
 األحكام المتعلقة �القرآن الكر�م
 تضمین الكالم �عض آ�ات القرآن الكر�م

 
 ما حكم تضمین الكالم �عض آ�ات القرآن الكر�م؟ :السؤال

 -جل وعال-إذا �ان مراد السائل االستدالل على ما �أتي �ه من �الم من �تاب هللا  :الجواب
 ،من الكالم هذا مطلوب و�ذلك من السنةاالستدالل �القرآن الكر�م على ما یورد فهذا مطلوب، ف

ُ�سأل عن مسألة  �أن في األمور العاد�ة -جل وعال-وأما إن �ان المراد �ه التكلُّم �كالم هللا 
أو ما یر�د أن یتكلم �ه في أي مجال غیر العلم ثم ینطق �آ�ة على  ،عاد�ة من األمور الیومیة

نها ال تنطق إال �القرآن إ :في �تب األدب �قولون أو أنها �ما ُأِثر عن عجوز  ،أنها موافقة للحال
و�عضهم �منع من استعمال  ،ألن القرآن ما ُأنزل لمثل هذا ؛هذا ال �جوز �حال ،في حیاتها �لها

 }ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َ�ا ُموَسى{ :فإذا جاء إنسان في الوقت المحدد قال ،القرآن في المناسبات
ستعمل �مثا�ة وامتهان للقرآن �حیث �ُ  ،لقرآن في غیر موضعهألنه تنز�ل ل ؛هذا ممنوع ،]٤٠[طـه:

و�ذا �ُثر �ما ُذِكر عن هذه المرأة العجوز في �تب األدب  ،فهذا ال �جوز ،كالم الناس العادي
جل -وأما إیراد القرآن الكر�م لتدعیم الكالم العلمي واالستدالل له من �تاب هللا  ،كان المنع أظهر

 هذا هو المطلوب. -وعال

ُ اْلُمْؤِمِنیَن { :أمر ما بدون �لفة له �درج على األلسنة قول �عضهم إذا ُقضيو  َكَفى للااَّ
 ،}ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َ�ا ُموَسى{نفس الكالم الذي قیل في السابق ، و�قال فیه ]٢٥[األحزاب: }اْلِقَتالَ 

ء محمد في الوقت مثل إذا جا�لكن استعماله �قلة وفي موضع مشا�ه ومطاِبق و�حیث ال �ختلف 
 ،وال الواقعة الواقعة ،ال االسم االسم ،هذا مخالف للواقع، }ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َ�ا ُموَسى{ :المحدد قیل

ُ اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقَتالَ {أما  ،وال الظرف الظرف فُیمنع من هذه  ،ال شك أنه مشِبه لما تقدم }َكَفى للااَّ
 .اهنً ر وصار ممتمنع منه إال إذا �ثُ واستعماله �الندرة یرى �عض أهل العلم أنه ال �ُ  ،الحیثیة

من اآل�ات ما �انت أشبه �األمثال، وهذا �سمونه في �عض �تب األدب یذ�رون و 
 ُتَضمَّن آ�ات، �قولهم:وقد التضمین، 

 اأن �كون كان الذي خفتُ 
 

 إنا إلى هللا راجعونا 
 

من  :من أكثر من جهة فیه وهذا �أتي المنع ،نوها في أبیات شعرمَّ و�ثیر من اآل�ات َض 
�هللا نفى الشاعر�ة ا، إلى �ونه شعرً  -جل وعال-ومن جهة تحو�ل �الم هللا  ،مشابهته لما تقدم

لكن قد  ،فهذا ُ�منع أشد أن �كون شعًرا، عن �المهنفى و  -صلى هللا علیه وسلم– عن رسوله



و�شیر إلى الدلیل  ،والكتاب فیه أدلة ،-مثًال – ا�تا�ً  أحدهم ینظم ، حیثیوجد في �الم أهل العلم
الكتاب هذا فیه و  ،ینظم �تاب فقه �أن �كون  ،على هذه المسألة التي أوردها ؛ استدالًال �جزء منه

نیة أشیاء �ثیرة من هذا وابن القیم أ�ًضا أورد في النو  ،فیورد هذه األدلة من ضمن النظم ،أدلة
، مثل هذا ال -علیه الصالة والسالم-على مسائل االعتقاد من �تاب هللا وسنة نبیه  استدالًال 

ل الكال )بلوغ المرام(م ظَ فالصنعاني نَ  ،ومن أهل العلم من نظم الحدیثیدخل في المنع،  م فحوَّ
صلى – نفى الشاعر�ة عن رسوله -جل وعال-�هللا  ،النبوي الذي هو في األصل نثر إلى شعر

ْعرَ { -هللا علیه وسلم عید �المه إلى أن �كون شعًرا؟! أنا ال فأنت تُ  ،]٦٩[یــس: }َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ
 )بلوغ المرام(وحفظ  ،مطبوع ومتداول(نظم بلوغ المرام) لصنعاني ، و�تاب اأرى مثل هذا جائًزا

إن ثبوت النظم في الحافظة أقوى من ثبوت  :لكن قد �قول قائل ،أسهل من حفظ هذه المنظومة
ر. ،النثر  لكن هذا غیر مبرِّ

 

والخمسون �عد المائة  خامسةبرنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة ال المصدر:
 ه٢٣/١٠/١٤٣٤

 


