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 اختالف القراءات  فوائد
 )الَمْدَخل والُمْدَخل(

 

ْلِنِّ ُمْدَخَل صِّْدٍق َوَأْخرِّْجِنِّ ُُمْرََج صِّْدٍق َواْجَعْل ِلِّ مِّْن لَُدْنَك   }َوُقْل َرب ِّ َأْدخِّ
 [.80]اإلسراء:{  ا َنصِّيً ُسْلطانً 

 :لآلية قراءتان
 األولى:

ْلِنِّ   صِّْدٍق{   َرجَ ُمَْ صِّْدٍق َوَأْخرِّْجِنِّ    ْدَخلَ مَ }َوقُْل َرب ِّ َأْدخِّ
، وأبو العالية، ونصر  والحسن، وحميد، وإبراهيم بن أبي عبلة،  وأبو حيوة  ،قرأ بها قتادة

 .، وعلّي، وُأَبيّ بن عاصم
 الثانية:

ْلِنِّ   صِّْدٍق{  ُُمَْرَج صِّْدٍق َوَأْخرِّْجِنِّ    ُمْدَخلَ }َوقُْل َرب ِّ َأْدخِّ
 .، وبها قرأ القراء السبعةالقراءهي قراءة جمهور  

 
 اآلية: معنىفي  ومن جاء بعدهم من المفسرين  أقوال السلفبعض  
 األول:

 حين هاجر إليها صلى هللا عليه وسلم    في المدينة  ، أي:َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  
 حين هاجر منها  من مكة  ، أي:َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  

 الثاني:
 ظاهًرا عليها بالفتح  في مكة آمًنا  ، أي:َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  

 من مكة آمًنا من المشركين  ، أي:َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  
 الثالث:

 ، أي: في المدينة آمًنا على رغم أنف اليهودَأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  
على رغم أنف كفار مكة ظاهًرا  مكة آمًنا  المدينة إلى  ، أي: من  َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  

 عليهم
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 الرابع:
 األمر الذي أرسل به من النبوةفي    ، أي:َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  

 من ذلك من غير تفريط  ، أي:َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  
 الخامس:

 المأمور به  ، أي: فيَأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  
 من المنهي عنه  ، أي:َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  

 السادس:
 في طاعتك  ، أي:َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  

 سالًما غير مقصر فيهامنها    ، أي:َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  
 السابع:

 ، أي: في الموتَأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  
 الحياة بعد الموت، أي: من الموت إلى  َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  

 الثامن:
 على طهارة وطيب من السيئات  في القبر إدخااًل مرضيًّا  ، أي:َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  

ملقى بالكرامة، آمنا    من القبر عند البعث إخراًجا مرضيًّا ، أي:َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  
 من السخط

 التاسع:
 الجنة  ، أي:َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  

 من مكة إلى المدينة  ، أي:َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  
 العاشر:

 واألماكن  في كل األمور  ، أي:َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدق  
 واألماكن  كل األمور  من  ، أي:َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدق  
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 الترجيح:

ها قوله  هذه اآلية سبق، وذلك ألن  رجح الطبري القول األول؛ لداللة السياق عليه        
وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها وإذا ال يلبثون خالفك إال  }تعالى: 

  علَّلَ و ،  أنها تدل على العموم  ورجح ابن عطيةومثله ابن كثير،  ،  [76{ ]اإلسراء:قليال
وأن    ثله في ترجيح العمومم، و أنه األهمبالمقدم في الذكر هو المؤخر في الوقوع    كون 

،  أبو حيان األندلسي، وابن القيم   ما ذكر من أقوال هو على سبيل التمثيل ال التعيين
التفسير هو من اختالف  وهذا هو األظهر السلف في  المعروف أن اختالف  ، ومن 
العرب من عادتهم  المدخل والمخرج إلى الصدق فأما إضافة  ،  التنوع ال التضاد ألن 

مقابل رجل سوء وامرأة سوء،   عند المدح ذلك، مثل قولهم: رجل صدق وامرأة صدق
: مدخل الصدق، ومخرج الصدق،  ، وهيخمسةمضاًفا إلى الصدق    ورد في القرآنما  و 

 ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق.
 

