1/245, الصواعق املرسلة البن القيم  5/464 البن تيمية ن تلبيس اجلهمية( ينظر : بيا4)
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 اخلامتة

 
 قد توصلت الدراسة إىل ما يلي :احلمد هلل على ما يسر من امتام هذا البحث , و 

 أمهية البحث يف املوضوعات املشرتكة بني العلوم , حيث يتجلى أثر كل علم على اآلخر . -
القرآنية ومدى أتثريها على املسائل العقدية , حيث يتجلى بسببها كثري أمهية دراسة القراءات  -

 من اإلشكاالت .
 . اآلية داللة يف أثر من عليها يرتتب ملا نظراا  القرآنية القراءات من كثري  ثبوت حتريرأمهية  -
( هلا  أن القراءة الواردة يف سورة النساء يف قوله تعاىل ) واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحامِ  -

 توجيهات صحيحة عند أهل العلم , منها أن املراد السؤال ابلرحم وليس اإلقسام ابلرحم .
 هلا(  هل يستطيع ربك)  على لسان احلواريني تعاىل قوله يف املائدة سورة يف الواردة القراءةأن  -

, منها أن هذا جار على اسلوب العرب يف الطلب من  العلم أهل عند صحيحة توجيهات
 املستطيع وليس إنكار االستطاعة .

أن القول املنسوب البن عباس رضي هللا عنه يف تفسري قوله تعاىل ) يوم يكشف عن ساق (  -
ليس نفياا منه لدالله اآلية على هذه الصفة ألنه كان يقرأ اآلية بقراءة أخرى ) يوم تكشف عن 

 د بذلك القيامة .ساق ( ويري
 

 التوصيات الناجتة عن هذا البحث :ومن 
مجع القراءات القرآنية يف كامل القرآن والنظر يف مدى أتثريها على املسائل العقدية , سواء كان  -

 يف رسالة ماجستري أو دكتوراه .
 

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .
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 . هـ1413

 بدون كثير، ابن دار األرنؤوط، القادر عبد: له قّدم السيوطي، الدين وجالل المحلي الدين جالل الجاللين، تفسير -

 ، د.ط ، د.ت . تاريخ

 ،1ط الفكر، دار الرازي، الدين ضياء محمد الرازي : ،(الغيب ومفاتيح الكبير التفسير) الرازي تفسير -

  .هـ1401

 عبد: تحقيق السعدي، ناصر بن الرحمن عبد ،(المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير) السعدي تفسير -

 . هـ1423 ،1ط الرسالة، مؤسسة اللويحق، الرحمن

  .، د.ت  تاريخ بدون ،1ط العلمية، الكتب دار الصنعاني، همام بن الرزاق عبد الصنعاني، الرزاق عبد تفسير -
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 التركي عبدهللا الدكتور: تحقيق القرطبي، أحمد بن محمد القرطبي : ،(القرآن ألحكام الجامع) القرطبي تفسير -

 . هـ1427 ،د.م  الرسالة، ومؤسسة ، 1ط:وآخرون،

 . م1990 ،د.ط ، د.م  للكتاب، العامة المصرية الهيئة رضا، رشيد محمد المنار، تفسير -

 الشروق، دار مكرم، العال عبد: تحقيق خالويه، بن أحمد بن الحسين ابن خالويه : السبع، القراءات في الحجة -

 . هـ1399 ،3ط

 دار الخراط، أحمد: تحقيق الحلبي، بالسمين المعروف يوسف بن أحمد المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر -

 .القلم ، د.ط ، د. ت 

 ، د.ط ، د،ت. بباكستان األثرية المكتبة الفقيهي، علي: تحقيق منده، ابن إسحاق بن محمد الجهمية، على الرد -

 العربي، التراث إحياء دار األلوسي، محمود األلوسي : المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -

 . د.ط ، د.ت

 ،3ط اإلسالمي، المكتب الجوزي، ابن علي بن الرحمن عبد ابن الجوزي : التفسير، علم في المسير زاد -

