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آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 
لذكره كخمؽ األشياء ناطقة بحمده  الذم جعؿ الحمد مفتاحان الحمد هلل        

نبيّْو محمد المشتًؽ اسمًو مف اسـ كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف  كشكره,  
كصحبو كلى المكاـر كالجكد,أكعمى آلو الطيبيف الطاىريف المحمكد,   اهلل

 أما بعد: ,كمف تبعيـ بإحساف,األخيار
ة اإلسبلـ الخالدة التي ال تتغير فإفَّ القرآف الكريـ كتاب اهلل الخالد معجز       

فيو يجده حماالن ذا كجكه  ثعمى مرّْ األياـ كاألعكاـ ككٌؿ مف يقرؤه  كيتدبره كيبح
 كمعافو جديدة تسبؽ إلى قمبو كتنير عقمو . 

كلكي يفيـ القرآف فيمان دقيقان ال بدَّ مف جمع اآليات ذات المكضكع الكاحد                
اظ,مف خبلؿ النظرة الكمية الجامعة لكي تككف عنصران أساسيان كتحديد دالالت األلف

  في بناء شخصية المسمـ حتى يككف عمى ىدل كبصيرة مف أمره.
كدراسة )آيات المعية في القرآف الكريـ دراسة مكضكعية( ليا بالغ األىمية في    

أف يعرؼ ما ىي  لو بد , إذ اللتكفيؽ اهلل ىبلإذا أراد العبد أف يككف أ حياة المسمـ
ليحرص أف يككف مف أصحابيا كليضرب كشركط تحقؽ المعية اإلليية عبلمات 
 فبلح . كليتشبو بأىميا إف التشبو بالكراـ بسيـ, قسـ منيافي كؿ 
كالمتدبر كتاب اهلل كسنة رسكلو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ لتأٌمؿ كالم        

حصكلو  عمى ىذه المعية هلل لمعبد حٌؽ التدبر يجد أف مف عبلمات تكفيؽ ا ليما
كتارة مع ’مع األفراد اهلل تعالى  تأتي معية, فتارة المتعددة المحاكر كالمكضكعات 

كأخرل تككف مع المتقيف , مع الصابريف, كتارة أخرل تككف األمـ كاألقكاـ 
 كالمؤمنيف.
ة مباحث كخاتمة كقائم ةعمى ىذا فقد انتظـ ىذا البحث بمقدمة كأربع كبناءن 

, متخذا مف المنيج المكضكعي منيجان لمدراسة .فجاءت في عبالمصادر كالمراج
لممكضكع كخطة البحث,أما المبحث األكؿ فقد كاف  مالمقدمة سبب اختيار 
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 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

صطبلح كما يتعمؽ بيا فاقتضى أف يككف ديث فيو عف المعية بيف المغة كاالالح
صطبلح كالمطمب كاال األكؿ تعريؼ المعية في المغةعمى ثبلثة مطالب ,المطمب 

الثاني األلفاظ المتقاربة مع لفظة المعية كالمطمب الثالث صكر المعية في القرآف 
الكريـ .ثـ أتيت إلى المبحث الثاني فكاف الحديث فيو عف أنكاع المعية, كقد 
اقتضى أف يككف عمى خمسة مطالب األكؿ العمـ كالثاني عف الصحبة كالثالث 

حفظ,كالخامس عف التكفيؽ كالمحبة.ثـ ثمثت الكبلـ في عف النصرة كالرابع عف ال
المبحث الثالث عف شركط المعية فجاء المبحث عمى أربعة مطالب,المطمب 
األكؿ عف اإليماف كالمطمب الثاني عف الصبر كالمطمب الثالث عف التقكل 
كالمطمب الرابع عف اإلحساف .أما المبحث الرابع فقد جاء الحديث فيو عف أثر 

أف يككف عمى أربعة مطالب ,جاء الحديث في  ىعمى كاقع اإلنساف فاقتض المعية
المطمب األكؿ عف المراقبة كالمطمب الثاني عف النصر كالتأييد كاليداية كالمطمب 
الثالث عف التكفيؽ المحبة كالمطمب الرابع عف حفظ اإلنساف كرعايتو.ثـ أتيت إلى 

عبر ىذه الدراسة المكضكعية كاهلل الخاتمة فذكرت فييا ما تكصمت إليو مف نتائج 
أسأؿ أف يككف ىذا البحث خالصان لكجيو الكريـ إنو عمى ذلؾ قدير كباإلجابة 

  جدير كالحمد هلل.
 الباحث
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 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 المبحث األول
 المعٌة بٌن المعنى اللغوي واالصطالحً 

لكي نتعرؼ عمى مكضكع المعية كندرسو دراسة مكضكعية ال بد مف أف 
نتعرؼ عمى المعنى المغكم كاالصطبلحي,كاأللفاظ المقاربة مع بياف صكر ىذه 
المعية حتى نككف عمى بينة مف ىذه المعية,كسكؼ نتناكليا في ىذا المبحث عمى 

 شكؿ مطالب. 
 ألول:تعرٌف المعٌة لغة واصطالحا  المطلب ا

 كاجتماع المصاحبة تًفيد كىي لىٍفظىة (مىعى )مػأخكذة مف كممة :ٌة لغةالمع
مىى اٍلميٍختىار كىالدًَّليؿي  عمى اٍسـ كىًىي شىٍيئىٍيفً  مَّدي  اٍسـه ما قالو أىنَّوي  عى : السًَّرمّْ  ٍبفي  ميحى
رىكىةي  اسـه  أىف)مىعى( رُّؾً  مىعى  آًخًرهً  حى ا تىحى قىدٍ  قىٍبمىوي, مى , يسىكف كى في  .مىعان  جاؤكا: تىقيكؿي  كيينىكَّ

قىاؿى  (ُ) ٍعنىاهي  مىعنا كينَّا المٍَّيثي  كى ًميعنا كينَّا مى قىاؿى . جى اجي  كى ې        ې  چ: تىعىالىى قىٍكًلوً  ًفي الزَّجَّ

چى  ى   ى
ـٍ  نىصىبى  (ِ) كًؼ, كىنىٍصبً  مىعىكي ـٍ  أىنا: تىقيكؿي  الظُّري ٍمفىكـ, كأىنا مىعىكي  مىٍعنىاهي  خى

ـٍ  ميٍستىًقرّّ  كأىنا مىعىكيـٍ  مستًقرٌ  أىنا ٍمفىكي قىاؿى . خى   ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ : تىعىالىى كى

 چى
كىذىًلؾى  ناًصريىـ؛ أىم , (ّ)  چې  ۉ  ۉ  ې  ېچ قىٍكليوي  كى

قىٍكليوي  المَّوي  أىم ,(ْ) ناًصرنا, كى
 چڃ  ڃ   ڃچ 

ٍعنىاهي  ,(ٓ) قىٍكليوي  صاًدقيف, كيكنيكا مى ؿَّ  عىزَّ  كى ې     ٴۇ  ۋ          ۋ     چ : كىجى

                                 
 الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك: العربية كصحاح المغة تاج الصحاح: ينظر (ُ)

: ْبيركتط - لممبلييف العمـ دار: عطار الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ(ىػّّٗ: ت) الفارابي
 دار(: ىػُُٕ: ت) منظكر البف: العرب لساف .كُِٖٔ/ّـ, ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ
 اهلل عبد أبك الديف زيف: الصحاح كمختار ىػَّْ/ٖ,  ُُْْ -: ّبيركت ط – صادر
 الشيخ يكسؼ: المحقؽ(ىػٔٔٔ: ت) الرازم الحنفي القادر عبد بف بكر أبي بف محمد
/  ىػَُِْ: ٓصيدا ط – بيركت النمكذجية, الدار - العصرية المكتبة: محمد

 .ِٔٗ,صـُٗٗٗ
 .ُْسكرة البقرة :اآلية  (ِ)
 .ُِٖسكرة النحؿ :اآلية (ّ)
 .َْسكرة التكبة :اآلية (ْ)
 .ُُٗالتكبة:سكرة (ٓ)
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 چ
ٍعنىاهي  , (ُ) ٍسكىاف :(ِ)ييٍسر, اٍلعيٍسرً  بعدى  مى تىًميـ ربيعىة لبني ليغىة عينيىا كىاً  ليا كى  كى

 :استعماالف
افىة تككف أىف( أ) ثىة أحد عمى ًحينىًئذو  كتدؿ المٍَّفظ ثنائي ظرفا فىتككف ميضى  معىاف ثىبلى

ًليىذىا ااًلٍجًتمىاع مىكًضع األكؿ ـٍ  كىاهلل} نىٍحك الذكات عىف بيىا يخبر كى  .{مىعكي
 .اٍلعىٍصر مىعى  جٍئتيؾ نىٍحك ااًلٍجًتمىاع زمىاف الثَّاًني
 .ًعٍندىـ مف أىم مىعىيـ مف ًجٍئت نىٍحك( ًعٍند) مرادفة الثَّاًلث

افىة غير تككف أىف( ب) كبنا مىٍقصيكرا اٍسما فىتىًصير ميضى  كنصبيا كفتى منكنا مىٍنصي
كينَّا كىاًحد زمىاف ًفي مىعنا خرجنىا تىقكؿ الظٍَّرًفيَّة عمى ًحينىًئذو  قد كىاًحد مىكىاف ًفي مىعنا كى  كى
ًميعنا خرجنىا المثاليف ًفي مىٍعنىاىىا يككف كينَّا جى ًميعنا كى اؿ عمى نصبيا فىيككف جى  اٍلحى
فعمنىا مىعنا فعمنىا بىيف كىاٍلفرؽ ًميعنا كى الىة ااًلٍجًتمىاع تًفيد مىعنا أىف جى  كجميعا اٍلًفٍعؿ حى
 (ّ)كاالفتراؽ ااًلٍجًتمىاع ًفيوً  يجكز( كمنا) ًبمىٍعنى
قىاؿى  قىاؿى  مىعنا كىأىصميىا الشٍَّيء ًإلىى الشٍَّيء تضـٌ  كممة ًىيى  النحكيكف كى  كينَّا: المٍَّيث كى
ٍعنىاهي  مىعنا ًميعنا,كيقاؿ رجؿ كٌنا: مى  مف كىاٍلًفٍعؿ: قىاؿى . مىعىؾ أىنا: لكؿٌ  يىقيكؿ: إمَّعة جى
ًنيعىة غير ًفي يتىرىدَّد لمَّذم ييقىاؿ: قىاؿى . كاستأمع الرجؿ تأٌمع ىىذىا  .إٌمعة صى

ًكمى  الما أيٍغدي : قىاؿى  أىنو مىٍسعيكد اٍبف عىف كىري  .إمَّعة تىٍغدي  كىالى  متعٌممان, أىك عى
 ييتىابع فىييكى  عىٍزـ, كىالى  لىوي  رىٍأم الى  الًَّذم الرجؿ اإلمَّعة أصؿ: عبيد أىبيك قىاؿى 

 (ْ).شىٍيء عمى يثبت كىالى  رىٍأيو, عمى أحد كؿٌ 

                                 
 .ٔسكرة االنشراح:اآلية  (ُ)
 .َّْ/ٖلساف العرب  (ِ)

 عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة العربية المغة مجمع: الكسيط المعجـ (ّ)
 .ٕٖٔ/ِالدعكة  دار(: النجار محمد/  القادر

 (ىػَّٕ :المتكفى) منصكر أبك اليركم, األزىرم بف أحمد بف محمد: المغة تيذيب (ْ)
: ُبيركت,ط – العربي التراث إحياء دار: مرعب عكض محمد: المحقؽ
 .ُٖٓ/ّـ,ََُِ
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: المكاف في إٌما االجتماع يقتضي مع" "كجاء في المفردات لمراغب:)
 :نحك

 المعنى في أك معا, كلدا: نحك. الزماف في أك الدار, في معا ىما
 صار ما حاؿ في لآلخر أخا صار أحدىما فإف كاألب, األخ: نحك كالمتضايفيف

ما أخاه, اآلخر  :نحك. كالٌرتبة الٌشرؼ في كا 
 لفظ إليو المضاؼ ,كأفٌ  الٌنصرة معنى كيقتضي العمٌك, في معا ىما

 چ ې  ۉ  ۉ  ې  ېچ : تعالى قكلو نحك , المنصكر ىك «مع»
 مع الذم: أم (ُ)

  ى  ى  ىی  چ كقكلو ناصرنا,: أم. منصكر ىك معنا اهلل: قكلو في إليو يضاؼ

چى
 چڦ  ڦ  چ ڦ  ڦ چ  , (ِ)

چ  ى  ى  ى  ىچ  , (ّ)
 چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ , (ْ)

 لكؿٌ  يقكؿ أف شأنو مف: ًإمَّعىةه  كرجؿه . (ٔ)(چٹ  ڤ  ڤچ  :مكسى عف كقكلو (ٓ)
كمف ىنا يتبيف لنا أف كممة )مع( تأتي لمعاف بحسب كركدىا  (ٕ).معؾ أنا: كاحد

كالزماف,كالنصرة,كالعندية في سياؽ الكبلـ منيا المصاحبة ,كاالجتماع في المكاف 
. 

                                 
 َْ سكرة التكبة:اآلية (ُ)
 .ُِٖ سكرة النحؿ:اآلية (ِ)

 .ْ سكرة الحديد:اآلية (ّ)

 .ُّٓ سكرة البقرة:اآلية (ْ)

 .ُْٗ سكرة البقرة :اآلية (ٓ)

 .ِٔ:اآلية سكرة الشعراء (ٔ)

 عدناف صفكاف: المحقؽ(ىػَِٓ: ت) األصفياني القرآف لمراغب غريب في المفردات (ٕ)
 .ُٕٕىػ, ُُِْ -: ُبيركت ط دمشؽ - الشامية الدار القمـ, دار: الداكدم
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 ااًلٍشًترىاؾي  ًبوً  الًَّذم اأٍلىٍمرً  ًفي ااًلٍجًتمىاعي  :أما المعٌة فً االصطالح
مىاًنوً  ديكفى   في إٌما االجتماعكلعؿ تعريؼ الراغب أشمؿ حيث عرفيا بأنيا) (ُ).زى

 . (ِ),أك الزماف ,أكفي المعنى ,أك الرتبة كالشرؼ ,أك النصرة(المكاف
 األلفاظ المقاربة للفظة )المعٌة(الثانً :المطلب 

بعد التعريؼ بمفظة المعية جاء دكر الكممات المقاربة ليذه المفظة ,التي 
قد تساىـ في إبراز لفظة المعية بشكؿ أكضح ,كذلؾ ألف المفظة قد تككف ليا 
دالالت رئيسة كاضح تدؿ عمى المعنى المراد كقد تككف ليا دالال ت فرعية أك 

ىـ تمؾ األلفاظ المقاربة عمى إظيار تمؾ  الدالالت  كىك نكع مف مركنة بعيدة تسا
نص القرآني, كاأللفاظ المغة العربية كداللة عمى إعجاز الكممة إذا كردت في ال

 المقاربة ىي:
  اْلِحْفظِ  أوال :

فيظ الغىٍفمة, كقٌمة التَّعاىدي  كىك النّْسياف, نقيض لغة: كَّؿ: كالحى  بالشيء الميكى
فىظىةي . يحفىٍظو   المبلئكة مف آدىـ بني أعماؿ ييحصيكف الذيف كىـ الحافظ, جمع كالحى

: أم كذا, كاستىٍحفىٍظتيو لنفسي, بو احتفظت: تقكؿ الحفظ, خيصيكص: كاالحتفاظ. 
فُّظ.   عميؾ يحفىظو أف سألتو ذىران  الغىٍفمة ًقٌمة: كالتىحى  الكبلـ في السٍَّقطة مف حى

مكات مف األمكر عمى الميكاظىبة: كالميحافىظة. كاألمكر : كالًحفاظ. كنحكه كالعمـ الصَّ
فيظة, منو كاالسـ الحركب, عند كمىٍنعييا المىحاـر عمى الميحافظة  ذك ىك: يقاؿ الحى
فائظ كأىؿ. حفيظة  ماًنعكفى  ألمكرىـ, ميتعاىدكفى  إخكانيـ, كراء مف الميحامكف: الحى
ًفظى )كقيؿ  (ّ)لعىٍكراًتيـ نىعىوي  ًحٍفظنا الشٍَّيءى ( حى يىاعً  ًمفٍ  مى  (ُ)الضَّ

                                 
 دار: إبراىيـ الفضؿ أبك محمد: المحقؽ(ىػْٕٗ: ت) لمزركشي: القرآف عمـك في البرىاف (ُ)

 ُٕٓٗ - ىػ ُّٕٔ ,: ُكشركائو ط الحمبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء
 .ِْٕ/ْـ/

 .ُٕٕينظر المفردات لمراغب األصفياني ص(ِ)

 ميدم د: المحقؽ(ىػَُٕ: ت) البصرم الفراىيدم أحمد بف لمخميؿ: العيف كتاب:  (ّ)
 المغة تيذيب:  .كينظرُٖٗ/ّاليبلؿ, كمكتبة دار: السامرائي إبراىيـ د المخزكمي,
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قمة الشٍَّيء, ميرىاعىاة عمى اٍلميكىاظبىةفقيؿ ىي  :أما فً االصطالح  كى
نوي  اٍلغىٍفمىة مف ىنا يتبيف أف بيف الحفظ كالمعية خصكص كعمكـ كذلؾ ألف (ِ).عى

المعية حفظ مع نصر كتأييد بينما الحفظ ال يشترط فيو النصر كما ال يشترط 
 التأييد.