 :معرفته  ةر الفرق بين القراءتين وثم
،  دخوالً  (لَ خَ ل( مأخوذ من الفعل الثالثي )دَ و)َمدخَ   ،(لَمدخَ بفتح ميم )  ولىاأل        

 دخول صدق.  ني فأدخلوالمعنى: أدخلْ 
،  إدخاالً   (ْدَخلَ مأخوذ من الفعل الرباعي )َأل(  و)ُمدخَ   ،ل(الثانية بضم ميم )ُمدخَ         

 صدق.  إدخالني  والمعنى: أدخلْ 
واسم مكان واسم زمان، واآلية    و)ُمدَخل( كالهما يأتيان مصدًرا ميميًّا  و)َمدَخل(        

المعاني الثالثة المعنى، وهو كثيرجمعت  القرآن    ، وهذا ما يسمى بالتوسع في  في 
 الكريم.
  في القراءة األولى:،  له  مالزًما  وفيها أمر هللا رسوله أن يسأله أن يكون الصدق        

إلدخاله وإخراجه ومكانهما    القراءة الثانية:  وفي،  لدخوله وخروجه ومكانهما وزمانهما
 .وزمانهما
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 والفرق بين الفعلين كاآلتي:
 ، أي: دخلُت وخرجُت أنا بنفسي.دخلُت دخواًل وخرجُت خروًجا  =
 خرجني غيري.أدخلني وأإدخااًل وُأْخِرْجُت إخراًجا، أي:  ُأْدِخْلُت    =
 

والخروج    دخول صدقفي األمر  سؤاَل هللا الدخول    مصدر الثالثي يكون المعنىمع  =  
واألحوال، ودخول الصدق وخروجه   منه خروج صدق، واألمر عام في األقوال واألفعال

؛  )إياك نعبد وإياك نستعين( أن يكون هلل وحده وباهلل وحدة، وهذا نفسه هو مضمون    يعني
  ،ية ه و لالصادقة باألقوال واألفعال الظاهرة والباطنة متعلقة بتوحيد األفالعبادة الخالصة  

واالعتماد عليه والثقة فيه متعلقة بتوحيد    بالتوكل على هللا  الخالصة الصادقة  واالستعانة
 . الربوبية
باهلل وحده ، وإذا كان  وج إذا كان هلل وحده فهو ينفي النفاق والرياءر والدخول والخ        

مطلوب ويحتاج المرء أن يسأل ربه دائًما  لذلك الصدق فيهما  ،  فهو ينفي الكبر والعجب
 .صدق الدخول وصدق الخروج

الخروج    مكان الدخول ومكان  وكذلك صدق المكان والزمان يعني طلب أن يكون         
 ليس فيه إال ما هو خير ويرضي هللا.  وزمانهما طيًبا مبارًكا

إدخال صدق واإلخراج  مع مصدر الرباعي يكون المعنى سؤاَل هللا اإلدخال في األمر  =  
كما هو في الدخول، إال أن الصدق في اإلدخال واإلخراج أصعب    منه إخراج صدق

  الزمانالصدق في الدخول والخروج؛ ألنك إذا دخلت في األمر أو في المكان أو  من 
أسهل مما لو    الصدق واإلخالص يكون   أو خرجت منهم بنفسك وبرغبة منك فتحرِّيكَ 

 .كك أو أخرجَ غيرُ   كَ أدخلَ 
 

فتكون    إذا دخلت أنت بنفسك وخرجت فتحرص على أن تحمل كل صفة محمودة=  
 صادًقا مخلًصا نقيًّا قويًّا ثابًتا على صواب ...

ا وال مخادًعا وال مرائًيا وال ضعيًفا  فال تكون  وأال تحمل أي صفة مذمومة   كاذًبا وال غاشًّ
 ...  وال على خطأ  وال متكبًرا
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من كل قبيح، تتحرى    ذرك فتحرص على كل جميل وتحأو أخرجَ   غيُرك  كَ = وإذا أدخلَ 
ُأدِخلتَ )هلل وباهلل(،  الصدق في نيتك، وتجعل أمام عينيك لتكريمك  فإن   أو ُأخِرجت 

الخالق  فالصدق واالعتراف بفضل  للخلق  التواضع  في في  فالصدق  لتكليفك  أو   ،
بك أو إشفاًقا عليك   ، أو رحمةً إن حصل  ما ال يجوز فيهترك  و   اإلخالص في العمل

بالغصب  إنقاًذا لك فالصدق في التعلق بربك والتوجه إليه والوفاء لمن أعانك، أو أو 
،  ة واليقين بالفرج والعفو عند المقدرة والقهر فالصدق في الصبر والثبات والسعي للنجا

كل منا حاجة  لصدق فيها يحتاج إليهاف أو غير ذلك من أسباب اإلدخال واإلخراج
عند توجيهها إلى مرضاة    شديدة؛ ألن المرء إذا ُدفع إلى شيء فقد يخفق في ضبط نيته

 بعد انحرافها أو تثبيتها بعد وصولها.  أو يصعب عليه معالجتها  ،هللا
 

 الثمرة:
في القراءتين البد من قطف ثمرة هذه المعرفة،    بعد معرفة الفرق بين الكلمتين        