 . هـ1404

 . هـ1400 ،1ط اإلسالمي، المكتب األلباني، الدين ناصر محمد: تحقيق عاصم، أبي بن عمر بكر أبي السنة، -

 بدون الحلبي، البابي مصطفى مكتبة شاكر، أحمد: تحقيق الترمذي، عيسى بن محمد الترمذي : الترمذي، سنن -

 .، د.ط ، د.ت تاريخ

د.م  المغني، دار ، 1ط:أسد، سليم حسين: تحقيق الدارمي، الرحمن عبد بن هللا عبدالدارمي : الدارمي، سنن -

 . هـ1421،

 ،2ط اإلسالمي، المكتب وغيره، األرنؤوط شعيب: تحقيق البغوي، مسعود بن الحسين البغوي : السنة، شرح -

 . هـ1403

: المتوفى) الدين محب القاسم، أبو محمد، بن محمد بن العشر ، النَُّوْيري : محمد القراءات في النشر طيبة شرح -

 باسلوم ، سعد سرور محمد مجدي الدكتور: وتحقيق تقديم،  بيروت – العلمية الكتب دار ،  1، ط:  (هـ857

 . م 2003 - هـ 1424

 للتراث، المأمون دار هريدي، المنعم عبد: تحقيق مالك، بن هللا عبد بن محمد ابن مالك : الشافية، الكافية شرح -

 . هـ1402 ،1ط

 الرسالة، مؤسسة ، 1ط: ، األرنؤوط شعيب: تحقيق الطحاوي، محمد بن أحمد الطحاوي : اآلثار، مشكل شرح -

 . هـ1415 ،د.م 

 ،1ط النجاة، طوق دار الناصر، زهير محمد: تحقيق البخاري، إسماعيل بن محمد البخاري : البخاري، صحيح -

 . هـ1422

 . هـ1427 ،1ط طيبة، دار الفاريابي، نظر: تحقيق النيسابوري، الحجاج بن مسلم مسلم، صحيح -

 أم جامعة/  علمية رسالة) الزهراني، سالم: تحقيق الصفاقسي، سالم بن علي السبع، القراءات في النفع غيث -

  (.القرى

 العاصمة، دار هللا، الدخيل علي: تحقيق الجوزية، قيم بن محمد والمعطلة، الجهمية على المرسلة الصواعق -

 . هـ1418 ،3ط

 دار الفاريابي، نظر: تحقيق العسقالني، حجر بن علي بن أحمد ابن حجر : البخاري، صحيح بشرح الباري فتح -

 . هـ1426 ،1ط طيبة،

: تحقيق الشوكاني، علي بن محمد الشوكاني : ، التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح -

 . هـ1415 ،1ط المعرفة، دار الغوش، يوسف

 ، د.ط ، د. ت. تاريخ بدون والثقافة، العلوم دار سليم، إبراهيم محمد: تحقيق العسكري، هال أبو اللغوية، الفروق -

 نصر، إبراهيم محمد: تحقيق الظاهري، حزم ابن أحمد بن علي محمد أبي والنحل، واألهواء الملل في الفصل -

 . هـ1416 ،2ط الجيل، دار عميرة، الرحمن وعبد

/  علمية رسالة) الزهراني، سالم: تحقيق األشبيلي، شريح بن محمد األشبيلي : السبع، القراءات في الكافي -

  (.القرى أم جامعة

 . هـ1418 ،1ط العبيكان، مكتبة وغيره، الموجود عبد عادل: تحقيق الزمخشري، عمر بن محمود الكشاف، -

 دار وآخرون، الموجود عبد عادل: تحقيق الحنبلي، الدمشقي عادل ابن علي بن عمر الكتاب، علوم في اللباب -

 . هـ1419 ،1ط العلمية، الكتب
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 . هـ1419 ،3ط العربي، التراث إحياء دار الوهاب، عبد أمين: تحقيق منظور، ابن العرب، لسان -

 .د.ط ، د.ت  الخانجي، مكتبة سزكين، محمد: تحقيق المثنى، بن معمر ابي عبيدة : القرآن، مجاز -