 ثانٌا : المصاحبة

ًحبىوي يقاؿ  مشتقة مف صحب: :لغة بيوي  صى ٍحبىةن  يىٍصحى حابة, بالضـ, صي  كصى
ٍحبه  الصاًحب كجمع. بالفتح  فاره مثاؿ بالضـ كصحبة كركب, راكب مثؿ صى
 األصحابً  كجمع. مصدره  األصؿ في كىي األصحاب,: بالفتح كالصحابة ,كفرىة

 ترخيـ يجكز كال. صاحبي يا معناه صاًح, يا النداء في كقكليـ. أصاحيبي 
مان  العرب مف سيًمعى  كحدىه, ىذا في إال المضاؼ  لو جعمتو: الشئ كأصحبتو. مرخَّ
ادي يقكؿ ابف فارس) (ّ).صاحبا اءي  الصَّ مىى يىديؿُّ  كىاًحده  أىٍصؿه  كىاٍلبىاءي  كىاٍلحى نىةً  عى  ميقىارى
بىًتوً  شىٍيءو  ميقىارى , ذىًلؾى  ًمفٍ . كى اًحبي ٍمعي  الصَّ ,: كىاٍلجى ٍحبي . كىرىٍكبه  رىاًكبه : ييقىاؿي  كىمىا الصَّ
ًمفى  , أىٍصحىبى : اٍلبىابً  كى فه , كىأىٍصحىبى . اٍنقىادى  ًإذىا فيبلى ؿي كيؿُّ . اٍبنيوي  بىمىغى  ًإذىا الرَّجي  شىٍيءو  كى

                                                                       
 بيركت - العربي التراث إحياء دار: مرعب عكض محمد: المحقؽ(ىػَّٕ: ت) لؤلزىرم

 .ِٓٔ/ْـ,ََُِ ,: ُط
 الخكارزمي الديف برىاف الفتح, أبك عمى, ابف المكاـر أبى السيد عبد بف ناصر: المغرب (ُ)

ًزلٌ   .ُِِتاريخ,ص كبدكف طبعة بدكف: العربي الطبعة الكتاب دار(: ىػَُٔ: ت) الميطىرّْ
 د. أ: المحقؽ(ىػُُٗ: ت) السيكطي الديف جبلؿ: كالرسـك الحدكد في العمـك مقاليد معجـ (ِ)

 مصر/  القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد
 .ََِ,صـ ََِْ - ىػُِْْ: ُط
 عبد أحمد: تحقيؽ(ىػّّٗ: ت)  لمجكىرم: العربية كصحاح المغة تاج ينظر:الصحاح (ّ)

 .ُُٔ/ُـ, ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ: ْبيركت ط – لممبلييف العمـ دار: عطار الغفكر



 

 

ٕٗٔ 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ـى  ءى بىوي إ فىقىدً  شىٍيئنا الى مىالؾ اٍلمرىاًفؽ الصاحبكجاء في المعجـ الكسيط أف (ُ)(ٍستىٍصحى  كى
 . (ِ)الشٍَّيء عمى كالقائـ الشٍَّيء

 فإف الشيء, في كالمشاركة المكافقة: المصاحبة :أما فً االصطالح
ف حقيقة فأصحاب كاجتماع مبلقاة مع تتابعكا  (ّ)فمجاز ال كا 

مف ىنا يتبيف أف المعية قد تككف مصاحبة لمشيء مف االبتداء إال أف 
بينما المعية تستدعي ذلؾ كما تستدعي الحفظ المصاحبة تفيد االستمرارية كقد 

 تقتضي اإلحاطة كال يشترط ذلؾ في الصحبة.كفي كبلىما يككف التأييد كاضحان.
 ثالثا : الرعاٌة

 .حفظو: كًرعايىةن  رىٍعيا يىٍرعاهي  رىعاهي  :لغة
ٍفعيكؿو  ًبمىٍعنى فىًعميىةه : رىًعيَّتيو كىـ رىاعييـ فىييكى  قكـ أىمر كلى مف ككؿ  .مى

  

                                 
: ىاركف محمد السبلـ عبد: المحقؽ(ىػّٓٗ: ت) فارس بف أحمد: المغة مقاييس معجـ  (ُ)

 .ّّٓ/ّ,.ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ: النشر الفكر,عاـ دار
 عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة العربية المغة مجمع: الكسيط المعجـ (ِ)

 .َٕٓالدعكة,ص دار(: النجار محمد/  القادر
 الخالؽ عبد ّٖ الكتب عالـ(: ىػَُُّ: ت) التعاريؼ:لممناكم ميمات عمى التكقيؼ (ّ)

 اصطبلحات في العمـك جامع .كينظرَّٕـ صَُٗٗ-ىػَُُْ ,: ُالقاىرة ط-ثركت
 عرب(ىػُِ ؽ: المتكفى) نكرم األحمد الرسكؿ عبد بف النبي عبد القاضي: الفنكف
 , :ُط بيركت/  لبناف - العممية الكتب دار: فحص ىاني حسف: الفارسية عباراتو
 .ُِٗ/ّـ,َََِ - ىػُُِْ



 

 

ٕٕٗ 

آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

قد ًفي استحفظو,: اياىـ استرعاه كى  ظمـ فقد الذٍّْئب استىٍرعىى مف"  اٍلمثؿ كى
 الحفظ,: ك الرعاية(ِ).مكضعيىا غير اأٍلىمىانىة كضع فقد خائنا اٍئتمف مف أىم (ُ)"

 جعمتيا: كأرعيتيا رٍعينا, الغنـ رعيت: يقاؿ الغنـ, في: الرعي يستعمؿ ما كأكثر
 (ّ).الكؤل": بالكسر" كالرعي, الرعاية, فعمو عمى فيطمؽ حافظ,: فالراعي ترعى,
ٍيدىه كرىعى قَّو عى ًفظىو,: كحى اةي  الرٍَّعيا ذىًلؾى  كيؿّْ  ًمفٍ  كىااًلٍسـي  حى : كالرٍَّعكىل, كالميرىاعى

مىى كاإًلٍبقاءي  المحافىظة  كىذىا أىٍمري  ييقىاؿي : سىًعيدو  أىبك قىاؿى . اإًلٍبقاء: كاإًلٍرعىاء. الشيءً  عى
ييقىاؿي . عميَّ  كأىٍرعىى يبً  أىٍرفىؽي  مىٍيوً  أىٍرعىٍيت: كى مىٍيوً  أىٍبقىٍيت ًإذىا عى ًفي. كرًحٍمتىو عى ًديث)  كى اٍلحى
ٍيشو  ًنساءي  مىى أىٍحناهي  ًنساءو  خيري  قيرى اهي  ًصغىًره ًفي ًطٍفؿو  عى مىى كأىٍرعى  ذاتً  ًفي زكجو  عى
ٍفؽً  الًحٍفظً  الميراعاةً  ًمفى  ىيكى  ؛(ْ)يدًه( ٍنوي, كاألىٍثقاؿً  الكيمىؼً  كتىٍخًفيؼً  كالرّْ  يدهً  كذاتي  عى
 . (ٓ)كغيرهً  ماؿو  ًمفٍ  يىٍمًمؾي  عىمَّا ًكنايةه 

 . (ٔ)كالمبلحظة فيي الحفظ :أما فً االصطالح

                                 
 المأمكف دار: قطامش المجيد عبد الدكتكر: المحقؽ (ىػِِْ: ت) سبٌلـ بف: األمثاؿ ينظر(ُ)

 العسكرم ىبلؿ أبك: األمثاؿ جميرة .كِْٗـ,ص َُٖٗ - ىػ ََُْ ,: ُلمتراث ,ط
: ت) األمثاؿ: لمميداني مجمع .كِٓٔ/ِبيركت, – الفكر دار(: ىػّٓٗ نحك: ت)

 .َِٔ/ُلبناف, بيركت, - المعرفة دار: الحميد عبد الديف محيى محمد: المحقؽ(ىػُٖٓ
 .ِّٗ/ِ األعظـ كالمحيط المحكـ (ِ)
 اهلل, عبد أبك البعمي, الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد: المقنع ألفاظ عمى المطمع (ّ)

 مكتبة: الخطيب محمكد كياسيف األرناؤكط محمكد: المحقؽ(ىػَٕٗ: ت) الديف شمس
 .ّٕٗ,ص- ىػُِّْ: ُلمتكزيع ط السكادم

 المىبلىًئكىةي  قىالىتً  ًإذٍ باب قكلو تعالى ) ّّْْركاه البخارم في صحيحو  عف أبي ىريرة برقـ (ْ)
ـي  يىا ٍريى (  اٍبفي  ًعيسىى المىًسيحي  اٍسميوي  ًمٍنوي  ًبكىًممىةو  ييبىشّْريؾً  المَّوى  ًإفَّ  مى ـى ٍريى .كمسمـ في ُْٔ/ْمى

اًئؿً  ًمفٍ  بىابي   ِِٕٓصحيحو عف أبي ىريرة أيضان برقـ   .ُٖٓٗ/ْ قيرىٍيشو  ًنسىاءً  فىضى

 .ِّٗ/ُْلساف العرب (ٓ)
 لمطباعة النفائس دار: قنيبي صادؽ حامد - قمعجي ركاس محمد: الفقياء لغة معجـ (ٔ)

 .ِِْـ,ص ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ ,: ِكالتكزيع :ط كالنشر



 

 

ٕٖٗ 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

مف ىنا يتبيف لنا أف الرعاية تككف معنكية كال يشترط أف تككف مرافؽ 
كالزماف فيي المكاف  كالزماف بينما المعية يككف فييا رعاية مع مبلزمة المكاف 

 أخص مف الرعاية,كاهلل أعمـ.
 المطلب الثالث:صور المعٌة

كرد في القرآف ذكر معية اهلل تعالى في مكاضع شتى تارة عمى مستكل 
األفراد كتارة أخرل مع أصناؼ مف الناس كبشركط, كفي ىذا المطمب سكؼ أبيف 

 صكران مف ىذه المعية ؛
المعية تككف بالحفظ كالمنعة مف  كىذه ليية مع األنبياء.المعية اإل :أولًا

األعداء كالنصرة عمييـ كغالبا ما تككف حاؿ اجتماع أىؿ الكفر عمييـ  فيأتي 
ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  چالتأييد مف اهلل ليـ فينجيـ مما ىـ فيو, قاؿ تعالى

چى  ىې  ې  ې  ې    ىۅ  ۅ  ى
كمف تمؾ الصكر ما جاء في قكلو تعالى عمى  (ُ)

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹچ لساف سيدنا مكسى كقد حاصره جيش فرعكف 
 ىىًذهً  (ِ)

ًعيَّةي  , ًبًعبىاًدهً  اٍلمى ٍؤًمًنيفى عىانىةً  كىًىيى  اٍلمي كىالتٍَّكًفيؽً  كىالنٍَّصرً  ًباإٍلً
,فقد تجمت معية اهلل  (ّ)

 تخمؼ ضمف  ما كعده اهلل مف النصر كال كىي مف لرسكلو في ىذه الصكرة 
 )سييديف(: قاؿ كالتأييد, النصر تقتضي الخاصة,التي ىي المعية ىذه.(ْ)لكعده
 كأنو الحصر ىذا قرب إلى إشارة )سييديف(: قاؿ بؿ ييديف, سكؼ: يقؿ كلـ

                                 
 .َُُسكرة يكسؼ:اآلية (ُ)

 .ِٔالشعراء:اآلية سكرة (ِ)

 القادر عبد بف المختار محمد بف األميف محمد: بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء: (ّ) 
 - ىػ ُُْٓ:  النشر لبناف عاـ - بيركت, الفكر دار(: ىػُّّٗ: ت) الشنقيطي الجكني
 ـ ُٓٗٗ

 محمد أحمد: المحقؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير ابف: القرآف تأكيؿ في البياف جامع ينظر(ْ)
 .ُٓ/ِـ, َََِ - ىػ َُِْ ,ُالرسالة:ط مؤسسة: شاكر



 

 

ٕٗٗ 

آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ٴۇ  ۋ   چ كقكلو تعالى لو كألخيو ىاركف  ,(ُ)حصؿ الذم ىك كىذا قريبان, سيزكؿ

چۅ  ى  ى  ې  ۅۋ
افىا الى : أىمٍ  (ِ) ا أىٍسمىعي  مىعىكيمىا فىًإنًَّني ًمٍنوي, تىخى مىكيمى مىوي, كىبلى كىبلى  كى

مىكىانىوي, مىكىانىكيمىا كىأىرىل مىيَّ  يىٍخفىى الى  كى  ًبيىًدم, نىاًصيىتىوي  أىفَّ  كىاٍعمىمىا شىٍيءه, أىٍمًركيـٍ  ًمفٍ  عى
بىٍعدى  ًبًإٍذًني ًإالَّ  يىٍبًطشي  كىالى  يىتىنىفَّسي  كىالى  يىتىكىمَّـي  فىبلى  نىٍصًرم ًبًحٍفًظي مىعىكيمىا كىأىنىا أىٍمًرم, كى  كى

تىٍأًييًدم تعميؿ لمكجب النيي كمزيد تسمية ليما كالمراد بالمعية كماؿ  كىك   (ّ).كى
أم ما جرم بينكما كبينو مف  چى  ېچ الحفظ كالنصرة كما ينبئ عنو قكلو تعالى 

كؿ حاؿ ما يميؽ بيا مف دفع ضر كشر كجمب نفع كخير  قكؿ كفعؿ فأفعؿ في
كيجكز أف ال يقدر شيء عمى معنى إنني حافظكما سميعا بصيرا كالحافظ 

 .(ْ)الناصر إذا كاف كذلؾ فقد تـ كبمغت النصرة غايتيا
كمف تمؾ الصكر معية اهلل لرسكلو سيدنا محمد حينما أخرجو قكمو 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ۀ  ہ  ہ  چ كحاكلكا قتمو ,قاؿ تعالى 

چ..ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې
ـه  ىىذىا  (ٓ) ؿَّ  عىزَّ  المَّوً  ًمفى  ًإٍعبلى  رىسيكًلوً  ًبنىٍصرً  اٍلميتىكىفّْؿي  أىنَّوي  كىجى

ٍعزىازً  رىهي  قىدٍ  كىأىنَّوي  ييًعينيكهي, لىـٍ  أىكٍ  أىعىانيكهي  ًديًنًو, كىاً  كىٍثرىةً  اأٍلىٍكًليىاًء, ًقمَّةً  ًعٍندى  نىصى  اأٍلىٍعدىاًء, كى
وي  )ًإذٍ  كىاٍلعيدىًد؟ اٍلعىدىدً  ًمفى  كىٍثرىةو  ًفي كىىيكى  اٍليىٍكـى  ًبوً  فىكىٍيؼى  كا( الًَّذيفى  أىٍخرىجى  مىكَّةى  ًمفٍ  كىفىري