، فإذا دخلَت أو خرجَت واالهتمام بهذا الدعاء وفهمه وقوله في سياق الحال المناسبة له
، وإذا ُأدخلت أو  وأخرجني َمخرج صدق فتقول في دعائك: رب أدخلني َمدخل صدق

دعاء ورد   ثم إن كل  ،أدخلني ُمدخل صدق وأخرجني ُمخرج صدقُأخرجت فتقول: رب  
القرآن مسبوًقا بـــ)قْل( فعلينا     أن نجعله من أدعيتنا التي نحرص عليها ونكررهافي 

 .[114:  طه}َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما{ ]  حانه:ب، كقوله سدائًما
 :في قوله تعالى  كذلك  هوكل ما قلُته في هذه اآلية أقولُ         

َوُنْدِخْلُكْم   َئاِتُكْم  َسيِّ َعْنُكْم  ُنَكفِّْر  َعْنُه  ُتْنَهْوَن  َما  َكَباِئَر  َتْجَتِنُبوا         َكِريًما{  ُمْدَخال}ِإْن 
 [31  :النساء]
 [59الحج:  ]  َيْرَضْوَنُه َوِإنَّ َّللاََّ َلَعِليٌم َحِليٌم{  ُمْدَخال}َلُيْدِخَلنَُّهْم  قوله:  و 
   [29]المؤمنون:  {  ُمَباَرًكا َوَأْنَت َخْيُر اْلُمنزِلينَ   ُمنزال}َوُقْل َربِّ َأنزْلِني  قوله:  و 
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 فائدة:
قرأ جمهور القراء بالضم، وهو المعنى األشمل ويصلح في كل حال سواء دخلَت         

أنت أو أدخلك غيُرك؛ ألن اإلنسان مخير ومسير في آن  واحد، مخير؛ ألن هللا أعطاه 
ر األشياء سابًقا، وكلٌّ  عقاًل ومشيئة وإرادة وقدرة واختياًرا، وكذلك مسير؛ ألن هللا قدَّ 

ر لما ُخلق    .له، وفي دعاء الهم يقول المرء: )ماض  فيَّ ُحكُمك، َعْدٌل فيَّ قضاؤك(   ُمَيسَّ
قول الداعي: َمدخل بالفتح يوجه المعنى إلى أن الدخول باختياره، وقوله: ُمدخل  و         

بقصد إدخاله عن طريق غيره من الناس    أن يكون   بالضم يوجه المعنى إلى أمرين، إما
أو بقصد كون اإلدخال من ربه ورب الناس أجمعين، ودخول المرء وإدخاله كالهما  

الدعاء بالضم   كَ ، وعليه فقولُ داخٌل تحت إدخال الرب القراءة    ما هو في مثل_هذا 
كون الشيء من بالفتح عندما ي  هذا الدعاء  ، وقولكصحيحفي كل أمر    _المشهورة

 .(1)صحيح أيًضا  نفسك
وقد يقول قائل: لماذا أتت قراءة الفتح مع كون قراءة الضم صحيحة في كل          

نتبه  أنك مسؤول عن دخولك وخروجك فاإلى   _وهللا أعلم_  ربما إشارة؟ الجواب:  حال
يسير  التوفيق والت  قبل الشروع فيه  واسأل هللا  ،ا للشرعموافقً صافًيا  ا  خالًص ه  جعلوا  ،لذلك

 .لصالح االفتتاح وحسن العاقبة
 

 هاجر بنت عثمان بن عبدهللا الجغيمانكتبْتُه  

 
 إذا كنَت يحذرك منه أو ال يشجعك عليه، فوجود من    معالقرار  على  يكون الفتح أفضل عند اإلصرار  و    )1(

مصرًّا على الدخول في شيء أو الخروج منه وخالَفَك في قراِرك َمْن هُم حولك ولم تأبه بذلك فعليَك بعد 
االستخارة أن تحرَص على قوِل هذا الدعاء بفتح الميم في الَمدخل والَمخرج؛ ألنَك عزمَت وشرعَت وكلٌّ  

 أقوُل لك: وهناِضدُّك، وسيلومونك لو حصل لَك فيما بعد ما تكره، 
 سيأتي الخيُر، كلُّ الخيِر يأتي       إذا صدَّْرَت أمَرَك باستخاَرهْ 
 فُكْن   عبًدا   رضيًّا   مطمئنًّا       ِلُيْسر   َلفَّ  أو ُعْسر   قراَرهْ 

ر فهو الخير،   ر فهو الخير، وإن تعسَّ استشْر واستخْر واسأل هللَا َمدخل الصدق وَمخرجه وامِض، فإن تيسَّ
 اِضًيا في الحالين.وكن مطمئنًّا ر 

 