 عبد: تحقيق األندلسي، عطية بن غالب بن الحق عبد ابن عطية : العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر -

 . هـ1422 ،1ط العلمية، الكتب دار محمد، الشافي عبد السالم

 . هـ1417 ،1ط الحرمين، دار الحاكم، هللا عبد بن محمد الصحيحين، على المستدرك -

 ،1ط الرسالة، مؤسسة وآخرون، األرنؤوط شعيب: تحقيق حنبل، بن محمد بن أحمد حنبل، بن أحمد اإلمام مسند -

 . هـ1416

 محمد: بطبعه اهتم باكستان، في السلفي العلمي المجلس القصيمي، هللا عبد وبيانها، النبوية األحاديث مشكالت -

 . هـ1406 د.ط ، أنصاري، سليمان

 . هـ1418 ،د.م  العصرية، المكتبة ، 2ط: الفيومي، محمد بن أحمد الفيومي : المنير، المصباح -

 وابنه، قاسم بن الرحمن عبد: جمع الحراني، تيمية بن أحمد ابن تيمية : تيمية، ابن اإلسالم شيخ فتاوى مجموع -

 . هـ1425 د.م ،الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع د.ط ،

 العلمية، الكتب دار سليم، المجيد عبد: إشراف البعلي، علي بن محمد تيمية، البن المصرية الفتاوى مختصر -

 . هـ1368

 . د،م . د،ن ،1ط وغيره، درويش عيد: تحقيق األزهري، أحمد بن محمد األزهري : القراءات، معاني -

 . هـ1412

 الكتب، عالم شلبي، الجليل عبد: تحقيق بالزجاج، المعروف السري بن إبراهيم الزجاج : وإعرابه، القرآن معاني -

 . هـ1408 ،1ط

 . هـ1403 ،د.م  الكتب، عالم ، 3ط:الفراء، زياد بن يحيى الفراء : القرآن، معاني -

 بجامعة اإلسالمي التراث إحياء مركز الصابوني، علي محمد: تحقيق النحاس، جعفر أبي الكريم، القرآن معاني -

 . هـ1409 ،1ط القرى، أم

 دار د.ط ،هارون، السالم عبد: تحقيق زكريا، بن فارس بن أحمد الحسن أبي ابن فارس : اللغة، مقاييس معجم -

 ، د.م ، د،ت. الجيل

 . هـ1416 ،د.م  العاصمة، دار ، 3ط: زيد، أبو هللا عبد بن بكر أبو زيد :اللفظية، المناهي معجم -

 والشؤون األوقاف وزارة طبع فائق، تيسير: تحقيق الزركشي، بهادر بن محمد الزركشي : القواعد، في المنثور -

 . هـ1402 ،2ط الكويتية، اإلسالمية

 بدون التراثية، السلسلة الخطيب، اللطيف عبد: تحقيق األنصاري، هشام ابن األعاريب، كتب عن اللبيب مغني -

 ، د.ط ، د. ت .  تاريخ

: المتوفى) يوسف بن محمد بن محمد ، الخير أبو الدين : شمسالجزري  ابنالطالبين ،  ومرشد المقرئين منجد -

 . م1999- هـ1420العلمية ، د.م ،  الكتب دار ، 1،ط: (هـ833

 العلمية الكتب دار د،ط ، الضباع، علي: تحقيق الجزري، ابن محمد ابن الجزري : العشر، القراءات في النشر  -

 ، د.م ، د.ت .

: تحقيق األثير، ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات أبي واألثر، ابن األثير : الحديث غريب في النهاية -

 ، د.ط ، د.ت .  العربي التراث إحياء دار وآخرون، الطناحي محمود

 468الواحدي النيسابوري )المتوفى: الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، الواحدي ، أبي الحسن علي بن أحمد  -

 هـ . 1415، دار الكتب العلمية ، د.م ،  1ل عبد الموجود وآخرون ، ط:هـ( ، تحقيق : عاد

  