                                 
 دار(: ىػُُِْ: ت) العثيميف محمد بف صالح بف محمد: الحديد - الحجرات تفسير ينظر(ُ)

 .ُْٓـ,ص ََِْ - ىػ ُِْٓ ,: ُالرياض:ط , الثريا
 .ْٔسكرة طو: اآلية (ِ)
 طيبة دار: سبلمة محمد بف سامي: المحقؽ(ىػْٕٕ: ت) كثير البف: العظيـ القرآف تفسير (ّ)

 .ِٔٗ/ٓـ, ُٗٗٗ - ىػَُِْ,   ِط: كالتكزيع لمنشر
 ُٖ/صٔتفسير أبي السعكد ج (ْ)
 .َْسكرة التكبة: اآلية  (ٓ)



 

 

ٕٗ٘ 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

كا ًحيفى  يقكؿ أىؿ التفسير  معنى المعية ىنا   (ُ)ًبقىٍتًموً  كىىىمُّكا تىٍبًيينىوي  كىأىرىاديكا ًبوً  مىكىري
 .(ِ) النصر كاليداية كالنجاة كالحفظ

ال تحزف إف اهلل معنا  بالعكف كالعصمة كالمراد كيقكؿ أبك السعكد : )أم 
بالمعية الكالية الدائمة التي ال تحـك حكؿ صاحبيا شائبة شيء مف الحزف كما ىك 

يو مف المتبكعية ىك المتبكعية المشيكر مف اختصاص مع بالمتبكع فالمراد بما ف
 .(ّ)(في األمر المباشر

أحدىا بمعنى كيقكؿ أبك بكر ابف فكرؾ؛ لمعنى المعية ىنا كجكىا:
الصحبة في البقعة كالمجاكرة لمف فييا كذلؾ ال يميؽ باهلل سبحانو كيككف أيضا 

 چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چچ بمعنى العمـ كما قاؿ 
سامع كالمعنى فيو أنو عالـ بكـ  (ْ)

 .لكبلمكـ راء ألعمالكـ كأشخاصكـ كذلؾ جائز في كصفو كيشمؿ الكافر كالمؤمف
فأما إذا قيؿ إنو مع المؤمف تخصيصا بمعنى النصرة كالمعكنة فيككف معنى 
الخبر أف اهلل تعالى يكـر نبيو محمدا صمى اهلل عميو كسمـ بأبمغ الكرامات حتى 

رة كالمعكنة كالمقاعد المقربة مف اهلل يقعده في أرفع المقاعد عنده كىك معو بالنص

                                 
 محمد أحاديثو كخرج حققو: المحقؽ(ىػَُٓ: ت) لمبغكم : القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ (ُ)

 ,: ْ:ط طيبة دار: الحرش مسمـ سميماف - ضميرية جمعة عثماف - النمر اهلل عبد
 .ْٗ/ْـ, ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ

تفسير  ّٖٖ/ّكتفسير البغكم  , ُِٔ/ٔزاد المسير  ,ِٕٓ/ُالطبرم  جامع البياف, (ِ)
ركح المعاني , ُٗ/ٕتفسير البحر المحيط  , َُٔ/ُّتفسير القرطبي  َٓ/ْالسمعاني 

ُٗ/ٖٓ . 
 .ِٗٓ/ُْك ركح المعاني ٔٔ/ْتفسير أبي السعكد  (ّ)
 .ْسكرة الحديد, آية  (ْ)



 

 

ٕٗٙ 

آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

تعالى مقامات الطاعات كدرجات الكرامات دكف ما ىك مف طريؽ الصحبة في 
 .(ُ)(المكاف كالمجاكرة لمف فيو

تعالى  كرد القرآف ذكر معية اهللعية اإلليية مع األمـ كاألقكاـ. أالم :ثانياًا
چ  چ  ڃ  چسرائيؿ مع أمـ بشركط كمع أناس بأكصاؼ فمع األمـ قاؿ في بني إ

ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڍ    ڌڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڇڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇ

چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ڱڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
فكضع  (ِ)

يبتعد المقاؿ التفسيرم في ككف المراد مف المعية لمعيتو شركطا بينتيا اآلية, كلـ 
كالمعنى إني معكـ بالعمـ كالقدرة فأسمع كبلمكـ )كؿ اإلماـ الرازم قىنا النصرة ي

 (ًإٌنى مىعىكيـٍ )كأرل أفعالكـ كأعمـ ضمائركـ كأقدر عمى إيصاؿ الجزاء إليكـ فقكلو 
عالى ىذه المقدمة مقدمة معتبرة جدان في الترغيب كالترىيب ثـ لما كضع اهلل ت

چ الكمية ذكر بعدىا جممة شرطية كالشرط فييا مركب مف أمكر خمسة كىي قكلو 

چڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڍ
(ّ)

كذلؾ إشارة  چڍ  ڌچ كالجزاء ىك قكلو   
 .(ْ)(إلى إزالة العقاب

المعية اإلليية مع األفراد) المؤمنيف(؛كقد جاءت ىذه المعية مف  :ثالثاًا
چ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڃڦ  چ  چ  چ  چچ:قبؿ اهلل لعباده المؤمنيف في قكلو تعالى

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ        ڈ  ڍ  ڍ  ڇ
 ًمفٍ  ًبوً  آمىفى  مىفٍ  مىعى  المَّوى  أم إفَّ  .(ٓ)

مىى ًعبىاًدهً  , ًبوً  كىفىرى  مىفٍ  عى ـٍ ريىيـٍ  ًمٍنيي , يىٍنصي ـٍ مىٍيًي مىى بىٍدرو  يىٍكـى  أىٍظيىرىىيـٍ  كىمىا عى  عى

                                 
, ىػَْٔبف فكرؾ األصبياني الكفاة: مشكؿ الحديث كبيانو :  أبك بكر محمد بف الحسف  (ُ)

 / ُ ـ , الطبعة : الثانية , تحقيؽ : مكسى محمد عمي ُٖٓٗ -بيركت  -عالـ الكتب 
ّّٗ . 

 .ُُِسكرة المائدة: اآلية  (ِ)
 .ُِسكرة المائدة: اآلية  (ّ)
 .ُْٔ/ُُالتفسير الكبير  (ْ)
 .ُٗسكرة األنفاؿ: اآلية (ٓ)
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 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

اٍلميٍشًرًكيفى 
فالمعية ىنا جاءت لعباده المؤمنيف كقد أجمع أىؿ التفسير عمى أنيا  (ُ)

ًليفى  سينَّتي  مىضىتٍ  فىقىدٍ : الكمبي كقد قاؿ (ِ)المعكنة كالنصرة  أنبيائو اهلل ينصر أف اأٍلىكَّ
كقد صرح اهلل جؿ جبللو بيذه النصرة في آيات أخرل منيا ,(ّ)معيـ آمف كمف

 چڤ  ڦ  ڦ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ قكلو تعالى
 بالحجة, يككف قد النصر (ْ)

 كالمؤمنيف لؤلنبياء كاف قد ىذا ككؿ العدك, بإىبلؾ كيككف كالقير, بالغمبة كيككف
 اهلل نصرىـ كقد خالفيـ, مف عمى بالحجة منصكركف فيـ تعالى, اهلل قبؿ مف

 معيـ, آمف مف مع عدكىـ,كأنجاىـ بإىبلؾ نصرىـ كقد ناكأىـ, مف عمى بالقير
 چھ  ھ  ھ  ے   ے   چ كمنيا قكلو تعالى (ٓ)ليـ باالنتقاـ نصر يككف كقد

: أىم (ٔ)

                                 
 الدكتكر: تحقيؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير البف: القرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع  ينظر(ُ)

 بدار اإلسبلمية كالدراسات البحكث مركز مع التركي:بالتعاكف المحسف عبد بف اهلل عبد
 ُُـ, ََُِ - ىػ ُِِْ ,: ُ:ط ىجر دار: يمامة حسف السند عبد الدكتكر ىجر

/ٗٓ. 
 التفسير:البف الجكزم عمـ في المسير زاد .كّّْ/ّ القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ ينظر(ِ)

 ُِِْ -ُبيركت:ط – العربي الكتاب دار: الميدم الرزاؽ عبد: المحقؽ(ىػٕٗٓ: ت)
 البردكني أحمد:  تحقيؽ(ىػُٕٔ: ت) لمقرطبي : القرآف ألحكاـ الجامع .كُٖٗ/ِىػ,

براىيـ  .كّٕٖ/ٕـ, ُْٔٗ - ىػُّْٖ ,ِالقاىرة:ط – المصرية الكتب دار: أطفيش كا 
 عمي محمد تصحيح: المحقؽ(ىػُْٕ: المتكفى) التنزيؿ:لمخازف معاني في التأكيؿ لباب

 .َّّ/ِىػ, ُُْٓ -ُبيركت,ط – العممية الكتب دار: شاىيف
: ت) السمرقندم إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف نصر الميث أبك: العمـك بحر ينظر(ّ)

 .ُِ/ِ,(ىػّّٕ
 .ُٓسكرة غافر:اآلية (ْ)

: كتعميؽ تحقيؽ(ىػْٖٔ: ت) النيسابكرم, لمكاحدم, المجيد: القرآف تفسير في الكسيط (ٓ)
 صيرة, محمد أحمد الدكتكر معكض, محمد عمي الشيخ المكجكد, عبد أحمد عادؿ الشيخ

 العممية, الكتب دار: عكيس الرحمف عبد الدكتكر الجمؿ, الغني عبد أحمد الدكتكر
 .ُٕ/ْ,ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ, ُلبناف,ط – بيركت

:اآلية (ٔ)  .ْٕسكرة الرـك
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... 
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قيؿ بإنجائيـ, اٍلميؤمًنيفى  نٍصرىة: أىم ٍنييـ, بالذب اٍلميؤمًنيفى  نٍصرىة: كى دفع عى  اٍلعىذىاب كى
ٍنييـ  .(ُ) عى

 المبحث الثانً 
 أنواع المعٌة

لقد تنكعت معية اهلل لعباده فتارة تككف بالحفظ كتارة تككف بالنصر 
كأخرل بالعمـ كغير ذلؾ كسكؼ أتحدث عف أنكاع ىذه المعية عمى شكؿ مطالب 

 لكي تتبيف لنا ىذه األنكاع بكضكح؛
 المطلب األول:العلم

 مع تعالى العمـ؛ فاهلل بمعنى تككفكىذه شاممة لمعباد جميعان فالمعية فيو 
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ    چ : قاؿ كما  ,(ِ)بالجميع ألنو العالـ بالعمـ, الجميع

چ  چ      چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ

 چڃ    ڃ
(ّ) . 

ًعيَّةً  كىأىٍصؿي  , ًفي اٍلمى ٍجرىاـً , عىفٍ  مينىزَّهه  تىعىالىى كىالمَّوي  اإٍلً ٍبًدهً  مىعى  فىييكى  ذىًلؾى  ًباٍلًعٍمـً  عى
اطىةً  حى كىاإٍلً
ًعيَّةي  كىذه تسمى.(ْ) رً  كتككف بالسٍَّمعً  اٍلعىامَّةي  اٍلمى كىاٍلًعٍمـً  كىاٍلبىصى

قاؿ  (ٓ)
 قالىوي  ما إبطاؿى  بذلؾى  كقصديكا بعمًمًو, معيـ أنَّو أرادى  إنَّما: السمؼً  عمماءً  بعض
,  المعيةى  ىذهً  إفَّ : قاؿى  كممف.القرآفً  مف فيمىوي  كال قالىوي  قبميـ أحده  يكفٍ  لـ مما أكلئؾى

                                 
 .ُِٗ/ْ القرآف تفسير ينظر(ُ)
 بندكيش القادر عبد عبلؿ: كتحقيؽ دراسة(ىػَْٔ: ت) : فكرؾ ابف تفسير ينظر(ِ)

 ََِٗ - َُّْ: ُالسعكدية,ط العربية المممكة - القرل أـ جامعة(: ماجستير)
 .ُُْـ,ص

 .ْسكرة الحديد:اآلية(ّ)
 محمد صدقي: المحقؽ(ىػْٕٓ: ت) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحر (ْ)

 .ّٔ/ْىػ, َُِْ: بيركت :الطبعة – الفكر دار: جميؿ
: ت) الحنبمي عادؿ البف الكتاب: عمـك في المباب .كِٖٓ/ْينظر تفسير ابف كثير (ٓ)

 دار: معكض محمد عمي كالشيخ المكجكد عبد أحمد عادؿ الشيخ: المحقؽ (ىػٕٕٓ
 .ٖٕ/ّـ,ُٖٗٗ- ىػ ُُْٗ ,ُلبناف,ط/  بيركت - العممية الكتب
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, بفي  ميقاًتؿي  بالعمـ كقاؿ  (ُ).عباسو  ابفً  عف عف عكرمةى, ركاهي  أنىو عنو كركمى  حيَّافى
 المجازاة عمى ككعد تكعد كليذا كاالطبلع, العمـ معية المعية, السعدم)كىذه

 مف منكـ يصدر بما بصير تعالى ىك: أم  چچ  چ    ڃ    ڃ  چ : بقكلو باألعماؿ
 عمييا, فمجازيكـ كفجكر, بر مف األعماؿ, تمؾ عنو صدرت كما األعماؿ,
 . (ِ)عميكـ كحافظيا

كىقىٍكًلوً  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٿ        ٹٱ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹچ : تىعىالىى كى

 چ ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   چ   چ  چ  چ
 قاؿ (ّ)

 يككف ما عممو, عمى شمكؿ استشياد ك ىذا(ْ).الناس بيف عامة اآلية ىذه: مجاىد
 إال بينيـ مسارة أك ثبلثة تناجى مف يقع ما بمعنى رابعيـ, ىك إال ثبلثة نجكل مف
 النجكل تككف كال التناجي, في رابعيـ كاف لك كما نجكاىـ فيعمـ رابعيـ اهلل كاف
 بذاتو معيـ ىك إال أكثر كال عددا, ذلؾ مف أدنى كال سادسيـ, ىك إال خمسة بيف
حاطة عمما  اهلل إف عميو, كيجازييـ القيامة, يكـ عممكا بما ينبئيـ ثـ كانكا, أينما كا 
 . (ٓ)محكـ تذييؿ كىذا عميـ, شيء بكؿ
كىمىا     ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى    ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىچ : تىعىالىى قىاؿى  كى

   ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ىڈ  ی  ی    ڈى   ى  ى  ى   ى  ى

 چ  ى      ى  ى     ى  ى   ى  ى  ى
 عمـك عف , يخبرفاهلل تعالى  (ٔ)

                                 
 بف طارؽ معاذ أبي: كترتيب جمع(ىػٕٓٗ: ت) رجب الحنبمي البف: التفسير ركائع ينظر(ُ)

 ََُِ - ُِِْ: ُالسعكدية,ط العربية المممكة - العاصمة دار: محمد بف اهلل عكض
 .ُّٗ/ُـ,

 .ّٕٖتفسير السعدم ص(ِ)
 .ٕسكرة المجادلة :اآلية  (ّ)

 .ُُٓ/ِ المجيد القرآف تفسير في الكسيط (ْ)
 َُبيركت:ط – الجديد الجيؿ دار: محمكد محمد الحجازم,: الكاضح التفسير:  ينظر(ٓ)
 .ُّٔ/ّ,ىػ ُُّْ -
 .ُٔسكرة يكنس: اآلية (ٔ)



 

 

ٕ٘ٓ 
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... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

طبلعو مشاىدتو,  ضمف كفي كسكناتيـ, حركاتيـ, في العباد أحكاؿ جميع عمى كا 
 قد. كبكاطنكـ بظكاىركـ عالـ عميكـ, مطمع الدكاـ فإنو عمى لمراقبتو الدعكة ىذا,
ڻ  ٹ  چ قاؿ تعالى األشياء بجميع محيط فاعممو. (ُ)قممو بو كجرل عممو, بو أحاط

 چۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ےھ  ھ   ھ  ے  ھٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
(ِ) . 

 الصحبة المطلب الثانً:

 اٍنعىقىدى  المعية تأتي بمعنى الصحبة كالصحبة تقتضي الجية كالمكاف كقىدً 
ٍجمىاعي  مىى اإٍلً انىوي  أىنَّوي  عى يّْزً  كىاٍلًجيىةً  ًباٍلمىكىافً  مىعىنىا لىٍيسى  سيٍبحى كىاٍلحى

,فكؿ ما كرد في (ّ)
قاؿى  ڎ  چ تعالىالمَّوي  القرآف مف ذلؾ في حؽ اهلل فيي تعني غير الجية كالمكاف ى

چڎ
ٍعنىى: الثٍَّكًرمُّ  قىاؿى  كىاٍلًحيىاطىًة , ًبالنٍَّصرً  أىمٍ  (ْ) , ًعٍمميوي  اٍلمى ـٍ  أىٍجمىعىتً  آيىةه  كىىىًذهً  مىعىكي

مىى اأٍليمَّةي  أىٍجمىعىتً  مىى تيٍحمىؿي  الى  كىأىنَّيىا ًفييىا, التٍَّأًكيؿً  ىىذىا عى ًعيَّةً  ًمفى  ظىاًىًرىىا عى  اٍلمى
ةه  كىًىيى  ًبالذَّاًت, مىى حيجَّ ٍيًرىىا ًفي التٍَّأًكيؿى  مىنىعى  مىفٍ  عى  ًمفً  مىٍجرىاىىا ييٍجرىل ًممَّا غى
الىةً  ٍمؿً  اٍسًتحى مىى اٍلحى قىاؿى . ظىاًىًرىىا عى  الى  مىا تىٍأًكيؿً  ًمفٍ  يىٍمتىًنعي  ًفيمىفٍ : اٍلعيمىمىاءً  بىٍعضي  كى
ٍمميوي  ييٍمًكفي  مىى حى قىدٍ  ظىاًىًرًه, عى ؿى  كى ؿى  اآٍليىةى, ىىًذهً  تىأىكَّ تىأىكَّ ري  كى جى دي  اٍلحى  ًفي المَّوً  يىًميفي  اأٍلىٍسكى

ٍقميوي  اتَّسىعى  لىكً  اأٍلىٍرًض, ؿى  عى ٍيرى  لىتىأىكَّ ٍعنىاهي  ًفي ىيكى  ًممَّا ىىذىا غى مى
كىذه المعية التي (ٓ)

تككف بمعنى الصحبة تككف مف جية المخمكقيف مع بعضيـ البعض قاؿ 
 چچ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچتعالى

 صمكا الذيف كاألنصار المياجريف: يعني (ٔ)
ٱ   ڦ  ڦ  ڦ  چ أخرل آية في تعالى اهلل كصفيـ الذيف ىـ: مقاتؿ كقاؿ القبمتيف, إلى

                                 
 .ّٕٔينظر تفسير السعدم ص(ُ)
 .َٕسكرة الحج:اآلية  (ِ)

 .ْْٗ/ِٗينظر تفسير الرازم  (ّ)
 .ُِسكرة المائدة:اآلية(ْ)

 محمد صدقي: المحقؽ(ىػْٕٓ: المتكفى) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحر (ٓ)
 .َُُ/َُىػ َُِْ: بيركت :الطبعة – الفكر دار,  جميؿ محمد

 .ُُٗسكرة التكبة:اآلية (ٔ)



 

 

ٕ٘ٔ 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 
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چڦ  پ 
اًدًقيفى  مىعى : كيقاؿ (ُ)  كعميان  كعثماف كعمر بكر أبا: يعني إيمانيـ, في الصَّ
 مع تككنكا كال صحبتيـ في أم بمعنى(ِ)أجمعيف عمييـ اهلل رضكاف
 أف القرآف مف شيء في كال العرب لغة في ليست المعية فمفظ كأيضا,(ّ)الكاذبيف

 چڦ  پ    ڦٱ  ڦ  ڦچ  قكلو في كما. باألخرل الذاتيف إحدل اختبلط بيا يراد
(ْ) , 

چى  ىې  چ  كقكلو
 چ  ى  ىچ  كقكلو , (ٓ)

 . (ٕ)كثير ىذا كمثؿ , (ٔ)
  المطلب الثالث :النصرة

 خصكصان  المؤمنيف مع تعالى يككف النصرة فاهللفالمعية تأتي بمعنى 
 .بالنصرة
 اإليماف مف كىدايتو,كتمكينو كفكائده, بألطافو, إياىـ تخصيصو: ليـ اهلل كنصرة

 :قسميف عمى فالمعٌية ,(ٖ)بو لئليماف إال يصمح ال كذلؾ كالمعرفة, بو,
 حؽ في عامة كىذه كالقدرة, بالعمـ المعيذة كىي عامة, معٌية: أحدىما

 كقد تقدـ ذكرىا...أحد كؿ
 بالمتقيف خاصة كىذه كالنصر, بالعىٍكف المعٌية كىي خاصة معٌية: كالثاني

 چى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ : تعالى اهلل قاؿ كليذا كالصابريف, كالمحسنيف

                                 
 .ِٔسكرة النكر:اآلية(ُ)

 .ٕٗ/ِ العمـك بحر (ِ)
 أبك المكلى,  الخمكتي الحنفي اإلستانبكلي مصطفى بف حقي إسماعيؿ :البياف ركح ينظر(ّ)

 ِٕٔ/ٓبيركت, – الفكر دار(: ىػُُِٕ: ت) الفداء
 .ِٗ اآلية:سكرة الفتح(ْ)

 .ُْٔ اآلية:سكرة النساء (ٓ)

 .ٕٓ اآلية:سكرة األنفاؿ (ٔ)

 الكتب دار: السكد عيكف باسؿ محمد: المحقؽ(ىػُِّّ: ت) لمقاسمي: التأكيؿ محاسف (ٕ)
 .ّْٕ/ُىػ, ُُْٖ -: ُبيركت:ط – العمميو

 .ُُْينظر تفسير ابف فكرؾ ص(ٖ)



 

 

ٕٕ٘ 

آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 چ  ى  ى  ى  ىچ كقاؿ (ُ)
كىي أيضان خاصة بأنبيائو .(ّ)كالصبر بالعكف: أم (ِ)

 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ جاء في قكلو تعالى بأنبيائو عمييـ السبلـ مف ذلؾ ما
 ىذا(ْ)

ظيار رسكلو بنصر المتكٌفؿ ىك أنو اهلل مف إعبلـ  يعينكه, لـ أك أعانكه دينو كا 
 بو كىك في ىذه اآلية يريد (ٓ)كثيرا كأعدائو قميبل أكلياؤه كاف حيف نصره قد كأنو

كمف ذلؾ ما جاء عمى لساف سيدنا مكسى عميو  (ٔ)كالمطؼ كاإلنجاء النصر
 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹچ السبلـ قاؿ تعالى

رىىيـٍ  (ٕ) ٍرؼً  كىرىدىعىييـٍ  زىجى  كىىيكى  الرٍَّدعً  ًبحى
, ٍعنىى كىبلَّ ـٍ  المَّوى  أًلىفَّ  ييٍدًركيككيـٍ  لىفٍ : كىاٍلمى صً  ًبالنٍَّصرً  كىعىدىكي , كىاٍلخىبلى ـٍ  مىًعيى  ًإفَّ  ًمٍنيي
بّْي اةً  طىًريؽً  ًإلىى قىًريبو  عىفٍ  سىيىٍيًديفً  رى فيًنيوً  النَّجى ييعىرّْ ًقيؿى .كى أىٍمرىىيـٍ  سىيىٍكًفيًني: كى

 (ٖ) . 
 المطلب الرابع:الحفظ.

كمف أنكاع المعية لمعبد ىي الحفظ كقد تجمى لنا في قكؿ مكسى عندما 
فقاؿ لو بعثو اهلل تعالى إلى فرعكف فقاؿ مكسى يا رب إنا نخاؼ طغياف فرعكف 

 چۅ  ى  ى  ې     ۅٴۇ  ۋ   ۋچ سبحانو كتعالى
افىا الى  فىاٍلميرىادي  (ٗ)  ًفي عىرىضى  ًممَّا تىخى

ٍفرىاطً  ًمفى  قىٍمًبكيمىا ٍفييكـي  ىيكى  ذىًلؾى  أًلىفَّ  كىالطٍُّغيىافً  اإٍلً ـً  ًمفى  اٍلمى  تىعىالىى أىنَّوي  ذىًلؾى  ييبىيّْفي  اٍلكىبلى
ا لىـٍ  ٍنييمى مّْ ةً  ًباآٍليىاتً  التٍَّكًذيبً  ًمفى  كىالى  الرَّدّْ  ًمفى  ييؤى ميعىارىضى رىةً  كى  ًإنًَّني: قىٍكليوي  أىمَّا السَّحى

                                 
 ُِٖ. اآلية:النحؿ سكرة(ُ)

 .ُّٓسكرة البقرة:اآلية (ِ)

 .ٖٕ/ّ الكتاب عمـك في المبابينظر (ّ)

 .َْسكرة التكبة:اآلية (ْ)

 بف محمد أبي اإلماـ: تحقيؽ(ىػِْٕ: ت) لمثعمبي,: القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ (ٓ)
 .ْٕ/ٓـ, ََِِ - ىػ ,ُِِْ: ُلبناف,ط – بيركت العربي, التراث إحياء دار: عاشكر

: ت) األندلسي عطية البف:  العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ينظر (ٔ)
 -: ُبيركت :ط – العممية الكتب دار: محمد الشافي عبد السبلـ عبد: المحقؽ(ىػِْٓ

 .ّٔ/ّىػ, ُِِْ
 .ِٔسكرة الشعراء :اآلية (ٕ)
 .َُٔ/ٖالبحر المحيط (ٖ)

 .ْٔسكرة طو: أآلية(ٗ)



 

 

ٕٖ٘ 

 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

مىى كىاٍلًحٍفظً  اٍلًحرىاسىةً  عىفً  ًعبىارىةه  فىييكى  مىعىكيما مىى مىعىؾى  المَّو: ييقىاؿي  اٍلكىٍجوً  ىىذىا كىعى  كىٍجوً  عى
نىاًصرنا اٍلغىٍيرً  مىعى  يىكيكفي  مىفٍ  فىًإفَّ  كىأىرل مىعي أىسٍ : ًبقىٍكًلوً  ذىًلؾى  كىأىكَّدى  الدُّعىاءً  اًفظنا لىوي  كى  كىحى
كزي  ـى  الى  أىفٍ  يىجي نَّمىا يىنىاليوي  مىا كيؿَّ  يىٍعمى ا يىٍحريسيوي  كىاً  ـي  ًفيمى انىوي  فىبىيَّفى  يىٍعمى تىعىالىى سيٍبحى  أىنَّوي  كى
ا ًميعً  ًفي كىاٍلًعٍمـً  ًباٍلًحٍفظً  مىعىييمى ذىًلؾى  يىنىاليييمىا مىا جى  ًإزىالىةً  ًفي النّْيىايىةي  ىيكى  كى
ٍكؼً   چ ې  ۉ  ۉ  ې  ېچ : كسمـ عميو اهلل صمى محمد نبيو عف تعالى كقكلو(ُ)اٍلخى

 رسكؿ عمى بكر أبك فأشفؽ الغار فكؽ المشرككف طمع قيؿ كالحفظ بالنصرة (ِ)
ما  السبلـ عميو فقاؿ اهلل ديف ذىب اليكـ تصب إف فقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل

كمنو قكلو تعالى في حؽ سيدنا محمد)صمى اهلل عميو  (ّ)ثالثيما اهلل باثنيف ظنؾ
 چ ڇ  ڇ    ڑ  ڑچ ( كسمـ

 العصمة كىذه, كقاية عميؾ كيجعؿ يحفظؾ معناه (ْ)
 التبميغ مف شيء عف تكقؼ أف يمكف التي المخاكؼ مف ىي اآلية في التي

 في فميست كنحكىا الكفار أقكاؿ كأما كنحكه, الجسـ في كاألذل كاألسر كالقتؿ
 فبل األذل عكارض فأما كاألسر القتؿ مف فيذه المعية خاصة بالحفظ  (ٓ)اآلية,
 چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ كقكلو كىك(ٔ)الجممة عصمة يمنع

 اهلل ًمفى  كىٍعدنا ذىًلؾى  فىيىكيكفي  (ٕ)
 (ٖ)كالحفظ بالنصرة إياه

  والمحّبة المطلب الخامس :الّتوفٌق

                                 
 .ْٓ/ِِتفسير الرازم (ُ)
 .َْسكرة التكبة :اآلية (ِ)

 عمي يكسؼ: أحاديثو كخرج حققو(ىػَُٕ: ت) لمنسفي(التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ) (ّ)
 .َٖٔ/ُـ, ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ ,: ُبيركت,ط الطيب, الكمـ دار: بديكم

 .ٕٔسكرة المائدة:اآلية(ْ)

 .ُِٖ/ِ: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ينظر(ٓ)
 فتحي طارؽ: تحقيؽ(ىػٕٗٓ: ت) :البف الجكزم الغريب تفسير في األريب تذكرة ينظر(ٔ)

 .ٖٓـ,ص ََِْ - ىػ ُِْٓ :,ُلبناف,ط – بيركت العممية, الكتب دار: السيد
 .ْٔسكرة األنفاؿ :اآلية (ٕ)

 .َّٗ/ِّينظر تفسير الرازم (ٖ)
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آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 كجؿٌ  عزٌ  فقاؿ اإلحساف كأىؿ كالٌصابريف لممتٌقيف تعالى اهلل جعميا كقد
 چڱ ڱ ڱ ڱ ںچ

اءى (ِ)المتقي يصحب اهلل تكفيؽ أف تنبيو عمى كىذا ,(ُ) : ًبمىٍفظً  ,كىجى
مىى الدَّالَّةً  مىعى,: ًبمىٍفظً  ٍحبىةً  عى زىمىةً  الصُّ ا كىاٍلميبلى مىى حىضِّ ا ًبالتٍَّقكىل النَّاسً  عى  مىفٍ  ًإذٍ  دىاًئمن
ٍنتىًصري  اٍلغىاًلبي  فىييكى  مىعىوي  المَّوي  كىافى  اٍلمي

(ّ) . 
 چ  ى  ى  ى  ى  ىى   ى  ى  ى   ى  ىچ  قائؿ مف عزٌ  كقاؿ

(ْ)  ,
 چڳ  ڳ  ڳ        ڎڌ  ڎچ  قىاؿى  كىمىا لىييـٍ  النٍَّصرً  ًفي , يىٍعًني

 تىعىالىى فىكىأىنَّوي  (ٓ)
ًمفى  ـي  ًإذىا لىييـٍ  ضى مىى اٍستىعىانيكا ىي ٍبرً  طىاعىاًتوً  عى ةً  ًبالصَّ  تىٍكًفيقنا يىًزيدىىيـٍ  أىفٍ  كىالصَّبلى

تىٍسًديدنا كىأىٍلطىافنا كى
يىًزيدي : قىاؿى  كىمىا (ٔ) ( اٍىتىدىٍكا الًَّذيفى  المَّوي  كى  . (ٕ)ىيدلن

 قكلو عزٌ : مكضعيف في الحكيـ الٌذكر أثبتيا فقد لممحسنيف اهلل مٌعية أٌما
چ  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ  النحؿ في سكرة  كجؿٌ 

 محبتو بإظيار فنبو ,(ٖ)

                                 
 .ُْٗسكرة البقرة:اآلية (ُ)
 كالبقرة الفاتحة كتفسير المقدمة: ُ جزء(ىػَِٓ: ت) األصفياني الراغب تفسير ينظر(ِ)

 َُِْ: ُطنطا:ط جامعة - اآلداب كمية: بسيكني العزيز عبد محمد. د: كدراسة تحقيؽ
 .َْٗ/ُـ, ُٗٗٗ - ىػ

 .َِٓ/ِالبحر المحيط (ّ)
 (ّٔ/ كاألنفاؿ ,ِْٗ/ البقرة في ذلؾ كمثؿ) .ُّٓسكرة البقرة:(ْ)

 .ُّٕسكرة البقرة :اآلية (ٓ)

 .ُِٓ/ْينظر تفسير الرازم (ٔ)
 .ٕٔ اآلية:سكرة مريـ (ٕ)

 .ُِٖسكرة النحؿ:اآلية (ٖ)
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 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 چہ  ہ  ہ  ہ  چ  سبحانو كقكلو. (ُ)منزلتيـ شرؼ عمى لممحسنيف محبتو
 مًعيف (ِ)

 (ّ)كالعصمة بالتكفيؽ كىاٍلًفٍعؿ باٍلقىٍكؿ اٍلميٍحًسًنيفى 
د ييأكمف كؿ ما تقدـ مف اقكاؿ اىؿ العمـ تبيف اف المعية ىي الحفظ كالت

ليي ألتباعو مف المؤمنيف إكالنصر كالتكفيؽ كيمكف القكؿ أف المعيةى: بأنيا تأييد 
كبالحفظ كالعصمة مف السكء في الحياة  محف كالببليابالنصر في مكاجية ال

-كاهلل اعمـ -كالتمكيف بالثبات كالغمبة كىك ما ينتج عنو الكالية الدائمة لصاحبيا  
.  

 المبحث الثالث
 شروط المعٌة

لكي تككف ىناؾ معية مف اهلل ال بد مف تكفر شركط في األفراد 
كالجماعات ,كفي ىذا المبحث سكؼ أسمط الضكء عمى ىذه الشركط عمى شكؿ 

 مطالب؛
 المطلب األول:الصبر

صبر يصبر فيك صابر كصبير كصبكر كتصبر  ,الصبر نقيض الجزع
كاصطبر كاصبر كأصبره أمره بالصبر كصبره كجعؿ لو صبرا كصبر بو كنصر 

ٍبري .ك (ْ)صبرا بس: الصى بىر كقد. الجزع عف النفس حى  يىٍصًبري  المصيبة عند فبلفه  صى
ٍبران  بىٍرتيوي . صى  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  چ  تعالى اهلل قاؿ. حبٍستو: أنا كصى

ابف قاؿ (ٓ)

                                 
 .َْٗ/ُينظر تفسير الراغب األصفياني (ُ)
 .ٗٔسكرة العنكبكت :اآلية (ِ)

 عنيما اهلل رضي - عباس بف اهلل لعبد: عباس :ينسب ابف تفسير مف المقباس تنكير ينظر(ّ)
: ت) الفيركز آباد ل يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف مجد: جمعو(ىػٖٔ: ت) - عنيما
 .ّّٖلبناف:ص – العممية الكتب دار(: ىػُٕٖ

القامكس المحيط , ّْٖ/ْلساف العرب ,  ُّّ/ٖالمحكـ كالمحيط األعظـ ينظر : (ْ)
ُ/ُْٓ. 

 .َٕٔ/ِ العربية كصحاح المغة تاج الصحاح (ٓ)
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آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ادي  كؿه  كىالرَّاءي  كىاٍلبىاءي  فارس)الصَّ ثىةه, أيصي ؿي  ثىبلى , اأٍلىكَّ ٍبسي اًلي كىالثَّاًني اٍلحى  الشٍَّيًء, أىعى
ارىةً  ًمفى  ًجٍنسه  كىالثَّاًلثي  ؿي .اٍلًحجى ,: فىاأٍلىكَّ ٍبري ٍبسي  كىىيكى  الصَّ بىٍرتي : ييقىاؿي . اٍلحى  نىٍفًسي صى
مىى بىٍستييىا( أىمٍ  اأٍلىٍمًر, ذىًلؾى  عى حى

(ُ). 
 . (ِ)كاألىكاؿ اآلالـ, مقاكمة كفي االصطبلح؛ قيكَّة

 . (ّ)اهلل إلى ال اهلل لغير البمكل ألـ مف الشككل ترؾ ىك كقيؿ:
عف سعيد بف جبير قاؿ الصبر اعتراؼ العبد هلل بما أصاب منو ك 

كاحتسابو عند اهلل رجاء ثكابو كقد يجزع الرجؿ كىك متجمد ال يرل منو إال 
 .(ْ)الصبر

كمما تقدـ صار جميا أف الصبر حبس النفس عما تشتييو مف فعؿ أك قكؿ أمر 
 إلى ينقسـباع الحساف ,كالصبر طنيى عنو الشرع أك عما تستقبحو األعراؼ كال

 :قسميف
 .(ٓ)الشدائد عمى الصبر: كالثاني .الطاعات عمى الصبر: أحدىما

, غالبان  كجندان  الينبك, كصارمان  اليكبك, جكادان  الصبر جعؿ سبحانو اهلل أف  الييـز
 فى كجؿ عز اهلل مدح كقد شقيقاف, أخكاف كالنصر فيك الييدـ, حصينان  كحصنان 
 بيدايتو معيـ أنو كأخبر حساب, بغير أجرىـ يؤتييـ أنو كأخبر الصابريف, كتابو

 چٹ ٹ ڤ  ڤ ٹٹچ تعالى فقاؿ المبيف, كفتحو العزيز, كنصره
 لما كىك تعميؿه  (ٔ)

 صاحبيا حكؿ تحكـ ال التي الدائمةي  الكاليةي  بالمعية كالمرادي  كالنَّيي األمرً  مف سبؽى 
                                 

 .ِّٗ/ّ المغة مقاييس معجـ (ُ)

. أ: المحقؽ(ىػُُٗ: ت) السيكطي الديف لجبلؿ ,: كالرسـك الحدكد في العمـك مقاليد معجـ (ِ)
 ََِْ - ىػُِْْ ,: ُمصر/ط/  القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد د

 .َِٓـ,ص
 .ُُّص التعريفات كتاب (ّ)
 .ُٗٓ/ُالدر المنثكر  (ْ)
 .ٖٕ/ّ الكتاب عمـك في المباب (ٓ)
 .ْٔسكرة األنفاؿ :اآلية  (ٔ)
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 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 
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 مف مع كممة دخكؿ بو يشعر كما الصدر كضيؽ كالحزفً  الجزىع مف شيءو  شائبة
 الصابركف ,فظفر (ُ)لمصبر المباشركف إنيـ حيث مف ىي الصابريف إنما متبكعية

 األمر تفكيض كالصبر الفرج, مفتاح كالصبر(ِ)كاآلخرة الدنيا بخير المعية بيذه
 قمبو كيسكف فييدأ اإلنساف بيا يعتصـ ركحية كنفحة خمقية فضيمة اهلل إلى

 العدك, كيسكء الصديؽ كيسر الرب كيرضي الشيطاف يبعد كالصبر كيطمئف,
 كالببليا الشدائد أماـ االنييار مف اإلنساف يقي ىائؿ نفسي عكف كالصبر

 كمنو المكاره, عمى الشجاعة كمنو العبادة, عمى المثابرة الصبر كمف كالمصائب,
 ,كليذا كاف شرطان في معية اهلل تعالى.(ّ)الناس أذل تحمؿ كمنو األسرار, كتماف

 المطلب الثانً:اإلٌمان

, كتستعممو العرب  اإليماف في لغة العرب مصدر )آمف( كأصميا أٍأمىفى
, منيا: األمف ضد الخكؼ, فيقاؿ:  آمىفى فبلفه العدكَّ ييؤمنو إيمانان فيك بمعافو

مؤمف, كىك المعنى مف جعؿ اإلنساف في مأمف مما يخاؼ, ككذلؾ تقكؿ العرب: 
 استأمىنىني فيبلفه فآمنتو أيكًمنيوي إيمانان.

: آمفى   بو. بالشيء صٌدؽى  كيأتي بمعنى التصديؽ, تقكؿ العربي
ضدُّه التصديؽ ك  كيكاد يجمع أىؿ المغة عمى اف المراد بااليماف: مطمؽ

التكذيب, فيقاؿ: آمف بًو قكـه ككذَّب بو قكـه 
(ْ). 
بناء عمى اقترانو بتعاريؼ عدة  اإليمافأما في االصطبلح فقد عٌرؼ 
فيك تصديؽ بالجناف, أك إقرار بالمساف,  بالقمب أك ما يترتب عميو مف أعماؿ,

                                 
 .ُّٓ/ٓ الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد ينظر(ُ)
 - ىػ ُُّْ: النشر اإلسكندرية سنة – لمتراث العقيدة دار: فريد أحمد: النفكس تزكية ينظر(ِ)

 .ٕٔـ,ص ُّٗٗ
عالـ : زىراف السبلـ عبد حامد الدكتكر :النفسي كاإلرشاد التكجيو ينظر(ّ)

 .ِّٔ,صّالكتب:ط
 (.َُ( كما بعدىا ػ بتصرؼ ػ كالمصباح المنير) ص ِِّ/ُلساف العرب مادة أمف )(ْ)
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سحاؽ ب ف راىكيو, كعمؿ باألركاف كىذا قكؿ مالؾ كالشافعي كأحمد بف حنبؿ كا 
كسائر أىؿ الحديث كأىؿ المدينة كأىؿ الظاىر, كجماعة مف المتكمميف فالعمؿ 
عند ىؤالء مف اإليماف, ككمما أزداد اإلنساف طاعتو أزداد إيمانو ككمما أعطى 

(نقص ايمانو
(ُ). 

كعرفو الزجاج بأنو )إظيار الخضكع كالقبكؿ لمشريعة كلما أتى بو النبي 
لقمب فمف كاف عمى ىذه الصفة فيك مؤمف مسمـ غير, كاعتقاده كتصديقو با 

مرتاب كال شاؾ, كىك الذم يرل أف أداء الفرائض كاجب عميو ال يدخمو في ذلؾ 

ريب(
(ِ). 

كىك اعتقاد بالجناف كقكؿ بالمساف كعمؿ باألركاف
(ّ).  

كالمراد باالعتقاد: اإليماف باهلل, كمبلئكتو, ككتبو, كرسمو, كاليكـ اآلخر, 
 كىك ما أشار اليو حديث جبريؿ المشيكر.كالقدر, 

 كأما المراد مف قكؿ المساف فيك النطؽ بالشيادتيف.
كالمراد مف العمؿ بالجكارح ىك فعميا لما أمر اهلل بو كامتثالو لما نيى اهلل 

فيذه القاعدة العريضة في اإليماف ىي شرط في معية اهلل تعالى ,لذا فقد  عنو.

                                 

 .ِٔٔ, شرح الطحاكية العز الحنفي صِٕٕ/ْالممؿ كاالىكاء / ابف حـز الفصؿ في  (ُ)
 .(ِِْ/ُلساف العرب ) (ِ)
الناس في اإليماف: اإليماف, لئلماـ محمد بف إسحاؽ بف يحيى بف  أقاكيؿفي مسألة  انظر (ّ)

(, كتاب تمييد األكائؿ كتمخيص الدالئؿ, لئلماـ الباقبلني, )ص: َّٓ,  ّْٕ/ُمنده )
(, الغنية في أصكؿ ُٕٓكاليداية إلى سبيؿ الرشاد البييقي, )ص:  .عتقاد(, االّٖٗ

اإليماف, لئلماـ (, كتاب ُّٕالديف, ألبي سعيد عبدالرحمف بف محمد النيسابكرم, )ص: 
شرح العقيدة الطحاكية, لمقاضي ابف أبي , (ُِٔابف تيمية, المكتب االسبلمي )ص: 

األلباني, نشر: المكتب اإلسبلمي ػ بيركت العز الحنفي, تحقيؽ محمد ناصر الديف 
 .(ُّّ)ص: 
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 چڇڈ  ڍ  ڍ  چ قاؿ اهلل تعالى 
 كفر مف عمى عباده مف بو آمف مف مع اهلل كأف(ُ)

 كالف (ِ)المشركيف عمى بدر يكـ أظيرىـ كما يظيرىـ أك عمييـ, ينصرىـ منيـ, بو
 في النجاة أف إلى إشارة اآلية كفى ذلؾ فعؿ كالمعكنة بالنصر المؤمنيف مع اهلل

 الزكاؿ ىك الباطؿ غاية كاف العبلـ الممؾ اهلل ألمر كالتسميـ كاإلسبلـ اإليماف
ف اهلل مع المؤمنيف بمعكنتو (ّ)اإلمياؿ ساعده كاف كاالضمحبلؿ  فبل كتكفيقو كا 

 كلعؿ مف(ْ)عباده مف يشاء مف النصر يؤتى فيك عددكـ, كثرة كال قمتيـ تضرىـ
 كرسكلو كجؿٌ  عزٌ  اهلل لحبٌ  أىبل أف يجعميا لنفسو اإلنساف تكريـ مظاىر أجؿٌ 
 اهلل صٌمى رسكلو باتٌباع ثـٌ  أكال, باهلل باإليماف ذلؾ كيككف كسٌمـ عميو اهلل صٌمى
 كجؿٌ  عزٌ  اهلل بأفٌ  مكقنا اإلنساف تجعؿ المعٌية كىذهفتحصؿ المعية,  كسٌمـ عميو
 بغاية أم ذلؾ بمكجب العمؿ فعميو ثـٌ  كمف كعبلنيتو سٌره عمى مٌطمع عميو رقيب

 (ٓ)كالخشية كالخكؼ كالحياء اإلخبلص
 :التقوى المطلب الثالث

قكىل أىٍصميىا التٌقكل  َـّ  تىاء, اٍلكىاك قمبت فتحت فمٌما كقيت, مف فىعمى عمى كى  تركت ث
اليىا عمى اٍلًفٍعؿ تصريؼ ًفي التَّاء  .كاالتقاء كالتًَّقيٌ  كالتًَّقيَّة كالتَّقكىل التُّقى ًفي حى

ييقىاؿ. أًبٌيان  تيجمىع كاألباةً  تيًقيان, كتيجمع جمعه, كالتيقاة: قىاؿى   طيبلة كتيقِّى, تيقاة: كى
ٍعنىاهي  أتقياء, كييجمع تىقيٌ  كىرجؿ. كطيمنى ؽى  أٌنو: مى كجاء في (ٔ)اٍلمعاًصي عىف نىفسو ميكى

قىكلو. اٍليىاء مف بدؿ كىاٍلكىاك اٍلكىاك, مف بدؿ التَّاء التٍَّقكىل, المحكـ كالمحيط األعظـ)  كى

                                 
 . ُٗسكرة األنفاؿ:اآلية (ُ)
 .ْٓٓ/ُّ القرآف تأكيؿ في البياف جامع (ِ)
 .ِّٖ/ّ البياف ركح ينظر(ّ)

 .ُّٖ/ٗ المراغي تفسير ينظر(ْ)
 المختصيف مف عدد:  المؤلؼ  الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة ينظر(ٓ)

 الكسيمة دار: المكي الحـر كخطيب إماـ حميد بف اهلل عبد بف صالح/ الشيخ بإشراؼ
 .ُُِْ/ْ,ْجدة:ط كالتكزيع, لمنشر

 .ِٕٗ/ٗ:المغة تيذيب ينظر(ٔ)
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 چ ى   ى  ى  ى     ىچ : تىعىالىى
ًفي. (ُ) چى  ىچ : التٍَّنًزيؿ كى

زىاء أىم (ِ)  جى
قيؿ تقكاىـ, قىكلو تقكاىـ, أليميـ: مىٍعنىاهي : كى  چڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ چ : تىعىالىى كى

 ىيكى : أىم (ّ)
ا يٍعمؿ أىف كىأىؿ ًعقىابو, يتقى أىف أىؿ قىكلو مغفرتو, ًإلىى بكدم ًبمى ٱ  ڦ  چ : تىعىالىى كى

 چڦ  ڦ  
ٍعنىاهي  (ْ) دـ اهلل تقكل عمى اٍثبتٍ : مى مىٍيًو, كى  كىأىف مصدرا, يككف أىف يجكز عى

( تقية ًمٍنييـ تتقكا أىف ًإالَّ : )اأٍليٍخرىل اٍلًقرىاءىة ًفي أًلىف أىجكد, كالمصدر جمعا, يككف
 (ٓ).لمفارسي التٍَّعًميؿ

 االحتراز ىك: الحقيقة أىؿ كعند الكقاية, اتخاذ كىك: التقكلكفي االصطبلح 
 أك فعؿ مف العقكبة بو تستحؽ عما النفس صيانة كىك عقكبتو, عف اهلل بطاعة
 .ترؾ

 الترؾ بيا يراد: المعصية كفي اإلخبلص, بيا يراد الطاعة في: كقيؿ التقكل
 الشريعة, آداب محافظة: كقيؿ تعالى, اهلل سكل ما العبد يتقي أف: كقيؿ كالحذر,

 كمباينة النفس حظكظ ترؾ: كقيؿ تعالى, اهلل عف يبعدؾ ما كؿ مجانبة: كقيؿ
 مف خيرنا نفسؾ ترل ال أف: كقيؿ اهلل, سكل شيئا نفسؾ في ترل أال: كقيؿ النيي,
: كقيؿ اليكل, متابعة اتقى الذم ىك عندىـ كالمتبع اهلل, دكف ما ترؾ: كقيؿ أحد,

 (ٔ).كفعبلن  قكالن  السبلـ عميو بالنبي االقتداء

                                 
 .ِٖسكرة آؿ عمراف :اآلية (ُ)

 .ُٕ اآلية:محمد سكرة(ِ)
 .ٔٓسكرة المدثر:(ّ)
 .ُسكرة األحزاب:(ْ)

: )ت المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك: األعظـ كالمحيط المحكـ (ٓ)
 - ىػ ُُِْ ,ُبيركت:ط – العممية الكتب دار: ىنداكم الحميد عبد: ىػ(المحقؽْٖٓ

 .ٗٗٓ/ٔـ, َََِ
: المتكفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي: التعريفات كتاب (ٔ)

 العممية الكتب دار: الناشر بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطو: المحقؽ(ىػُٖٔ
 .ٓٔـ,صُّٖٗ- ىػَُّْ: ُلبناف:ط– بيركت
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 مف حرما كما األكامر مف أكجبا بما كرسكلو اهلل طاعة ىي التقكل أف كاعمـ
 بيذا العبد ظفر كمتى كجؿ عز الرب كالية لمعبد تتحقؽ التقكل كبيذه المناىي
 كىى: الداريف التقكل في بالسعادة فاز فقد تعالى اهلل كالية كىك السامي؛ المطمب

 لمعبد الحاممة عذابو كأليـ عقابو, مف كالخشية منو بالخكؼ كجؿ عز اهلل تقكل
 كالضراء السراء في النكاىي, كاجتناب األكامر بفعؿ رسكلو كطاعة اهلل طاعة عمى

 لمعبد يتحقؽ كباإليماف بيا التي ىي التقكل ىذه كاليسر كالعسر كالمكره, كالمنشط
 اهلل أكلياء إذ. أعمى كمقاـ أسمى مطمب مف الرحمف كالية بعد كما الرحمف كالية
. القيامة يكـ في كال البرزخ, في كال الدنيا, في ال يحزنكف ىـ كال عمييـ خكؼ ال

 (ُ).اآلخرة كفى الدنيا الحياة في البشرل كليـ
 كالمندكبات, الكاجبات مف رسكلو بو كيأمر بو اهلل يأمر ما بفعؿ التقكل كتتحقؽ
 كاألقكاؿ الباطمة, االعتقادات مف رسكلو عنو كنيى عنو, اهلل نيى ما كبترؾ
 أف تنبيو   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں چ : تعالىقاؿ  الفاسدة, الضارة كاألفعاؿ السيئة,
بَّاس اٍبف قىاؿى  (ّ).كىالنٍُّصرىةً  ًباٍلعىٍكفً  كقيؿ ,(ِ)المتقي يصحب اهلل تكفيؽ  اهلل رىًضي عى
ٍنييمىا نىٍييو أمره مف كمفيـ ًفيمىا يخافكنو الَّذيف أكليائو مىعى  تىعىالىى أىنو ييًريد عى قىاؿى  كى  كى
اًمف أىنو ييًريد تىعىالىى ًإنَّو الٌزجاج  مىعىو يزىاليكا لـ قكـ كىـ كالتأييد النٍَّصر لىييـ ضى
كىيؼ كالتكحيد ًباٍلعبىادىة  التٍَّكًحيد كممة تزؿ لـ الَّذيف كىـ أقدارىـ اهلل يرفع الى  كى
كد اهلل ييقيـ الى  كىيؼى  ميٍرتىفعىة بجيادىـ  قىاًئميف يزىاليكا لـ الَّذيف كىـ خدمتيـ ًفي اٍلكيجي

الَّ  ًإلىٍيوً  تكجيكا أىمر ًفي كجييـ ًإف خدمتو ًفي  ًإلىى يحنكف حىضرتو ًفي يزىاليكا لـ كىاً 
                                 

 بكر أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابر: اإليماف ألىؿ الرحمف نداءات (ُ)
: ّالسعكدية:ط العربية المممكة المنكرة, المدينة كالحكـ, العمـك مكتبة: الجزائرم
 َٓـ,صََُِ/ىػُُِْ

 الديف برىاف القاسـ أبك نصر, بف حمزة بف محمكد: التأكيؿ كعجائب التفسير غرائب (ِ)
 جدة, - اإلسبلمية لمثقافة القبمة دار(: ىػَٓٓ نحك: ت) القراء بتاج كيعرؼ الكرماني,
 .ِْٓ/ُبيركت, – القرآف عمـك مؤسسة

 .ُُْ/ْ القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ (ّ)
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اًتًيـٍ  قىبيكؿً  اٍلميتًَّقيفى ًفي مىعى  المَّوى  إفَّ  (ُ)ًلقىاًئو ابىةً  طىاعى  كيؿّْ  ًفي كىاٍلعىٍكفً  دىعىكىاًتًيـٍ  كىاٍسًتجى
ًفي أىٍحكىاًلًيـٍ  ٍتبىةً  ًمفٍ  ىىًذهً  ًفي مىا فىاٍنظيٍر  ًجنىاًنوً  غيرىؼً  أىٍعمىى ًفي إٍسكىاًنًيـٍ  كى ًعيَّةً  ري  اٍلمى
لىًييَّةً  تىٍقًديـً  اإٍلً يثىارً  اأٍلىٍمرً  كى كىكذا تبيف لنا أف التقكل شرط في (ِ)التٍَّحًقيًقيَّةً  كىًممىةً  كىاً 

 تحقؽ المعية.
 المطلب الرابع:اإلحسان

سىاءىة, ضدُّ : قاؿ األزىرم :اإلحسافي  مىٍيوً  اهلل صمى النًَّبي كفسَّر اإٍلً سمـ عى  اإلحسافى  كى
, سألىو ًحيف  يراؾ, فًإنو ترىاهي  تكف لـ فىًإف ترىاهي  كىأىنَّؾ اهلل تعبد أىف ىيكى : فىقىاؿى  جبريؿي
 چچ  چ  چ  ڇ   ڇ    چكعزٌ  جؿٌ  قىٍكلو تىٍأًكيؿ كىىيكى 

قىكلو (ّ) ۋ  ۅ   ۅ  ى  چ كعز جؿٌ  كى

 چى
ا أىم (ْ) زىاء مى  أىرىادى  (ٓ).اآٍلًخرىة ًفي ًإلىٍيوً  ييٍحسىف أىف ًإالَّ  الدٍُّنيىا ًفي أحسف مف جى

, باإًلٍحسىاف ة ًفي شىٍرط كىىيكى  اإلخبلصى يمىافً  صحَّ ـً  اإٍلً ٍسبلى ذىًلؾى . مىعنا كىاإٍلً  مىف أفَّ  كى
اءى  بالكىممىة تمَّفظ  إيمانيو كىافى  كىالى  ميٍحًسنان, يىكيفٍ  لىـٍ  إٍخبلص نيَّة غىٍيرً  ًمفٍ  بالعىمؿ كىجى

ا ًحيحن ًقيؿى . صى ٍسف الميرىاقىبىة ًإلىى اإلشارةى  باإًلٍحسىاف أىرىادى : كى  راقىب مىف فىًإفَّ  الطَّاعىًة, كحي
قىدٍ  عممىو, أىٍحسىفى  المَّوى  ًديثً  ًفي ًإلىٍيوً  أىشىارى  كى  فإنَّو تىرىاهي  تكيف لىـٍ  فىًإفٍ » ًبقىٍكًلوً  اٍلحى
 (ٔ)«يرىاؾ

                                 
 دار: فتيح الكىاب عبد أحمد: المحقؽ(ىػٕٗٓ: المتكفى) الكعظ:البف الجكزم في التذكرة (ُ)

 .ُٕٓص-قَُْٔ ,ُبيركت:ط – المعرفة
 بف محمد: أحمدية سيرة في نبكية كشريعة محمدية طريقة شرح في محمكدية بريقة: ينظر(ِ)

 مطبعة(: ىػُُٔٓ: ت) الحنفي الخادمى سعيد أبك عثماف, بف مصطفى بف محمد
 .ْ/ِق ػُّْٖ طبعة, بدكف: الحمبي :الطبعة

 .َٗسكرة النحؿ:اآلية (ّ)
 .َٔسكرة الرحمف:اآلية(ْ)

 .ُّٖ/ْتيذيب المغة (ٓ)

 الزاكل أحمد طاىر: تحقيؽ(: ىػَٔٔ: ت) األثير البف: كاألثر الحديث غريب في النياية (ٔ)
 ّٕٖ/ُـ,ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ بيركت, - العممية الطناحي  المكتبة محمد محمكد -
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 أ.م.د. محمد شاكر الكبٌسً 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 الربكبية حضرة مشاىدة عمى بالعبكدية التحقؽ ىك: كفي االصطبلح اإلحساف
 كال يقيننا يراه فيك صفتو, بعيف بصفاتو مكصكفنا الحؽ رؤية أم البصيرة, بنكر
 حجب كراء مف يراه ألنو" تراه كأنؾ: "كسمـ عميو اهلل صمى قاؿ كليذا حقيقة, يراه

 كىك لكصفو, كصفة الداعي, ىك تعالى ألنو بالحقيقة؛ الحقيقة يرل فبل صفاتو,
 ".الركح مقاـ في المشاىدة مقاـ دكف

 تعبد أف: الشريعة كفي. الخير مف يفعؿ أف ينبغي ما فعؿ: لغةن : كقيؿ اإلحساف
 (ُ).يراؾ فإنو تراه تكف لـ فإف تراه, كأنؾ اهلل

يمىاف, ًفي اٍلحسنى تحرم: اإلحسافي كقيؿ  ـ اإٍلً ٍسبلى  (ِ).كىاإٍلً
ٍحسىافكقيؿ  ٍيثي  غىيره ينفع مىا فعؿ ىيكى : اإٍلً  كإطعاـ ًبًو, حسنا اٍلغىٍير يصير ًبحى
مف ىنا يتبيف لنا أف اإلحساف جامع  (ّ)ًبنىفًسوً  حسنا ًبوً  اٍلفىاًعؿ يصير أىك الجائع

ألمكر البر كىك شرط في نيؿ معية اهلل تعالى كىك بذلؾ يكٌكف الشرط الرابع الذم 
 تراه تكف لـ فإف تراه كأٌنؾ اهلل تعبد أف ىك ,كركنو بالمعٌية اقترانو عمى القرآف نٌص 
 الفضؿ, مثؿ العمؿ إحساف يتضٌمف اٌلذم الٌشامؿ بمعناه كاإلحساف يراؾ فإٌنو

 التٌاـٌ  كاإلخبلص كنحكىا, كالٌزكاة كالٌتصٌدؽ اهلل, سبيؿ في كاإلنفاؽ الغيظ ككظـ
 ابتغاء اإلنساف بيا يقـك أعماؿ فكٌميا كالتٌقكل, البرٌ  أعماؿ ,مف ذلؾ كؿٌ  في

 .(ْ)تعالى كمرضاتو -كجؿٌ  عزٌ  -اهلل مف الحسنات

                                 
 .ُِالتعريفات ص(ُ)

 د. أ: المحقؽ(ىػُُٗ: ت) السيكطي الديف لجبلؿ:كالرسـك الحدكد في العمـك مقاليد معجـ (ِ)
 ََِْ - ىػُِْْ: ُمصر:ط/  القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد
 .َِٗـ,ص

 عدناف: المحقؽ(ىػَُْٗ: ت) لمكفكم, المغكية كالفركؽ المصطمحات في معجـ الكميات (ّ)
 .ّٓبيركت ص – الرسالة مؤسسة: المصرم محمد - دركيش

 .ُُِْ/ْ, كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة (ْ)
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آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

چى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ : قاؿ تعالى
 يكف اهلل يتؽ كمف: قتادة قاؿ (ُ)

 كاليادم يناـ ال الًَّذم كالحارس تغمب ال التي الفئة فمعو معو اهلل يكف كمف. معو
 كالتَّكفيؽ, كاإلعانة كالنُّصرة كالمحبَّة كالكالية بالقرب معيَّةه  فيي .(ِ)يضؿ ال الًَّذم
 چہ  ہ  ہ  ہ  چ  تعالى: كقكلو

(ّ) 
 المبحث الرابع

 أثر المعٌة على واقع اإلنسان
إف معية اهلل لئلنساف تتجمي عمى كاقعو فتؤثر فيو فتحقؽ مظاىر عديدة 
تككف ثمرة ىذه المعية كىذه المظاىر ىي أثر مف آثار المعية كسكؼ نتناكؿ ىذه 

 المظاىر عمى شكؿ مطالب لكي تظير لنا كتتضح.اآلثار كىذه 
 المراقبة المطلب األول:

 چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چچ  :تعالى قكلو في كما كذلؾ
فإف اإلنساف الذم  (ْ)

يككف ضمف معية المراقبة إنساف تككف الرقابة لديو عالية فيضبط نفسو ضمف 
المجمكع ألنو يعمـ أف اهلل الذم يككف مع العبد بالمراقبة سكؼ يزف أعمالو بميزاف 

فالمَّوي  الشرع فيككف منضبطان ,  اًلو َى مييىا الًَّتي ًبأىٍعمى سىفو  ًمفٍ  يٍعمى , حى سىيّْئو طىاعى  كى  ةو كى
مىٍعًصيىةو, , ذيك كى رو , لىيىا كىىيكى  بىصى اًزمى  ميٍحصو  كىاٍلميًسيءى  ًبًإٍحسىاًنًو, اٍلميٍحًسفى  ًلييجى
ا نىٍفسو  كيؿُّ  تيٍجزىل يىٍكـى  ًبًإسىاءىًتًو, ييٍظمىميكفى  الى  كىىيـٍ  كىسىبىتٍ  ًبمى

 كفيمة كالمعية ىي(ٓ)
 مشغكالن  كتدعو كتطيره, ترفعو أف حقيقتيا عمى البشرم القمب يحسيا حيف كحدىا

 الحياة مع دائمة, كخشية دائـ حذر في تدعو كما األرض أعراض كؿ عف بيا

                                 
 .ُِٖ:اآلية النحؿ, سكرة (ُ)

 .ْٗٓ/ْ الزماف لدركس الظمآف مكارد (ِ)
 .ٗٔ:اآلية العنكبكت, سكرة (ّ)

 .ْسكرة الحديد:مف اآلية(ْ)

 الدكتكر: تحقيؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير القرآف بف آم تأكيؿ عف البياف ينظر:جامع (ٓ)
: ُكاإلعبلف,ط كالتكزيع كالنشر لمطباعة ىجر دار: التركي المحسف عبد بف اهلل عبد

 .ّٕٖ/ِِـ, ََُِ - ىػ ُِِْ
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 بالشكر مراقبا العىٍبد يككف أىف كالمراقبة (ُ).إسفاؼ كؿ كمف دنس كؿ مف كالتحرج
سىاءىة عىف لمعفك كالتعرض باإلساءة كىااًلٍعًترىاؼ النعـ عمى ًزما قمبو فىيككف اإٍلً  ليىذىا الى
تىى أىعمالو كؿ ًفي اٍلمقىاـ ا فىمى ًممَّا ًبًإذف ىىذىا ًإلىى رده غفؿ مى  ىىذىا عمى يعيف اهلل كى
مف كالعناية االشغاؿ مف كالتفرغ الذُّنيكب ترؾ  يزكك الًَّتي اٍلقمب أىعماؿ بالمراجعة,كى
ٍنيىا يىٍستىٍغًني كىالى  بيىا ص عى ٍخبلى  كالنصيحة كاالستسبلـ كالتكاضع كىالشٍُّكر كالثقة اإٍلً

 فيعمؿ عاتقو عمى األمانة بثقؿ يحس إنو (ِ)ًفيوً  كالبغض تىعىالىى اهلل ًفي كىاٍلحب
. لغده كذلؾ يعد كلكنو يمضي, ثـ كحده ليكمو يعيش ال إنو. بيا لمكفاء جاىدنا
 يكمو فأما. لو أعد كيؼ غده كعف قضاه, كيؼ يكمو عف اهلل أماـ مسئكؿ فيك
 غده كأما. األرض في نافذ منيجو كأف محكمة اهلل شريعة أف فيو يتأكد أف فعميو
 (ّ)منيجو فيو كيحكـ اهلل شريعة فيو ينفذ مف لو يييئ أف فعميو

  والهداٌة والّتأٌٌد الّنصرة المطلب الثانً:

ٹ  ڤ    ٹٹ   ٹچ  الٌسبلـ عميو إبراىيـ سٌيدنا لساف عمى جاء كما كذلؾ

چڤ  ڤ
 چۅ  ى  ى  ې   چ  كىاركف لمكسى سبحانو ككقكلو (ْ)

 عمى جاء ككما , (ٓ)
ې  ۉ  چ تعالى قكلو في بكر, ألبي كسٌمـ عميو اهلل صٌمى محٌمد الخاتـ الٌرسكؿ لساف

 چ ۉ  ې  ې
(ٔ). 

ٌنما كحدىـ األنبياء عمى قاصرة ليست المعٌية كىذه  المؤمنيف تشمؿ كا 
ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   چ  لممؤمنيف تعالى قكلو ذلؾ مصداؽ أيضا, الٌطائعيف

                                 
 .ُّْٖ/ٔينظر:في ظبلؿ القرآف (ُ)
: عطا أحمد القادر عبد: المحقؽ (ىػِّْ: ت) المحاسبي, الحارث: النفكس آداب ينظر:(ِ)

 .ِٓلبناف,ص – بيركت - الجيؿ دار
 .ِّْ/ِ. ُٔط:الشركؽ دار: إبراىيـ بف قطب بف محمد: اإلسبلمية التربية منيج ينظر:(ّ)
 .ِٔسكرة الشعراء اآلية: (ْ)
 .ْٔ سكرة طو:اآلية (ٓ)
 .َْ سكرة التكبة:اآلية (ٔ)
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آٌات المعٌة فً القرآن الكرٌم  
... 
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 چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  
 المؤمنيف لجماعة سبحانو اهلل مف كالنصر كالتأييد(ُ)

 مسكقكف فيـ المؤمنيف خصكـ أما كالتثبيت, كالمساعدة النصر يشمؿ الممتزميف,
كتمتد آثار ىذه  بالخزم, كمشمكلكف بالذؿ, كمكعكدكف كالعذاب, اليزيمة إلى

 النكر, إلى كيكصميـ ظمماتيـ, كيبدد قمكبيـ, كىداية المؤمنيف, ىداية إلى المعية
 الباطؿ مف الحؽ تمييز عمى القكة كيمنحيـ المستقيمة, الطريؽ إلى كيرشدىـ
 دركب عمى خطاىـ كييدم نكرا, كيزيدىـ نكاياىـ, كيصمح الشر, مف كالخير

 .(ِ)كالسكينة الطمأنينة قمكبيـ في كينزؿ مستقيمة,
 والمحّبة الّتوفٌق :المطلب الثالث 

چ  كجؿٌ  عزٌ  فقاؿ اإلحساف كأىؿ كالٌصابريف لممتٌقيف تعالى اهلل جعميا كقد  

چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں
(ّ)

چ  قائؿ مف عزٌ  كقاؿ ,( ُِّ ,ّٔ/ التكبة في كمثميا),  

چى  ى  ى  ى  ىى   ى  ى  ى   ى  ى
(ْ)

 ,ِْٗ/ البقرة في ذلؾ كمثؿ)  
: مكضعيف في الحكيـ الٌذكر أثبتيا فقد لممحسنيف اهلل مٌعية أٌما ,( ّٔ/ كاألنفاؿ

 كقكلو , چى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ ( : ُِٖ/ النحؿ في) كجؿٌ  عزٌ  قكلو
مىى تنزؿ اهلل مف فالمعكنة ( .ٗٔ/ العنكبكت) چہ  ہ  ہ  ہ  چ : سبحانو  العباد عى
مىى مىٍييـٍ  ينزؿ كالخذالف كرىبتيـ كرغبتيـ كنياتيـ ىميـ قدر عى مىى عى  ذىًلؾى  حسب عى
انىوي  فاهلل  بو البلئقة مكاضعو ًفي التٍَّكًفيؽ يضع العالميف كأعمـ الحاكميف, أحكـ سيٍبحى

 قبؿ مف إال أتي مف أتي كما الحكيـ العميـ كىىيكى  بو, البلئقة مكاضعو ًفي كالخذالف
ىماؿ الشكر إضاعة  بقيامو إال كعكنو اهلل بمشئة ظفر كال كالدُّعىاء االفتقار كا 
 بمنزلة اإليماف مف فإنو الصبر ذىًلؾى  كمبلؾ كالدُّعىاء االفتقار كصدؽ بالشكر

                                 
 .ّٓسكرة محمد:اآلية (ُ)
-ُُٔ/ُ,كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة ينظر:(ِ)

ُُٕ. 
 .ُْٗسكرة البقرة: اآلية (ّ)
 .ُّٓسكرة البقرة: اآلية (ْ)
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 المرء تبمغ فإنيا المحبة أما (ُ)لمجسد بقاء فبل الرأس قطع فًإذىا الجسد مف الرأس
 حياة عمى تضفي كألنيا (ِ)كاآلخرة الدنيا أمر مف شيء كؿ في الفضؿ مبمغ
 اإلنساف صبلح ذلؾ كراء مف تستيدؼ كالفاعمية. ىي كالنشاط البيجة الناس

 الحياة. ىذه في كسعادتو
 ورعاٌته. اإلنسان المطلب الرابع: حفظ

 كحفظو كجؿٌ  عزٌ  اهلل برعاية يحظى أف مظاىر معية اهلل لئلنساف كمف
 چڇ  ڇ  ڇ چ  :تعالى قاؿ الٌسكء, مف

 تعالى قاؿ لحفظو, المبلئكة كسٌخر لو , (ّ)
 چٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

غكاء كساكس مف كحفظو ,(ْ)  مف بتمكينو الٌشيطاف كا 
, كمف آثار ىذه (ٓ)الٌرجيـ الٌشيطاف ىذا كيد مف ليحميو العالميف بربٌ  االستعاذة

 مف عمى العقكبة كتغميظ الٌنكير كتشديد كعرضو كمالو اإلنساف دـ المعية تحريـ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    پ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ چ كجؿٌ  عزٌ  اهلل يقكؿ ذلؾ يفعؿ

چٹ  ڤ   ڤ
 ىذه لحماية الٌرادعة العادلة الٌسماكٌية الٌشرائع كجؿٌ  عزٌ  اهلل كسفٌ . (ٔ)

چڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ  ېچ : كجؿ عزٌ  لقكلو اإلنسانٌية الٌنفس
ذا .(ٕ) اإلنساف  عمـ كا 

 فإفٌ  لو كمعٌيتو منو قربو لو اهلل تكريـ مف كأفٌ  كجٌؿ, عزٌ  اهلل مف مكٌرـ اإلنساف أٌنو
 كيتأٌمؿ يتفٌكر بأف كجكارحو كقمبو عقمو يعمؿ أف لنفسو تكريمو مظاىر أبسط
تحصى, فيقكـ بتسخير  كال تعدٌ  ال اٌلتي كنعمو كجؿٌ  عزٌ  اهلل ممككت في كيتدٌبر

كؿ ما في الككف هلل كيحسف الخبلفة في األرض حتى يككف أىبلن لتمؾ المعية. 

                                 
 . ٖٖٓ/ْينظر مكارد الظمآف (ُ)
 صادر دار(: ىػُِْ: المتكفى) المقفع بف اهلل عبد: الكبير كاألدب الصغير األدب ينظر:(ِ)

 .ُْبيركت,ص –
 . ُسكرة االنفطار: اآلية (ّ)
 .ْسكرة الطارؽ:(ْ)

 .ُُُْ/ْ,كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة ينظر:(ٓ)
 .ِّسكرة المائدة (ٔ)

 .ُٕٗ سكرة البقرة:اآلية (ٕ)
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 كترقيتيا األرض عمارة في -كفاعمية بإيجابية- اإلنساف يسيـ أف كمقتضى ذلؾ
 . (ُ)اهلل منيج كفؽ

  

                                 
 العربي الفكر دار: مدككر أحمد عمى: كتطبيقاتيا أسسيا التربية مناىج ينظر:(ُ)

 .ِٗ,صـََُِ - ىػُُِْ: الطبعة
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 الخاتمة

كبعد ىذا التجكاؿ في المعية نحط رحالنا في المحطة األخير مف ىذا 
البحث لكي نضع بعض ما تكصمنا إليو مف أمكر كنتائج مف خبلؿ الدراسة 

 المكضكعية لممعية,كقد كانت كاألتي؛
 كتأتي لمعاف عدة بحسب كركدىا في أف المعية أصؿ جذرىا كممة )مع( _ُ

كالعندية  كالنصرة, كاالجتماع في المكاف كالزماف, ,سياؽ الكبلـ, منيا المصاحبة
. 
دلت عمى مركنة المغة العربية المعية( )_ىناؾ ألفاظ قاربت في دالالتيا لفظةِ

 الحفظ, ؛كاأللفاظ المقاربة ىي كعمى إعجازىا إذا كردت في النص القرآني,
 كالرعاية., المصاحبة

كرد في القرآف ذكر معية اهلل تعالى في مكاضع شتى تارة عمى مستكل األفراد  _ّ
 فجاءت عمى صكر متنكعة منيا؛ كتارة أخرل مع أصناؼ مف الناس كبشركط

المعية  ك ,المعية اإلليية مع األمـ كاألقكاـك  .ليية مع األنبياءالمعية اإل صكرة
 اإلليية مع األفراد) المؤمنيف(.

كىذه تككف خاصة ببعض  لقد تنكعت معية اهلل لعباده فتارة تككف بالحفظ , _ْ
 كالمحسنيف بالمتقيف خاصة كىي معٌيةكتارة تككف بالنصر  عباده دكف بعض,

كأخرل بالعمـ كىذه شاممة لمعباد جميعان كغير  كالمحٌبة. كتارة بالٌتكفيؽ كالصابريف,
 , جسدىا القرآف الكريـ في بعض آياتو.ذلؾ
_ لكي تككف ىناؾ معية مف اهلل ال بد مف تكفر شركط في األفراد ٓ

كالجماعات,حتى يككنكف أىبلن ليذه المعية كىذه الشركط ىي؛اإليماف ,كالصبر, 
 كالتقكل,كاإلحساف.

إف معية اهلل لئلنساف تتجمي عمى كاقعو فتؤثر فيو فتحقؽ مظاىر عديدة _ ٔ
 اهلل مف , فالمعكنةر مف آثار المعيةتككف ثمرة ىذه المعية كىذه المظاىر ىي أث

مىى تنزؿ مىى العباد عى مىٍييـٍ  ينزؿ كالخذالف كرىبتيـ كرغبتيـ كنياتيـ ىميـ قدر عى  عى
مىى انىوي  فاهلل ذىًلؾى  حسب عى  ًفي التٍَّكًفيؽ يضع العالميف كأعمـ الحاكميف, أحكـ سيٍبحى
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 أتي كما الحكيـ العميـ كىىيكى  بو, البلئقة مكاضعو ًفي كالخذالف بو البلئقة مكاضعو
ىماؿ الشكر إضاعة قبؿ مف إال أتي مف  اهلل بمشئة ظفر كال كالدُّعىاء االفتقار كا 

 كالدُّعىاء. االفتقار كصدؽ بالشكر بقيامو إال كعكنو
 مف كحفظو كجؿٌ  عزٌ  اهلل برعاية يحظى أف مظاىر معية اهلل لئلنساف _ كمفٕ

 يفعؿ مف عمى العقكبة كتغميظ الٌنكير كتشديد كعرضو كمالو دمو الٌسكء, ك تحريـ
 ذلؾ.

ٌف مف لو كمعٌيتو منو قربو لئلنساف اهلل تكريـ مف _ إفٌ ٖ تكريـ  مظاىر أبسط ,كا 
 ممككت في كيتدٌبر كيتأٌمؿ يتفٌكر بأف كجكارحو كقمبو عقمو يعمؿ أف لنفسو اإلنساف

 كؿ ما في الككف هللتحصى, فيقكـ بتسخير  كال تعدٌ  ال اٌلتي كنعمو كجؿٌ  عزٌ  اهلل
 تعالى.
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 المصادر والمراجع

ًالقرآنًالكريم
 أحمد القادر عبد: المحقؽ (ىػِّْ: ت) المحاسبي, الحارث: النفكس آداب (ُ

 لبناف. – بيركت - الجيؿ دار: عطا
 دار(: ىػُِْ: المتكفى) المقفع بف اهلل عبد: الكبير كاألدب الصغير األدب (ِ

 بيركت. – صادر
 بف محمد العمادم السعكد أبك: الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد (ّ

 .بيركت – العربي التراث إحياء دار(: ىػِٖٗ: ت) مصطفى بف محمد
 بف المختار محمد بف األميف محمد: بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء (ْ

 لبناف عاـ - بيركت, الفكر دار(: ىػُّّٗ: ت) الشنقيطي الجكني القادر عبد
 .ـ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ:  النشر

أحمد بف الحسيف بف عمي بف ,  ييقيكاليداية إلى سبيؿ الرشاد الب .االعتقاد (ٓ
 ,دار الفضيمة ,تحقيؽ: أحمد بف إبراىيـ أبك العينيف,  مكسى البييقي أبك بكر

 ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ

 دار: قطامش المجيد عبد الدكتكر: المحقؽ (ىػِِْ: ت) سبٌلـ بف: األمثاؿ (ٔ
 ـ. َُٖٗ - ىػ ََُْ ,: ُلمتراث ,ط المأمكف

 . ةاـ محمد بف إسحاؽ بف يحيى بف منداإليماف, لئلم (ٕ
: ت) السمرقندم إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف نصر الميث أبك: العمكـ بحر (ٖ

 .(ىػّّٕ
: المحقؽ(ىػْٕٓ: المتكفى) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحر (ٗ

 . ىػ َُِْ: بيركت :الطبعة – الفكر دار: جميؿ , الناشر محمد صدقي
 صدقي: المحقؽ(ىػْٕٓ: ت) األندلسي حياف ألبي: التفسير في المحيط البحر (َُ

 ىػ . َُِْ: بيركت :الطبعة – الفكر دار: جميؿ محمد
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 الفضؿ أبك محمد: المحقؽ(ىػْٕٗ: ت) لمزركشي: القرآف عمكـ في البرىاف (ُُ
 ُّٕٔ ,: ُكشركائو ط الحمبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار: إبراىيـ

 ـ. ُٕٓٗ - ىػ
 محمد: أحمدية سيرة في نبكية كشريعة محمدية طريقة شرح في محمكدية بريقة (ُِ

(: ىػُُٔٓ: ت) الحنفي الخادمى سعيد أبك عثماف, بف مصطفى بف محمد بف
 ىػ .ُّْٖ طبعة, بدكف: الحمبي :الطبعة مطبعة

 جامعة - اآلداب كمية: بسيكني العزيز عبد محمد. د: كدراسة تحقيؽ (ُّ
 ـ .ُٗٗٗ - ىػَُِْ: ُطنطا:ط

 طارؽ: تحقيؽ(ىػٕٗٓ: ت) :البف الجكزم الغريب تفسير في األريب تذكرة (ُْ
  ـََِْ - ىػ ُِْٓ ,ُلبناف,ط – بيركت العممية, الكتب دار: السيد فتحي

: فتيح الكىاب عبد أحمد: المحقؽ(ىػٕٗٓ: ت) الكعظ:البف الجكزم في التذكرة (ُٓ
 ىػ .َُْٔ ,ُبيركت:ط – المعرفة دار

: النشر اإلسكندرية سنة – لمتراث العقيدة دار: فريد أحمد: النفكس تزكية (ُٔ
 ـ .ُّٗٗ - ىػُُّْ

 بندكيش القادر عبد عبلؿ: كتحقيؽ دراسة(ىػَْٔ: ت) : فكرؾ ابف تفسير (ُٕ
 -ىػَُّْ: ُالسعكدية,ط العربية المممكة - القرل أـ جامعة(: ماجستير)

 ـ .ََِٗ
: ت) العثيميف محمد بف صالح بف محمد: الحديد - الحجرات تفسير (ُٖ

 . ـََِْ - ىػُِْٓ ,: ُالرياض:ط , الثريا دار(: ىػُُِْ
 كالبقرة الفاتحة كتفسير المقدمة: ُ جزء(ىػَِٓ: ت) األصفياني الراغب تفسير (ُٗ

. 
: سبلمة محمد بف سامي: المحقؽ(ىػْٕٕ: ت) كثير البف: العظيـ القرآف تفسير (َِ

 ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْ,   ِط: كالتكزيع لمنشر طيبة دار
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, َُبيركت:ط – الجديد الجيؿ دار: محمكد محمد الحجازم,: الكاضح التفسير (ُِ
 . ىػُُّْ

 اهلل رضي - عباس بف اهلل لعبد: عباس :ينسب ابف تفسير مف المقباس تنكير (ِِ
الفيركز  يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف مجد: جمعو(ىػٖٔ: ت) - عنيما
 لبناف . – العممية الكتب دار(: ىػُٕٖ: ت) آباد ل

: المتكفى) منصكر أبك اليركم, األزىرم بف أحمد بف محمد: المغة تيذيب (ِّ
: ُبيركت,ط – العربي التراث إحياء دار: مرعب عكض محمد: المحقؽ(ىػَّٕ

 .ـ ََُِ
 إحياء دار: مرعب عكض محمد: المحقؽ(ىػَّٕ: ت) لؤلزىرم المغة تيذيب (ِْ

 ـ .ََُِ ,: ُبيركت ,ط – العربي التراث
  ّعالـ الكتب:ط: زىراف السبلـ عبد حامد الدكتكر: النفسي كاإلرشاد التكجيو (ِٓ
 عبد ّٖ الكتب عالـ(: ىػَُُّ: ت) لممناكم التعاريؼ: ميمات عمى التكقيؼ (ِٔ

 .ـ َُٗٗ-ىػَُُْ ,: ُالقاىرة ط-ثركت الخالؽ
: تحقيؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير البف: القرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع (ِٕ

 كالدراسات البحكث مركز مع التركي:بالتعاكف المحسف عبد بف اهلل عبد الدكتكر
 ,: ُ:ط ىجر دار: يمامة حسف السند عبد الدكتكر ىجر بدار اإلسبلمية
 ـ. ََُِ - ىػ ُِِْ

 أحمد: المحقؽ(ىػَُّ: ت) الطبرم جرير ابف: القرآف تأكيؿ في البياف جامع (ِٖ
 .ـَََِ -ىػَُِْ ,ُالرسالة:ط مؤسسة: شاكر محمد

 الرسكؿ عبد بف النبي عبد القاضي: الفنكف اصطبلحات في العمكـ جامع (ِٗ
: فحص ىاني حسف: الفارسية عباراتو عرب(ىػُِ ؽ: المتكفى) نكرم األحمد

 .ُِٗ/ّ ـ,َََِ - ىػُُِْ , :ُبيركت , ط/  لبناف - العممية الكتب دار
براىيـ البردكني أحمد:  تحقيؽ(ىػُٕٔ: ت) لمقرطبي : القرآف ألحكاـ الجامع (َّ  كا 

 .ـُْٔٗ -ىػُّْٖ ,ِالقاىرة:ط – المصرية الكتب دار: أطفيش
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 .بيركت  – الفكر دار(: ىػّٓٗ نحك: ت) العسكرم ىبلؿ أبك: األمثاؿ جميرة (ُّ
 طارؽ معاذ أبي: كترتيب جمع(ىػٕٓٗ: ت) رجب الحنبمي البف: التفسير ركائع (ِّ

: ُالسعكدية,ط العربية المممكة - العاصمة دار: محمد بف اهلل عكض بف
 ـ, ََُِ - ُِِْ

 المكلى,  الخمكتي الحنفي اإلستانبكلي مصطفى بف حقي إسماعيؿ: البياف ركح (ّّ
 بيركت, – الفكر دار(: ىػُُِٕ: ت) الفداء أبك

 الرزاؽ عبد: المحقؽ(ىػٕٗٓ: ت) التفسير:البف الجكزم عمـ في المسير زاد (ّْ
 ىػ, ُِِْ -ُبيركت:ط – العربي الكتاب دار: الميدم

شرح العقيدة الطحاكية, لمقاضي ابف أبي العز الحنفي, تحقيؽ محمد ناصر  (ّٓ
 .الديف األلباني, نشر: المكتب اإلسبلمي ػ بيركت

 الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك: العربية كصحاح المغة تاج الصحاح  (ّٔ
 - لممبلييف العمـ دار: عطار الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ(ىػّّٗ: ت) الفارابي
 ـ .ُٕٖٗ- ىػَُْٕ: ْبيركتط

 عبد أحمد: تحقيؽ(ىػّّٗ: ت)  لمجكىرم: العربية كصحاح المغة تاج الصحاح (ّٕ
 ـ .ُٕٖٗ - ىػَُْٕ: ْبيركت ط – لممبلييف العمـ دار: عطار الغفكر

: الجعفي المحقؽ البخارم اهلل عبد أبك إسماعيؿ بف محمد: البخارم صحيح (ّٖ
 السمطانية عف مصكرة) النجاة طكؽ دار: الناصر ناصر بف زىير محمد

 . ىػُِِْ ,ُط(الباقي عبد فؤاد محمد ترقيـ ترقيـ بإضافة
 (ىػُِٔ: ت) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف لمسمـ: صحيح مسمـ (ّٗ

 .بيركت – العربي التراث إحياء دار: الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ
 برىاف القاسـ أبك نصر, بف حمزة بف محمكد: التأكيؿ كعجائب التفسير غرائب (َْ

 لمثقافة القبمة دار(: ىػَٓٓ نحك: ت) القراء بتاج كيعرؼ الكرماني, الديف
 بيركت . – القرآف عمكـ مؤسسة جدة, - اإلسبلمية
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الرحمف بف محمد النيسابكرم,  كتاب  الغنية في أصكؿ الديف, ألبي سعيد عبد (ُْ
 . سبلمياإلاف, لئلماـ ابف تيمية, المكتب اإليم

: المتكفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي: التعريفات كتاب (ِْ
 دار: الناشر بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطو: المحقؽ (ىػُٖٔ
 . ـُّٖٗ- ىػَُّْ: ُلبناف:ط– بيركت العممية الكتب

 د: المحقؽ(ىػَُٕ: ت) البصرم الفراىيدم أحمد بف لمخميؿ: العيف كتاب (ّْ
 .اليبلؿ كمكتبة دار: السامرائي إبراىيـ د المخزكمي, ميدم

محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف كتاب تمييد األكائؿ كتمخيص الدالئؿ,  (ْْ
: عماد الديف تحقيؽ, ىػ(َّْ: تالقاسـ, القاضي أبك بكر الباقبلني المالكي )

 -ىػ َُْٕالطبعة: األكلى, , لبناف –مؤسسة الكتب الثقافية , أحمد حيدر
  .ـُٕٖٗ

 أبي اإلماـ: تحقيؽ(ىػِْٕ: ت) لمثعمبي,: القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ (ْٓ
 -ىػُِِْ: ُلبناف,ط – بيركت العربي, التراث إحياء دار: عاشكر بف محمد

 ـ .ََِِ
 (ىػَُْٗ: ت) لمكفكم, المغكية كالفركؽ المصطمحات في معجـ الكميات (ْٔ

 .بيركت – الرسالة مؤسسة: المصرم محمد -دركيش عدناف: المحقؽ
 تصحيح: المحقؽ(ىػُْٕ: المتكفى) التنزيؿ:لمخازف معاني في التأكيؿ لباب (ْٕ

 ىػ . ُُْٓ -ُبيركت,ط – العممية الكتب دار: شاىيف عمي محمد
 عادؿ الشيخ: المحقؽ(ىػٕٕٓ: ت) الحنبمي عادؿ الكتاب:البف عمكـ في المباب (ْٖ

/  بيركت - العممية الكتب دار: معكض محمد عمي كالشيخ المكجكد عبد أحمد
 . ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ ,ُط لبناف,

 -: ّبيركت ط – صادر دار(: ىػُُٕ: ت) منظكر البف: العرب لساف (ْٗ
 .ىػ  ُُْْ
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: الحميد عبد الديف محيى محمد: المحقؽ(ىػُٖٓ: ت) لمميداني األمثاؿ: مجمع (َٓ
 .لبناف  بيركت, - المعرفة دار

: السكد عيكف باسؿ محمد: المحقؽ(ىػُِّّ: ت) لمقاسمي: التأكيؿ محاسف (ُٓ
 .ىػ  ُُْٖ -: ُبيركت:ط – العمميو الكتب دار

 (ىػِْٓ: ت) األندلسي عطية البف: العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر (ِٓ
: ُبيركت :ط – العممية الكتب دار: محمد الشافي عبد السبلـ عبد: المحقؽ
 . ىػُِِْ

: )ت المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك: األعظـ كالمحيط المحكـ (ّٓ
 ,ُبيركت:ط – العممية الكتب دار: ىنداكم الحميد عبد: المحقؽ ىػ(ْٖٓ

 ـ .َََِ -ىػُُِْ
 القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف زيف: الصحاح مختار (ْٓ

 - العصرية المكتبة: محمد الشيخ يكسؼ: المحقؽ(ىػٔٔٔ: ت) الرازم الحنفي
 .ـُٗٗٗ/ ىػَُِْ: ٓصيدا ط – بيركت النمكذجية, الدار

: أحاديثو كخرج حققو(ىػَُٕ: ت) التأكيؿ , لمنسفي كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ (ٓٓ
 ـ .ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ , ُبيركت,ط الطيب, الكمـ دار: بديكم عمي يكسؼ

أبك بكر محمد بف الحسف بف فكرؾ األصبياني الكفاة: مشكؿ الحديث كبيانو :  (ٔٓ
ـ , الطبعة : الثانية , تحقيؽ : مكسى ُٖٓٗ -بيركت  -ىػ: عالـ الكتب َْٔ

 .محمد عمي 
 عبد أبك البعمي, الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد: المقنع ألفاظ عمى المطمع (ٕٓ

 محمكد كياسيف األرناؤكط محمكد: المحقؽ(ىػَٕٗ: ت) الديف شمس اهلل,
 . ىػُِّْ: ُلمتكزيع ط السكادم مكتبة: الخطيب

 كخرج حققو: المحقؽ(ىػَُٓ: ت) لمبغكم : القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ (ٖٓ
: الحرش مسمـ سميماف - ضميرية جمعة عثماف - النمر اهلل عبد محمد أحاديثو

 ـ . ُٕٗٗ -ىػُُْٕ ,: ْ:ط طيبة دار
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/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة العربية المغة مجمع: الكسيط المعجـ (ٗٓ
  . الدعكة دار(: النجار محمد/  القادر عبد حامد

 النفائس دار: قنيبي صادؽ حامد - قمعجي ركاس محمد: الفقياء لغة معجـ (َٔ
 ـ .ُٖٖٗ -ىػَُْٖ ,: ِكالتكزيع :ط كالنشر لمطباعة

: ت) السيكطي الديف لجبلؿ ,: كالرسكـ الحدكد في العمكـ مقاليد معجـ (ُٔ
/ القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد د. أ: المحقؽ(ىػُُٗ

 ـ . ََِْ - ىػُِْْ ,: ُمصر/ط
 (ىػُُٗ: ت) السيكطي الديف جبلؿ: كالرسكـ الحدكد في العمكـ مقاليد معجـ (ِٔ

: ُمصر ,ط/  القاىرة - اآلداب مكتبة: عبادة إبراىيـ محمد د. أ: المحقؽ
 . ـََِْ -ىػُِْْ

 محمد السبلـ عبد: المحقؽ(ىػّٓٗ: ت) فارس بف أحمد: المغة مقاييس معجـ (ّٔ
 .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ: النشر الفكر,عاـ دار: ىاركف

 الديف برىاف الفتح, أبك عمى, ابف المكاـر أبى السيد عبد بف ناصر: المغرب (ْٔ
ًزلٌ  الخكارزمي  طبعة بدكف: العربي الطبعة الكتاب دار(: ىػَُٔ: ت) الميطىرّْ

 تاريخ . كبدكف
 صفكاف: المحقؽ(ىػَِٓ: ت) األصفياني القرآف لمراغب غريب في المفردات (ٓٔ

 ىػ .ُُِْ: ُبيركت ط دمشؽ - الشامية الدار القمـ, دار: الداكدم عدناف
: العربي الطبعة الفكر دار: مدككر أحمد عمى: كتطبيقاتيا أسسيا التربية مناىج (ٔٔ

 . ـََُِ -ىػُُِْ
 .ُٔط:الشركؽ دار: إبراىيـ بف قطب بف محمد: اإلسبلمية التربية منيج (ٕٔ
 كآداب كمكاعظ كقكاعد كأحكاـ كحكـ خطب الزماف, لدركس الظمآف مكارد (ٖٔ

: ت) السمماف المحسف عبد بف محمد بف العزيز عبد: حساف كأخبلؽ
 . ىػُِْْ,  َّط(ىػُِِْ
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 أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابر: اإليماف ألىؿ الرحمف نداءات (ٗٔ
 العربية المممكة المنكرة, المدينة كالحكـ, العمكـ مكتبة: الجزائرم بكر

 ـ .ََُِ/ىػُُِْ: ّالسعكدية:ط
 مف عدد: كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة (َٕ

 الحـر كخطيب إماـ حميد بف اهلل عبد بف صالح/ الشيخ بإشراؼ المختصيف
 . ْجدة:ط كالتكزيع, لمنشر الكسيمة دار: المكي

 مف عدد: كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة (ُٕ
 الحـر كخطيب إماـ حميد بف اهلل عبد بف صالح/ الشيخ بإشراؼ المختصيف

 . ْجدة:ط كالتكزيع, لمنشر الكسيمة دار: المكي
 طاىر: تحقيؽ(: ىػَٔٔ: ت) األثير البف: كاألثر الحديث غريب في النياية (ِٕ

 - ىػُّٗٗ بيركت, - العممية الطناحي  المكتبة محمد محمكد - الزاكل أحمد
 ـ .ُٕٗٗ

 تحقيؽ (ىػْٖٔ: ت) النيسابكرم, لمكاحدم, المجيد: القرآف تفسير في الكسيط (ّٕ
 الدكتكر معكض, محمد عمي الشيخ المكجكد, عبد أحمد عادؿ الشيخ: كتعميؽ
 الرحمف عبد الدكتكر الجمؿ, الغني عبد أحمد الدكتكر صيرة, محمد أحمد

 . ـُْٗٗ -ىػُُْٓ, ُلبناف,ط – بيركت العممية, الكتب دار: عكيس
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Abstract 

After this brilliant roaming degenerated Rahalna on the last 

leg of this research in order to put some of what we have 

achieved things and results through substantive study of the 

Assembly, were as follows; 

1. brilliantly out of its root word (with) and come to many 

different meanings as they are received in the context of the 

speech, including the accompanying, and the meeting at the 

time and place, and the victory, and Andah. 

2. here are words almost in the connotations of the word 

(brilliantly) demonstrated the flexibility of the Arabic 

language and on Aajazha if received in the Quranic text, and 

words approach are; conservation, accompanying, and care. 

3. stated in the Qur'an Male Assembly of God in various 

positions sometimes at the level of individuals and at other 

times with varieties of people and conditions came on a 

variety of images, including; brilliant image with divine 

prophets. Divine and brilliant with nations and tribes, and 

brilliant divine with individuals (believers( 

4. have diversified the company of God for His slaves 

Sometimes it may be conservation, and these are specific to 

certain slaves without some, and sometimes be a victory 

Assembly especially Balmottagan and benefactors and the 

patient, and sometimes luck and love. And other science and 

these slaves are all-inclusive and is, her body Quran in some 

verses. 

 


